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Mặt trận Tổ quốc : MTTQ
Ủy viên thường vụ  : UVTV
Ủy ban nhân dân : UBND
Hội đồng nhân dân : HĐND
Trung ương : TW
Thành phố : TP
Công tác Mặt trận : CTMT
Khu dân cư : KDC
Tổ dân phố : TDP
Cuộc vận động : CVĐ
Giải phóng mặt bằng : GPMB
Nông thôn mới : NTM
Cựu Chiến binh : CCB
Chữ Thập đỏ : CTĐ
Người cao tuổi : NCT
Người khuyết tật : NKT
Học sinh, sinh viên : HSSV
Đoàn viên thanh niên: ĐVTN
Đại học, cao đẳng : ĐHCĐ
Câu lạc bộ : CLB
Hợp tác xã : HTX

Thể dục thể thao : TDTT
Văn hóa văn nghệ : VHVN
Quốc phòng an ninh : QPAN
An ninh chính trị : ANCT
Trật tự xã hội : TTXH
Trật tự đô thị : TTĐT
Vệ sinh môi trường : VSMT
Kinh tế xã hội : KTXH
Gia đình văn hóa : GĐVH
Khoa học kỹ thuật : KHKT
Kế hoạch hóa gia đình: KHHGĐ
Khiếu nại tố cáo : KNTC
Phản biện xã hội : PBXH
Thanh tra nhân dân : TTND
Cải cách hành chính : CCHC
Phòng cháy chữa cháy : PCCC
Trật tự an toàn giao thông: TTATGT
Giám sát đầu tư của cộng đồng: GSĐTCCĐ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn: NN&PTNT
Lao động, thương binh và xã hội: LĐTB-XH

Những cụm được từ viết tắt
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Lời nói đầu
Những năm gần đây, kinh tế - xã hội Thủ đô ngày

càng khởi sắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
tiếp tục được giữ vững. Hà Nội đã trở thành điểm đến an
toàn và thân thiện cho nhân dân cả nước và du khách
quốc tế. Thành quả ấy có sự chung sức, chung lòng của
Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể
chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Nhằm tôn vinh các tấm gương điển hình tiên tiến
trong hệ thống Mặt trận đã tích cực tuyên truyền, vận
động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu
nước, các cuộc vận động tại địa phương, Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội biên soạn cuốn
sách “Gương sáng Mặt trận Thủ đô” tập 3 (năm 2017).
Cuốn sách tập hợp 88 gương tập thể, cá nhân Mặt trận
tiêu biểu, từ Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đến Ủy
ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn, quận, huyện,
thị xã đại diện cho hàng ngàn tập thể, cá nhân cán bộ
Mặt trận ở Thủ đô đã được các cấp, ngành biểu dương,
khen thưởng. Đây cũng là món quà mừng kỷ niệm 
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63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -
10/10/2017), 87 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam
(18/11/1930 - 18/11/2017).

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong khâu biên
soạn, tổ chức, nhưng cuốn sách không tránh khỏi những
thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp
của bạn đọc để rút kinh nghiệm và tiếp tục biên soạn
những cuốn sách sau được tốt hơn./.

BAN THƯỜNG TRỰC 
ủY BAN MTTQ VIệT NAM TP HÀ NộI



5GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 3

LO VIỆC DÂN BẰNG CẢ TẤM LÒNG

Tuy tuổi tác, trình độ khác nhau nhưng điểm chung của
mỗi thành viên Ban CTMT KDC số 1 phường Hàng Bồ,
quận Hoàn Kiếm chính là “lo việc dân bằng cả tấm lòng”.
Phương châm đó khiến các cán bộ Mặt trận nơi này luôn
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngày càng được bà con
quý mến, tin tưởng, ủng hộ. Năm 2013, Ban CTMT được
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng Bằng khen vì có

Ban CTMT KDC số 1 phường Hàng Bồ cùng lãnh đạo quận Hoàn Kiếm
tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp

nhiệm kỳ 2016 - 2021.
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thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ: “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”.

Tham gia CTMT, mỗi thành viên đều xác định rõ những
thuận lợi, khó khăn của địa bàn thuộc khu vực phố cổ, nhiều
số nhà đông hộ, đường, hè phố nhỏ... Với tinh thần đoàn
kết, nhất trí, hết lòng hết sức vì công việc, phát huy quy chế
dân chủ và lấy công tác dân vận là kim chỉ nam trong mọi
công việc, các cán bộ Mặt trận đã luôn gương mẫu trong cuộc
sống, gần dân, sát dân, nắm bắt kịp thời những khó khăn,
bức xúc, mâu thuẫn để từ đó có biện pháp giải quyết. Hình
ảnh những cán bộ Mặt trận thường xuyên có mặt ở địa bàn
dân cư, hỏi thăm, lắng nghe nhân dân và giải quyết có hiệu
quả những vấn đề từ sự phản ánh của người dân đã khiến
nhân dân thêm tin tưởng vào cán bộ Mặt trận. Nhiều năm
nay, trên địa bàn không để xảy ra điểm nóng, phức tạp,
không có khiếu kiện đông người, vượt cấp. Đời sống KTXH
phát triển ổn định, ANTT được giữ vững.

Điều rất đáng trân trọng ở KDC số 1 đó chính là tinh
thần nhân ái, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống. Người
thắp lên và duy trì ngọn lửa nhân ái đó chính là Ban CTMT
KDC số 1. Chính bởi sự sâu sát với địa bàn, thường xuyên
lắng nghe tiếng nói của nhân dân mà các cán bộ Mặt trận
đã kịp thời phát hiện những trường hợp khó khăn rồi từ đó
vận động cá nhân, những đơn vị có lòng hảo tâm giúp đỡ.
Với mong muốn giúp mọi người đều có Tết, từ 10 năm nay,
Ban CTMT đã có sáng kiến tổ chức “Túi quà nghĩa tình”,
tặng các đối tượng chính sách, người có công, các cụ cao
tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi túi quà trị giá



7GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 3

khoảng 300 nghìn đồng, bao gồm bánh chưng, bánh kẹo,
hàng hóa thực phẩm thiết yếu. Mỗi năm, Ban CTMT trao từ
30 - 32 túi quà. Để có nguồn quà trao tặng giàu ý nghĩa này,
Ban CTMT vận động sự ủng hộ của nhiều cá nhân trên địa
bàn. Ông Hoàng Quân Tạo - nguyên Trưởng ban CTMT chia
sẻ rằng, những túi quà tuy có thể còn nhỏ bé về giá trị vật
chất nhưng điều quan trọng đó chính là giá trị tinh thần to
lớn mà nó mang lại. Sự thăm hỏi, động viên, trao quà tới
các gia đình chính sách, NCT, người có hoàn cảnh khó khăn
đã bồi đắp thêm truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ
nguồn”, “Tương thân tương ái” của dân tộc. Nó cũng khiến
cho tình người trong KDC thêm sâu đậm, thêm đoàn kết,
gắn bó. Giúp những người có hoàn cảnh khó khăn thêm
động lực để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Giúp bà con
thêm yêu quý Ban CTMT bởi những việc làm thiết thực.

Làm tốt công tác dân vận, để mọi người dân hiểu về Mặt
trận, về những hoạt động triển khai trên địa bàn bằng các
biện pháp tuyên truyền linh hoạt qua các cuộc họp, gặp mặt,
bằng những việc làm thiết thực phục vụ lợi ích của người
dân, Ban CTMT đã thành công khi kêu gọi được sự ủng hộ
kinh phí, vật chất của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để
duy trì thành công buổi gặp mặt tất niên hàng năm với sự
tham gia của đại diện các gia đình văn hóa, lãnh đạo quận,
phường, đại diện các KDC trên địa bàn, các cá nhân, tập thể
có tấm lòng hảo tâm, đóng góp tích cực cho KDC. Buổi gặp
mặt được tổ chức với nhiều nội dung thiết thực: Biểu dương
GĐVH tiêu biểu, các cá nhân có nhiều đóng góp cho KDC,
trao lì xì cho các cá nhân đến dự. Để có kinh phí triển khai
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hoạt động này, nhiều năm qua, nguyên Trưởng Ban CTMT
Hoàng Quân Tạo đã tiết kiệm tiền chế độ từ việc tham gia
Tổ tự quản để ủng hộ quỹ. Việc làm ý nghĩa của ông đã được
một thành viên trong Tổ tự quản ủng hộ làm theo. Bên cạnh
đó, KDC cũng nhận được sự đóng góp tích cực của nhiều
cá nhân, tập thể trên địa bàn. Đặc biệt, sự tận tâm, nhiệt tình
với công việc chung của Ban CTMT đã lay động được trái
tim của nhiều người. Tại buổi gặp mặt, nhiều cá nhân đã
ủng hộ tiền, vật chất cho Ban CTMT. Sự thành công của buổi
gặp mặt cũng như sự quan tâm của nhân dân đó là nguồn
khích lệ để mỗi thành viên Ban CTMT thêm nỗ lực trong
thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Công việc của mỗi cán bộ Mặt trận là không ít nhưng nếu
mọi việc đều được làm bằng tấm lòng, bằng lương tâm và
trách nhiệm thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành công. Mình
vì dân thì dân cũng sẽ vì mình. Đó là bài học được rút ra từ
thực tế hoạt động của Ban CTMT KDC số 1 phường Hàng
Bồ, quận Hoàn Kiếm nói riêng và của đội ngũ cán bộ Mặt
trận Thủ đô nói chung để “dân quý, dân tin và ủng hộ”.

MINH HUệ
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GIỮ LÒNG TRONG, TÂM SÁNG

Không đao to búa lớn nhưng những lời tuyên truyền,
động viên của ông Nguyễn Bính - UVTV, Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm lại
luôn có “sức nặng”. Được nhân dân tin yêu, kính trọng, bí
quyết của ông chỉ đơn giản là “Không nghĩ cái lợi cho mình,
luôn giữ lòng trong, tâm sáng khi làm việc công”. 

Phúc Tân là
phường nghèo
nhất của quận
Hoàn Kiếm có dân
số gần 17 nghìn
người, được chia
thành 7 KDC với
55 TDP, trong đó
có 154 hộ gia đình
theo đạo Thiên
chúa. Tuy cuộc
sống còn nhiều

khó khăn về kinh tế do bà con chủ yếu sống bằng nghề thủ
công, buôn bán nhỏ, nhưng nhiều năm qua, Phúc Tân luôn
hoàn thành vượt chỉ tiêu các loại quỹ, các đợt vận động
nhân đạo, từ thiện cũng đạt kết quả cao. Điều đặc biệt là
bà con trong phường đoàn kết, thực hiện thắng lợi mọi

Ông Nguyễn Bính.
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nhiệm vụ KTXH. Đó là những kết quả đạt được của toàn
phường, trong đó có đóng góp tích cực của Ủy ban MTTQ
Việt Nam phường mà người đứng mũi chịu sào là ông
Nguyễn Bính. 

Ông Bính là người rất khiêm tốn, ít khi nói về mình, về
những việc mà ông đã cống hiến cho địa phương bởi với
ông, khi còn sức khỏe, còn điều kiện để tham gia công tác
xã hội, thì đó vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của người
đảng viên. Cấp trên tin trưởng, bà con ủng hộ thì ông
không nề hà. Chính với suy nghĩ ấy, từ năm 2008 đến nay,
ông tham gia nhiều công tác: Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng
ban CTMT KDC số 4, UVTV Đảng ủy, Trưởng khối Dân vận
Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc
Tân, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm, đại
biểu HĐND phường Phúc Tân khóa VIII và IX. Bên cạnh đó,
từ năm 1998 đến nay, ông còn là Ủy viên BCH TW Hội Quốc
tế ngữ Esperanto Việt Nam. Đảm nhận nhiều nhiệm vụ, ông
Bính đã luôn sắp xếp công việc một cách khoa học để mọi
việc luôn đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao. Ông bảo, không
ai biết hết được mọi điều, bản thân ông khi nhận nhiệm vụ
cũng phải tự học, tự trau dồi kiến thức cho bản thân. Mỗi
một lĩnh vực, một tổ chức thành viên của Mặt trận, một
thành phần dân cư lại có những đặc thù mà người Chủ tịch
Mặt trận phải có hiểu biết nhất định để nói cho đúng, trúng
vấn đề. Để hiểu thêm, hiểu sâu sắc vấn đề, bên cạnh việc
gắn kết với địa bàn, tăng cường tiếp xúc, trò chuyện với
nhân dân, ông học hỏi kinh nghiệm của người đi trước, lên
mạng Internet để tìm hiểu đồng thời thu lượm thêm thông
tin qua các báo, tạp chí, bản tin mà ông được cấp hàng ngày.
Nhờ vậy, những điều mà ông trao đổi với người dân trên
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địa bàn luôn được bà con đón nhận. Họ hiểu những điều
ông nói, thích cái cách mà ông truyền tải thông tin ngắn
gọn, khúc triết, dễ nhớ. Họ cũng kính trọng ông bởi nếp
sống giản dị, luôn gương mẫu đi đầu trong các CVĐ, các
đợt quyên góp, ủng hộ từ thiện... Và từ đó, nhân dân trên
địa bàn tích cực ủng hộ ông, tích cực tham gia các phần việc
mà Mặt trận triển khai. Năm 2016, Ủy ban MTTQ Việt Nam
phường đã hoàn thành xuất sắc công tác bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2016 - 2021, được quận khen thưởng là đơn vị hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ. Tính đến hết năm 2016, toàn phường
có 3.151/3.856 hộ đạt danh hiệu GĐVH, 44/55 tổ đạt TDP
văn hóa.

Đối với các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các
cán bộ Mặt trận ở KDC, các tổ chức đoàn thể của phường,
ông Bính là trung tâm đoàn kết. Ông đặt mình vào vị trí của
mỗi Trưởng ban CTMT, sẵn sàng tư vấn, chia sẻ, động viên
họ phát huy trí tuệ cho công việc chung. Giữa MTTQ Việt
Nam phường và các KDC, các đoàn thể đã xây dựng được
mối quan hệ khăng khít, gắn bó, luôn có sự phối hợp chặt
chẽ trong thực hiện nhiệm vụ củng cố, xây dựng khối đại
đoàn kết toàn dân, xây dựng MTTQ và các đoàn thể vững
mạnh, tạo sự đồng thuận cao và sự thống nhất hành động,
từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần
của nhân dân. Hàng tháng, MTTQ đều tiến hành giao ban
định kỳ giữa Ban Thường trực với các Trưởng ban CTMT,
Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội quần chúng
để đánh giá kết quả công tác Mặt trận trong tháng, đề ra
nhiệm vụ trọng tâm cho tháng tiếp theo, đồng thời ghi
nhận và tiếp thu mọi ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng,
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những vấn đề bức xúc trong dân cũng như những ý kiến
đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Không nghĩ đến mình mà luôn nghĩ cho địa bàn dân
cư, năm 2014, khi Nhà văn hóa của KDC được xây dựng
xong, ông đã bàn bạc với gia đình, ủng hộ Nhà văn hóa
một tivi, amply, đầu đĩa, bàn ghế để tạo thuận lợi cho Nhà
văn hóa hoạt động hiệu quả hơn. Ông cũng tự bỏ tiền túi
để sắm máy vi tính, máy in, mua giấy để đánh máy, in ấn
các tài liệu phục vụ các công việc mà ông đảm nhiệm. Từ
năm 2010, nhận thấy nhu cầu đi lại vào khu vực phố cổ là
rất lớn trong khi đó không có cầu vượt, phải băng qua
đường đê rất nguy hiểm, ông đã kiên trì nêu ý kiến tại các
kỳ họp tiếp xúc cử tri. Đến năm 2014, cầu vượt hoàn
thành, người dân vui mừng vì việc đi lại vào khu vực phố
cổ đã thuận tiện, an toàn hơn. Nhiều người gọi vui đó là
“cầu vượt ông Bính”. 

Những việc làm vì dân của ông Bính khiến bà con thêm
yêu quý, kính trọng. Ông chính là một tấm gương sáng
người cán bộ Mặt trận, luôn nhiệt huyết, trách nhiệm với
công việc chung, với cộng đồng.

NGUYễN CÔNG
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CÀNG LÀM CÀNG GắN BÓ 
VớI “NGÔI NHÀ” MặT TRậN

Đến với công tác Mặt trận bằng quyết tâm “Đã nhận thì
phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ” và tinh thần không
ngừng học hỏi cùng ý thức trách nhiệm cao với công việc,
ông đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cấp trên tin
tưởng, bà con trên địa bàn khen ngợi. Hai năm liền (2015,
2016), ông được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng
Bằng khen. Ông là Hoàng Như Huyên, 69 tuổi, UVTV Đảng
ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cửa Nam,
quận Hoàn Kiếm.

Tiếp tôi khi vừa tham gia đoàn công tác đảm bảo
TTĐT, TTATGT trên địa bàn về, ông Huyên chia sẻ rằng,
ông vốn công tác tại Bộ LĐTB-XH, khi nghỉ hưu vào năm
2008 thì lại tiếp tục tham gia công tác NCT ở phường Cửa
Nam. Năm 2010, ông bén duyên với “ngôi nhà” Mặt trận
trên cương vị Phó Chủ tịch rồi sau đó 4 năm là Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cửa Nam. Ngay khi nhận
nhiệm vụ, ông xác định rằng “muốn làm tốt về Mặt trận
thì phải hiểu về Mặt trận”, do vậy, ông dành thời gian tìm
hiểu các văn bản về Mặt trận, các hoạt động của Mặt trận,
những mô hình hay, cách làm tốt trên các phương tiện
thông tin đại chúng... “Không phải mình áp dụng máy
móc mà phải chắt lọc những điều phù hợp với địa bàn
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dân cư. Phường Cửa
Nam, trình độ dân
trí khá cao nên mọi
việc, dù là nhỏ nhất,
khi triển khai cũng
phải được chuẩn bị
kỹ”. Ông cũng luôn
nhớ và thực hiện
đúng lời một lãnh
đạo Ủy ban MTTQ
Việt Nam quận Hoàn
Kiếm khi ông mới
nhận nhiệm vụ:
“Anh là cán bộ Mặt
trận thì trận nào
cũng phải có mặt
đấy!”. Chính sự cọ
sát với thực tế giúp

ông ngày càng hiểu hơn về Mặt trận, rút ra những bài học
để triển khai công việc tiếp theo đạt hiệu quả cao, đồng
thời bao quát được tình hình triển khai các đầu việc và
kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Một điều
quan trọng mà ông duy trì nhiều năm qua đó chính là
sâu sát với cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của
nhân dân trên địa bàn. “Cán bộ Mặt trận là cán bộ tuyên
truyền, vận động nhân dân, nếu không gần dân, không
lắng nghe để hiểu dân thì không thể hoàn thành nhiệm
vụ được. Các CVĐ, các phong trào thi đua, nếu không
tạo được sự đồng thuận thì không thể có kết quả như
mong muốn”. Nhờ bám sát các phương châm đặt ra, ông

Ông Hoàng Như Huyên.
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Huyên đã làm tốt vai trò “người cầm lái”, triển khai hiệu
quả các chương trình, hoạt động của Mặt trận trên địa
bàn phường Cửa Nam. 

Không quản ngại thời gian, vất vả, ông đã luôn sát
cánh cùng các Trưởng ban CTMT của 10 địa bàn dân cư
trong tổ chức các hoạt động, kịp thời tư vấn hoặc có biện
pháp tháo gỡ vấn đề phát sinh. Tiêu biểu như tổ chức
thành công Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với phần
lễ long trọng, phần hội vui tươi, tạo được không khí phấn
khởi, sôi nổi, thực sự là ngày hội của nhân dân trên địa
bàn. Các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ ở Cửa
Nam được triển khai sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực:
91,8% gia đình đạt danh hiệu GĐVH, 45/45 TDP đạt TDP
văn hóa; quỹ “Vì người nghèo” đứng thứ 6/18 phường
trong quận; quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và các quỹ xã hội
khác được trên 202 triệu đồng; CVĐ “Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam” được đông đảo nhân dân quan
tâm hưởng ứng, tạo chuyển biến trong việc mua sắm sản
phẩm hàng hóa trong nước sản xuất. CVĐ “Toàn dân thực
hiện tang văn minh tiến bộ”, thực hiện nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã dần đi vào nền nếp
với tỷ lệ hỏa táng 3 tháng đầu năm 2017 đạt 68%. MTTQ
và các tổ chức đoàn thể vận động hội viên, đoàn viên, các
đoàn đi tham quan, du xuân, lễ chùa không đốt vàng mã
tràn lan, không hoạt động mê tín dị đoan. MTTQ Việt Nam
phường Cửa Nam cũng duy trì hoạt động phối hợp hiệu
quả với các tổ chức thành viên, góp phần đẩy mạnh các
phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ, phấn đấu hoàn
thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN, xây
dựng phường ngày càng phát triển. 
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Với đóng góp không nhỏ của “người cầm lái” Hoàng
Như Huyên, hai năm liền (năm 2015, 2016), Ủy ban MTTQ
Việt Nam phường Cửa Nam đã được Ủy ban MTTQ Việt
Nam TP Hà Nội tặng Bằng khen. Cá nhân ông đã 03 lần
được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng Bằng khen.
Ghi nhận của cấp trên và sự tín nhiệm của bà con là niềm
vui, là động lực giúp ông và những cán bộ Mặt trận ở đây
thêm nỗ lực, gắn bó hơn với công tác Mặt trận.

HOÀNG THU 
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CÁN Bộ NÀO, PHONG TRÀO ĐÓ

Trở thành điểm sáng của MTTQ Việt Nam quận Ba
Đình, thành tích của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trúc
Bạch được ghi nhận qua rất nhiều bằng khen của các cấp,
trong đó có Bằng khen của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam.
Tiếp tôi khi vừa hoàn tất công tác chuẩn bị cho một hội
nghị PBXH sắp được tổ chức, bà Nguyễn Thị Tuyết - Chủ
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường hồ hởi: “Nếu được
gọi là bí quyết thì ở Trúc Bạch, chúng tôi luôn coi trọng
công tác bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán
bộ Mặt trận từ phường tới các địa bàn dân cư. Cán bộ là
gốc của công việc, cán bộ nào thì phong trào đó”.

Trong 10 năm trở lại đây, MTTQ Việt Nam phường Trúc
Bạch đã có những bước tiến mạnh, rõ rệt, thể hiện ở việc
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích
cực cùng cấp ủy Đảng, chính quyền hoàn thành các chỉ
tiêu, kế hoạch năm. Vai trò, vị thế của Mặt trận được nâng
cao rõ rệt, ngày càng được nhân dân tin tưởng, ủng hộ.
Có được điều đó, theo bà Nguyễn Thị Tuyết, đó là cả sự
nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từ
phường đến cơ sở đã tạo thành một khối thống nhất, có
sự liên hệ, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong triển khai
các hoạt động với phương châm: Muốn các phong trào
thành công, bên cạnh sự đồng thuận của người dân thì vai
trò của cán bộ là hết sức quan trọng. Để nhân dân đồng
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thuận thì công tác tuyên truyền, vận động phải hiệu quả,
phải làm cho dân hiểu lợi ích, ý nghĩa của phong trào, thấy
được vai trò, trách nhiệm của mình và tích cực tham gia.
Muốn vậy, người cán bộ Mặt trận phải nắm chắc các văn
bản liên quan đến phong trào đó, đồng thời có cách tiếp
cận, tuyên truyền hiệu quả. 10 năm qua, MTTQ Việt Nam
phường Trúc Bạch đã duy trì có hiệu quả việc nâng cao
nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Mặt trận bằng hai hình
thức: Tập huấn và tọa đàm. Trong đó, các buổi tọa đàm
với chủ đề “Vai trò, vị trí của Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt
Nam phường Trúc Bạch” đã thu hút được nhiều ý kiến tâm
huyết, có giá trị xây dựng, thực sự là những kinh nghiệm
hay từ thực tế triển khai công việc như bảo vệ môi trường,
phát triển kinh tế, vận động nhân dân chấp hành pháp

UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trúc Bạch phối hợp với
Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc trao quà cho gia đình chính sách 

nhân Ngày Thương binh, liệt sỹ.
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luật, thực hiện dân chủ ở cơ sở... Qua đó, mỗi cán bộ Mặt
trận có thể tham khảo, rút ra những điều phù hợp hoặc
bật ra ý tưởng mới từ đó áp dụng ở địa bàn mình phụ
trách.

Một điểm mạnh của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường
Trúc Bạch đó chính là tổ chức thành công các hội nghị
PBXH, được cấp trên ghi nhận. Với phương châm không
dàn trải mà phải chọn trọng tâm trọng điểm, mỗi năm
MTTQ phường đều chọn vấn đề “nóng” để tổ chức phản
biện: Năm 2016, phản biện chuyên đề của Đảng ủy
phường về CCHC; năm 2017 MTTQ Việt Nam phường
đang chuẩn bị phản biện kế hoạch liên tịch của khối Dân
vận - UBND phường về tổ chức thực hiện mô hình “Xóa bỏ
điểm ô nhiễm môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị khu
vực cầu Ngũ Xá 1 bằng nguồn vốn xã hội hóa”. Để hội nghị
PBXH đạt kết quả cao, MTTQ phường đều xây dựng Hướng
dẫn và chuyển đến các đại biểu tham dự, đồng thời nêu rõ
những nội dung cụ thể để đại biểu chuẩn bị đóng góp ý
kiến. Nhiều năm nay, mỗi một công việc được triển khai
(Hội nghị đại biểu nhân dân, tọa đàm, PBXH, báo cáo
tháng, quý năm...) đều được sắp xếp đóng thành quyển (cả
bản viết tay hoặc đánh máy đều được thực hiện trên khổ
giấy A4), lưu trữ cẩn thận, thuận tiện cho việc tra cứu, tham
khảo thông tin.

Hội tụ những cán bộ Mặt trận vững về chuyên môn,
nhiệt huyết với phong trào, MTTQ Việt Nam phường Trúc
Bạch còn luôn nêu cao tính chủ động trong xây dựng,
triển khai các kế hoạch. Bà Tuyết cho biết, khối lượng
công việc nhiều, phải chủ động trong từng phần việc bởi
“nếu bị động thì sẽ không nhảy kịp”. Chính sự chủ động
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đó trên cơ sở bám sát vào Nghị quyết của Đảng ủy
phường, vào các văn bản hướng dẫn của cấp trên đã tạo
điều kiện để Mặt trận luôn hoàn thành các công việc đúng
tiến độ với chất lượng cao. Qua đó, vai trò, vị thế của Mặt
trận không ngừng được nâng cao.

Nếu coi các hoạt động của Mặt trận là cây thì mỗi cán
bộ Mặt trận chính là “gốc”. Có được “gốc vững bền” là điều
kiện quan trọng để Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trúc
Bạch luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có nhiều
đóng góp tích cực, thiết thực vào sự phát triển của địa
phương.

NGUYễN TÂM
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HẾT LÒNG VÌ CỘNG ĐỒNG

10 năm qua,
phường Phúc Xá
(quận Ba Đình) đã
thực sự “thay da đổi
thịt”. Bên cạnh
những nếp nhà san
sát, cuộc sống nhộn
nhịp mưu sinh là
một Phúc Xá yên
bình, nghĩa tình.
Ông Lê Thanh Giang
- UVTV, Chủ tịch Ủy
ban MTTQ Việt Nam

phường Phúc Xá, quận Ba Đình, không giấu được niềm
vui trên gương mặt khi kể cho tôi nghe về những đổi thay
của Phúc Xá, vùng đất mà ông coi như quê hương thứ hai
của mình.

Năm nay ông Giang 72 tuổi. Cái tuổi mà như ông Giang
đùa vui, đã ở đoạn cuối của chặng đường dài. Một chặng
đường với biết bao kỷ niệm của một người con sinh ra ở
Ứng Hòa, một cựu HS trường Chu Văn An, xếp bút nghiên
lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, khi tuổi
đời vừa tròn 20. Có mặt ở chiến trường miền Đông Nam
Bộ, từng vào sinh ra tử, ông Giang 4 lần bị thương, hưởng

Ông Lê Thanh Giang.



22 GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 3

chế độ thương binh hạng 4/4. Năm 2000, ông về nghỉ hưu
sau 36 năm gắn bó với Quân đội. 

Nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc, phát huy tinh thần
người lính Bộ đội Cụ Hồ, ông Giang hăng hái tham gia công
tác ở địa phương. Cứ tưởng một người có nhiều năm gắn
bó với môi trường Quân đội “quân lệnh như sơn” lâu như
thế, ông sẽ gặp khó khi tham công việc phố phường. Nhưng
thực tế đã cho thấy, ông Giang là người dễ thích nghi với
hoàn cảnh, nhanh chóng hòa nhịp với công việc mới. Ông
bảo, vẫn giữ chất lính “không sợ khó, không ngại khổ”, ông
luôn xông xáo với công việc, bằng tâm huyết, trách nhiệm.
Ông khiến đồng nghiệp ủng hộ bằng chính việc nêu gương
của bản thân, cùng với sự khoa học trong bố trí, sắp xếp
công việc. Bằng việc vận động những cán bộ về hưu cùng
phát huy tinh thần “tuổi cao gương sáng”, tạo thành một
tập thể đoàn kết, cống hiến cho KDC, cho địa phương.
Cùng với những cán bộ cơ sở, trên cương vị Bí thư Chi bộ,
Trưởng KDC số 1, ông đã đưa KDC số 1 trở thành KDC tiên
tiến, KDC văn hóa điển hình của phường Phúc Xá, quận Ba
Đình. Trong 8 năm là Phó Chủ tịch Hội CCB phường (từ
2001 - 2009), ông đã cùng BCH xây dựng Hội CCB phường
từ một đơn vị trung bình thành Hội CCB tiêu biểu xuất sắc,
được TW Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen.

Từ 3/2011 đến nay, ông Giang là UVTV, Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam phường Phúc Xá, Ủy viên BCH Hội CCB
phường. Và cũng từ đây, ông một lần nữa chứng tỏ được uy
tín của mình trong cộng đồng dân cư, được cấp trên khen
thưởng bởi những cống hiến cho công việc. Ông Giang bảo,
công việc của Mặt trận là tuyên truyền, vận động, mà muốn
vậy, phải gần dân để hiểu dân cần gì, có tâm tư nguyện vọng



23GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 3

gì, có ý kiến đóng góp gì với Mặt trận, với cán bộ không?...
nên không mấy khi ông ở trụ sở. Ông thích được trò
chuyện, gặp gỡ mọi người, muốn sâu sát với địa bàn, để
làm việc có ích cho cộng đồng dân cư. Được biết, khi xuống
địa bàn dân cư, ông Giang nhiều lần bỏ tiền túi ra để tặng
cho những hoàn cảnh khó khăn, bệnh trọng. Năm 2015,
trong nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, ông Giang đã kiên trì nêu
ý kiến về việc xây dựng lại các cửa khẩu dân sinh, xây dựng
cầu vượt qua đường Yên Phụ. Những ý kiến của ông đã
được tiếp thu, giải quyết, tạo thuận lợi cũng như đảm bảo
ATGT cho dân cư trên địa bàn, được nhân dân khen ngợi.
Nhiều năm nay, MTTQ Việt Nam phường Phúc Xá đã giữ
vững vị trí top đầu của quận Ba Đình trong tất cả các hoạt
động. Năm 2013 được Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tặng
Bằng khen. Tại cuộc họp triển khai các hoạt động chuẩn bị
cho dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ
27/7/2017, MTTQ Việt Nam phường đã vận động được 146
triệu đồng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

Giữ tinh thần người lính, ông Giang cũng là nhân tố
tích cực trong cuộc chiến chống ma túy tại ngõ 71 phố
Tân Ấp, một tụ điểm được liệt vào dạng nổi tiếng của TP.
Khi Đảng ủy phường cùng các đoàn thể họp, ra nghị
quyết lập lại ANTT tại đây, ông Giang đã thực hiện nghiêm
việc kèm cặp, giúp đỡ người nghiện từ bỏ ma túy, làm lại
cuộc đời. Những ngày tháng đó là khoảng thời gian ông
Giang ít khi có mặt ở nhà. Cùng với các lực lượng chức
năng, ông Giang bám trụ tại địa bàn, kịp thời nắm các di
biến động của đối tượng, ngăn chặn các hành vi sai trái
của các đối tượng, vận động nhân dân phát huy tinh thần
trách nhiệm, cùng với các lực lượng chức năng xóa bỏ tụ
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điểm ma túy... Với sự ra quân đồng bộ và quyết tâm cao,
ngõ 71 phố Tân Ấp đã được trả lại sự bình yên, trở thành
vùng đất lành. 

Những đóng góp tích cực của ông Lê Thanh Giang đã
được ghi nhận qua rất nhiều Bằng khen, giấy khen của các
cấp. Tiêu biểu như Bằng khen của Ủy ban TW MTTQ Việt
Nam, TW Hội CCB Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP
Hà Nội... Với người Cán bộ Mặt trận, một đảng viên tròn 50
năm tuổi Đảng Lê Thanh Giang, được góp chút công sức
nhỏ bé cho cộng đồng chính là niềm vui sống.

VÂN THU
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ĐẶT HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC 
LÊN HÀNG ĐẦU

Phương châm ấy đã theo ông Trần Xuân Nhiễm, số nhà
36, ngách 75, ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình từ
khi gắn bó với công tác Mặt trận. Trong ngôi nhà nhỏ ngan
ngát hương hoa và tràn ngập màu xanh của cây cối, ông
Nhiễm đã cho tôi thấy và thêm hiểu, thêm kính trọng một
tấm gương tuổi cao gương sáng luôn có ý thức trách nhiệm
cao với cộng đồng “Còn sức còn cống hiến. Đã nhận làm
phải làm cho hiệu quả chứ không phải làm cho vui”.

Ông Nhiễm đến với công tác Mặt trận với nhiều thuận
lợi của một cựu cán bộ Bộ Ngoại giao. Từ khi nghỉ hưu

đến cuối năm 2015,
ông đã có 12 năm
nếm trải những vất
vả, khó khăn và cả
những ngọt bùi của
nhiều vị trí công
việc: Phó ban CTMT
KDC số 5, Chi hội
trưởng Chi hội NCT
KDC số 5, Trưởng
ban CTMT KDC số 5,
Chủ tịch Hội NCT
phường Ngọc Hà,Ông Trần Xuân Nhiễm.
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Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
phường Ngọc Hà... Hiện nay, ông vẫn tham gia công tác
tại Ban Dư luận xã hội của MTTQ Việt Nam quận Ba
Đình. Ông Nhiễm chia sẻ, ông coi Ngọc Hà là quê hương
thứ hai của mình. Vì quê hương mà nhận nhiệm vụ “vác
tù và” với một quan điểm, một phương châm hết sức rõ
ràng là luôn đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu bởi
mong muốn được góp chút công sức nhỏ bé làm cho
Ngọc Hà ngày càng phát triển. 

Từng làm công tác nghiên cứu nên ông khi đến với
CTMT, ông Nhiễm vẫn giữ tư duy khoa học trong việc
tham mưu cho Chủ tịch MTTQ Việt Nam phường về xây
dựng các kế hoạch, các chương trình hoạt động của Mặt
trận. Khi phải xử lý bất kỳ một đầu việc nào, bao giờ ông
cũng tự đặt ra nhiều câu hỏi: Ý nghĩa? Hiệu quả là gì? Để
đạt được hiệu quả đó thì phải triển khai như thế nào? Đâu
là điểm mạnh, đâu là khó khăn khi triển khai? Tự đặt ra
câu hỏi và đi tìm câu trả lời bằng việc nghiên cứu kỹ các
văn bản liên quan, sự quan sát, nắm bắt tình hình của địa
bàn, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, bằng
việc rút ra những kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai
những công việc trước đó... Tất cả sự chuẩn bị khoa học,
chu đáo đó cộng với một tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam
phường luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ vì
công việc đã mang lại những kết quả tốt đẹp, đưa Ngọc
Hà giữ vững vị trí top đầu trong hệ thống MTTQ Việt Nam
quận Ba Đình. Hội NCT phường cũng là một điểm sáng
của quận. 

Trả lời câu hỏi về bí quyết để hoàn thành một lúc
nhiều vai, theo ông Nhiễm, một cán bộ Mặt trận cần hội
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tụ đủ 3 yếu tố (3 điều kiện): Nhiệt tình và hiểu biết, có
sức khỏe, có điều kiện về kinh tế. Bên cạnh đó là uy tín
trong cộng đồng dân cư, với đội ngũ lãnh đạo phường.
Có hiểu biết cộng với sự nhiệt tình sẽ là động lực thôi thúc
cán bộ Mặt trận không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng “lao
vào việc” với cách làm hiệu quả nhất. Công việc của Mặt
trận nhiều, nhiều việc lại làm vào buổi tối, ngày nghỉ nên
nếu không có sức khỏe thì không thể tham gia được. Sự
không phải vướng bận về kinh tế khiến cho cán bộ toàn
tâm toàn ý với công việc. Còn uy tín với cộng đồng dân
cư, với lãnh đạo cấp trên chính là sự nêu gương trong cuộc
sống hàng ngày, là sự tham mưu trúng, đúng để đưa địa
phương phát triển. Bản thân ông Nhiễm, dù bận rộn
nhiều công việc nhưng từ khi nghỉ hưu (năm 2001) đến
nay, ông đều đặn tham gia 3 CLB: CLB Thăng Long, CLB
Ba Đình và CLB hưu trí Bộ Ngoại giao. Đây là 3 kênh giúp
ông rèn luyện, giữ gìn sức khỏe, cung cấp nhiều thông tin
chính trị, xã hội để hỗ trợ cho công tác. Bản thân ông
Nhiễm cũng nêu gương trong cuộc sống bằng sự hòa nhã
với mọi người, luôn quan tâm trò chuyện, lắng nghe ý kiến
của bà con, tích cực tham gia các CVĐ, các phong trào thi
đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Đối với
bà con nơi ông sinh sống, ông Nhiễm là cán bộ miệng nói
tay làm, thường xuyên tham gia quét dọn, giữ gìn VSMT
ngõ xóm sạch đẹp. Với nhiều người dân Ngọc Hà, ông là
người cán bộ không ngại việc khó. Bằng sự hiểu biết và
tinh thần trách nhiệm của mình, ông đã giúp họ giải quyết
được nhiều vấn đề trong cuộc sống: Tồn tại trong cấp sổ
đỏ, hóa giải mâu thuẫn cá nhân... Trong hoạt động NCT,
điều mà ông Nhiễm tâm đắc nhất chính là việc ông đã xây
dựng và duy trì tốt quỹ “Chăm sóc và phát huy vai trò
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NCT” - được coi là 1 trong 5 quỹ do phường quản lý, chi
tiêu. Hội NCT phường đã 25 lần được cấp trên biểu
dương, khen thưởng, trong đó có Bằng khen của TW Hội
NCT Việt Nam.

Chia tay với công việc sau nhiều năm gắn bó, ông
Nhiễm đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong cộng đồng dân cư
và lãnh đạo địa phương. Trong sâu thẳm trái tim mình, ông
vẫn luôn tin tưởng đội ngũ cán bộ Mặt trận kế nhiệm với
sức trẻ, trí tuệ, nhiệt tình, tâm huyết cùng sự quan tâm, tạo
điều kiện của lãnh đạo các cấp sẽ tiếp tục gặt hái nhiều
thành công mới, để vị thế của Mặt trận ngày càng vững chắc
trong lòng nhân dân.

KHÁNH VÂN
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ĐIỂM SÁNG TRONG XÂY DỰNG 
ĐỜI SỐNG VĂN HÓA

Phường Vĩnh Tuy có diện tích rộng, dân số đông nhất
quận Hai Bà Trưng, với 23 địa bàn dân cư và 90 TDP. Là
phường vừa có làng, vừa có phố, tốc độ đô thị hóa nhanh,
với những khó khăn, thuận lợi đan xen, thời gian gần đây Ủy
ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Tuy là đơn vị dẫn đầu thi
đua của hệ thống MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng. Để có
thành tích đó, các Ban CTMT địa bàn dân cư đã rất nỗ lực
phấn đấu, trong đó địa bàn dân cư số 1 được coi là điểm sáng
trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Ban CTMT địa bàn dân cư số 1 ký cam kết xây dựng đời sống văn hóa.
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Địa bàn dân cư số 1 có 04 TDP, 420 hộ đang sinh sống
với 1.669 nhân khẩu. Hàng năm có 99% số hộ đạt GĐVH,
trong đó nhiều hộ đạt GĐVH 3 năm liên tục. 04 TDP hàng
năm đều đạt TDP văn hóa. Để nâng cao điều kiện cơ sở
vật chất của cơ sở, địa bàn dân cư đã vận động, làm tốt
công tác xã hội hóa như: liên hệ với Công ty Chế biến
lương thực Vĩnh Hà làm hệ thống thoát nước của tổ 1A
giáp đê Nguyễn Khoái với số tiền hàng trăm triệu đồng;
vận động nhân dân tổ 1A làm ngõ lên xuống với số tiền
17 triệu đồng; xã hội hóa hoàn toàn ngõ 145 đổ bê tông
với số tiền là 10 triệu đồng; vận động nhân dân ở ngõ 27
phố Vĩnh Tuy đổ bê tông ngõ với số tiền 35 triệu đồng;
TDP 1C trồng 15 cây sấu cao từ 2m đến 3m... Khi có dự
án xây dựng trên địa bàn, Chi ủy chi bộ với Ban CTMT
luôn phối hợp chặt chẽ, quan tâm bám sát các công trình,
lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân, sớm tối đến
từng nhà động viên, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn,
kịp thời kiến nghị đề xuất với UBND phường để giải đáp,
tháo gỡ ngay nên nhân dân phấn khởi đồng thuận cao.
Công tác GPMB để làm cống hóa K5B đoạn từ đầu ngõ
29 phố Vĩnh Tuy đến số 840 phố Minh Khai đã thi công
được 143m bước đầu đều được nhân dân ủng hộ, không
có khiếu kiện thắc mắc. Luôn làm tốt công tác hòa giải ở
cơ sở nên địa bàn dân cư không có đơn thư vượt cấp, tạo
được lòng tin của nhân dân. 

Với tinh thần tương thân tương ái, hàng năm, các loại
quỹ vận động nhân dân đóng góp như quỹ “Vì người
nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Khuyến học khuyến tài”, “Vì
trẻ thơ”... đều đạt kết quả cao. Năm 2016, để hỗ trợ 1 hộ
nghèo xây sửa nhà, MTTQ và các hội, đoàn thể và nhân dân
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địa bàn dân cư đã vận động quyên góp được số tiền gần
50 triệu đồng. Với số tiền trên, kết hợp với sự giúp đỡ của
gia đình và bạn bè dòng họ, địa bàn dân cư đã làm mới
một ngôi nhà với diện tích 40m2, trị giá ngôi nhà khi bàn
giao là 115 triệu đồng. Dịp Tết thiếu nhi, khai mạc hè và
dịp Tết Trung thu, địa bàn dân cư tổ chức các hoạt động
VHVN, TDTT sôi nổi; biểu dương và tặng quà các cháu HS
giỏi, các cháu đoạt giải tài năng cấp quận, cấp TP. Các cháu
thi hoạt động đỉnh cao hè luôn dẫn đầu toàn phường.
MTTQ cũng phối hợp với chính quyền quan tâm chăm lo,
tặng quà dịp lễ Tết và dịp 27/7 tới người có công với cách
mạng, các thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ...

Ban CTMT phát huy vai trò trách nhiệm vận động đông
đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào VHVN của
cơ sở, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân
trên địa bàn. Hàng năm, địa bàn dân cư có từ 6 đến 7 buổi
biểu diễn VHVN chào mừng các ngày lễ, Tết, đóng góp
nhiều tiết mục cho quận và phường, tham gia các cuộc thi,
hội diễn đều đạt giải cao. 

Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa ở KDC” nay là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng
NTM, đô thị văn minh”, nhân dân trong địa bàn luôn tự giác
nhắc nhở nhau tham gia VSMT vào sáng thứ bảy hàng tuần,
xoá quảng cáo rao vặt trái phép. Các hộ dân đảm bảo đổ
rác đúng giờ, đúng nơi quy định, thực hiện tốt quy ước
trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tình trạng các hộ dân
kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tuyến phố Vĩnh
Tuy đã được xóa bỏ.

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban CTMT với vai trò
trung tâm đoàn kết đã vận động được các chi hội là tổ chức
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thành viên như Hội Phụ nữ, Hội CCB, Đoàn Thanh niên,
Hội NCT, Hội CTĐ... hoạt động đều tay, tạo sức mạnh tổng
thể trong xây dựng đời sống văn hóa. Ban CTMT địa bàn
dân cư số 1 đã vinh dự được nhận nhiều giấy khen của
phường Vĩnh Tuy và quận Hai Bà Trưng. Năm 2014, Ban
CTMT được nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam
TP Hà Nội, năm 2016 được nhận Bằng khen của Ủy ban TW
MTTQ Việt Nam. Chi bộ luôn đạt chi bộ trong sạch vững
mạnh tiêu biểu. 

NGọC ANH
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“ÔNG MặT TRậN CỦA CHÚNG TÔI”

Đến địa bàn dân cư số 08 phường Đồng Tâm, quận Hai
Bà Trưng, hỏi thăm ông Phạm Đình Rục, ai cũng vui vẻ
nhiệt tình chỉ giúp và gọi ông bằng cái tên kính trọng “Ông
Mặt trận của chúng tôi”.

Ông Rục làm
Trưởng ban CTMT
tại địa bàn dân cư
số 08 đến nay đã
gần 20 năm. Ông
thuộc từng con
ngõ, từng hộ gia
đình và đặc biệt là
các gia đình có
hoàn cảnh khó
khăn, các cháu
thanh thiếu niên

nhi đồng. Nhớ lại thời trai trẻ, ông cho biết, sinh năm 1930
tại một làng quê nghèo ở tỉnh Thái Bình, được gia đình chắt
chiu nuôi dưỡng, ông ăn học trưởng thành và đã tham gia
dân quân rồi làm Bí thư Đoàn Thanh niên xã. Với mong
mỏi được cống hiến sức trẻ của mình cho quê hương đất
nước, ông đã tích cực rèn luyện, học tập và khắc phục mọi
khó khăn. Năm 1948, vừa tròn 18 tuổi, ông đã vinh dự được
kết nạp vào Đảng.

Ông Rục trao quà cho trẻ em KDC.
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Từ năm 1950 - 1990, ông lần lượt kinh qua các vị trí
công tác khác nhau của các cơ quan tại Thái Bình, Hải
Phòng, Tổng cục Bưu điện Hà Nội, rồi công tác tại Đài
Tiếng nói Việt Nam cho tới khi nghỉ hưu. Dù ở cương vị nào
ông cũng đều tận tụy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được
giao, được đồng nghiệp tin yêu, gia đình ủng hộ. Với những
đóng góp nhỏ bé của mình ông đã nhận nhiều Bằng khen,
giấy khen của các cấp, các ngành và được Nhà nước tặng
Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng Nhất.

Nghỉ hưu tại địa bàn dân cư số 08 thuộc KTT 128C Đại
La, cũng là KTT của cán bộ công nhân viên đã từng gắn bó
những năm công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, niềm hạnh
phúc của ông là các con đã khôn lớn trưởng thành, gia đình
yên ấm, hạnh phúc. Chính những niềm vui đó đã tiếp thêm
động lực để ông tham gia công tác ở địa phương. Ông đã
đảm nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải, Chi hội trưởng Chi hội
Khuyến học của phường Đồng Tâm.

Từ năm 1999, ông tham gia CTMT với vai trò Trưởng
ban CTMT địa bàn dân cư số 08. Đây là một KDC đông đúc
của quận Hai Bà Trưng với 320 hộ, hầu hết là cán bộ công
nhân viên chức, bộ đội, công an nghỉ hưu, số trẻ đang tham
gia công tác tại các cơ quan, DN, một số nội trợ không có
việc làm ổn định. Chính vì trình độ văn hóa, nhận thức cũng
không đồng đều nên Ban CTMT gặp không ít khó khăn
trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ
ở địa phương. 

Là Trưởng ban CTMT, ông luôn trăn trở với CVĐ “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, nay là CVĐ
“Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, làm cho
CVĐ đi vào cuộc sống. Với quyết tâm cao nhất, ông đã tranh
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thủ ý kiến của cấp ủy chi bộ để lập danh sách người có uy tín
trong dân để tham gia làm công tác tuyên truyền, vận động
và phát tờ rơi, thư ngỏ tới từng hộ gia đình về nội dung của
CVĐ. Đó là các nội dung về xây dựng GĐVH, các bậc ông bà,
cha mẹ sống mẫu mực làm gương cho con cháu noi theo, con
cháu sống hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, kính trên nhường
dưới, hoà thuận, hạnh phúc tiến bộ.

Ông còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp
hành pháp luật để giảm tối thiểu các vụ xích mích, mâu thuẫn
trong nội bộ nhân dân, xây dựng tình phố nghĩa phường, hòa
giải ngay từ cơ sở, không để phát sinh các điểm nóng. Hỏi ông
về niềm vui trong CTMT, ông nhớ nhất điều gì? Ông cho biết
đã tham gia giúp cho hai cặp vợ chồng “cơm không lành, canh
không ngọt” đoàn tụ và sống hạnh phúc cho tới nay; rồi hòa
giải nhiều vụ mâu thuẫn trong nhân dân như tranh chấp
khoảng không, lối đi chung... đều thành công. Ông còn đưa ra
nhiều biện pháp để giải phóng các chân rác trong địa bàn từ
bãi rác thành vườn hoa. Ông cũng kiên trì nhắc nhở các hộ gia
đình nên chấp hành đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Hay
từ việc những gia đình có nuôi chó, mèo cần chấp hành
nghiêm chỉnh việc đi tiêm phòng bệnh dại để an toàn cho cộng
đồng. Từ việc nhỏ tới việc lớn ở địa bàn dân cư đều được ông
quan tâm sát sao và đôn đốc thường xuyên.

Trân trọng những đóng góp tích cực của ông với địa bàn
dân cư, tại các hội nghị của chi bộ, TDP, các đoàn thể khác đều
tích cực vào cuộc đã góp phần vào thành công chung. Ngày
nay, đến với địa bàn dân cư số 08 ai cũng phấn khởi vì không
có chân rác tồn đọng, không có tụ điểm tệ nạn xã hội, không
có khiếu kiện đông người và luôn sáng, xanh, sạch đẹp. Địa
bàn dân cư nhiều năm liền đạt danh hiệu KDC văn hóa. 
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Điều mà nhân dân phấn khởi hơn cả và luôn nhắc tới
ông khi đi sinh hoạt, hội họp tại Nhà văn hóa của địa bàn
dân cư. Đó là vào năm 2009 tại địa bàn dân cư có một mảnh
đất trống nguồn gốc từ bể nước bỏ hoang. Ông đã vận động
một số cán bộ cùng lên Bộ VHTT-DL để báo cáo và được Bộ
đồng ý. Đến năm 2010, tại khu đất đó đã được UBND quận
Hai Bà Trưng đầu tư xây dựng một Nhà văn hóa với diện tích
130m2, hai tầng, một tum khang trang, đáp ứng nhu cầu hội
họp và các hoạt động VHVN, TDTT cho mọi lứa tuổi trên địa
bàn dân cư.

Với những nỗ lực hết mình, ông Phạm Đình Rục -
Trưởng ban CTMT địa bàn dân cư số 08 phường Đồng Tâm
luôn nhận được sự tin yêu kính trọng của Cấp ủy Chi bộ,
Ban CTMT TDP và bà con nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt
ông luôn nhận được sự ủng hộ, động viên của các con,
cháu, chắt trong gia đình tứ đại đồng đường. Hàng năm,
con cháu ông đã dành tặng 02 suất học bổng cho các cháu
HS có hoàn cảnh khó khăn.

Ghi nhận những đóng góp của ông, ông đã vinh dự được
nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”,
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”, Kỷ niệm chương
“Vì an ninh Tổ quốc”, Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp TP,
Bằng khen của UBND TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, quận
Hai Bà Trưng cùng nhiều phần thưởng khác.

NGÔ THị NGọC BÍCH



37GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 3

NIỀM VUI LỚN LÀ ĐƯỢC DÂN TIN

Đó là lời bộc bạch của ông Đỗ Hữu Số - Trưởng ban
CTMT địa bàn dân cư số 3, phường Thanh Lương, quận
Hai Bà Trưng. 

Ông Đỗ Hữu Số
sinh ra và lớn lên tại
vùng quê nghèo xã
Đông Kết, huyện
Khoái Châu, tỉnh Hưng
Yên vào đúng năm nạn
đói năm 1945. Năm
1965, hưởng ứng lời
kêu gọi của TW Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh,
với tinh thần Ba sẵn
sàng, ông đã gia nhập
đội TNXP chống Mỹ
cứu nước thuộc N61 -
P38. Niềm vinh dự lớn đến với ông, ngày 3/2/1967 ông
được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và cử đi học Đại
học tại Cu Ba. Cuối năm 1973, ông trở về nước và nhận
công tác tại Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ NN&PTNT). Trong quá
trình cống hiến, ông đã được Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tặng
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp” và
nhiều Bằng khen, giấy khen.

Ông Đỗ Hữu Số nhận Bằng khen 
của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.
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Năm 2005, được nghỉ hưu theo chế độ, ông bắt tay
ngay vào công tác ở địa bàn dân cư số 3 với cương vị là
cấp ủy viên, Phó ban CTMT và Chi hội trưởng Chi hội NCT
kiêm Chi hội trưởng Khuyến học. Khắc phục những khó
khăn lúng túng ban đầu, ông đã tranh thủ sự lãnh đạo của
cấp ủy, học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước,
đồng thời sâu sát cơ sở đã giúp ông thêm gắn bó với địa
bàn dân cư. Từ năm 2011 cho đến nay, ông là Phó Bí thư
Chi bộ, Trưởng ban CTMT địa bàn dân cư số 3 phường
Thanh Lương. 

Phường Thanh Lương là một trong 20 phường thuộc
quận Hai Bà Trưng, phường còn nghèo lại đang trong quá
trình đô thị hóa, đời sống dân cư còn nhiều khó khăn.
Ông tâm niệm muốn làm tốt công tác được giao, phải tăng
cường học hỏi, đặc biệt là học trong nhân dân, học các
bậc lão thành, các nhân tố tích cực. Mặt khác không thể
thiếu được kỹ năng mềm bằng sự chan hòa, gần dân,
không ngại khó, làm việc bằng tâm huyết, tinh thần trách
nhiệm, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đồng
thời bản thân và gia đình cũng luôn luôn sống đoàn kết,
yêu thương nhau, gương mẫu chấp hành pháp luật.

Thông qua hoạt động của Nhóm nòng cốt thực hiện
Đề án 02- 212/CP theo hướng dẫn của hệ thống MTTQ Việt
Nam các cấp đã góp phần tích cực trong công tác tuyên
truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, giữ cho
xóm phố được bình yên hơn. Bên cạnh đó nhân dân trên
địa bàn đã tích cực đóng góp được hơn 300 đầu sách, xây
dựng tủ sách pháp luật để nhân dân có thể tra cứu khi cần
thiết. Ông còn cùng các Tổ trưởng dân phố vận động làm
mới, chỉnh trang 12 bảng tin để cung cấp thông tin kịp
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thời chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp
luật của Nhà nước cũng như yêu cầu của địa phương. 

Để nhân dân có nơi sinh hoạt cộng đồng, Mặt trận
thực hiện Nghị quyết của chi bộ, đã ra sức tuyên truyền
vận động nhân dân đóng góp ủng hộ tiền, hiện vật, công
sức xây dựng Nhà văn hóa KDC diện tích 60m2 với số tiền
xã hội hóa lên đến hơn 200 triệu đồng. Công trình đã
được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng
Long - Hà Nội. Từ đó đến nay, nhà văn hóa đã duy trì hoạt
động có hiệu quả, đúng mục đích, thu hút được đông đảo
nhân dân đến sinh hoạt. 

Đáng chú ý, từ một KDC có 03 hộ nghèo, 02 hộ cận
nghèo, do có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, ban CTMT
đã cùng các tổ chức đoàn thể, TDP tập trung hỗ trợ về tinh
thần, vật chất, tạo việc làm, khuyến khích các gia đình tự
vận động và vươn lên thoát nghèo, đến năm 2015 trên địa
bàn dân cư không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đời sống
kinh tế của các hộ dân đã khá hơn trước, đường phố sạch
đẹp, phong quang hơn. 

Trong công tác hòa giải, Trưởng ban CTMT đã cùng Tổ
hòa giải kết hợp cùng TDP, người có uy tín trong cộng
đồng và bà con thân thích với tinh thần “Bán anh em xa,
mua láng giềng gần” đã hóa giải thành công 14 vụ việc
mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Toàn KDC không có
đơn thư vượt cấp. 

Nhìn lại chặng đường 12 năm gắn bó với công tác Mặt
trận, ông chia sẻ: “Với Ban CTMT, các thành viên luôn
tương trợ coi nhau như anh em một nhà. Việc vui, việc
buồn luôn ghé vai gánh vác với tinh thần đoàn kết, dân
chủ và bình đẳng. Với tinh thần quyết tâm, kiên trì, dựa
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vào sức dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết cùng chung
tiếng nói với các tổ chức thành viên của Mặt trận thì việc
dù khó đến đâu cũng sẽ vượt qua”.

Ông đã được tặng thưởng nhiều Bằng khen, giấy khen
của TP, quận và phường vì đã có thành tích xuất sắc trong
công tác Mặt trận, “Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh”, hội viên Hội Cựu TNXP tiên tiến làm
theo lời Bác, giấy chứng nhận danh hiệu “Tuổi cao - gương
sáng”. Gia đình ông cũng được quận Hai Bà Trưng công
nhận là GĐVH tiêu biểu, 

Nhưng với ông, những năm tháng gắn bó với địa
phương, được nhân dân tin yêu và trở thành địa chỉ để nhân
dân tìm đến chia sẻ, góp ý, phản ánh chính là niềm vui lớn
và hạnh phúc hơn cả của người cán bộ Mặt trận ở KDC.

NGọC BÍCH
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THẬT XỨNG LÀ MỘT KHU DÂN CƯ VĂN HÓA

Tôi đến thăm KDC số 01, phường Phương Mai, quận
Đống Đa khi Ban CTMT, các tổ chức đoàn thể và nhân dân
nơi đây đang tích cực hưởng ứng phong trào ra quân lập lại
TTATGT, TTĐT, VSMT trên địa bàn phường. Đón tôi ngay
tại vườn hoa nhỏ trong KDC, ông Nguyễn Minh Trí - Phó
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phương Mai,
Trưởng ban CTMT KDC số 01 hồ hởi cho biết, nếu như cách
đây 01 tháng (tháng 3/2017), ngay tại đầu vườn hoa này vẫn
còn một chân rác tồn đọng gần 10 năm, gây ô nhiễm cho
môi trường, ảnh hưởng đến việc vui chơi giải trí của các
cháu thiếu nhi, NCT tại vườn hoa và làm mất mỹ quan đô
thị, thì bây giờ, Ban CTMT và Hội Phụ nữ, Hội CCB, Đoàn
Thanh niên KDC đã trang trí thành một vườn hoa mi ni, vừa
ngăn không cho các hộ đem rác đến đổ, vừa tạo cảnh quan
xanh - sạch - đẹp. 

Không chỉ có khu vực vườn hoa, tại ngõ 4 và các địa
điểm trong KDC đều đã thông thoáng, sạch sẽ hơn, được
nhân dân đồng tình, ủng hộ. Có được kết quả này, vẫn
theo ông Trí, ngoài việc phát thư ngỏ của Chủ tịch UBND
quận đến các hộ dân, Ban CTMT KDC còn có sáng kiến
in 320 tờ rơi gửi tới từng hộ gia đình nhắc nhở đổ rác
đúng giờ; yêu cầu các hộ gia đình kinh doanh có mái che,
mái vẩy, biển quảng cáo, dụng cụ kinh doanh lấn chiếm
lòng đường, vỉa hè tự tháo dỡ, không để ảnh hưởng đến
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trật tự cảnh quan đô thị. Bên cạnh đó, Ban CTMT đã phối
hợp với các lực lượng chức năng của phường xử lý các
trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để xe và kinh
doanh sai quy định và thành lập 01 Tổ trực TTVSMT gồm:
Trưởng, Phó ban CTMT, Tổ trưởng, Tổ phó các TDP,
Trưởng các tổ chức đoàn thể KDC và chia làm 03 ca để
túc trực nhắc nhở bà con, các hộ gia đình không đổ rác
tại khu vực vườn hoa và các ngõ, ngách trong KDC khi
chưa có xe thu gom rác. Đồng thời, tuyên truyền, vận
động nhân dân giữ gìn VSMT, TTĐT, không lấn chiếm
lòng đường, vỉa hè, đổ rác đúng giờ...

Là một KDC yên bình nằm ở phía Bắc phường Phương
Mai, KDC số 01 có 03 TDP, gồm 320 hộ dân, gần 1.400 nhân
khẩu, thành phần chủ yếu là cán bộ, CNVC về hưu. Trong
KDC có 04 nhà tập thể, còn lại là nhà tự xây. Đời sống kinh

Các thành viên Tổ trực TTVSMT KDC số 01 trao đổi công tác.
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tế của nhân dân tương đối đồng đều. Toàn KDC không còn
hộ đói, có 01 hộ nghèo. Thực hiện CVĐ: “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, nay là CVĐ: “Toàn
dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, xuất phát
từ yêu cầu của CVĐ, được sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Ban
CTMT KDC đã tập trung vào công tác tuyên truyền, vận
động đến từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ nòng cốt
và từng hộ gia đình. Đồng thời, củng cố các tổ chức đoàn
thể chính trị - xã hội và TDP; phân công các tổ chức thành
viên phụ trách từng công việc cụ thể và lựa chọn cán bộ
Mặt trận có uy tín, năng lực, nhiệt tình để đảm nhận các
phần việc được phân công. Tổ chức họp các TDP và các
đoàn thể nhằm quán triệt ý nghĩa, 5 nội dung của CVĐ và
bàn bạc, đưa ra các chỉ tiêu để phấn đấu. Tổ chức cho các
đoàn thể ký kết thi đua và gửi tờ rơi đến từng hộ gia đình.
Hàng quý, Ban CTMT phối hợp với Ban đời sống văn hóa
cùng các thành viên họp để rà soát các chỉ tiêu đạt và chưa
đạt để đôn đốc thực hiện. Hàng năm, vào dịp Ngày hội đại
đoàn kết toàn dân (18/11), Ban CTMT sẽ tổng kết, khen
thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Song song với công tác tuyên truyền, Ban CTMT cùng
với các TDP còn vận động nhân dân và một số cơ quan
đóng trên địa bàn đóng góp hàng trăm triệu đồng, cùng
Nhà nước nâng cấp, cải tạo, xây mới một số cơ sở hạ tầng
trong KDC như cải tạo toàn bộ hệ thống thoát nước thải,
cống rãnh, trải nhựa đoạn đường 102m, xây mới 01 nhà
sinh hoạt cộng đồng và xây dựng 01 vườn hoa, sân chơi cho
các cháu thiếu nhi và nơi nghỉ ngơi, chơi cờ của NCT, có
đầy đủ ghế đá, cầu trượt, xích đu... được nhân dân trong
KDC khen ngợi. 
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Không chỉ có Ban CTMT hoạt động đều tay, hoạt động
của các đoàn thể trong KDC đều có phong trào riêng của
mình. Điển hình, Chi hội CCB tham gia giữ gìn ANTT,
tham gia trực các ngày lễ, Tết, xây dựng nhà đồng đội. Chi
hội Cựu TNXP nhận 01 đoạn đường tự quản luôn sạch sẽ
và xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội”. Chi hội Phụ nữ có
phong trào “Phụ nữ Thủ đô đảm đang, thanh lịch”, phong
trào nuôi lợn đất, góp tiền cho hội viên vay làm kinh tế,
tham gia phong trào VSMT, phong trào nồi cháo từ thiện.
Chi hội NCT có phong trào “Ông bà mẫu mực, con cháu
thảo hiền”, “Sống vui, sống khỏe, sống có ích”. Ban
Khuyến học phối hợp với Ban Chăm sóc thiếu niên nhi
đồng tổ chức cho các cháu sinh hoạt hè và tổ chức khen
thưởng cho các cháu HS giỏi. Chi hội CTĐ vận động đóng
góp tiền tặng Ngân hàng bò và ủng hộ những gia đình khó
khăn. Trong đó, năm 2015 đã quyên góp được hơn 14
triệu đồng, năm 2016, quyên góp được 12 triệu đồng.
Hoạt động Nhà văn hóa và Nhà sinh hoạt cộng đồng được
duy trì đều đặn với 01 CLB Bóng bàn, 02 lớp tập Yoga và
một đội văn nghệ luyện tập thường xuyên, chuyên biểu
diễn phục vụ các hội nghị KDC và phường, góp phần nâng
cao đời sống tinh thần cho nhân dân. 

Cũng nhằm xây dựng KDC văn hóa, an toàn, Ban CTMT
cùng với TDP và CSKV tổ chức các buổi nói chuyện về tình
hình ANTT ở KDC, nhắc nhở các gia đình nâng cao ý thức
phòng chống tội phạm và PCCC. Nhờ đó, mấy năm gần đây,
trong KDC không có trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút... ANTT
được bảo đảm. Ngày Tết, không gia đình nào đốt pháo.
Nhân dân phấn khởi, tin tưởng và chấp hành các chủ
trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà
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nước, các quy định của địa phương. Trong đợt bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2016 - 2021, nhân dân đi bầu cử đạt 97%. Hàng năm, tỷ
lệ GĐVH đạt từ 92 đến 97%. Năm 2016, KDC có 3/3 TDP
đều đạt TDP văn hóa (trong đó TDP số 03 đạt danh hiệu
TDP văn hóa cấp quận 3 năm liên tục (2014, 2015, 2016).
Tại Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2017, toàn KDC có
99% gia đình đăng ký GĐVH.

Có thể nói, CVĐ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa ở KDC số 01 phường Phương Mai đã được cụ thể
hóa, xây dựng trên tinh thần đoàn kết, lành mạnh, xứng
đáng là một KDC văn hóa.

NGọC KHUÊ
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ÔNG MẶT TRẬN GIÀU NHIỆT HUYẾT
Rời quân ngũ, về sinh hoạt ở địa phương đã gần 20

năm (1998 - 2017), cũng là chừng ấy năm ông gắn bó
với công tác Mặt trận. Trên cương vị công tác của mình,
ông đã đóng góp không nhỏ trong các phong trào thi
đua yêu nước, các CVĐ tại địa phương. Ông là Nguyễn
Thế Khôi - Trưởng ban CTMT KDC 15, phường Ô Chợ
Dừa, quận Đống Đa.

Nói về ông Nguyễn Thế Khôi, người dân KDC 15 đều
bày tỏ sự trân trọng về một người cán bộ Mặt trận gương
mẫu, tận tụy, giàu nhiệt huyết. Vốn là một quân nhân
chuyên nghiệp, về sinh hoạt ở địa phương, được cấp ủy
chi bộ và nhân dân tín nhiệm giao cho chức Trưởng ban
CTMT, ông luôn tìm mọi cách khắc phục khó khăn, tìm
tòi các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ. Gần gũi với
nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, tại các hội
nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, ông không
ngừng kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm tăng
cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng,
hiệu quả CTMT. Đối với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa ở KDC”, nay là CVĐ “Toàn dân
đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, với cương vị
là Trưởng ban CTMT, ông thường xuyên nắm bắt tình
hình ở KDC, tuyên truyền, vận động các hộ dân thực
hiện tốt 5 nội dung của CVĐ và các tiêu chí xây dựng
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GĐVH, TDP văn hóa. Ông cũng thường xuyên phản ánh
và tham mưu với cấp ủy về những bức xúc, nguyện vọng
chính đáng của nhân dân để cấp ủy Đảng, chính quyền
có chủ trương, nghị quyết đúng đắn, kịp thời, phù hợp
với điều kiện cụ thể của từng KDC. Qua đó, góp phần
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, động viên
nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các
CVĐ. Nhân dân trong KDC luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau
phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, chung sức xây
dựng KDC văn minh, sạch đẹp.

Là một KDC đất chật, người đông nằm ở phía Tây Bắc
phường Ô Chợ Dừa, địa bàn tiếp giáp với trục đường ngõ
318 Đê La Thành và một phần cuối ngõ 127 phố Hào Nam
với các đường ngang, ngõ tắt nhỏ hẹp, gây bất tiện cho
việc sinh hoạt và giao thông đi lại, toàn KDC 15 hiện có 3

Ông Nguyễn Thế Khôi (đứng giữa) nhận giấy khen của Ủy ban MTTQ 
Việt Nam quận Đống Đa về thành tích công tác Mặt trận.
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TDP với gần 380 hộ dân và 1.266 nhân khẩu. Những năm
gần đây, do chỗ ở chật chội lại đang trong quá trình đô thị
hóa nhanh nên nhu cầu sửa chữa, xây dựng nhà cửa trong
KDC luôn phát sinh, gây ảnh hưởng không ít đến việc bảo
đảm TTATGT, TTĐT và VSMT. Được sự hướng dẫn, chỉ đạo
của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, sự
lãnh đạo của Chi ủy Chi bộ, Ban CTMT đã tổ chức hội nghị
liên tịch mở rộng, bao gồm đại diện các chi hội đoàn thể,
cán bộ TDP và cảnh sát khu vực để quán triệt, đánh giá
tình hình KDC; đồng thời bàn việc tổ chức thực hiện CVĐ
“Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và
thành lập Nhóm công tác xây dựng đời sống văn hóa ở
KDC gồm 05 thành viên, trong đó nòng cốt là thành viên
Ban CTMT.

Căn cứ vào Nghị quyết của Chi bộ, cùng với sự
hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ô Chợ
Dừa, Ban CTMT KDC đã xây dựng kế hoạch triển khai,
phối hợp với từng TDP và các hộ dân bàn các công việc
cụ thể cần tập trung giải quyết tại địa phương; tập trung
vào các nội dung bảo đảm TTATGT, TTĐT và VSMT, xây
dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Bên cạnh việc
thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực
hiện tốt các tiêu chí của CVĐ, ông động viên gia đình,
người thân cùng gương mẫu thực hiện. Nhờ đó, tình
hình TTATGT, TTĐT và VSMT trong KDC luôn được duy
trì. Đã tạo được chuyển biến rõ rệt trong việc xây dựng
KDC an toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả CVĐ “Toàn
dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; tiếp tục
giữ vững ổn định về ANCT, TTATXH, xây dựng nếp sống
văn minh trên địa bàn KDC, TDP. Nhân dân đã tự giác
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đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, chấp hành các quy
định về TTĐT, VSMT. Bộ mặt KDC ngày càng khởi sắc,
đường sá sạch sẽ, VSMT chuyển biến tiến bộ. Nhân dân
trong KDC đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát
triển KTXH, xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch
trong giao tiếp ứng xử, xứng đáng là KDC văn hóa.

Vừa qua, thực hiện Kế hoạch 08 của UBND TP về ra
quân giải tỏa lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lập lại TTĐT,
với sự hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận,
phường và Cấp ủy, chi bộ KDC, Ban CTMT đã cử thành viên
tham gia các đoàn công tác để phổ biến, quán triệt và vận
động nhân dân tự giác chấp hành, ủng hộ chủ trương của
TP và quận. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán
bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận.

Gần 20 năm bền bỉ đóng góp với cộng đồng, ông
Nguyễn Thế Khôi liên tục được UBND, Ủy ban MTTQ Việt
Nam quận, phường biểu dương, khen thưởng. Bản thân
ông đã được Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm
chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”, được Chi bộ
Đảng đánh giá luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. KDC 15 cũng
được Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen.

HÀ LINH
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CHUNG SỨC XÂY DỰNG 
ĐÔ THỊ VĂN MINH

Trong những ngày toàn TP ra quân giải tỏa lấn chiếm
lòng đường, vỉa hè, lập lại trật tự văn minh đô thị (tháng
3/2017), không thể thiếu bóng dáng những cán bộ Mặt trận
và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở, phối hợp cùng
lực lượng Công an vận động nhân dân tự giác chấp hành,
góp phần xây dựng bộ mặt đô thị văn minh. Một trong
những cá nhân đó là ông Vũ Viết Lộc - Phó Bí thư Chi bộ,
Trưởng ban CTMT KDC số 4, phường Khương Thượng,
quận Đống Đa.

Từ làng lên phố, KDC số 4, phường Khương Thượng là
một KDC đất chật, người đông, đang trong quá trình đô thị
hóa nhanh, có 4 TDP 13, 14, 15, 16, với 351 hộ và 1.450
nhân khẩu. Đời sống người dân trong KDC nhìn chung
không mấy dư giả do nhân dân không có nghề truyền
thống, xa các trung tâm, chợ lớn, thiếu việc làm, mặt bằng
dân trí không đồng đều, chủ yếu là người buôn bán nhỏ và
hưu trí. Với trọng trách là Phó Bí thư Chi bộ và Trưởng ban
CTMT, ông Vũ Viết Lộc đã cùng các đồng chí trong Chi bộ
và Ban CTMT hướng dẫn người dân sắp xếp nhà cửa, tận
dụng diện tích nhà ở để tạo các phòng trọ cho người ngoại
tỉnh và sinh viên thuê trọ, tạo thu nhập chính đáng cho các
hộ dân. Tuy nhiên, với mặt bằng nhỏ hẹp, phố nhỏ, ngõ
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nhỏ, lại thêm 200 phòng trọ với khoảng 600 người thuê trọ
mỗi năm đã tạo sức ép lên hạ tầng của KDC, kéo theo nhiều
hệ lụy như: Giao thông, điện nước, rác thải gây ô nhiễm
môi trường...

Khắc phục khó khăn đó, ông chủ động tổ chức họp Ban
CTMT phân công các TDP tuyên truyền, vận động các hộ
có nhà thuê trọ cam kết bảo đảm vệ sinh trong nhà, ngoài
ngõ, thu gom rác thải, đổ rác đúng giờ, bảo đảm VSMT; khai
báo tạm trú, tạm vắng đầy đủ; tiết kiệm điện, nước sinh
hoạt... Ban CTMT cũng giao nhiệm vụ cho Chi hội CCB và
Tổ bảo vệ dân phố phối hợp bóc xóa quảng cáo rao vặt;
đồng thời treo các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền vận
động xây dựng đô thị văn minh với tiêu chí: Sáng - Xanh -
Sạch đẹp. Cùng với đó, hạ tầng cơ sở, đường, ngõ được
nâng cấp cải tạo, phục vụ nhân dân đi lại thông thoáng.

Ông Vũ Viết Lộc (bên phải) bên tấm khẩu hiệu vận động 
nhân dân không được chiếm dụng vỉa hè, mặt đường, ngõ ngách

làm nơi kinh doanh, buôn bán... tại KDC.
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Nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng luôn hoạt động thường
xuyên. 100% hộ dân có phương tiện đi lại hiện đại. Năm
2016, toàn KDC không có hộ nghèo, hộ cận nghèo phát
sinh. Bộ mặt đô thị, diện mạo KDC khởi sắc. 

Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn
trật tự văn minh đô thị, trong các hội nghị TDP và Hội nghị
đại biểu nhân dân, ông cùng Chi bộ, Ban CTMT chỉ đạo
lồng ghép xây dựng đời sống văn hóa trong mỗi gia đình;
thực hiện ông bà, cha mẹ mẫu mực, vợ chồng chung thủy
hòa thuận, con cháu hiếu thảo, chăm ngoan. Mỗi khi có
mâu thuẫn nội bộ nhân dân, ông đều tham gia cùng Tổ hòa
giải dùng lý lẽ thiệt hơn để phân tích, hòa giải. Nhờ đó, toàn
KDC không có đơn thư khiếu kiện. Nhân dân đoàn kết,
sống chan hòa, giữ gìn nền nếp gia phong, bảo tồn nét đẹp
văn hóa tâm linh như quán xóm cổ. Hàng năm, phường tổ
chức lễ hội đình làng Khương Thượng, thu hút đông đảo
nhân dân và khách thập phương, tạo không khí vui tươi,
phấn khởi và gắn kết cộng đồng trong KDC.

Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của TW, TP và quận
về triển khai CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô
thị văn minh”, ông cùng với Ban CTMT và các đoàn thể
chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền triển
khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và đoàn viên,
hội viên, từng bước xây dựng đời sống KTXH phát triển,
môi trường văn hóa lành mạnh; quan tâm xây dựng cộng
đồng thân thiện, thực hiện các tiêu chí xây dựng người Hà
Nội thanh lịch, văn minh, ứng xử có văn hóa nơi công
cộng... Nhờ vậy, trong năm 2016, tỷ lệ GĐVH trong KDC
đạt trên 90%. Kết quả các đợt vận động, quyên góp ủng hộ
các loại quỹ như: “Vì người nghèo”, “Vì Trường Sa thân
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yêu”... đều đạt cao. Nhiều năm liền, nhân dân trong KDC
thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
và lễ hội; tỷ lệ hỏa táng đạt xấp xỉ 100%. 3 năm liền (2014,
2015, 2016), toàn KDC không có người sinh con thứ 3. Các
quy ước, Quy chế dân chủ trong KDC đều được từng hộ gia
đình trong KDC ủng hộ và thực hiện. Trong năm 2016, KDC
có 9 tập thể, 12 GĐVH, 19 cá nhân xuất sắc được biểu
dương. 

Đặc biệt, trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, với trách
nhiệm là Trưởng ban bầu cử hòm phiếu số 3, KDC số 4,
ông đã cùng với Ban CTMT phối hợp tốt với các đoàn thể
chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân đi bỏ
phiếu và triển khai tốt các bước vận động bầu cử như: Tổ
chức hội nghị cử tri, hiệp thương giới thiệu ứng cử viên đại
biểu HĐND phường khóa IX, lấy phiếu tín nhiệm đối với
ứng cử viên các cấp, chỉ đạo đăng ký, thống kê danh sách
cử tri, trang trí nơi niêm yết danh sách cử tri và khu vực
bầu cử... bảo đảm đúng quy trình, tiến độ, góp phần vào
thành công của cuộc bầu cử, được Ủy ban bầu cử quận
Đống Đa khen.

Nhiều năm làm Tổ trưởng TDP, Phó Bí thư Chi bộ kiêm
Trưởng ban CTMT, ông Vũ Viết Lộc đã được UBND, Ủy ban
MTTQ Việt Nam quận Đống Đa và phường Khương Thượng
tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác Mặt
trận, công tác chính quyền, phong trào bảo vệ ANTT và
công tác bầu cử.

MINH THÚY
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BAN CTMT TDP 11, PHƯỜNG KHƯƠNG MAI:

VÌ NHÂN DÂN

TDP 11, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân có 205
số nhà với gần 850 nhân khẩu, nhưng số thực ở thì chỉ có
166 gia đình. Xác định công tác tuyên truyền, vận động
nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thực hiện
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa”, nhiều năm qua, Ban CTMT đã thường xuyên tuyên
truyền, vận động nhân dân trong TDP 11 chấp hành tốt
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương, quy ước
của TDP. Tình hình ANCT, TTATXH, TTATGT, TTĐT, VSMT...
luôn được giữ vững. Bà con trong TDP sống đoàn kết, gắn
bó tình cảm, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, ứng xử có văn hóa,
văn minh thanh lịch. TDP đã phát huy sức mạnh tổng hợp
của hệ thống chính trị, gắn thực hiện phong trào “Xây
dựng đời sống văn hóa” với thực hiện “Năm trật tự văn
minh đô thị” và “TDP tự quản về TTĐT, VSMT”, thực hiện
quy ước cưới hỏi, tang lễ, mừng thọ bảo đảm trang trọng,
an toàn, tiết kiệm. Chủ động thăm hỏi, động viên các gia
đình chính sách, gia đình có người ốm đau, hoạn nạn,
bệnh tật hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn
nhân các ngày lễ, Tết. Hàng năm, 100% hộ gia đình trong
TDP đăng ký xây dựng GĐVH, cuối năm tổ chức bình xét
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công khai, có trên 97% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn GĐVH
3 năm liền (2014 - 2016), TDP được quận Thanh Xuân
công nhận là TDP văn hóa.

Ban CTMT TDP 11 luôn gần gũi, bám sát nhân dân, nắm
bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phản ảnh kịp thời lên
cấp trên để có biện pháp giải quyết phù hợp, tạo điều kiện
phát huy dân chủ để nhân dân đóng góp ý kiến cho cấp ủy và
chính quyền địa phương, từ đó tạo sự đồng thuận cao giữa
nhân dân với Đảng và chính quyền các cấp. Các ngày lễ, ngày
Tết, ngày tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng,
đất nước và chính quyền các cấp, TDP đều treo cờ, băng rôn,
khẩu hiệu chào mừng, vệ sinh ngõ phố sạch sẽ, tạo được niềm
tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân.

Ban CTMT phối hợp với TDP và các tổ chức đoàn thể cùng
các gia đình quan tâm chăm sóc NCT; chăm lo giáo dục thế hệ

Liên hoan văn nghệ tại TDP 11, phường Khương Mai.
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trẻ, tạo điều kiện thuận lợi để các cháu được học hành, vui
chơi bổ ích, phát triển toàn diện. Năm 2016, Tiểu ban Chăm
sóc thiếu niên nhi đồng, Chi hội Khuyến học phối hợp với
TDP tổ chức biểu dương, khen thưởng 66 cháu HS, SV khá
giỏi năm học 2015 - 2016; trao 230 suất quà dịp Tết Thiếu nhi
1/6; tổ chức hoạt động hè, tham gia Hội thi “Ca khúc măng
non” phường Khương Mai đoạt giải Ba. 

Đặc biệt, Ban CTMT đã phối hợp tốt với TDP và các chi
hội đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện
có hiệu quả cao công tác từ thiện, nhân đạo và ủng hộ các
loại quỹ như quỹ “Vì người nghèo”; tham gia hiến máu nhân
đạo; chăm sóc người có công, trợ giúp người có hoàn cảnh
khó khăn, đau ốm dài ngày... Việc thu quỹ được phân công
cụ thể đến các tổ (gồm thành viên Ban CTMT và cán bộ
TDP). Các tổ đến vận động tại từng hộ gia đình kết hợp
thăm hỏi, nắm rõ hơn hoàn cảnh thực tế từng hộ gia đình
và cũng là dịp để giải đáp các thắc mắc, trăn trở của bà con
về chủ trương thu quỹ, sử dụng quỹ ủng hộ để bà con yên
tâm đóng góp. Các tổ công tác đến thu quỹ đều lập danh
sách thu trực tiếp theo địa chỉ, số tiền ủng hộ, ký nhận đầy
đủ. Sau đó, Ban CTMT tổng hợp báo cáo kết quả vận động,
nộp tiền ủng hộ lên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
phường theo đúng quy định. Nếu hộ dân nào có ý kiến thắc
mắc, chưa nắm rõ về chủ trương vận động ủng hộ, tổ công
tác giải thích cặn kẽ chủ trương của trên, báo cáo kết quả
vận động, ủng hộ của những lần trước để bà con hiểu rõ.
Kết quả vận động ủng hộ sau đó được thông báo công khai
trên bảng tin của Tổ để mọi người dân kiểm tra giám sát.
Kết quả, năm 2016, nhân dân TDP 11 ủng hộ quỹ “Vì
Trường Sa thân yêu” được 17,8 triệu đồng; quỹ “Vì người
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nghèo” 13,2 triệu đồng; ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền
Trung 10,7 triệu đồng; ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở Nam
Trung bộ, Tây Nguyên được 17 triệu đồng. Bên cạnh việc
ủng hộ các quỹ trên, năm 2016 Chi hội CTĐ còn phối hợp
với TDP vận động bà con ủng hộ quần áo, chăn màn cũ cho
đồng bào vùng cao được 480kg; ủng hộ đồng bào bị hạn
hán, xâm nhập mặn ở miền Trung và miền Nam: 7,8 triệu
đồng; ủng hộ “Tết vì người nghèo” 8,4 triệu đồng; ủng hộ
các cháu sinh hoạt hè: 8,4 triệu đồng...

Đối với các hộ gia đình có người ốm đau dài ngày, có khó
khăn đột xuất, Ban CTMT phối hợp với cán bộ TDP hàng
năm đều rà soát, nắm rõ từng hoàn cảnh, phản ảnh lên
MTTQ phường để trợ giúp; đồng thời tổ chức đến thăm hỏi,
trao quà kịp thời, động viên gia đình vượt qua khó khăn
trong cuộc sống.

Với những kết quả đã đạt được, 3 năm liền (2014 -
2016) Ban CTMT TDP 11 đã được UBND phường Khương
Mai và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân tặng giấy
khen vì đã có thành tích xuất sắc trong CTMT, trong thực
hiện phong trào thi đua và trong vận động ủng hộ quỹ “Vì
người nghèo”.

CAO BÁ KHOÁT
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TẤM GƯƠNG CHỦ TỊCH MẶT TRẬN 
TẬN TỤY GẮN BÓ HẾT LÒNG VÌ CÔNG VIỆC

Từng được nghe nhiều người
nói về người nữ cán bộ có “thâm
niên” công tác ở cơ sở cao nhất
phường hiện nay với tình cảm trìu
mến và sự ngưỡng mộ đặc biệt,
nhưng đến khi gặp bà, tôi mới
thực sự cảm phục bởi sự nhiệt
tình, trách nhiệm, hết lòng vì công
việc của bà. Đó là bà Bùi Thị Thu
Én - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam phường Khương Đình, quận
Thanh Xuân.

Sinh năm 1961 trên quê hương Nho Quan, Ninh Bình,
sau gần 11 năm là chiến sỹ thông tin ở Binh đoàn 11, Bộ
Quốc phòng, năm 1992, bà về phục viên theo Quyết định
176. Từ năm 2001 đến nay, bà tham gia hoạt động công tác
xã hội của phường.

Bà Én tâm sự: Phường Khương Đình vốn là một xã của
huyện Thanh Trì, từ tháng 12/1996 thành phường Khương
Đình thuộc quận Thanh Xuân. Với diện tích 29ha, có
8.261 hộ, hơn 28 nghìn nhân khẩu thuộc nhiều thành
phần khác nhau, trình độ dân trí không đồng đều. Kinh

Bà Bùi Thị Thu Én.
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tế từ sản xuất nông nghiệp chuyển sang cơ cấu kinh
doanh, dịch vụ tổng hợp, đời sống nhân dân gặp nhiều
khó khăn. Do đặc thù vốn là nơi chuyên sản xuất nông
nghiệp nên quỹ đất của phường còn nhiều, tập trung
nhiều công trình dự án lớn của TP và quận như dự án kè
hồ Đầm Chuối, dự án thoát nước hồ Khương Trung I,
Bệnh viện Đa khoa Thanh Xuân, Trường PTTH Khương
Đình... đều phải giải phóng bàn giao mặt bằng mà nguồn
gốc đất thì đa dạng phức tạp, liên quan trực tiếp đến
quyền lợi sát sườn của người dân. 

Là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Trưởng
Khối vận, với tâm niệm công tác cán bộ là “then chốt của
then chốt” của mọi thành công cho nên bà luôn quan tâm
đến việc củng cố tổ chức và cán bộ, thường xuyên phối
hợp với Cấp ủy, chi bộ các KDC kiện toàn Ban CTMT đáp
ứng được yêu cầu sâu sát với dân, trân trọng lắng nghe,
tìm hiểu nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của dân để phản
ảnh kịp thời lên cơ quan, tổ chức liên quan xử lý giải
quyết. Bà đặc biệt chú trọng đổi mới hình thức, phương
thức hoạt động để các phong trào thi đua, các CVĐ đạt
được kết quả cao, hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như dịp
sơ kết một năm thực hiện Chuyên đề “Nâng cao chất
lượng tuyên truyền, thực hiện “Năm trật tự và văn minh
đô thị” bà biên tập nội dung theo hình thức sân khấu hóa.
Chỉ đạo các KDC lựa chọn những vấn đề cần quan tâm,
gần gũi với thực trạng địa bàn, tham gia giao lưu tuyên
truyền viên giỏi toàn phường về “Năm trật tự và văn minh
đô thị”. Bằng nhiều thể loại hát, múa, tiểu phẩm, chương
trình giao lưu rất phong phú, sôi nổi, hào hứng rất nhiều
người tham gia, thực sự đạt hiệu quả cao trong công tác
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tuyên truyền vận động. MTTQ Việt Nam phường Khương
Đình là đơn vị duy nhất của MTTQ Việt Nam quận Thanh
Xuân tổ chức bằng hình thức này.

Tháng 9/2012, được tổ chức phân công đảm nhiệm
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, bà Én luôn trăn
trở đổi mới phương thức hoạt động nhằm phát huy vai
trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân
dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch,
vững mạnh toàn diện. Bà thường chủ động phối hợp với
các thành viên hướng các hoạt động xuống các địa bàn
dân cư. Rèn luyện phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu
dân và có trách nhiệm với dân”, phát huy vai trò của
MTTQ thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và chính
quyền. Bằng sự gương mẫu, tác phong “miệng nói tay
làm”, bà luôn dành được sự ủng hộ cao của các địa bàn
dân cư và các tầng lớp nhân dân.

Với cương vị là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
phường khi nhận được phản ảnh từ cử tri về tinh thần,
thái độ, trách nhiệm làm việc của cán bộ, công chức
phường, bà đã dành thời gian tìm hiểu nắm bắt thông tin
hai chiều, phân tích đúng sai rồi tìm thời điểm thuận lợi
nhất gặp gỡ những người có liên quan trao đổi trên tinh
thần xây dựng, đấu tranh thẳng thắn nên đã tạo được tinh
thần đoàn kết, giúp cán bộ công chức rút kinh nghiệm
làm tốt chức trách, nâng cao sự tin cậy yêu mến của nhân
dân với cơ quan công quyền.

Những đóng góp tích cực của bà Én đã góp phần đưa
MTTQ Việt Nam phường Khương Đình trở thành điểm
sáng của quận Thanh Xuân, hai lần được Ủy ban TW
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MTTQ Việt Nam tặng bằng khen (năm 2014, 2016); năm
2015 được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tặng Bằng khen.
Bản thân bà nhiều lần đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp
cơ sở, danh hiệu “Người tốt, việc tốt”. Năm 2016, bà được
Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự
nghiệp đại đoàn kết dân tộc”. Bà Bùi Thị Thu Én xứng
đáng là tấm gương hết lòng vì công việc, được cán bộ và
nhân dân phường tin tưởng, yêu mến.

NGUYễN QUốC HOAN
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LÀM VIỆC BẰNG CÁI TÂM

Đó là bà Trần Thị Thoa - nguyên
Trưởng ban CTMT KDC số 10 (nay
là KDC số 7) phường Thanh Xuân
Nam, quận Thanh Xuân, Ủy viên Ủy
ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ
tịch Hội NKT phường. 10 năm làm
Trưởng ban CTMT KDC (1998 đến
2007) đến khi thôi làm Trưởng ban
CTMT, được tổ chức tín nhiệm và tin
tưởng giao cho làm Chủ tịch Hội
NKT, bà lại miệt mài với công việc
được đảm nhiệm.

Là thương binh 4/4, bị hỏng một mắt, trên người còn
nhiều mảnh đạn, ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng với lòng
nhiệt huyết với công việc, tính đến nay đã 20 năm bà Trần
Thị Thoa gắn bó với công việc của địa phương. Chừng ấy
thời gian, với bà đó là quãng đường đầy kỷ niệm. Từ thuở
“chập chững” bước vào ngôi nhà Mặt trận với nhiều khó
khăn, bỡ ngỡ mà bà phải dành thời gian tìm hiểu thêm qua
nhiều kênh thông tin... để rồi không lâu sau niềm đam mê
gắn bó, được làm việc hoạt động công tác trong khối đại
đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ ngày càng gắn bó, càng
tâm huyết với công việc.

Bà Trần Thị Thoa.
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Nhiều người bảo rằng, bà Trần Thị Thoa là người có
tâm huyết với NKT. Ngay từ khi còn làm Trưởng ban CTMT
cũng như đảm nhận chức Chủ tịch Hội NKT, bà tích cực
vận động các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị trên địa
bàn ủng hộ  cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, NKT. Tổ chức
các hoạt động nhân ngày NKT Việt Nam 18/4 hàng năm và
ngày Quốc tế NKT. Thấu hiểu nỗi khổ của những hoàn
cảnh khó khăn bà luôn đi trước vận động các tổ chức,
thành viên của MTTQ như Hội CTĐ phường, Hội Liên
hiệp Phụ nữ tặng quà cho NKT, giúp họ vơi đi sự mặc cảm
của số phận. 

Đảm nhận công việc Chủ tịch Hội NKT hơn 10 năm
qua, dù không có chế độ phụ cấp gì nhưng bà Thoa vẫn
dành trọn tâm huyết cho công việc. Những người cùng
làm việc với bà thấy chưa một lần bà kêu ca, phàn nàn...
Điều mà ai cũng cảm nhận được khi tiếp xúc với bà đó là
trong trái tim bà luôn đầy ắp sự thương yêu, chia sẻ với
những số phận bất hạnh. Dù đi họp trên quận, trên TP, bà
vẫn bắt xe buýt, xe ôm, không quản đường sá xa xôi chỉ
với tâm nguyện làm sao được góp chút công sức nhỏ bé
giúp cho NKT bớt đi mặc cảm của xã hội, bớt thiếu thốn
về vật chất, vươn lên hòa nhập cùng cộng đồng. Bà quan
tâm từ những điều nhỏ nhất liên quan đến đời sống dân
sinh của NKT, nắm chắc từng người, từng nhà trên địa bàn
phường. Với cương vị Chủ tịch Hội NKT, thành viên Ủy
ban MTTQ Việt Nam phường, bà luôn phối hợp chặt chẽ
với Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường vận động
các nhà hảo tâm, các tổ chức cùng chăm lo cho người
khuyết tật, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết
toàn dân tộc trên địa bàn phường cũng như các phường
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bạn trên địa bàn quận Thanh Xuân như: Tổ chức hội thảo
cùng SV tình nguyện kỹ năng tiếp cận NKT, mời Hội Luật
sư của TP về tư vấn pháp lý cho NKT, giúp họ giải quyết
những vấn đề vướng mắc trong cuộc sống... Đối với công
việc của KDC, bà vẫn tham gia đầy đủ công tác của Ban
CTMT của KDC, cùng bà con đưa KDC trở thành KDC văn
hóa tiêu biểu nhiều năm của phường Thanh Xuân Nam. 

Bận rộn với công việc hàng ngày, mỗi ngày qua đi, mỗi
phần việc được triển khai mang lại hiệu quả là bà lại thấy
thêm niềm vui, thêm sức mạnh để tiếp tục “đóng góp chút
công sức nhỏ bé” của mình trong công tác như bà tâm sự.
Công việc tuy bận rộn, vất vả nhưng khi tận mắt nhìn thấy
niềm hân hoan phấn khởi của NKT được giúp đỡ là bà quên
hết mệt nhọc, quên cả thời gian, tuổi tác. Là cán bộ trực tiếp
tiếp xúc, trò chuyện, tuyên truyền, vận động nhân dân, bà
luôn đặt ra một nguyên tắc đó là phải kiên trì, không nóng
vội khi giải quyết công việc. Trước sự mất bình tĩnh của những
người bà đến làm việc bao giờ bà cùng bình tĩnh để “hạ nhiệt”
bằng những cử chỉ nhẹ nhàng. 

Nhiệt tình, tận tâm với công việc, đã 2 lần bà được Hội
NKT TP khen thưởng. Hội NKT phường Thanh Xuân Nam 5
năm liên tục là đơn vị dẫn đầu Hội NKT quận Thanh Xuân.
Tuổi cao sức yếu nhưng lòng nhiệt tình của bà vẫn mãi mãi
Thanh Xuân.

HOÀNG Sỹ KIểM



65GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 3

XÂY DỰNG PHONG TRÀO TỪ LÒNG DÂN

Vượt lên những khó khăn của một địa bàn đông dân cư,
phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần trách nhiệm công
việc, đặc biệt là huy động được sự tham gia, đóng góp công
sức, trí tuệ của nhiều cán bộ cao cấp về nghỉ hưu, MTTQ
Việt Nam phường Bưởi, quận Tây Hồ đã luôn hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự phát
triển của địa phương, nhiều lần được Ủy ban MTTQ Việt
Nam TP Hà Nội khen thưởng.

Triển khai các nhiệm vụ trên một địa bàn có diện tích
rộng (139,2ha), dân số đông (gần 28 nghìn nhân khẩu),
MTTQ Việt Nam phường đã luôn phát huy tính chủ động,
tích cực trong công tác tham mưu với Đảng ủy lãnh đạo
thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng cán bộ Mặt trận
KDC tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm. Hiện nay, Ủy ban
MTTQ Việt Nam phường Bưởi có 35 Ủy viên, trong đó có 5
Ủy viên Thường trực. Điều đáng quý là MTTQ Việt Nam
phường đã vận động được nhiều cán bộ từng tham gia công
tác tại các bộ, ngành TW tham gia các công việc của địa
phương. Với trình độ cao và tâm huyết với địa bàn dân cư,
họ đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong triển khai các
nhiệm vụ phát triển KTXH tại địa phương, được nhân dân
đồng tình, ủng hộ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng
các phong trào, các CVĐ. Đơn cử như ở KDC số 10, qua
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tiến hành điều tra dân số đã giúp cấp ủy nắm được số lượng
thanh niên trong độ tuổi để vận động tham gia sinh hoạt
Đoàn, phát huy được sức mạnh xung kích của tuổi trẻ trong
triển khai các hoạt động, tạo nên khí thế mới trong KDC. 

Ông Nguyễn Quốc Lập - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam phường Bưởi, người đã có hơn 20 năm gắn bó với
địa phương cho biết, những năm qua, MTTQ Việt Nam
phường không ngừng đổi mới nội dung, phương thức
hoạt động, nêu cao vai trò, trách nhiệm tham gia thực hiện
tốt các nhiệm vụ. Từ năm 2010 đến nay, MTTQ Việt Nam
phường đã duy trì có hiệu quả việc tổ chức hội nghị Ban
CTMT đóng góp ý kiến với cán bộ, đảng viên ở địa bàn
dân cư. Thông qua 114 hội nghị, với nhiều ý kiến thẳng
thắn, giàu tính xây dựng về tinh thần phục vụ, mức độ
hoàn thành nhiệm vụ, việc chấp hành Điều lệ Đảng, chấp
hành pháp  luật, đóng góp xây dựng địa phương... đã giúp
Đảng ủy chỉ đạo công tác quản lý cán bộ, đảng viên; giúp
cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, sự
gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được
phân công, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng,
xây dựng chính quyền.

Tích cực thực hiện các phong trào thi đua, các CVĐ do
cấp trên phát động, MTTQ Việt Nam phường luôn xác
định trọng tâm, trọng điểm để thực hiện; đặc biệt là coi
trọng việc xây dựng các mô hình, các điểm sáng để triển
khai từ đó nhân rộng trên địa bàn. Các địa bàn được chọn
để xây dựng điểm có cả thuận lợi, khó khăn để khi triển
khai nhân rộng, không gây “sức ép” cho các địa bàn khác.
Ông Lập chia sẻ rằng, công việc có thành công hay không
là do nhân dân quyết định. Mỗi cán bộ Mặt trận từ phường
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tới cơ sở luôn xác định phải nói cho dân hiểu rõ về công
việc sắp triển khai, về quyền lợi, trách nhiệm của mỗi
người dân trên địa bàn đối với công việc. Chỉ khi nào
người dân thực sự hiểu về công việc đó, hiểu rằng quyền
lợi gắn liền với trách nhiệm, họ sẽ tự giác tham gia. Nói
cách khác, phải xây dựng phong trào từ lòng dân. Khi lòng
dân đã thuận, việc khó đến mấy cũng sẽ có cách hóa giải.
Muốn vậy, phải thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, vận
động nhân dân. Cán bộ Mặt trận nêu gương để nhân dân
làm theo, cũng là một cách tuyên truyền. Các CVĐ, các
phong trào thi đua, các đợt quyên góp, ủng hộ từ thiện,
nhân đạo, cán bộ Mặt trận nêu gương ủng hộ trước, sẽ có
tác dụng cổ vũ, lôi cuốn nhân dân làm theo. Nhờ cách làm

MTTQ Việt Nam phường Bưởi nhận hoa chúc mừng
của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ.
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hiệu quả, các phong trào thi đua, các CVĐ đều được triển
khai sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực. Việc vận động ủng
hộ các loại quỹ, các đợt ủng hộ từ thiện nhân đạo trên địa
bàn đều đạt kết quả cao, vượt kế hoạch trên giao. Trong
đó, quỹ “Vì người nghèo” trong 6 năm đạt 576 triệu; ủng
hộ đồng bào miền Trung và tỉnh Quảng Ninh bị thiên tai,
bão lụt được 660 triệu đồng... Nhiều trường hợp người
già cô đơn, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã
được các tổ chức thành viên của MTTQ thăm hỏi, tặng quà
với trị giá trên 80 triệu đồng.

Với phương châm gây dựng phong trào từ lòng dân,
nhiều CVĐ, phong trào thi đua đã được MTTQ Việt Nam
phường Bưởi triển khai với kết quả xuất sắc, được Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng Bằng khen. Đơn cử như
CVĐ “Toàn dân thực hiện tang văn minh, tiến bộ”.
Phường Bưởi là phường có 5 làng cổ, bên cạnh những nét
đẹp trong truyền thống văn hóa thì trong cuộc sống hàng
ngày, vẫn còn những quan niệm cũ trong tổ chức đám
tang. Để khơi thông tư tưởng trong nhân dân về hình
thức hỏa táng, tại các KDC đã thành lập Tổ vận động hỏa
táng bao gồm một số cán bộ có uy tín, nắm bắt tình hình
địa bàn cũng như nhu cầu của gia chủ khi có việc tang để
phân tích, giải thích cho họ hiểu những lợi ích của hỏa
táng, từ đó vận động họ áp dụng hình thức mới này. Đồng
thời, vận động gia đình không rải tiền thật, hạn chế rải
vàng mã khi đưa tang; không tổ chức ăn uống trong đám
tang, cúng 49, 100 ngày... Điều đặc biệt là, nhiều năm nay,
Ban tang lễ tại các KDC đã chăm lo chu đáo việc tang cho
tất cả các trường hợp qua đời (trước đây chỉ lo việc tang
cho NCT), giảm nỗi lo cho gia chủ trước những mất mát.
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Tỷ lệ hỏa táng trên địa bàn năm 2016 đạt 92,47% (tính
trung bình trong 5 năm gần đây là 91,79%).

Được nhân dân tin tưởng, ủng hộ, MTTQ Việt Nam
phường tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao, góp
sức xây dựng phường Bưởi thành Phường văn hóa vào cuối
năm 2017. Tận tụy với công việc, nhiều cá nhân trong Ủy
ban MTTQ Việt Nam phường đã được các cấp ủy Đảng,
chính quyền, các ngành biểu dương, khen thưởng, được Ủy
ban TW MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen.

THANH THảO
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LẤY HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC 
LÀM THƯỚC ĐO TRÁCH NHIỆM

Nói bà Phạm Thị Bình hiểu phường Nhật Tân như lòng
bàn tay mình quả thật không sai. Bởi với 62 tuổi đời, 41
năm tuổi Đảng, bà Phạm Thị Bình - UVTV, Trưởng khối Dân
vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nhật Tân,
quận Tây Hồ, đã có 40 năm gắn bó với các công tác ở địa
phương, từ kế toán, Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm HTX nông
nghiệp đến Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Từ
ngày được giao nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

phường Nhật Tân, bà
tiếp tục phát huy tinh
thần trách nhiệm xây
dựng và củng cố khối
đại đoàn kết ở cộng
đồng dân cư, cơ
quan, đơn vị, là cầu
nối giữa nhân dân với
Đảng, chính quyền.
13 năm liền gắn bó
với ngôi nhà Mặt trận,
với bà, sự hài lòng, tín
nhiệm của người dân
là phần thưởng lớnBà Phạm Thị Bình.
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nhất và bà luôn lấy hiệu quả công việc làm thước đo trách
nhiệm. Đó cũng chính là động lực, là chất men giúp bà
thêm yêu, thêm say công tác Mặt trận.

Tranh thủ tiếp tôi cuối giờ sáng để chiều lại chuẩn bị cho
cuộc họp khác, bà Bình là mẫu người luôn chân luôn tay, luôn
trăn trở tìm tòi để đạt hiệu quả cao nhất. Khi đến với Mặt trận,
bà Bình luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công,
đại thành công”. Bà đã luôn chú trọng nâng cao hiệu quả
công tác phối hợp cùng với chính quyền, các ban, ngành,
đoàn thể vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong
trào thi đua yêu nước, các CVĐ, lấy vai trò của người đứng
đầu làm gương, trong đó đề cao vai trò quan trọng của
Trưởng ban CTMT để các phong trào thi đua yêu nước, các
CVĐ ngày càng đạt hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa trong
cộng đồng dân cư. Chủ động tham mưu đề xuất các hoạt
động thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình chính sách, người
có công, hộ nghèo, ốm đau bệnh tật nhân các ngày lễ, Tết.

Gắn bó với phường Nhật Tân, bà Bình luôn trăn trở
được đóng góp công sức để quê hương ngày càng phát triển
hơn. Khi phường thực hiện Đề án Xây dựng phường văn
hóa, với trách nhiệm người đứng đầu Ủy ban MTTQ Việt
Nam phường, Phó ban Chỉ đạo phường, bà đã chủ động
xây dựng kế hoạch, đăng ký các nội dung thi đua; hướng
dẫn các Ban CTMT tổ chức 38 buổi tọa đàm về 5 tiêu chuẩn
xây dựng GĐVH sức khỏe, TDP văn hóa sức khỏe, gắn với
5 tiêu chuẩn xây dựng phường văn hóa. Thông qua đó, đã
thực sự phát huy dân chủ trong nhân dân bàn và thực hiện
xây dựng phường văn hóa. Để giải quyết vấn đề rác thải gây
ô nhiễm môi trường do một số hộ thuê trọ thường đi sớm
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về muộn, không đổ rác đúng giờ, bà đã hướng dẫn các Ban
CTMT vận động xã hội hóa làm 35 bảng tin ở TDP, mua sắm
28 thùng rác, xe rác đặt ở một số điểm có nhiều hộ dân
thuê trọ; vận động các hộ dân bỏ rác vào thùng rác, xe chở
rác, không vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã duy trì chế
độ kiểm tra chéo, chấm điểm các tuyến đường tự quản, TDP
thực hiện tiêu chí “TDP không rác” và đánh giá kết quả
chấm điểm theo tháng để kịp thời biểu dương các đơn vị
làm tốt và nhắc nhở các đơn vị, TDP còn hạn chế. Nhờ
nhiều biện pháp đồng bộ, vấn đề VSMT đã được giải quyết
dứt điểm. Trên địa bàn không còn rác thải bừa bãi, ít thấy
chó thả rông, không còn thấy rác quảng cáo rao vặt ở các
tường, cột điện trong các ngõ ngách. Diện mạo đô thị của
Nhật Tân luôn khang trang, sạch đẹp.

Khi Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phát động vận
động toàn dân thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ, bà
Bình đã mạnh dạn cùng với Ban chỉ đạo phong trào tham
mưu xây dựng Quy chế thực hiện tang văn minh, tiến bộ.
Tại các Ban CTMT đã thành lập Ban tổ chức lễ tang, cùng
với gia đình tổ chức lễ tang chu đáo, trang trọng, tiết kiệm,
nghĩa tình văn minh. Nếu trường hợp người qua đời thuộc
hộ nghèo, hộ cận nghèo, người đang hưởng trợ cấp người
tàn tật, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đề xuất với Đảng,
chính quyền, Ban chỉ đạo phong trào trích quỹ “Vì người
nghèo” của phường hỗ trợ mai táng phí từ 3 triệu đồng đến
3,5 triệu đồng. Tính đến cuối năm 2016, tỷ lệ hỏa táng trên
địa bàn đạt 92,1%.

Luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, bà
Bình đã nhiều lần được cấp trên khen thưởng. Tiêu biểu
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như Bằng khen của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, CATP Hà
Nội, UBND TP Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội...

Ngày 27/4/2015, phường Nhật Tân chính thức đón nhận
danh hiệu Phường văn hóa. Cán bộ, nhân dân nơi đây đang
hướng tới mục tiêu lớn hơn là xây dựng Nhật Tân trở thành
Phường văn minh đô thị giai đoạn 2015 - 2020. Hơn 20 năm
từ làng lên phố, Nhật Tân đã có những bước phát triển
không ngừng. Bên cạnh sự đổi thay trong diện mạo đô thị
thì điều đáng quý chính là những truyền thống của một
làng cổ bên bờ hồ Tây vẫn đang được gìn giữ, phát huy với
tình làng nghĩa xóm sâu đậm, là tinh thần tối lửa tắt đèn có
nhau. Một Nhật Tân đang vươn mình mạnh mẽ bởi sự đồng
thuận của nhân dân và những cán bộ tâm huyết, trách
nhiệm với công việc như bà Phạm Thị Bình.

NGUYễN TÂM
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GỬI TÂM HUYẾT 
TRONG TỪNG PHẦN VIỆC

Trong cuộc sống luôn
chứa đựng nhiều câu
chuyện đẹp về những tấm
gương tuổi cao gương
sáng. Câu chuyện về ông
Nguyễn Sỹ Mỵ, Trưởng
Ban CTMT 14 phường Yên
Phụ, quận Tây Hồ là một ví
dụ. Bản thân là thương
binh hạng 1/4, còn mang
trong mình 2 đầu đạn,
hàng ngày phải chịu đau
đớn, đặc biệt là mỗi khi
trái gió trở trời, thế nhưng

với tinh thần người lính Bộ đội Cụ Hồ, ông đã nỗ lực vượt
qua bệnh tật, cống hiến tâm huyết cho công việc của KDC.
Với nhiều người dân nơi đây, ông là người cán bộ Mặt trận
miệng nói tay làm, sống gương mẫu, tình cảm, có tinh thần
trách nhiệm cao với công việc chung. Năm 2015, ông vinh
dự được Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen.

Đến KDC số 14 phường Yên Phụ vào những ngày kỷ
niệm của Thủ đô, đất nước, ấn tượng đầu tiên đó là rừng cờ

Ông Nguyễn Sỹ Mỵ.
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đỏ sao vàng tung bay trong gió. 306 hộ dân là chừng ấy lá cờ
Tổ quốc, với kích thước, màu sắc như nhau được gắn trên
những giá treo cờ ở cùng độ cao, kích thước, mẫu mã. Người
đem lại sự tươi mới đó chính là Trưởng ban CTMT Nguyễn
Sỹ Mỵ. Nhận thấy việc lắp đặt giá treo cờ không chỉ góp phần
nâng cao hiệu quả tuyên truyền mà còn tạo ra nét đẹp trong
cảnh quan của KDC, ông Mỵ đã mạnh dạn bàn với cán bộ
nơi đây. Có được sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ cơ sở,
Ban CTMT đã họp triển khai trong nhân dân để thực hiện.
Một Tiểu ban phục vụ cho công việc lắp đặt giá treo cờ đã
được thành lập với sự phân công công việc rõ ràng: Chọn
mẫu giá cờ, tham khảo giá cả sản phẩm, mua cờ, lắp đặt giá
cờ... Mọi phần việc đều được công khai để nhân dân biết.
Khi công việc hoàn thành đã tạo ra sự thay đổi rõ nét trong
cảnh quan, khiến cán bộ và nhân dân rất vui mừng. Đằng
sau sự thay da đổi thịt trong diện mạo đô thị thì điều đáng
quý là bà con trong KDC rất đoàn kết, chấp hành nghiêm các
quy định của pháp luật, giàu tinh thần tương thân tương ái.

“Cán bộ Mặt trận thì nhiều việc nhưng mình nên chọn
trọng tâm, trọng điểm để làm. Đặc biệt quan tâm đến những
việc dân sinh bức xúc, những công việc phục vụ lợi ích thiết
thực của cuộc sống người dân, như vậy thì dân mới đồng
tình ủng hộ”. Đó là tâm huyết và cũng là mục tiêu mà ông
Mỵ luôn hướng tới từ năm 2012, khi ông tham gia công tác
Mặt trận đến nay. Với địa bàn dân cư có trình độ dân trí cao,
ông Mỵ gặp nhiều thuận lợi để triển khai các hoạt động của
Mặt trận cũng như khi kiện toàn bộ máy, khi thành viên Ban
CTMT về nghỉ do tuổi sao, sức yếu... Ông rất quan tâm, cùng
với cán bộ Mặt trận triển khai những hoạt động thiết thực để
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
Tuy bị thương ở chân, đi lại gặp nhiều khó khăn nhưng ông
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luôn chủ động gặp gỡ, trao đổi với nhân dân KDC, kịp thời
có mặt tại những địa điểm xây dựng, sửa chữa nhà ở, cùng
với TTND, đại diện TDP, bà con trong khu vực tiến hành đo
đạc mốc giới, tuyên truyền, vận động các hộ xây, sửa nhà
không lấn chiếm ngõ đi chung. 

Với suy nghĩ đã nhận việc là làm tròn, ông Mỵ luôn dành
tâm huyết cho từng phần việc mà mình đảm nhận, trong đó
có công tác hòa giải. Đây là phần việc đòi hỏi kiến thức luật
pháp và đặc biệt là uy tín trong cộng đồng dân cư. Được bà
con yêu quý vì tác phong gần gũi, ứng xử đúng mực, chan
hòa, tình cảm với mọi người xung quanh, luôn nêu gương
trong các phong trào thi đua, các CVĐ, cộng thêm vốn kiến
thức pháp luật sâu sắc, ông được coi là “mát tay” với công
tác hòa giải. Điều quan trọng, ông bảo, đó là mình phải có
thái độ đúng mực khi hòa giải đồng thời phải biết lắng nghe
từ hai phía để phân tích cho họ thấy phần đúng, phần sai
của mình. Luôn giữ thái độ khách quan trong xem xét, đánh
giá, tìm hiểu căn nguyên của mâu thuẫn, vướng mắc. Hòa
giải thành công mâu thuẫn nhưng điều quan trọng là phải
giữ được tình cảm làng xóm láng giềng, đây cũng là một điểm
nổi bật của KDC bấy lâu nay. Và những vụ việc mà ông tham
gia đều đạt được điều này.

Ông Mỵ đang chuẩn bị cho cuộc họp để triển khai xây
dựng Phường văn hóa mà các Ban CTMT, Ủy ban MTTQ Việt
Nam phường giữ vai trò nòng cốt. Nhiều công việc phải lo
toan, phải truyền đạt đến nhân dân trong phường nhưng ở
ông vẫn ngời lên niềm vui. Dường như được bận rộn, được
“vác tù và hàng tổng” góp phần vào sự đổi thay của KDC, với
ông, đó cũng là niềm hạnh phúc

VÂN KHÁNH 
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MTTQ PHƯỜNG YÊN SỞ XÂY DỰNG VÀ
CỦNG CỐ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT

Phường Yên Sở nằm ở phía Đông Nam quận Hoàng Mai,
có diện tích tự nhiên là 744,36ha (trong đó đất nông nghiệp
là 324ha). Toàn phường có 3.328 hộ dân với 15.412 nhân
khẩu được chia thành 10 KDC với 29 TDP và 15 chi bộ.

Trong những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ
Việt Nam phường xác định công tác tuyên truyền là một
trong những nội dung quan trọng trong công tác GPMB,
nhất là đối với một phường có nhiều dự án (22 dự án đã và
đang triển khai như: Dự án Công viên Yên Sở, dự án khu
đối ứng C1, C2, dự án GAMUDA, dự án trạm bơm Yên Sở,
dự án 7,8ha, dự án mở rộng đường Nguyễn Tam Trinh...),
với diện tích thu hồi trên 100ha. Để thực hiện tốt công tác
tuyên truyền GPMB, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam phường đã xây dựng kế hoạch hàng năm, phối hợp
với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác vận động.
Đặc biệt, Ban Thường trực đã hướng dẫn Ban CTMT KDC
nắm bắt tư tưởng, nhu cầu chính đáng của nhân dân trong
diện GPMB, qua đó có phương pháp vận động hiệu quả,
nhất là một số hộ gia đình chưa đồng thuận. Do vậy cơ bản
các dự án đều được triển khai đúng tiến độ, nhân dân chấp
hành tốt và nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng đúng tiến
độ cho chủ đầu tư.
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Học tập tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ
Chí Minh, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã không ngừng
xây dựng và củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân,
làm hạt nhân quy tụ các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân
dân góp sức xây dựng địa phương vững mạnh. Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cũng thường xuyên gặp
gỡ, trao đổi với các chức sắc tôn giáo và bà con có đạo trên
địa bàn, vận động các tôn giáo chấp hành tốt các chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật
Tín ngưỡng tôn giáo, động viên các tôn giáo tích cực hưởng
ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa”, đảm bảo đoàn kết lương - giáo, ổn định xã hội.

Công tác xây dựng các loại quỹ đạt kết quả cao và vượt
chỉ tiêu đề ra, công tác an sinh xã hội được đảm bảo tạo sự
đồng thuận xã hội. Đặc biệt, năm 2016, Ban Thường trực
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã rà soát các trường hợp

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Sở ký giao ước thi đua năm 2017.
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hộ nghèo trên địa bàn có nhu cầu về phương tiện, vốn để
phát triển kinh tế và đề nghị quận hỗ trợ. Việc làm của Ủy
ban MTTQ Việt Nam phường được nhân dân đánh giá cao
bởi sự trách nhiệm, quan tâm đối với công tác an sinh xã hội
trên địa bàn, vì thế càng tăng thêm uy tín trong thực hiện
các CVĐ của MTTQ.

Nhằm thực hiện tốt chức năng giám sát và PBXH, những
năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường
đã chỉ đạo các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ giám sát Quy chế
dân chủ ở cơ sở theo nội dung Pháp lệnh 34, giám sát việc
thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý TTXD,
Quy chế dân chủ trong công tác GPMB của UBND quận
Hoàng Mai và giám sát cán bộ đảng viên ở nơi cư trú. Đặc
biệt, Ban GSĐTCCĐ đã giám sát có hiệu quả hàng chục
công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn phường (phát hiện
các sai phạm của đơn vị thi công đã báo cáo kịp thời với
chính quyền, chủ đầu tư xử lý, đảm bảo chất lượng các công
trình xây dựng, tránh thất thoát tài sản của Nhà nước).

Bên cạnh công tác tuyên truyền và động viên nhân dân
chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật Nhà nước, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ
Việt Nam phường cũng như mỗi vị Ủy viên Ủy ban luôn
quan tâm lắng nghe để tổng hợp những tâm tư, nguyện
vọng, những quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân,
phản ánh với Đảng, chính quyền từ phường đến quận để
quan tâm giải quyết. Do đó đã tạo được lòng tin của nhân
dân đối Đảng, chính quyền và ngày càng nâng cao vai trò,
vị thế của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới.

THANH NHÀN
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NGườI “VÁC TÙ VÀ HÀNG TổNG”

Với dáng người nhỏ nhắn và nhanh nhẹn, khuôn mặt
phúc hậu cùng nụ cười luôn nở trên môi tạo cho người
nói chuyện một cảm giác gần gũi, đó là ấn tượng của tôi
khi trò chuyện với bà Vũ Thúy Mão - Trưởng Ban CTMT
KDC số 5 phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai. 

Công tác trong ngành giáo
dục, sau mấy chục năm cống
hiến cho sự nghiệp trồng người,
dạy dỗ biết bao thế hệ học trò, vì
thế phong thái của người giáo
viên cũng là một trong những
yếu tố tạo nên uy tín của bà đối
với mọi người xung quanh. Sau
khi nghỉ hưu bà được nhân dân
trong KDC tín nhiệm bầu làm
Trưởng ban CTMT KDC. Được
mọi người yêu mến và tin tưởng,
từ khi làm làm Trưởng ban CTMT

bà luôn hăng hái, tích cực trong công tác, lãnh đạo KDC
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

KDC số 5 chạy dài bên phải đường Giáp Bát (từ ngõ 6
đến số 150 và toàn bộ ngõ Giáp Bát) nên có nhiều hộ kinh
doanh nhỏ và khu chợ tạm. Với đặc điểm tình hình đó, bà

Bà Vũ Thúy Mão.
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đã cùng với chị em phụ nữ vận động các hộ kinh doanh,
các tiểu thương ở khu chợ tạm ngõ Giáp Bát ký cam kết sau
mỗi buổi chợ đều gom rác bỏ đúng nơi quy định, không
để rác tồn đọng tại các điểm trong khu vực chợ. Bên cạnh
đó bà còn vận động nhân dân duy trì việc tổng vệ sinh
thường xuyên vào chiều thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần.
Qua đó đã xóa bỏ được nhiều chân rác tồn đọng.

Nhận thấy rằng ô nhiễm môi trường là vấn đề được
toàn xã hội quan tâm và một trong những nguyên nhân
dẫn đến ô nhiễm môi trường là sự lạm dụng túi nilon của
cộng đồng dân cư trong sinh hoạt hằng ngày, bà đã cùng
Ban CTMT KDC vận động nhân dân thực hiện phong trào
“Nói không với túi nilon ngày Chủ nhật” và được nhân
dân hưởng ứng tích cực. Đến nay, hầu hết chị em phụ nữ
mỗi khi đi chợ đã sử dụng làn, xe kéo, túi vải, túi thân
thiện với môi trường... hạn chế tối đa việc dùng túi nilon.

Vào mỗi dịp lễ Tết, khi đi qua KDC số 5, mọi người
đều thấy những lá cờ Tổ quốc được treo trên giá đồng bộ
thẳng hàng và trang trọng, tạo nên không khí phấn khởi,
KDC khang trang. Đó là kết quả vận động của Ban CTMT
KDC về việc làm giá treo cờ đồng bộ, được nhân dân
hưởng ứng. 

Để tạo được lòng tin trong nhân dân, bà luôn gần
dân, lắng nghe tâm tư của nhân dân sau đó liên hệ với
các TDP để kịp thời nắm bắt tình hình và giải quyết các
vấn đề ngay khi mới phát sinh hoặc kiến nghị chính
quyền giải quyết nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp
của nhân dân. Mỗi khi trong KDC có trường hợp mâu
thuẫn, va chạm, bà đều kịp thời có mặt. Với sự hiểu biết
pháp luật cùng với sự nhẹ nhàng, mềm dẻo, bà đã tham
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gia hòa giải thành công nhiều vụ việc, góp phần giữ vững
sự đoàn kết, gắn bó trong KDC. 

Bà tâm sự, CTMT là một hoạt động rất rộng, để hoàn
thành tốt nhiệm vụ, người cán bộ Mặt trận ở cơ sở phải làm
việc bằng cái tâm, nên nói ít và làm nhiều điều có lợi ích
cho nhân dân, gương mẫu, trách nhiệm, gần dân, sát dân
và thực sự đại diện cho nhân dân. 

Những việc làm của Ban CTMT KDC và cá nhân bà Vũ
Thúy Mão đã được các cấp, các ngành ghi nhận. Tập thể
KDC số 5 được Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tặng Bằng
khen năm 2015, được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tặng
Bằng khen có thành tích xuất sắc giai đoạn 2010 - 2015
cùng nhiều Bằng khen, giấy khen khác. Cá nhân bà cũng
được nhận nhiều giấy khen và đoạt giải Nhất cuộc thi
Trưởng ban CTMT giỏi cấp huyện năm 2013.

ủY BAN MTTQ VIệT NAM QUậN HOÀNG MAI
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TẬN TÂM VÌ LỢI ÍCH CỦA CỘNG ĐỒNG

“Để làm tốt CTMT ngoài việc nhiệt tình, trách nhiệm, mỗi
cán bộ cần phải nghiên cứu, đổi mới phương pháp hoạt
động sao cho phù hợp với tình hình địa bàn dân cư để đạt
được kết quả tốt nhất. Đã làm thì phải làm sao cho hiệu quả”
- đó là quan điểm của ông Phạm Văn Vy - Phó Bí thư Chi bộ,
Trưởng ban CTMT KDC Bằng A, phường Hoàng Liệt, quận
Hoàng Mai.

Ông Phạm Văn Vy nguyên là cán
bộ Công an nghỉ hưu năm 2012, và
được nhân dân tín nhiệm bầu làm
Trưởng ban CTMT KDC Bằng A. Với
đặc thù là một KDC trước đây sống
bằng nghề nông, năm 2006 TP có
quyết định thu hồi đất nông nghiệp
phục vụ dự án Tây Nam Linh Đàm,
một số hộ dân không đồng tình dẫn
đến khiếu kiện kéo dài. Ông Vy đã
cùng Ban Chi ủy, Ban CTMT tuyên
truyền vận động nhân dân chấp
hành chính sách thu hồi đất. Một

trong những thành công của công tác tuyên truyền là ông đã
cùng Ban CTMT chia nhỏ các nhóm, phân công nhiệm vụ tuyên
truyền, vận động theo phương thức “truyền miệng, rỉ tai” để
người dân thấy được lợi ích của họ và thể hiện vai trò của nhân

Ông Phạm Văn Vy.
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dân trong nghĩa vụ chấp hành pháp luật, qua đó nhiều hộ dân
đã chấp hành quyết định thu hồi đất của TP.

Với nhiều năm công tác trong ngành Công an, luôn bám
sát địa bàn, ông hiểu hơn ai hết rằng để được dân tin tưởng thì
phải vì dân, quan tâm đến đời sống nhân dân, nắm bắt được
tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Vì thế, ông đã
cùng chi ủy mạnh dạn đề xuất với phường mượn một khu đất
công nhàn rỗi xây chợ tạm để dân kinh doanh tăng thu nhập.
Ông đã giới thiệu hơn 100 lao động làm việc tại một số đơn vị
trên địa bàn như VSMT, cây xanh, thoát nước, dịch vụ bảo vệ...
góp phần đảm bảo đời sống nhân dân ổn định hơn.

Ông đã cùng Chi ủy vận động nhân dân thực hiện nếp sống
văn minh trong việc cưới, việc tang theo Chỉ thị số 11/CT-TU của
Thành ủy Hà Nội. Đặc biệt, đối với việc tang, Ban CTMT và Chi
hội NCT đã nhận trách nhiệm chăm lo việc tang lễ cho tất cả
các trường hợp công dân qua đời (trừ các trường hợp đảng viên
do Cấp ủy lo), được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Ông nhận thấy khi đã được dân tin và nghe, các phong
trào, các CVĐ sẽ đạt nhiều kết quả cao. Điển hình là vận
động nhân dân xây dựng các loại quỹ như: “Khuyến học”,
“Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”. Đặc biệt là vận động
ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”, ủng hộ đồng bào miền
Trung bị lũ lụt... KDC Bằng A là đơn vị có số thu ủng hộ
cao nhất phường. 

Năm 2015, tập thể Ban CTMT KDC Bằng A được Ủy ban
MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai tặng giấy khen hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ và cá nhân ông Phạm Văn Vy cũng được
nhiều ngành, nhiều cấp biểu dương, khen thưởng.

ủY BAN MTTQ VIệT NAM QUậN HOÀNG MAI



85GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 3

LUÔN VÌ CÁI CHUNG

Đẹp từ trong ra ngoài, đó là cảm nhận của nhiều người
khi đến với KDC số 2, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.
Cảnh quan môi trường sạch đẹp, nhà cửa khang trang,
nhân dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, sống
đoàn kết, nghĩa tình, KDC là một trong những điểm sáng
của quận Cầu Giấy trong các phong trào thi đua yêu nước,
các CVĐ. Trong thành tích chung ấy có đóng góp tích cực
của Ban CTMT, những người đã luôn vì cái chung, vì sự
phát triển của KDC.

Trong ngôi nhà thứ 2 - Ban CTMT KDC số 2 phường
Trung Hòa - như nhiều người vẫn gọi, NCT nhất đã bước
vào tuổi 84, trẻ nhất cũng hơn 60 tuổi. Đều là cán bộ
về nghỉ hưu, họ có điểm chung là có trình độ, nhiệt
tình, tâm huyết với công việc “ăn cơm nhà vác tù và
hàng tổng”. Gần 3 năm kể từ ngày thành lập KDC (tháng
8/2014), Ban CTMT đã chứng tỏ được uy tín với bà con
trong địa bàn, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp trên
khi giao việc. Điều cốt lõi nhất để triển khai có hiệu quả
các công việc, theo ông Ngô Quý Ba, Trưởng ban CTMT
đó chính là sự đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành
động trong tập thể cán bộ cũng như cộng đồng dân cư.
Tuổi tác khác nhau, gia cảnh khác nhau nhưng khi nhận
nhiệm vụ ở Ban CTMT, 10 thành viên trong Ban đã luôn
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nêu cao tinh thần đoàn kết, coi nhau như người một
nhà. Tuy đã có sự phân công cán bộ Mặt trận theo dõi,
phụ trách TDP (KDC có 4 TDP với 270 hộ dân) nhưng
các thành viên Ban CTMT luôn nêu cao tinh thần cộng
đồng trách nhiệm, chủ động, sẵn sàng tương trợ nhau
khi thành viên nào đau ốm, có việc đột xuất để công
việc đạt hiệu quả, đúng tiến độ đề ra. Mọi người đều
hiểu rằng, đến với CTMT, mỗi thành viên đều phấn đấu
hoàn thành tốt công tác tuyên truyền, vận động người
dân. Để nói dân hiểu, dân nghe, làm theo, đòi hỏi mỗi
người phải tạo dựng được uy tín trong dân. Uy tín có
được bằng sự tích cực, gương mẫu đi đầu từ việc nhỏ
như tổng vệ sinh vào sáng thứ bảy hàng tuần, tham gia
luyện tập TDTT hay tham gia các phong trào thi đua yêu
nước, các CVĐ do các cấp phát động. Bằng việc bản

Ban CTMT KDC số 2, phường Trung Hòa thăm hỏi, tặng quà 
gia đình chính sách.
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thân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, của
KDC và vận động người thân trong gia đình noi theo;
sống chan hòa, luôn biết lắng nghe những ý kiến đóng
góp của nhân dân để hoàn thiện mình, để thực hiện
công việc được tốt hơn.

Ông Nguyễn Đình Thoa - thành viên Ban CTMT cho
biết, Ban luôn quan tâm đến đời sống nhân dân, nắm chắc
tình hình của từng hộ gia đình, kịp thời thăm hỏi mỗi khi
có trường hợp ốm nặng phải đi bệnh viện điều trị; đặc biệt
là các đối tượng chính sách, NCT, người nghèo. Năm qua,
đã có 49 trường hợp đau ốm được đến thăm, tặng quà.
Tuy giá trị vật chất không nhiều nhưng điều quan trọng là
thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng dân cư, giúp
người bệnh thêm lạc quan, yên tâm điều trị. Vào mỗi dịp
Tết đến, Xuân về, đại diện KDC (Ban CTMT, Chi bộ, TDP)
đều đến thăm hỏi các cụ cao tuổi bị ốm nặng nằm một
chỗ để động viên tinh thần các cụ, thể hiện đạo lý tốt đẹp
của dân tộc kính già, yêu trẻ. Các trường hợp khó khăn
đột xuất, bị tai nạn... cũng nhận được sự quan tâm thăm
hỏi, động viên của KDC. Tổng giá trị quà tặng thăm hỏi
năm 2016 là trên 11 triệu đồng. Những việc làm này được
nhân dân trong KDC đánh giá cao bởi ý nghĩa nhân văn,
thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng đối với
những trường hợp khó khăn, hoạn nạn, nối dài thêm
truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Thương người như thể
thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”...; đồng thời khẳng
định thêm uy tín của Ban CTMT trong nhân dân.

Chính bởi sự quan tâm sâu sát đến từng hộ gia đình,
nên Ban CTMT nắm rõ từng hoàn cảnh, thậm chí có cả số
điện thoại để liên hệ khi cần. (Khi có việc liên quan đến các
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hộ dân, Ban CTMT gọi điện cho gia đình đi vắng biết thông
tin). Bởi vậy, các loại quỹ KDC chỉ thu 1 - 2 ngày là hoàn
thành với mức thu vượt mức kế hoạch được giao. Trong
đó,TDP số 3, mỗi hộ dân ủng hộ từ 50 nghìn đồng trở lên/
loại quỹ.

Quan tâm đến việc chăm lo xây dựng GĐVH, Ban
CTMT đã phát động phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt”,
tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức,
trách nhiệm cùng chung tay xây dựng GĐVH, xây dựng
người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Hiện nay, KDC có
99,36% số hộ đạt danh hiệu GĐVH. 100% đám cưới thực
hiện theo nếp sống văn hóa. 100% đám tang thực hiện
theo nếp sống văn minh, tiến bộ. Không có trường hợp
nào sinh con thứ 3, vi phạm pháp luật, xây dựng không
phép, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè... Ban CTMT đã nhiều
lần được Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy, Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khen thưởng. Cá nhân ông
Nguyễn Đình Thoa được UBND TP tặng Bằng khen. 

Ông Ngô Quý Ba chia sẻ, để đạt được những kết quả
như vậy, bên cạnh sự nỗ lực của mỗi thành viên Ban
CTMT, thì sự ủng hộ, tạo điều kiện của nhân dân trên địa
bàn là cực kỳ quan trọng. Vì điều đó, mỗi cán bộ Mặt trận
luôn tự nhắc nhủ phải nỗ lực hơn nữa trong triển khai các
nhiệm vụ được giao, đáp lại sự tin yêu, ủng hộ mà bà con
dành cho mình.

NGUYễN HOÀNG



89GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 3

VUI VÌ ĐƯỢC “TRẢ NỢ DÂN”

Ông Lê Đình Can đã nói như vậy khi tôi hỏi lý do ông
chọn công việc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” -
Trưởng ban TTND, GSĐTCCĐ phường Mai Dịch, quận
Cầu Giấy - một công việc mà nhiều người ngại vì sợ va
chạm, sợ mất lòng. 

Sau 43 năm
cống hiến cho
quân đội, Đại tá
Lê Đình Can về
nghỉ hưu. Với suy
nghĩ có được
cuộc sống ổn
định như hiện
nay là nhờ cơm
gạo dân nuôi, về
nghỉ hưu nhưng
vẫn còn sức khỏe,
có kiến thức và
kinh nghiệm, có thể làm gì giúp nhân dân, giúp địa phương
vừa là trách nhiệm của người đảng viên, vừa là bản chất của
“Bộ đội cụ Hồ”, ông lại hăng hái tham gia công tác của
phường Mai Dịch. Hiện nay, ông là Ủy viên Ủy ban MTTQ
Việt Nam quận Cầu Giấy, Ủy viên Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam phường, Trưởng ban TTND, Ban

Ông Lê Đình Can xem lại tài liệu, 
chuẩn bị cho một cuộc họp.
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GSĐTCCĐ phường Mai Dịch, hội viên Hội Luật gia Việt
Nam, Phó Chủ tịch Hội CCB phường, Trưởng đoàn Hội
thẩm TAND quận Cầu Giấy. Ông đã đặt ra phương châm
hoạt động của mình: Việc gì có lợi cho dân, cho Đảng là cố
gắng làm tốt, không đòi hỏi thù lao hay phụ cấp. Làm việc
khách quan và vô tư, đặt lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi
ích chính đáng của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân.

Ông Can là người của công việc. Điều đó càng rõ hơn
khi tôi được trao đổi, trò chuyện với ông. Giữ tác phong
“miệng nói, tay làm, chân chạy”, nhưng ông Can rất ngại
khi phải nói về mình. Ông bảo, ông làm mọi việc, cố gắng
hoàn thành tốt mọi việc được phân công, không phải để
báo cáo, để kể lể thành tích. Rằng trong xã hội, còn có
nhiều người có nhiều đóng góp hơn ông, làm được nhiều
việc cho dân, cho Đảng hơn ông...

Năm 2009, với thuận lợi của một cử nhân Luật,
nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát
quân sự TW, ông Can nhanh chóng bắt nhịp với công việc
mới: Trưởng ban TTND, GSĐTCCĐ phường Mai Dịch.
Nhận nhiệm vụ, ông chủ động phối hợp với bộ phận Tư
pháp phường, chi hội Luật gia giúp UBND, Ủy ban MTTQ
Việt Nam phường xây dựng chương trình phổ biến giáo
dục pháp luật, mỗi năm thực hiện phổ biến 6 - 7 Luật có
liên quan trực tiếp đến người dân. Dù bận nhiều việc
nhưng ông Can vẫn sắp xếp thời gian, trực tiếp biên soạn,
giới thiệu một số bộ luật như Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật
Dân sự, Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, Dự thảo Luật Đất đai
sửa đổi.

Tiếp nhận một công việc, mà theo nhiều người là vừa
khó, vừa dễ đụng chạm, mất lòng... nhưng ông Can bảo,
phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” là không sợ khó, không sợ khổ,
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nên ông làm mà không chút đắn đo. Với vốn kiến thức
pháp luật trong 43 năm công tác, ông còn chịu khó nghiên
cứu, cập nhật các văn bản pháp luật. Để phục vụ công việc,
ông bỏ tiền cá nhân mua một chiếc máy tính bảng để
chuyên cập nhật, lưu trữ văn bản luật. Thường xuyên
nghiên cứu, tìm hiểu các chế độ chính sách, đặc biệt là chế
độ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu
hồi đất để giám sát trong quá trình triển khai thực hiện của
tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; tư vấn, hướng dẫn, giúp
người dân hiểu, biết rõ về các quy định để bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp cho mình. Những việc làm ý nghĩa khiến
uy tín của ông trong cộng đồng dân cư ngày càng tăng, qua
đó, tạo được sự đồng thuận khi tuyên truyền, vận động
thực hiện các dự án trên địa bàn.

Đam mê công việc “vác tù và hàng tổng” (làm TTND,
GSĐTCCĐ không có phụ cấp), nhưng ở ông Can, bà con
trên địa bàn luôn thấy sự tận tình, tận tâm và trách nhiệm.
Ông đã tham dự đầy đủ các hội nghị hòa giải do UBND
phường tổ chức, các buổi hòa giải ở cơ sở. Với mỗi vụ việc,
ông đều nghiên cứu kỹ tài liệu, tận tình tư vấn, chia sẻ để
người dân hiểu đúng, hiểu rõ vấn đề. Bằng sự nghiên cứu
kỹ nội dung, phân tích, lý giải sự việc có lý, có tình được
các bên đồng tình cao. Số vụ hòa giải thành công đạt trên
90%. Ông luôn lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng,
kiến nghị của người dân để phát biểu tại các hội nghị tiếp
xúc với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Các ý
kiến đóng góp đều được ghi nhận, trong đó nhiều ý kiến
được tiếp thu và giải quyết... qua đó củng cố thêm niềm tin
của nhân dân. 

Thực hiện tốt vai trò giám sát việc tổ chức tiếp công
dân, giải quyết đơn thư KNTC, phản ánh, kiến nghị, ông đã
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góp phần tích cực vào thành tích của phường: Nhiều năm
liền không có đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền Chủ tịch
UBND, không có các quyết định hành chính và hành vi
hành chính có sai phạm, gây thiệt hại cho công dân. Các
phản ánh, kiến nghị được xem xét, giải quyết kịp thời,
không để tồn đọng gây bức xúc. Đây là một thành công lớn
ở địa bàn đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, trung
bình mỗi năm thực hiện công tác GPMB, áp dụng các chế
độ chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho hàng trăm
hộ gia đình. Nhiều lần được các cấp biểu dương khen
thưởng, năm 2016, ông đoạt giải Nhì khối quận huyện, giải
khuyến khích cấp TP, giải thưởng Hòa giải viên cao tuổi nhất
(66 tuổi) trong Hội thi hòa giải viên giỏi cơ sở do Sở Tư
pháp Hà Nội tổ chức.

MINH NGUYễN 
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LÀM VIỆC BẰNG 
TRÁI TIM ĐẦY NHIỆT HUYẾT

Tôi đến nhà ông Nguyễn Thanh Khoa, Ủy viên BCH Hội
NCT, Tổ trưởng TDP 21 phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy.
Tiếp xúc với ông, tôi càng thấm thía hơn một điều rằng, khi
một người thực sự tâm huyết, yêu thích công việc mà mình gắn
bó, người ta có thể làm được nhiều điều có ý nghĩa. 

TDP 21 (trước đây là TDP 50 phường Nghĩa Tân) là TDP
đặc biệt và ông Khoa là người Tổ trưởng đặc biệt. Đặc biệt vì
267 hộ dân trong tổ đến từ 43 tỉnh, TP trong cả nước, với trình
độ dân trí cao, nhiều giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ. Đặc biệt bởi
những việc ông làm, chưa có tiền lệ, xuất phát từ một lý do duy
nhất: Khát khao xây dựng và củng cố khối đoàn kết trong toàn
dân, đưa Tổ ngày càng phát triển. 

Nhận nhiệm vụ Tổ trưởng vào năm 2008, ông Khoa đã
thực sự thổi một “làn gió mới” vào các hoạt động của TDP.  Xác
định với đặc thù của một TDP tập hợp nhân dân đến từ nhiều
địa phương, ông Khoa cùng cán bộ Tổ đặt mục tiêu xây dựng
TDP tiên tiến, hiện đại với các tiêu chí: “Ông bà mẫu mực/ Con
cháu thảo hiền/ Thực hiện tốt Quy ước dân chủ/ Sạch nhà, đẹp
phố/ Toàn dân làm khuyến học”. Với vai trò Tổ trưởng, Chi hội
trưởng NCT, ông Khoa xây dựng và triển khai kế hoạch thi đua
“Tuổi cao gương sáng, xây dựng chi hội vững mạnh về chính
trị, tư tưởng và tổ chức”, coi đây là việc làm thường xuyên; biên
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soạn, phát tới từng hội viên Quy ước chuẩn mực nếp sống văn
hóa NCT. Chi hội đã thành lập đội văn nghệ, CLB Yoga, CLB
thầy thuốc, CLB nhà giáo... tạo ra sân chơi lành mạnh, có tác
dụng thiết thực trong rèn luyện, chăm sóc sức khỏe NCT.

Với địa bàn rộng (TDP có diện tích 2,2ha), ông Khoa đã có
sáng kiến xây dựng hệ thống truyền thanh phủ sóng khắp TDP
với 14 loa, công suất máy phát 600W. Đây là một kênh hữu hiệu
trong truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước,
các CVĐ từ TP tới TDP. Được sự đồng ý của UBND phường
Nghĩa Tân, ông đi vận động các nhà tài trợ để có kinh phí thực
hiện. Với uy tín của mình và nhận thấy công việc tạo thuận lợi
cho cán bộ TDP trong triển khai công tác tuyên truyền tới toàn
dân, các hộ dân và nhiều mạnh thường quân trong tổ đã nhiệt
tình ủng hộ với tổng số tiền 36 triệu đồng. Ông Khoa tích cực
viết tin bài, thực hiện phát thanh tới nhân dân. Các chương
trình phát thanh có thời lượng từ 10 - 15 phút, đạt hiệu quả

Ông Nguyễn Thanh Khoa chuẩn bị cho một buổi phát thanh.
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tuyên truyền đối với địa bàn dân cư. Ông cũng dành thời gian
tìm tòi, suy nghĩ xây dựng mô hình hoạt động của Trung tâm
Học tập cộng đồng, báo cáo cấp ủy, được nhân dân đồng tình
ủng hộ. Trong 3 năm qua, Trung tâm đã mở được 36 lớp với
nhiều nội dung thiết thực, được nhân dân ủng hộ: Sinh hoạt
VHVN cho các đối tượng, phòng chống dịch bệnh mùa hè,
phương pháp xử lý đảm bảo ATTP, giới thiệu sử dụng các loại
thuốc tây an toàn, hướng dẫn PCCC, tổ chức các lớp luyện thi
vào ĐH miễn phí cho con em trong tổ...

Thiết thực hưởng ứng thực hiện “Năm trật tự văn minh đô
thị”, ông Khoa đã nêu gương và vận động bà con TDP tháo dỡ,
bóc 7.500 quảng cáo trái phép, huy động các hộ dân đóng góp
37 triệu đồng để quét vôi trên 5.000m2 tường ngõ. Nhờ vậy,
cảnh quan của TDP rất sáng, xanh, sạch đẹp, môi trường được
đảm bảo. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Tổ (năm 2012),
ông đã dày công sưu tầm, biên soạn, biên tập dựng video,
album ảnh về quá trình hình thành, phát triển của Tổ, ghi nhận
những tấm lòng vàng đóng góp kinh phí cho hoạt động của
Tổ, được bà con khen ngợi.

TDP 21 tiền thân là Xóm Mới, được thành lập ngày
20/6/1972. 45 năm qua, trải qua những lúc thăng, lúc trầm,
TDP 21 hôm nay đã khẳng định vị trí tốp đầu của phường
Nghĩa Tân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước,
các CVĐ, đặc biệt là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM,
đô thị văn minh”. Ông Khoa tâm sự, ngày nào còn được bà con
tín nhiệm, ông còn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao, cùng với cán bộ, nhân dân trong tổ vun đắp cho những
giá trị đã được tạo dựng. 

TRUNG HIếU
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ĐIỂM SÁNG TRONG CÔNG TÁC MẶT TRẬN
Lâu lâu mới có dịp về thăm quận Long Biên, dạo bước

trên phố Nguyễn Sơn, tôi thật sự bất ngờ trước sự đổi thay
kỳ diệu về trật tự văn minh đô thị nơi đây. Con phố nhếch
nhác, lộn xộn trước kia nay đã khoác trên mình tấm áo
mới. Tuyến phố chính và các ngõ đều sạch sẽ, phong
quang. Trên vỉa hè xe máy được sắp xếp ngay ngắn, thẳng
tắp sau vạch sơn; tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa
hè làm nơi kinh doanh và đổ vật liệu xây dựng đã giảm ở
mức thấp. Người dân đều thân thiện, niềm nở, tận tình
khi có người hỏi thăm... Có được kết quả này là cả sự kỳ
công của Ban CTMT TDP 20 phường Bồ Đề.

TDP 20 nằm dọc phố Nguyễn Sơn, có 3 ngõ với 254
hộ, 860 nhân khẩu, trong đó có tới gần 70 hộ từ nơi khác
đến thuê nhà để kinh doanh, buôn bán, dịch vụ nhạy cảm
dễ phát sinh tiêu cực, gây nhiều khó khăn trong công tác
quản lý dân cư và ảnh hưởng trực tiếp tới ANTT và nếp
sống văn hóa đô thị.

Để phát huy điểm mạnh các thành viên Mặt trận hoạt
động đều tay, nhiều gia đình có từ 1 đến 2 thậm chí là 3
đảng viên, đại bộ phận hộ dân đều có điểm xuất phát từ
nông dân thuần phác, những năm qua, đặc biệt là trong
năm 2016, Ban CTMT đã tham mưu với cấp ủy Chi bộ ra
Nghị quyết hàng tháng sát với các vấn đề dân sinh cần giải
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quyết. Trên cơ sở đó, giao việc cụ thể cho từng Chi hội
đoàn thể và từng đảng viên. Ví như Hội Phụ nữ duy trì
công tác VSMT hàng tuần, Đoàn Thanh niên tổ chức 6 đợt
ra quân bóc xóa quảng cáo rao vặt; Chi hội CCB với trên
100 lượt hội viên phối hợp cùng lực lượng chức năng giữ
gìn ANTT, NCT giữ trọng trách tuyên truyền, giáo dục nếp
sống văn hóa đô thị trong gia đình và những người xung
quanh; các tổ liên gia 1, 4, 5 tổ chức khơi thông, nạo vét
450 mét cống rãnh thoát nước, 100% hộ dân tham gia
trồng cây thuốc nam tại nhà. 100% hội viên, đoàn viên
theo đó cũng đăng ký một việc làm cụ thể với Chi hội
ngay từ đầu năm. 

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền các chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,
các quy định của địa phương, trong đó có nội dung cơ bản

Một buổi họp giao ban tháng của Ban CTMT TDP 20, phường Bồ Đề.
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về “Năm trật tự văn minh đô thị”, các tiêu chí GĐVH, TDP
văn hóa được Ban CTMT gắn vào hội nghị TDP và các buổi
sinh hoạt chi hội đoàn thể. Các đồng chí trong cấp ủy Chi
bộ, nhất là Trưởng ban CTMT còn bố trí thời gian gặp gỡ
các hộ từ nơi khác đến thuê nhà, các hộ kinh doanh hàng
ăn để quán triệt các quy định về quy tắc ứng xử văn hóa nói
chung và quy định của TDP nói riêng, trong đó có quy định
không được nói tục, chửi bậy trong giao tiếp, không được
ngồi co chân trên ghế... Khi phát sinh mâu thuẫn vẫn phải
giữ nếp “kính trên nhường dưới”... Ban CTMT TDP 20 đã
duy trì đều đặn hoạt động giao ban định kỳ. Tại hội nghị,
các thành viên tập trung đánh giá cái được và chưa được
trong thực hiện nhiệm vụ được giao, cùng trao đổi đi đến
thống nhất cách làm có hiệu quả. Với các trường hợp vi
phạm, tái phạm quy định về “Năm trật tự văn minh đô thị”
khi bị cán bộ và nhân dân phát hiện, tố giác đều được Ban
CTMT phường đến tận nhà nhắc nhở hoặc phê bình công
khai, từ đó góp phần đáng kể vào việc giảm tình trạng tái
lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, giảm số vụ tai nạn giao
thông và các vi phạm trong lĩnh vực văn hóa nhạy cảm. Số
vụ, việc, mâu thuẫn phát sinh theo đó cũng đã được Ban
CTMT tham gia hòa giải thành đạt tỷ lệ từ 90% trở lên. Việc
thực hiện tang văn minh, tiến bộ trên địa bàn có chuyển
biến tích cực với 100% đám tang thực hiện hỏa táng. Năm
2016, 100% các hộ đăng ký xây dựng GĐVH, trong đó có
98% hộ được công nhận là GĐVH. Tổ 8 năm liền không
có người sinh con thứ ba, giữ vững thành tích nhiều năm
liên tục đạt TDP văn hóa tiêu biểu, là điểm sáng của quận
Long Biên về văn hóa ứng xử và thực hiện trật tự văn minh
đô thị.
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Sẽ là thiếu sót nếu trong bài viết này không đề cập tới
sự xuất sắc và cách làm bài bản cùng sự linh hoạt của Ban
CTMT TDP 20 trong tổ chức vận động ủng hộ các quỹ tình
nghĩa và nhân đạo, từ thiện do MTTQ Việt Nam các cấp
phát động. Với vai trò vừa là tham mưu vừa trực tiếp thực
hiện các CVĐ xây dựng và ủng hộ các quỹ như: “Đền ơn
đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Khuyến học”... ủng hộ
đồng bào vùng bị thiên tai gây hại, ủng hộ Trường Sa thân
yêu... ngay sau khi nhận được kế hoạch và chỉ tiêu phường
giao, Ban CTMT báo cáo với cấp ủy Chi bộ để vừa có sự
chỉ đạo trực tiếp vừa có sự phối hợp trong thực hiện. Theo
đó, công tác tuyên truyền về truyền thống đạo lý tốt đẹp
của dân tộc và ý thức trách nhiệm công dân được thực
hiện sâu rộng tới từng hộ dân. Trước khi gửi giấy mời tới
100% gia đình thông báo về thời gian, địa điểm và lời mời
hoặc kêu gọi ủng hộ tình nghĩa, nhân đạo, Ban CTMT vận
động 100% các thành viên đi trước với mức ủng hộ đạt từ
150 đến 200% trở lên để làm gương. Việc công khai kết
quả hàng ngày được Ban CTMT thực hiện minh bạch đã
tạo niềm tin và tinh thần hăng hái thi đua trong nhân dân.
Nhờ đó TDP 20 thường vượt chỉ tiêu vận động được
phường giao ở mức cao và trong thời gian sớm nhất.

Không dừng ở đó, với vai trò nòng cốt trong ủng hộ
các hoạt động từ thiện, nhiều thành viên của Ban CTMT
TDP còn tự nguyện ủng hộ mỗi tháng từ 50.000 đồng
đến 200.000 đồng cùng với những người thiện tâm và
nhà chùa mỗi tháng nấu 260 suất ăn miễn phí tặng bệnh
nhân Bệnh viện K, Bệnh viện Nhi TW. Đồng thời tổ chức
tặng nhiều phần quà cho thương bệnh binh và người
nhiễm chất độc da cam.
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Từ quyết tâm xây dựng TDP 20 thành điểm sáng trong
thực hiện nếp sống văn hóa đô thị của quận Long Biên,
năm 2016 Ban CTMT có nhiều cách làm hay mang tính
sáng tạo, phát huy ở mức cao nhất sự đoàn kết, thống
nhất giữa các thành viên và sự đồng thuận của cộng đồng
dân cư. Với những kết quả toàn diện và xuất sắc đã đạt
được, Ban CTMT TDP 20 phường Bồ Đề đã được nhiều
cấp, nhiều ngành tặng Bằng khen, giấy khen.

THANH MAI 
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CÓ MỘT TRưởNG BAN 
CÔNG TÁC MặT TRậN NHư THẾ!

“Năng động, nhiệt tình, tâm huyết với công tác xã hội,
luôn sống có trách nhiệm với cuộc sống cộng đồng” là
nhận xét của bà Cao Thị Mai Nguyệt - Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam phường Đức Giang, quận Long Biên về bà
Nguyễn Thị Chuyển - Trưởng ban CTMT TDP 22.

Lúc đầu
thấy bà Chuyển
đỗ vội xe, rồi
nhanh nhẹn
thu nhặt túi
nilon và rác đã
bị ai đó làm
vương vãi trên
mặt đường,
hoặc đôn đáo
chạy chỗ này,
chỗ khác nhắc
nhở mọi người họp chợ đúng nơi quy định, không ít người
dân ở TDP 22 phường Đức Giang bảo bà là “đồ hâm hấp”
hoặc là “kẻ rỗi hơi, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”,
nhưng thấy bà kiên trì làm việc này hết ngày này qua ngày
khác mà không hề than vãn, phàn nàn thì từ thái độ quay

Bà Nguyễn Thị Chuyển.
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mặt làm ngơ, nhiều người dân trong TDP đã làm theo bà.
Phong trào tổng vệ sinh vào sáng thứ bảy hàng tuần trên
địa bàn TDP do bà làm Trưởng ban CTMT cũng được duy
trì đều đặn với tỷ lệ hộ dân tham gia thường xuyên đạt cao
nhất phường. Từ đó tạo thành thói quen với nhiều nét đẹp
trong xây dựng đời sống văn hóa.

Với suy nghĩ: “Đã là CCB thì phải gương mẫu mọi lúc,
mọi nơi” nên ngay sau khi được nghỉ hưu, bà Chuyển đã
gia nhập tổ chức Hội CCB phường và tự nguyện là CTV dân
số và là người quản lý (không công) Nhà văn hóa của TDP.
Thấy bà là người “miệng nói tay làm”, khéo léo, lại có tâm
với công tác xã hội nên từ năm 2006 đến nay, hội viên phụ
nữ đã bầu bà vào BCH Hội LHPN phường và là Chi hội
trưởng Phụ nữ TDP, Trưởng ban Công tác nữ Hội Cựu
TNXP quận Long Biên. Năm 2014, bà đảm nhận thêm chức
danh Trưởng ban CTMT TDP 22.

Bà Chuyển tâm sự: Với bà, mọi việc của tổ, của phường,
rồi việc quận đều được coi là việc nhà nên đã chủ động
nắm bắt đầu việc để tham mưu với cấp ủy Chi bộ và có sự
phối hợp hoạt động với các thành viên. Đặc biệt là khi vận
động xây dựng các quỹ như “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người
nghèo”, “Khuyến học”... ủng hộ Trường Sa hoặc đồng bào
vùng bị thiên tai gây hại, khác với mọi nơi thường tổ chức
thu các loại quỹ tại Nhà văn hóa, ở TDP số 22 bà Chuyển
đã tham mưu và chỉ đạo 7 tổ Liên gia thực hiện việc thu
ủng hộ tại từng hộ. Bà là người đầu tiên ủng hộ quỹ ở mức
cao, đồng thời vận động 100% cán bộ của TDP gương mẫu
ủng hộ trước. Bên cạnh đó, bà Chuyển thống nhất ngày
thu quỹ của từng Tổ liên gia để bà trực tiếp tham gia vận
động. Kết quả ủng hộ sau mỗi ngày được bà viết tin công
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khai trên hệ thống loa truyền thanh cùng lời cảm ơn tấm
lòng vàng sống vì cộng đồng của các hộ dân. Từ đó tạo sự
lan tỏa thi đua làm việc thiện, việc tốt trong mỗi người,
mỗi nhà. Chỉ tính riêng năm 2016, nhân dân trong Tổ đã
ủng hộ các loại quỹ gần 60 triệu đồng, trong đó vận động
quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”, ủng hộ đồng bào miền Trung
và Nam Trung bộ đạt từ 185 đến 245% chỉ tiêu được giao,
cao nhất phường. Việc chỉ đạo các tổ Liên gia vận động xây
dựng GĐVH của bà Chuyển cũng có nhiều cách làm hay
mang tính cụ thể, thiết thực, được nhân dân ghi nhận,
đánh giá cao.

Vốn là chiến sỹ quân y bị ảnh hưởng các bệnh chiến
trường, lại thường xuyên tham gia các hoạt động CTĐ từ
khi còn làm trong DN nên khi về hưu có nhiều thời gian,
bà Chuyển càng tâm huyết với việc chăm lo cứu giúp
những cuộc đời không may mắn. Bà bảo, làm tốt những
việc này cũng là cách để gây dựng lòng tin để Mặt trận ngày
càng lớn mạnh. Sức bà mọn thì bà làm việc nhỏ, điều quan
trọng là từ việc nhỏ mình làm phải tạo được sự lan tỏa đến
nhiều người để góp công góp sức cùng các cấp quan tâm,
giúp đỡ các đối tượng xã hội để họ có cuộc sống tốt hơn.
Với vai trò là Chi hội trưởng Phụ nữ, bà đã cùng BCH Chi
hội thực hiện xuất sắc việc trợ giúp hội viên khó khăn vay
vốn làm ăn thông qua việc vận động hội viên thực hiện
phong trào tiết kiệm đạt trên 20 triệu đồng một năm. Tổ
vay vốn do bà làm Tổ trưởng mỗi năm cũng khai thác được
trên 1,2 tỷ đồng cho hội viên vay. Bên cạnh đó, hàng năm
bà dành toàn bộ tiền Nhà nước hỗ trợ các chức danh công
tác và tiền các con biếu nhân dịp lễ, Tết để tặng quà các
hoàn cảnh đặc biệt trong TDP, các tổ bạn, bệnh nhân
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nghèo và nhân dân vùng bị thiên tai. Năm 2015, từ sự vận
động của bà, Ban Từ thiện của TDP đã được thành lập với
60 thành viên. Hàng tháng đến kỳ lĩnh lương, mỗi thành
viên ủng hộ quỹ từ thiện từ 30 đến 100 nghìn đồng để duy
trì hỗ trợ thường xuyên 400 nghìn đồng/tháng đối với hai
anh em ruột bị nhiễm chất độc da cam ở TDP 21. Bà
Chuyển còn tích cực vận động bạn bè, họ hàng và những
người có tâm với công tác từ thiện để cùng với Ban Từ
thiện và Phật tử chùa Tăng Phúc, phường Thượng Thanh
mỗi tháng tặng 450 suất ăn từ thiện với trị giá gần 20 triệu
đồng cho bệnh nhân nghèo Bệnh viện Đa khoa Đức Giang,
quận Long Biên và bệnh nhân nghèo Bệnh viện K. Nhân
dịp Tết Đinh Dậu 2017, ngoài trực tiếp tặng quà trị giá 400
nghìn đồng cho một trẻ em bị liệt ở tổ 19, bà Chuyển còn
vận động các thành viên Ban Từ thiện ủng hộ ở mức cao
nhất để tặng 70 suất quà (mỗi suất 200 nghìn đồng) cho
các bệnh nhân nghèo Khoa Ung bướu và thận không về
quê ăn Tết tại Bệnh viện K, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Tận tâm, tận lực vì cuộc sống cộng đồng và sự phát
triển bền vững của TDP, bà Nguyễn Thị Chuyển - Trưởng
ban CTMT TDP 22 phường Đức Giang được cán bộ và các
tầng lớp nhân dân địa phương tin yêu, mến phục. Bà đã
được nhiều cấp, nhiều ngành tặng Bằng khen, giấy khen
cùng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” và là gương sáng của
MTTQ Việt Nam phường năm 2017.

MINH LIễU
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NGHỈ HƯU NHƯNG KHÔNG NGHỈ VIỆC

Với suy nghĩ “Nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”, hơn
6 năm qua, bà Lương Thị Chỉnh ở TDP số 3 phường Phúc
Đồng, quận Long Biên đã phát huy vai trò tiên phong
gương mẫu của người đảng viên, tận tụy với CTMT, cùng
cán bộ và nhân dân trong tổ giữ vững thành tích TDP văn
hóa 12 năm liên tục. Năm 2016, Ban CTMT do bà làm Tổ
trưởng đã được UBND TP tặng Bằng khen.

Vốn là cán bộ làm công tác Đảng của một DN Nhà
nước nên ngay sau khi được nghỉ hưu, bà Chỉnh đã dành
nhiều thời gian tham gia hoạt động tại TDP. Cảm mến bà
CTV dân số nhiệt tình, xởi lởi làm việc gì cũng có trách
nhiệm cao, năm 2012 bà được đảng viên tín nhiệm bầu
vào cấp ủy Chi bộ và được giao nhiệm vụ làm Trưởng ban
CTMT.

TDP số 3 phường Phúc Đồng có 122 hộ với trên 400
nhân khẩu. Từ thôn làng chuyển thành TDP nên một bộ
phận dân cư vẫn chưa hòa đồng và quen với cuộc sống đô
thị. Bên cạnh đó khi sang một lĩnh vực công tác mới, tuy
không khó nhưng rộng hơn, đòi hỏi nhiều hơn về tính
sáng tạo và sự linh hoạt. Từ nhận thức này, bà Chỉnh đã
tích cực học hỏi các Trưởng ban CTMT lâu năm trong
phường và các phường bạn để có thêm kiến thức, kinh
nghiệm và kỹ năng công tác. Bà đã dành nhiều thời gian
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gặp gỡ các tầng lớp nhân dân tìm hiểu và nắm bắt tâm tư
nguyện vọng, đồng thời phát hiện nhanh những đòi hỏi
dân sinh chính đáng như nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh
thần cộng đồng, nguyện vọng được giúp đỡ, hỗ trợ vay
vốn phát triển kinh tế, việc quan tâm đối tượng chậm
tiến... Qua đó tham mưu, đề xuất với Chi bộ ra các Nghị
quyết mang tính gần dân, sát dân, phù hợp với thế mạnh,
đặc thù dân cư. Trên cơ sở đó thực hiện tốt vai trò tuyên
truyền vận động để đưa Nghị quyết Đảng các cấp từng
bước đi vào cuộc sống.

Đặc thù của TDP số 3 là không có hệ thống loa ở các
ngõ, ngách nên việc tuyên truyền các chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy
định của địa phương và các CVĐ của MTTQ như “Toàn dân
đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, ủng hộ các quỹ
nhân đạo, từ thiện... được Ban CTMT gắn vào các hội nghị
của TDP và các buổi sinh hoạt các Chi hội đoàn thể. Bà

Bà Chỉnh vận động tại hộ gia đình.
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Chỉnh còn trực tiếp đến nhiều gia đình thường xuyên vắng
mặt tại các cuộc họp để truyền đạt lại nội dung đã được
bàn bạc thống nhất, trong đó có các tiêu chí về xây dựng
GĐVH và các chỉ tiêu phấn đấu về KTXH, QPAN để các hộ
nắm vững chủ động thực hiện.

Bên cạnh đó, bà Chỉnh thường xuyên gặp các thành
viên Ban CTMT để vừa động viên, trao đổi công việc, đồng
thời hỗ trợ thêm các kiến thức và kỹ năng công tác trên
từng lĩnh vực nhằm phát huy toàn diện vai trò của cả 9
thành viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm.
Điển hình như chủ động phối hợp với Chi hội phụ nữ
thực hiện tốt việc cho vay vốn từ ngân hàng, đồng thời cho
ra mắt Tổ tình nghĩa hỗ trợ nhau giống vốn sản xuất và
giúp nhau tiêu thụ sản phẩm không để xảy ra tình trạng
bỏ đất hoang hóa, từ đó thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó
của hội viên...

Việc vận động thực hiện các hoạt động nhân đạo, tình
nghĩa hàng năm được bà Chỉnh xác định là một trong
những nội dung quan trọng trong công tác Mặt trận. Theo
đó mỗi khi MTTQ phường triển khai các CVĐ ủng hộ là bà
lại tích cực trong tham mưu và tổ chức thực hiện tổt. Cùng
với nêu gương ủng hộ từ 200% trở lên, bà Chỉnh đã mời
một số thành viên có uy tín cao của Mặt trận như Tổ trưởng
dân phố, Chi hội trưởng Phụ nữ, cán bộ CTĐ... cùng bà đến
từng hộ tuyên truyền, vận động. Nhờ đó đã nâng cao tính
thuyết phục và sự tin tưởng trong nhân dân nên thường
xuyên có từ 98 đến 100% hộ dân trong tổ tham gia ủng hộ
các quỹ như: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Khuyến học”, “Vì người
nghèo”, “Bảo trợ trẻ em”, “Vì Trường Sa thân yêu”... vượt
chỉ tiêu phường giao ở mức cao. Đặc biệt, trong vài năm
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gần đây, bà Chỉnh còn vận động cả con trai và con gái hiện
đang công tác tại các công ty liên doanh với nước ngoài và
trường học Quốc tế trực tiếp hiến máu nhân đạo, nêu
gương sáng để nhiều người làm theo. Từ đó góp phần để
TDP vượt nhiều chỉ tiêu hiến máu nhân đạo hàng năm. Bản
thân bà còn tham gia hoạt động trong nhiều tổ chức từ
thiện góp phần giúp đỡ, động viên những người không may
mắn trên địa bàn và các nơi khác có thêm niềm tin và nghị
lực để vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Với suy nghĩ góp sức nhỏ để làm nên việc lớn, công tác
vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa của TDP số
3 do bà Lương Thị Chỉnh làm Trưởng ban CTMT năm nào
cũng đạt kết quả toàn diện, được nhiều cấp, nhiều ngành
tặng Bằng khen, giấy khen. Bản thân bà nhiều năm được
UBND quận Long Biên và phường Phúc Đồng tặng giấy
khen và danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

THANH MAI
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ĐIỂM SÁNG CỦA QUẬN NAM TỪ LIÊM

Phải khẳng định một điều rằng Ban CTMT tại các địa
phương là tổ chức có vị trí quan trọng nhất của MTTQ gắn
với người dân, là cầu nối cuối cùng từ cấp TW đến với
nhân dân. Nhận thức được điều đó, trong thời gian qua,
hoạt động của Ban CTMT TDP số 14 khu đô thị (KĐT) Mỹ
Đình 2 (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) đã đóng
góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của
địa phương, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
ngày càng vững chắc.

Ban CTMT TDP số 14 KĐT Mỹ Đình 2 tham gia tổng vệ sinh.
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Luôn làm tốt vai trò, chức năng của mình, các thành viên
Ban CTMT TDP số 14 KĐT Mỹ Đình 2 đã thực hiện tuyên
truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị
quyết của HĐND, Quyết định của UBND, Chương trình
hành động của MTTQ Việt Nam các cấp. Đặc biệt, trong dịp
kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, Ban CTMT
đã xây dựng nội dung chương trình cụ thể, duy trì việc tổ
chức giao lưu VHVN, TDTT với các KDC khác trên địa bàn
nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần, giao lưu học
hỏi cho nhân dân. Hội nghị đại biểu nhân dân và Ngày hội
Đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm được đông đảo nhân
dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia. Vào dịp đầu
năm, 100% số hộ gia đình TDP đều đăng ký danh hiệu
GĐVH, cuối năm bình xét đều đạt trên 99%. Nhờ đó đã phát
huy được quyền làm chủ của nhân dân, tạo được sức mạnh
của khối đại đoàn kết toàn dân. 

Việc thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị” gắn với
CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”
được chú trọng. TDP số 14 KĐT Mỹ Đình 2 được chọn làm
KDC tự quản về môi trường nên Ban CTMT đã thường
xuyên vận động nhân dân tham gia duy trì tổng VSMT vào
sáng thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần. Vận động nhân dân giữ
gìn VSMT, giữ gìn cảnh quan đô thị, đường phố phong
khang, sạch đẹp, không vứt rác ra đường và nơi công cộng,
thực hiện văn hóa trong giao thông, bán hàng đúng nơi quy
định, không lấn chiếm vỉa hè, bóc xóa quảng cáo, rao vặt
trong địa bàn. Ngoài ra, Ban CTMT còn phối hợp với các tổ
chức chính trị - xã hội khác tuyên truyền vận động nhân
dân, nhất là các hộ kinh doanh ngoài mặt đường thực hiện
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nghiêm túc, đảm bảo không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè,
bục bệ, cầu dẫn xe, mái che, mái vẩy, biển quảng cáo treo
đúng kích cỡ và vị trí. Nhờ vậy mà người dân đã tự tháo dỡ
100% mái hiên di động, lều lán tạm và các hộ chỉ bán hàng
trong phạm vi cho phép.

Ban CTMT nơi đây đã vận động nhân dân tại KDC tham
gia các phong trào, chương trình có hiệu quả và thu được
những kết quả đáng khích lệ. Điển hình là đã vận động
được nhân dân đóng góp xây dựng, chỉnh trang các nhà
chung cư, mua dụng cụ thiết bị vui chơi cho các cháu thiếu
nhi, dụng cụ thể thao cho nhân dân với số tiền gần 500
triệu đồng; ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” từ năm 2015 đến
năm 2017 được 24 triệu đồng...

Công tác khuyến học, khuyến tài và công tác dân số
KHHGĐ cũng được quan tâm và thực hiện tốt. Đã tổ chức
hội nghị biểu dương, tặng quà cho các cháu HS đạt danh
hiệu HS giỏi, thi đỗ ĐH, CĐ, HS có hoàn cảnh khó khăn
vươn lên trong học tập, tổ chức liên hoan văn nghệ dịp 1/6,
Tết Trung thu. Tuyên truyền vận động nhân dân thi đua
thực hiện xây dựng mô hình gia đình ít con (chỉ từ 01 đến
02 con) để nuôi dạy con tốt. Tuyên truyền vận động chị em
phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tham dự các đợt truyền thông
dân số lồng ghép KHHGĐ, tích cực hưởng ứng CVĐ xây
dựng gia đình 5 không 3 sạch.

Để có thể củng cố, xây dựng lòng tin vào sự lãnh đạo
của Đảng, sự điều hành của chính quyền đối với nhân dân,
Ban CTMT đã luôn chú trọng vào việc thực hiện tốt Quy
chế dân chủ theo Pháp lệnh 34 nhằm phát huy được dân
chủ, quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện: “Dân biết,
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, chủ động phối hợp xây
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dựng Quy chế dân chủ ở TDP. Đã tổ chức hòa giải thành
công các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân nên trong năm
không có vụ việc khiếu kiện vượt cấp. Tích cực tham gia
giám sát các hoạt động của các cơ quan Nhà nước, đại biểu
dân cử, CBCCVC Nhà nước đang cư trú trên địa bàn và xây
dựng Quy chế hoạt động giữa KDC với các công ty, nhà
trường đóng trên địa bàn, chung tay xây dựng TDP ngày
càng văn minh và hiện đại.

Với những hoạt động nổi bật đó, tập thể Ban CTMT
TDP số 14 KĐT Mỹ Đình 2 đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam
quận tặng giấy khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
năm 2016.

TRầN THÚY
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NGườI TRưởNG BAN CTMT
HẾT LÒNG VÌ PHONG TRÀO

Dáng người cao, gầy và nước
da xạm nắng gió - người nữ CCB,
Trưởng ban CTMT ấy đã nói với tôi
ngay trên sân bóng chuyền hơi
của TDP: “Xây dựng được một
phong trào văn hóa thể thao đã
khó, nhưng duy trì để nó hoạt
động nền nếp thì thật khó khăn;
nhất là ở TDP như chúng tôi, dân
cư ở kéo dài cả cây số hai bên
đường K2 như thế này”. Đúng là
khó thật. Và người phụ nữ đã khơi
dậy được phong trào và giữ nó hoạt
động đều đặn không ai khác chính là bà Nguyễn Thị Thân -
Trưởng ban CTMT, Trưởng ban Vận động “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa KDC” TDP 15, phường Cầu
Diễn, quận Nam Từ Liêm.

Năm 2016, được Chi ủy phân công và nhân dân TDP số
15 tín nhiệm bầu là Trưởng ban CTMT, kiêm Phó Bí thư Chi
bộ TDP 15, vượt lên hoàn cảnh gia đình đang có nhiều trở
ngại, bà Nguyễn Thị Thân luôn cố gắng hoàn thành nhiệm
vụ. Ở vị trí công việc mới, bà thường suy nghĩ “Người làm
CTMT ở cơ sở muốn làm tốt thì phải “bám dân”. Nếu như

Bà Nguyễn Thị Thân.
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không quyết tâm, không có lòng kiên trì và không có sự bố
trí công việc gia đình hợp lý thì không thể hoàn thành nhiệm
vụ được”. 

TDP số 15 có diện tích lớn nhất phường Cầu Diễn.
Dân số không đông nhưng lại sinh sống bám vào hai bên
đường K2 có chiều dài cả cây số. Tình hình chung của tổ
cũng khá phức tạp, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm môi
trường. Với điều kiện tự nhiên như thế, làm thế nào để ổn
định được đời sống người dân? Làm thế nào để nâng cao
chất lượng cuộc sống, nhất là môi trường sống?... Đấy là
điều bà Nguyễn Thị Thân luôn trăn trở. Với trách nhiệm
là Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban CTMT, bà đã phối
hợp chặt chẽ với TDP và các Chi hội đoàn thể bàn bạc tìm
ra các giải pháp. Được sự thống nhất của Cấp ủy chi bộ,
bà tập trung củng cố kiện toàn Ban CTMT là những cán
bộ Chi hội và những người có uy tín, trách nhiệm trong
nhân dân, phân công công việc cụ thể từng người, từng
khu vực dân cư. Nơi nào là điểm nóng, bà cùng tập thể
Ban, Nhóm hòa giải, Nhóm nòng cốt tập trung vận động,
tuyên truyền để tháo gỡ khó khăn kịp thời.

Vấn đề VSMT, TTXD, GPMB ở TDP 15 vốn là một trong
những điểm nóng của phường. Bà đã phối hợp với các chi
hội từng bước giải quyết vướng mắc, thường xuyên vận động
nhân dân giữ vệ sinh ngay từ trong các hộ như: Thu gom rác
và tập kết đúng nơi quy định, đúng thời gian. Đồng thời,
cùng với các bộ phận chức năng của phường kiểm tra, đôn
đốc các DN đóng trên địa bàn cùng cam kết bảo vệ môi
trường, không vi phạm trật tự xây dựng. Nơi nào để xẩy ra
vụ việc đều được xử lý kịp thời. Bà vẫn thường nói với các
thành viên Ban CTMT “Làm sao chuyển biến được nhận thức
của mỗi người dân để họ có trách nhiệm với cộng đồng và
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cũng là chính với cuộc sống của họ. Chỉ làm tốt công việc
này thì VSMT và ANTT mới bền vững được”.

Hàng năm, Ban CTMT TDP 15 đều phát động đăng ký
thi đua thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc
tang; gia đình cán bộ, hội viên làm kinh tế giỏi; Chi hội đoàn
thể đều đăng ký đoạn đường tự quản, Nhóm nòng cốt bảo
vệ môi trường, tuyên truyền phổ biến pháp luật. Nổi bật là
việc tham gia hiến máu nhân đạo, TDP đã vận động nhân
dân tham gia hiến được gần 100 đơn vị máu, được Hội CTĐ
TP tặng Bằng khen. Đặc biệt, mỗi khi Mặt trận có các CVĐ
như đóng góp các loại quỹ hay tham gia xây dựng nếp sống
văn hóa... bà cùng các thành viên Ban CTMT không quản
ngày đêm, ngày nghỉ để đến tận nhà vận động, tuyên truyền
nhân dân tham gia. Nhờ sự kiên trì của bà cùng tập thể Ban
vận động nên kết quả các đợt vận động đều đạt hiệu quả cao
nhất phường. 

Việc duy trì các hoạt động VHVN, TDTT hoạt động đều
và đi vào nền nếp ở một địa bàn phân tán, kéo dài như TDP
số 15 quả là khó khăn. Nhưng, với trách nhiệm và sự tâm
huyết, nhiệt tình của bản thân, bà đã xây dựng Nhóm nòng
cốt rồi vận động các tổ chức thành viên như Phụ nữ, Thanh
niên, CCB cùng tham gia vào các CLB VHVN, TTTD và duy
trì hoạt động đều đặn. 

Những đóng góp của bà Nguyễn Thị Thân đã làm nên
những thành tích chung của cả TDP. Năm 2016, Ban CTMT
TDP số 15 tiếp tục giữ vững danh hiệu đơn vị xuất sắc cấp
quận. Bản thân bà cũng được công nhận là cán bộ Mặt trận
giỏi và được Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Nam Từ Liêm tặng
giấy khen.

TRầN THÚY



116 GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 3

NHữNG CÔNG VIệC THầM LặNG

Từng là cán bộ quân đội nghỉ hưu năm 2013, ông Trương
Đình Quý đã được cán bộ và nhân dân tin tưởng, giao phó
giữ cương vị Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban CTMT TDP số 5,
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Với tinh thần trách
nhiệm, nhiệt tình, ông đã tổ chức các phong trào thi đua, các
CVĐ, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đưa TDP
số 5 khởi sắc về mọi mặt.

Là một TDP với đặc thù có gần 600 hộ dân, với trên 2.000
nhân khẩu nhưng lại thường xuyên có khoảng trên 1.000 HS,
SV và người lao động tạm trú trên địa bàn. Đặc biệt, tại đây
có gần 90% hộ gia đình là người Công giáo. Nhận thức rằng
đây là một thách thức không nhỏ, ông Quý đã tranh thủ sự
giúp đỡ của Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chi
ủy cùng các đồng chí đảng viên trong Chi bộ, các Chi hội
đoàn thể chính trị - xã hội cũng như nhân dân để gây dựng
mối đoàn kết thống nhất tại TDP. Nhờ đó, với trách nhiệm là
Trưởng ban CTMT, ông đã triển khai một cách thuận lợi các
nhiệm vụ sâu rộng trên tất cả các mặt công tác.

Ngay từ khi nhận nhiệm vụ, ông đã chú trọng kiện toàn tổ
chức Ban CTMT, phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng
thành viên theo từng ngõ phố, từng hộ gia đình nhân dân với
nhiều hình thức đa dạng, thực hiện tốt chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy ước của
TDP - xây dựng tình đoàn kết lương - giáo... Nhân dân phấn
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khởi, tin tưởng, tích cực hưởng ứng CVĐ “Toàn dân đoàn kết
xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Ông cùng tập thể Ban CTMT đã tập trung vận động bà
con giáo dân tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại
TDP như: Vận động bà con đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; trực
tiếp tiếp xúc với linh mục nhà thờ để tuyên truyền, nhờ các
cha xứ thông qua các buổi lễ tại nhà thờ để vận động giáo
dân đi bầu cử. Nhờ vậy mà trong đợt bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
đã có 99,9% cử tri của TDP tham gia bỏ phiếu, trong đó có
100 học viên lớp đào tạo xứ dòng đều đi bầu cử đúng thời
gian quy định. Việc vận động các quỹ nhân đạo từ thiện cũng
được ông quan tâm chú trọng. Trong năm 2016, ông cùng
tập thể Ban CTMT tích cực vận động ủng hộ các quỹ: “Vì
Trường Sa thân yêu”, “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”,
“Khuyến học” và ủng hộ đồng bào bị ngập mặn, lũ lụt... với
số tiền đóng góp được gần 96 triệu đồng.

Ông Trương Đình Quý (bên trái) tặng hoa Cha xứ Phùng Khoang.
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Ông Quý luôn tâm niệm rằng “MTTQ có vai trò quan
trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, là cầu nối
giữa cấp ủy, chính quyền và với nhân dân. Cán bộ làm công
tác Mặt trận là làm những công việc thầm lặng để Đảng
mạnh, chính quyền vững và nhân dân đoàn kết yên vui.
Những người làm công tác Mặt trận là những người có uy
tín trong cộng đồng và có tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng
“Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”... Có như vậy mới hoàn
thành được nhiệm vụ tại cơ sở”. Và ông cũng xác định trong
thời gian tới CTMT vẫn còn nhiều thách thức, khó khăn
trong củng cố, giữ vững và phát huy các phong trào ở TDP.
Vì vậy đòi hỏi mỗi thành viên trong Ban CTMT phải có
phương pháp tốt, có nghệ thuật trong công tác tuyên
truyền vận động nhân dân, luôn học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phải có tinh
thần nhiệt huyết để có thể hoàn thành nhiệm vụ mà nhân
dân đã giao phó.

Dưới sự dẫn dắt của một Trưởng ban CTMT nhiệt huyết
như ông Quý, Ban CTMT TDP số 5 đã đạt được một số kết
quả đáng khích lệ. Các phong trào ở KDC đã dần đi vào
chiều rộng và chiều sâu, tình đoàn kết lương - giáo được
giữ vững. Năm 2015, Ban CTMT TDP số 5 đã được Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng Bằng khen. Hai năm liền
(2015 và 2016) Ban CTMT đều được Ủy ban MTTQ Việt
Nam phường Trung Văn và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận
Nam Từ Liêm tặng giấy khen về CTMT và hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TRầN THÚY
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Khu dân cư Kiều Mai -
Điểm sáng trong phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” là một phong trào lớn, được triển khai sâu rộng, toàn
diện, góp phần quan trọng vào việc phát triển KTXH, giữ
vững QPAN, ổn định chính trị, khơi dậy phong trào “Lấy sức
dân để chăm lo cho dân”. Trong quá trình triển khai thực
hiện phong trào trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, KDC Kiều
Mai, phường Phúc Diễn là đơn vị điển hình với nhiều thành
tích nổi bật.

KDC Kiều Mai, phường Phúc Diễn được thành lập và
chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2014 theo Nghị
quyết 132/NQ-CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ về việc
điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm thành 02
quận và 23 phường. Kiều Mai hiện nay có 984 hộ với
7.968 nhân khẩu chia làm 4 TDP (9,10,11,12). Là một địa
phương giàu truyền thống cách mạng, vinh dự và tự hào
cán bộ, nhân dân Kiều Mai được Bác Hồ 2 lần về thăm.
Từ đó đến nay, khắc sâu lời dạy của Bác phát huy tinh
thần đoàn kết toàn dân, cán bộ và nhân dân Kiều Mai
luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi
đua ái quốc, các CVĐ đều được cán bộ và nhân dân gương
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mẫu thực hiện, đạt kết quả cao, góp phần xây dựng quê
hương Kiều Mai ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Để thực hiện có hiệu quả phong trào, trong những
năm qua, Chi bộ cũng như Ban CTMT đã tích cực vận
động bà con nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng
KDC văn hóa, GĐVH; đặc biệt là chú trọng công tác tuyên
truyền gương “Người tốt, việc tốt”, có tính chất giáo dục
cao. Ban CTMT và các chi hội, đoàn thể của TDP đã ra
Nghị quyết triển khai tới tất cả các hộ dân. Trong đó, cán
bộ, đảng viên luôn là hạt nhân đi đầu trong phong trào.
Ban CTMT thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền,
vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn
kết giúp nhau phát triển kinh tế. Với phương châm “Dân
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, trong chủ trương,
chính sách liên quan đến đời sống của người dân, Ban
CTMT mở rộng đối thoại với nhân dân để tìm sự nhất trí
trong triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, các mô hình
quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ hoạt động tích
cực và đã phát huy hiệu quả.

Hàng năm, Chi bộ và Ban CTMT vận động 100% nhân
dân đăng ký GĐVH; 4/4 TDP tổ chức Hội nghị đại biểu
nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa với tỷ lệ hộ
gia đình tham gia đạt trên 70%. Tuyên truyền, vận động
100% hộ gia đình trong tổ ký cam kết PCCC. 100% hộ ký
cam kết kinh doanh và sản xuất đảm bảo ATTP; ký cam
kết thực hiện công tác đảm bảo ANTT, phòng chống
TNXH, đảm bảo TTATGT. Vận động nhân dân duy trì nền
nếp tổng dọn vệ sinh ngõ phố, đảm bảo đường thông hè
thoáng; đặc biệt là tham mưu cấp ủy giao cho các đoàn
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thể đảm nhiệm các đoạn đường tự quản, giao cho ban di
tích và Đoàn Thanh niên quản lý và thường xuyên tu sửa
Khu lưu niệm Bác Hồ.

Phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa
đói giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng đô thị văn
minh được các tầng lớp nhân dân chung sức thực hiện.
Chi bộ và Ban CTMT đã vận động nhân dân các TDP đóng
góp kinh phí xây dựng 5 cổng chào với số tiền trên 80
triệu đồng, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, lắp các giá
treo cờ Tổ quốc với kinh phí vận động được trên 9 triệu
đồng. Vận động các gia đình, các dòng họ trên địa bàn
xây dựng quỹ “Khuyến học, khuyến tài” nhằm động viên
con em từng gia đình, dòng họ ra sức học tập, rèn luyện
trở thành người có ích cho gia đình và xã hội; vận động
nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới,

Thế hệ trẻ Bắc Từ Liêm báo công trước Khu lưu niệm Bác Hồ 
tại KDC Kiều Mai.
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việc tang và lễ hội. Hiện nay, trên địa bàn TDP 100% các
đôi tổ chức lễ cưới đều đăng ký kết hôn; đám cưới được
tổ chức tiết kiệm, trang trọng, không có hiện tượng phô
trương, hình thức, không tổ chức nhiều ngày.

Các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ được triển
khai đạt quả cao như: CVĐ ủng hộ đồng bào miền Trung
bị lũ lụt, xâm nhập mặn, quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” với
tổng số tiền hơn 32 triệu đồng, ủng hộ quỹ “Vì người
nghèo” với tổng số tiền trên 38 triệu đồng, xây dựng quỹ
phụng dưỡng các cụ với tổng số tiền là 80 triệu đồng. 

Với những cố gắng nỗ lực, tập thể cán bộ và nhân dân
KDC Kiều Mai đã vinh dự được các cấp khen thưởng: Được
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Từ Liêm tặng giấy khen đã
có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện CVĐ “Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn
2007 - 2010 và CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa ở KDC” năm 2010; được Ủy ban MTTQ Việt Nam
TP Hà Nội tặng Bằng khen đã có nhiều thành tích xuất sắc
trong CTMT giai đoạn 2010 - 2015.

Những thành quả mà nhân dân KDC Kiều Mai đạt
được trong thời gian qua có sự lãnh đạo, chỉ đạo của các
cấp ủy Đảng, sự đoàn kết thống nhất của khối Mặt trận
đoàn thể, sự tin yêu của bà con nhân dân và đặc biệt là vai
trò hết sức quan trọng của các Ban CTMT KDC. Để đưa
phong trào phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, trong
thời gian tới, Chi bộ, Ban CTMT tiếp tục đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, thường xuyên phổ biến đến nhân dân
về những chính sách, văn bản mới của Đảng và Nhà nước.
Cán bộ, đảng viên nêu cao tính tiên phong, gương mẫu,
gần nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và phản hồi
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kịp thời những ý kiến của nhân dân. Đặc biệt, cán bộ Mặt
trận phải có tâm, nhiệt tình với công việc, không ngại khó,
ngại khổ, thường xuyên đến tận hộ dân để nắm bắt tâm
tư nguyện vọng để có các giải pháp hỗ trợ, vận động. Thực
hiện tốt Quy chế dân chủ những khoản đóng góp của
nhân dân và các loại quỹ phải được công khai kịp thời
minh bạch. Việc bình bầu GĐVH đúng theo các tiêu chí và
phải thực hiện dân chủ, công khai, thông báo kịp thời
những hộ không đạt danh hiệu GĐVH để bà con phấn đấu
cho năm sau... Với sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm của
toàn thể cán bộ, nhân dân KDC Kiều Mai, chắc rằng Kiều
Mai sẽ đạt được nhiều kết quả hơn nữa, góp phần xây
dựng đời sống văn hóa mới, đô thị văn minh, sạch đẹp,
người dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

NGUYễN MINH VịNH
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CỐNG HIẾN HẾT SỨC MÌNH
CHO CÔNG VIệC

Người cán bộ đảm đương nhiều cương vị công tác,
nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt
qua, đó là bà Nguyễn Thị Mùi - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Minh Khai giàu truyền
thống cách mạng, hiếu học, cần cù, chịu khó, khi vừa rời
ghế trường PTTH, bà đảm nhận công tác tại Trại Chăn
nuôi HTX Minh Khai, huyện Từ Liêm (nay là phường Minh
Khai, quận Bắc Từ Liêm). Từng là Ủy viên BCH Hội Nông
dân thôn Ngọa Long rồi đến Ủy viên BCH Hội Phụ nữ, Phó
Bí thư, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng TDP Ngọa Long 2... bà
luôn tâm nguyện một điều “Cống hiến hết sức mình cho
công việc, tất cả là phục vụ lợi ích cho nhân dân”. Mỗi
nhiệm vụ mới, bà chủ động tự tìm tòi, nghiên cứu tài liệu,
các văn bản, đặc biệt là các chỉ thị, nghị quyết, chương
trình công tác của cấp trên, đồng thời kế thừa và phát huy
những kinh nghiệm thực tiễn của lãnh đạo, lắng nghe ý
kiến góp ý của đồng nghiệp với tinh thần cầu thị để hoàn
thành nhiệm vụ. 

Với cương vị là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
phường Minh Khai, bà luôn sát cánh cùng các đồng chí
trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường
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thực hiện xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao cho. Hằng năm,
phường Minh Khai là một trong những phường có các
phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ đều đạt kết quả
cao, đặc biệt là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM,
đô thị văn minh”. Các nhiệm vụ phát triển KTXH đều đạt
và vượt chỉ tiêu. Là một người cán bộ của nhân dân, người
công dân của TDP, bà cùng với Trưởng ban CTMT, Trưởng
các Chi hội đoàn thể nghiên cứu, bàn bạc, thường xuyên
đổi mới hình thức, phương pháp; đưa ra những giải pháp
cụ thể, chi tiết, thống nhất để tuyên truyền, vận động các
tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định
của địa phương nơi cư trú. Nhờ những việc làm tích cực
của bà mà tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn dân cư
được ổn định và giữ vững. Các đám cưới được tổ chức
trang trọng, tiết kiệm. 100% đám tang không tổ chức ăn

Bà Nguyễn Thị Mùi - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm tại nhà riêng.
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uống, cúng nhiều ngày và 80% đám tang thực hiện hình
thức hỏa táng. Các lễ hội được tổ chức trang trọng, tiết
kiệm, đúng quy định pháp luật. TDP 10 năm liền giữ vững
danh hiệu TDP văn hóa. Trên 97% hộ gia đình trong TDP
đăng ký và đạt GĐVH hàng năm, tạo được tinh thần phấn
khởi, đồng thuận trong nhân dân.

Thực hiện công tác nhân đạo, từ thiện, bà tuyên
truyền, vận động nhân dân đóng góp, ủng hộ hơn 100
triệu đồng cho quỹ “Vì người nghèo” phường và đồng bào
bị thiệt hại do xâm nhập mặn, hạn hán, thiên tai, lũ lụt...
Với phương pháp “gần dân, hiểu dân” và đến trực tiếp
từng nhà dân để tuyên truyền, vận động, lắng nghe ý
kiến, nguyện vọng của dân. Nhờ sự đồng thuận của nhân
dân mà việc GPMB Dự án Trường Mầm non Phú Minh
đúng tiến độ. Công tác tổng vệ sinh vào thứ bảy hàng
tuần được duy trì nên đường làng, ngõ phố luôn sáng -
xanh - sạch - đẹp. MTTQ và các đoàn thể đã tham gia hòa
giải thành 100% vụ; tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT
chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô và quận
đạt hiệu quả cao. Bà còn vận động hàng trăm hộ dân
trong TDP tự nguyện đóng góp hàng nghìn ngày công và
hơn 300 triệu đồng để nâng cấp tuyến đường, rãnh thoát
nước, hệ thống đèn chiếu sáng trong thôn; ủng hộ trên 1
tỷ đồng để tôn tạo, trùng tu đình làng và chùa Bồ Đề
Ngọa Long. 

Nhờ sự nỗ lực phấn đấu của bản thân và sự kết hợp
nhuần nhuyễn sức mạnh của các lãnh đạo, cán bộ, đồng
nghiệp và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân mà bà
Nguyễn Thị Mùi đã có nhiều thành tích trong công tác
Mặt trận, được TP và quận biểu dương, khen thưởng. Bà
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là một trong những tấm gương tiêu biểu trong “Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn
2011 -2015; là người có nhiều thành tích tiêu biểu trong
việc triển khai thực hiện Chương trình số 02 của Thành
ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM,
từng bước nâng cao đời sống nông dân” giai đoạn 2011 -
2013. Năm 2012, bà được UBND TP Hà Nội vinh danh
“Người tốt, việc tốt” tiêu biểu. Năm 2016, bà được vinh
danh “Người tốt, việc tốt” quận Bắc Từ Liêm.

MINH VịNH
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TẤM LÒNG BÁC ÁI

Bà Chu Thị Phú, sinh năm 1943, Chủ tịch Hội CTĐ
phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm là một tấm gương
về lòng bác ái. Bên cạnh vai trò là Chủ tịch Hội CTĐ, bà
còn là một thành viên tích cực trong công tác Mặt trận.

Bằng những nỗ lực của bản thân, bà luôn cố gắng
tham gia nhiều hoạt động đóng góp cho nhân dân TDP
Hoàng 8 nơi bà sinh sống. Có thể kể đến các phong trào
như: Sáng thứ bảy hàng tuần động viên các chị em phụ nữ
cùng toàn thể nhân dân ra quân tổng VSMT, dọn dẹp

Bà Chu Thị Phú cùng “Nồi cháo tình nguyện”.
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đường làng, ngõ xóm; vận động các hộ dân treo cờ Tổ
quốc vào các dịp lễ, Tết; tích cực tuyên truyền nhân dân
tham gia các phong trào từ thiện, ủng hộ các loại quỹ do
cấp trên phát động luôn vượt chỉ tiêu đề ra. Đầu năm
2017, Hội CTĐ phường do bà làm Chủ tịch đã tổ chức
Đoàn thiện nguyện ủng hộ Trại phong Hòa Lạc tiền mặt
và mì tôm và ủng hộ Hội NKT của quận 112 bộ quần áo
mới (tổng trị giá 112 triệu đồng)...

Với trái tim nhân ái, bà Phú luôn thấm thía được giá
trị của tình thương, sự đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống
hàng ngày. Dẫu biết rằng cuộc sống đã ngày càng phát
triển, kinh tế không ngừng đi lên nhưng vẫn còn đó
nhiều số phận có hoàn cảnh khó khăn, cần được sự chia
sẻ, giúp đỡ của mọi người. Bà hiểu rằng, cần sẻ chia,
động viên hơn ai hết là những bệnh nhân đang mang
trong mình nỗi đau bệnh tật, phải nằm điều trị dài ngày
trong bệnh viện. Sau một thời gian suy nghĩ, bà quyết
định tổ chức nấu cháo để phát cho bệnh nhân, người nhà
bệnh nhân tại Bệnh viện K, giúp họ có thêm nghị lực, yên
tâm chữa bệnh. Từ năm 2014 đến nay, bà luôn tiên phong
đi đầu và vận động các nhà hảo tâm đóng góp để tổ chức
nồi cháo từ thiện. Đều đặn vào mỗi buổi sáng thứ hai
hàng tuần, bà cùng các hội viên Hội CTĐ phường nấu
cháo phát miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh
nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện E. Mỗi nồi
cháo có giá trị trên 800 nghìn đồng nhưng chứa đựng
nhiều tình thương, tinh thần “lá lành đùm lá rách”, sự
quan tâm của cộng đồng, được các bệnh nhân và người
nhà của họ đón nhận nhiệt tình cùng nhiều lời khen ngợi,
cảm ơn. Tận tay phát cháo cho mọi người, bà cảm nhận
niềm vui được chia sẻ, thấy rằng, việc làm của mình và
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các hội viên CTĐ thật có ích. Việc làm của bà được nhân
dân rất khen ngợi.

Nhận thức đầy đủ vai trò và trách nhiệm của Chủ tịch
Hội CTĐ, bà luôn tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy -
HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và có sự
phối hợp nhịp nhàng, đầy trách nhiệm với các chi hội đoàn
thể và các tầng lớp nhân dân trong TDP. Trong nhiều năm
qua, phong trào hiến máu tình nguyện của Hội CTĐ
phường Cổ Nhuế 1 luôn đạt hiệu quả, vượt chỉ tiêu đề ra.
Cụ thể, năm 2016 vận động một đợt hiến máu đạt 203/160
đơn vị máu. 

Luôn đạt thành tích xuất sắc trong công việc, bà Phú đã
nhiều lần được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương.
Năm 1983, bà được Nhà nước trao tặng Huân chương
Kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 1996, bà được Ủy
ban TW MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp
đại đoàn kết dân tộc”. Năm 2012, bà nhận được Huy hiệu
50 năm tuổi Đảng. Các năm liền sau đó, bà liên tục được
trao tặng giấy khen xuất sắc trong CTMT, Huy chương “Vì
sự nghiệp CTĐ Việt Nam”, Danh hiệu “Lao động tiên tiến”...
Để xứng đáng với những ghi nhận của Đảng và Nhà nước,
bà luôn tự nhủ phải hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được
giao, năm sau cao hơn năm trước để góp phần xây dựng
quê hương Cổ Nhuế 1 ngày càng giàu đẹp.

NGUYễN MINH VịNH 
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Ban CTMT TDP 1 phường La Khê

NHIỆT TÌNH, TRÁCH NHIỆM GẮN KẾT NHÂN DÂN

Trong những năm qua, TDP 1 phường La Khê (quận Hà
Đông) luôn được Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam
phường đánh giá là TDP có cấp ủy chi bộ trong sạch vững
mạnh, các hội đoàn thể hoạt động đều tay và luôn hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong mọi thành công của TDP
nhiều năm qua, không thể không nhắc đến vai trò của Ban
CTMT TDP 1, là “chất keo” kết dính các hội, đoàn thể của khu
phố thật bền chặt, cùng phát triển.

TDP 1 phường La Khê được thành lập năm 2008, hiện
nay có trên 500 hộ dân. Trong đó có trên 100 hộ thuộc KTT
xuất khẩu và KTT giáo viên cấp 2 là người từ nơi khác chuyển
đến, còn lại phần lớn là dân địa phương. Nắm rõ tình hình
địa bàn, những năm qua, Ban CTMT TDP 1 đã triển khai
nhiều việc làm cụ thể, thiết thực đặc biệt với phương châm
“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Trong mọi chủ
trương, chính sách liên quan đến đời sống của người dân,
Ban CTMT đều mở rộng đối thoại với nhân dân để tìm sự
nhất trí cao trong triển khai thực hiện. Từ những việc làm đó,
nên những năm qua nhân dân trong TDP 1 luôn đoàn kết,
chung sức chung lòng cùng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm
vụ, mọi chỉ tiêu được giao.
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Theo bà Nguyễn Thị Định - Trưởng ban CTMT TDP 1,
ngay từ đầu năm khi nhận được Nghị quyết của Đảng ủy,
kế hoạch, chỉ tiêu nhiệm vụ của UBND, Ủy ban MTTQ Việt
Nam phường, Chi bộ TDP đã kịp thời xây dựng Nghị quyết
từng tháng theo thực tế của TDP, giao Ban CTMT xây dựng
chương trình, kế hoạch hoạt động và phân công cho từng
thành viên tuyên truyền, giám sát hoạt động.

Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa ở KDC”, được sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy chi bộ,
sự phối hợp nhịp nhàng đồng bộ của các đoàn thể, Ban
CTMT đã phối hợp TDP xây dựng kế hoạch liên tịch và triển
khai thực hiện các nội dung của CVĐ gắn với xây dựng TDP
văn hóa, văn minh tới từng gia đình. Tại Hội nghị đại biểu
nhân dân hàng năm, Ban CTMT đều tham mưu cho cấp ủy

Văn nghệ chào mừng Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc tại TDP 1,
phường La Khê, quận Hà Đông.
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chi bộ xây dựng Nghị quyết chuyên đề, phối hợp TDP tổ
chức hội nghị báo cáo kết quả thực hiện của năm trước và
xây dựng mục tiêu chương trình hành động cho năm tới.
Nhờ triển khai thực hiện tốt phong trào nên hàng năm số
hộ đạt GĐVH trong TDP ngày càng tăng, năm 2016 có 426
hộ đạt danh hiệu GĐVH. TDP có CLB văn nghệ, CLB cầu
lông hoạt động đều đặn, thiết thực, góp phần nâng cao đời
sống tinh thần của nhân dân. 

Nhờ đa dạng hóa, đổi mới các hình thức hoạt động, tập
hợp nhân dân nên những năm qua Ban CTMT TDP 1 luôn
đóng vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân
dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước,
các CVĐ do phường và quận phát động. Năm 2016, TDP đã
vận động ủng hộ các quỹ: “Đền ơn đáp nghĩa”; “Vì người
nghèo”, “Vì Trường Sa thân yêu”; ủng hộ vùng thiên tai do
xâm nhập mặn, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt... được trên 36
triệu đồng. Đặc biệt, do làm tốt công tác tuyên truyền nên
nhiều năm qua, ý thức giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường
của nhân dân trong tổ được nâng lên rõ rệt. Phong trào tổng
vệ sinh sáng thứ bảy hàng tuần được nhân dân đồng tình
hưởng ứng và từ lâu đã đi vào nền nếp. 

Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng luôn
được quan tâm đặc biệt. Trong những ngày hè, ngày Tết
Thiếu nhi, Tết Trung thu, Ban CTMT, TDP đều tổ chức cho
các cháu vui chơi với nhiều hoạt động phong phú và bổ
ích. Qua đó, tạo cho các em tinh thần phấn khởi trước khi
bước vào năm học mới. 

Thực hiện Chương trình 06 của Quận ủy Hà Đông về
“Tiếp tục thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn
hóa”, năm 2016, TDP có 12 đám cưới đều tổ chức trang
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trọng tiết kiệm, thực hiện đúng quy ước dưới 50 mâm cỗ.
Đối với việc tang, hầu hết các gia đình trong TDP khi có
người thân qua đời đã chọn hình thức hoả táng để tiết kiệm
thời gian và đảm bảo VSMT.

Có thể khẳng định những việc làm của Ban CTMT
TDP 1 trong thời gian qua đã góp phần đẩy mạnh phong
trào thi đua rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, khơi
dậy lòng yêu nước, vượt qua khó khăn, phát huy dân chủ
và nội lực của cộng đồng dân cư, chăm lo đời sống vật
chất và tinh thần của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội.
Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KTXH,
ANQP của địa phương.

ủY BAN MTTQ VIệT NAM QUậN HÀ ĐÔNG
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NGƯỜI CÁN BỘ MẶT TRẬN 
TẬN TỤY VỚI QUÊ HƯƠNG

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất
quê hương Văn Quán, quận Hà
Đông giàu truyền thống cách mạng,
tháng 3/1975, nghe tiếng gọi thiêng
liêng của Tổ quốc, bà Nguyễn Thị
Thuần xung phong lên đường nhập
ngũ, sau đó về công tác tại Học viện
Quân y 103 đến năm 2008 nghỉ
hưu. Với 33 năm công tác, bà Thuần
được Đảng và Nhà nước khen
thưởng Huân chương Chiến công
hạng Hai; được tặng 3 Huân

chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba;
Huy chương Quân kỳ quyết thắng, Huy chương “Vì sự nghiệp
giáo dục”, đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp trực thuộc Bộ
và được tặng thưởng nhiều giấy khen, Bằng khen.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thuần có truyền thống tham gia
Quân đội (anh chị em, chồng, 2 người con của bà đều là
những sỹ quan Quân đội), luôn là gia đình đi đầu trong các
hoạt động của TDP và của KDC. Năm 2008, khi được về nghỉ
hưu theo chế độ, ngoài việc nuôi dạy các con thành đạt, bà
Thuần luôn sống hòa mình với bà con hàng xóm, giúp đỡ

Bà Nguyễn Thị Thuần.
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bà con trong những lúc khó khăn. Tuy đã được nghỉ hưu,
nhưng bà luôn tâm niệm còn sức khỏe thì còn có thể cống
hiến cho quê hương, vì vậy bà luôn tích cực tham gia tuyên
truyền, vận động bà con thực hiện đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để góp phần xây
dựng quê hương Văn Quán ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Qua một thời gian hoạt động, với sự gương mẫu và tích
cực tham gia công tác tại TDP, KDC, bà Nguyễn Thị Thuần
đã được bà con tin tưởng và yêu mến, được cấp ủy Đảng TDP
3 tín nhiệm giới thiệu làm thành viên Ban CTMT, thành viên
Chi hội CTĐ, Chi hội Nạn nhân chất độc da cam và Chi hội
Phụ nữ. Năm 2012, bà Thuần được bầu làm Chi hội Trưởng
Chi hội CCB TDP 3 và được bầu vào BCH Hội CCB phường
nhiệm kỳ 2012 - 2017. Ngoài ra, với kinh nghiệm chuyên
môn 33 năm công tác trong ngành y tế Quân đội, bà Thuần
còn tham gia vào công tác y tế của phường để tuyên truyền,
giúp đỡ các bà mẹ theo dõi việc thực hiện lịch tiêm chủng và
cho trẻ uống Vitamin, đảm bảo theo quy định cũng như tham
gia phòng chống các bệnh dịch trên địa bàn phường. 

Với cương vị là thành viên Ban CTMT TDP, bà Thuần ý
thức được rằng bản thân phải thường xuyên phấn đấu tu
dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy truyền
thống Bộ đội cụ Hồ. Phải nghiêm chỉnh chấp hành chủ
trương, chính sách của Đảng và nghị quyết của các cấp, chủ
động tạo sự gắn kết trong cộng đồng dân cư bằng các hoạt
động thiết thực như gương mẫu thực hiện và tuyên truyền,
vận động hội viên và nhân dân tham gia các hoạt động vệ
sinh đường làng ngõ xóm, bóc xóa quảng cáo rao vặt trái
phép, thực hiện sạch nhà, sạch ngõ, đẹp môi trường, tích cực
tham gia CLB văn hóa, TDTT của phụ nữ... Bà đã cùng các
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thành viên khác trong Ban CTMT tích cực vận động nhân
dân thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hóa.
100% số đám cưới, đám tang trên địa bàn thực hiện tốt
Chương trình 06 của Quận ủy về “Tiếp tục thực hiện việc
cưới, việc tang theo nếp sống văn hóa”. Trong công tác nhân
đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, bà tích cực
đến từng hộ dân vận động ủng hộ, qua đó đã góp phần hoàn
thành 115% chỉ tiêu ủng hộ quỹ “Trường Sa thân yêu”, 110%
quỹ “Vì người nghèo”. TDP 3 là tổ đi đầu trong việc ủng hộ
đồng bào miền Trung, Nam bộ và Tây Nguyên năm 2016...
Trong công tác TTĐT, bà cùng các thành viên trong ban
CTMT vận động 100% các hộ có điều kiện kinh doanh ký
cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; 100% các hộ
có nhu cầu xây dựng đều xin phép xây dựng... Đồng thời,
tham gia hòa giải thành công 5/5 vụ mâu thuẫn trong KDC.
Với những kết quả đạt được, năm 2016, TDP 3 đã được
UBND quận Hà Đông công nhận là TDP văn hóa giai đoạn
2014 - 2016; có 97,4% số hộ gia đình đạt GĐVH. Chi bộ TDP
3 được công nhận là 1 trong 2 chi bộ “Trong sạch, vững
mạnh tiêu biểu” của phường. Cá nhân bà Nguyễn Thị Thuần
được khen thưởng là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ, được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc
tốt” năm 2016.

Là đảng viên, cán bộ Mặt trận, bà Thuần đã luôn cố gắng
hoàn thành tốt nhiệm vụ gia đình và xã hội, được cán bộ và
nhân dân tại KDC tín nhiệm, góp phần tích cực xây dựng quê
hương Văn Quán ngày càng giàu đẹp, văn minh.

ủY BAN MTTQ VIệT NAM PHƯỜNG VĂN QUÁN
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TRƯỞNG BAN CTMT 
TÂM HUYẾT VỚI CÔNG VIỆC

Tâm huyết, nhiệt tình với công việc, 5 năm giữ cương vị
Trưởng ban CTMT TDP 1 phường Nguyễn Trãi, quận Hà
Đông, ông Nguyễn Tiến Cân đã có nhiều đóng góp trong
phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đoàn kết toàn
dân, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KTXH,
giữ vững ANCT, TTATXH tại địa phương. 

Nguyên là cán bộ Ban Dân vận Thành ủy, năm 2012, ông
Nguyễn Tiến Cân nghỉ hưu về sinh sống tại TDP 1, phường
Nguyễn Trãi. Thấy còn sức khỏe, còn có thể cống hiến cho xã
hội, ông tham gia Ban CTMT của TDP. Là một cán bộ Mặt trận,
ông Cân luôn suy nghĩ “Nhiệm vụ người cán bộ Mặt trận, nếu
không bám sát thực tiễn rất khó theo kịp với thời cuộc. Công
tác Mặt trận cũng vậy, đòi hỏi người cán bộ luôn luôn phải tìm
tòi, suy nghĩ, sáng tạo, phải có tầm nhìn xa, trông rộng và phải
nắm rõ các nội dung văn bản, Điều lệ, Luật MTTQ Việt Nam”.
Chính vì nắm chắc vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của
CTMT cũng như nhiệm vụ, chức năng của các tổ chức hội,
đoàn thể, do vậy khi triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn
bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, với cương vị là
Trưởng ban CTMT của TDP, ông Cân đã chủ động cùng các
thành viên Ban phối hợp, lập kế hoạch sát với tình hình địa
phương, triển khai kịp thời đến mọi người dân. Cùng với đó,
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ông còn thường xuyên tổ chức các hoạt động giám sát, thực
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết,
dân bàn, dân kiểm tra” đồng thời làm tốt công tác kiểm tra,
giám sát việc thực hiện các hoạt động tại địa phương.

TDP 1 có 259 hộ dân với 1.380 nhân khẩu, có 100 hộ kinh
doanh thương mại chiếm 40% hộ dân; trong đó có nhiều hộ
kinh doanh bán cà phê, bán nước, dọc phố Sông Nhuệ. Thực
hiện “Năm trật tự văn minh đô thị”, ông không quản ngại khó
khăn ngày đêm đến từng hộ kinh doanh vận động người dân
không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không làm mái che, mái
vẩy ra đường. Mặc dù đây là vấn đề nhạy cảm do động chạm
đến kinh tế và mưu sinh của một số hộ gia đình, song với tính
kiên trì giải thích và vận động của ông Cân, 100% hộ kinh doanh
buôn bán ký cam kết thực hiện. Bản thân ông thường xuyên đi
sâu, đi sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân
trong sinh hoạt, cuộc sống, tích cực vận động nhân dân thực
hành tiết kiệm, không lãng phí trong ma chay, hiếu hỉ, thực hiện
tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật

của Nhà nước.
Đến nay, nếp
sống văn hóa, lối
giao tiếp, ứng xử
văn minh, giữ gìn
VSMT, ANTT đã
thấm sâu vào mỗi
nhà, mỗi người
trong TDP. Trong
5 năm qua, TDP
1 luôn có từ 94%
số hộ đạt danhÔng Cân tham gia bóc xóa quảng cáo trái phép ở KDC.
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hiệu GĐVH, 100% hộ gia đình thực hiện tốt các CVĐ, nổi bật là
CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Việc ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì
đồng bào miền Trung” đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Nhận xét về việc làm của ông Nguyễn Tiến Cân, ông
Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
phường Nguyễn Trãi chia sẻ: “Ông Cân là một Trưởng ban
CTMT nhiệt tình, trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ được giao.
Ông không quản ngại khó khăn đến từng nhà trong TDP
tuyên truyền, vận động bà con luôn nêu cao tinh thần đoàn
kết, tương thân tương ái, đùm bọc giúp đỡ nhau khi hoạn nạn
khó khăn, cùng các đoàn thể xây dựng hệ thống chính trị vững
mạnh tại cơ sở”.

Cả cuộc đời gắn bó với công tác Dân vận, giờ đã nghỉ hưu
nhưng cái nghiệp Dân vận vẫn còn đeo đuổi. Vì thế, càng
làm, ông càng thấy yêu công việc mình đang làm. Với những
đóng góp của ông, nhiều năm qua TDP 1 liên tiếp được công
nhận danh hiệu TDP văn hóa. Gia đình ông là GĐVH tiêu
biểu. Năm 2014, ông được UBND quận Hà Đông biểu dương
gương “Người tốt, việc tốt”. Năm 2016, ông được Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng Bằng khen và giấy khen về
công tác Mặt trận.

Một lòng vì dân, tâm huyết với CTMT, luôn đặt lợi ích tập
thể lên trên lợi ích cá nhân, ông Cân xứng đáng là cán bộ Mặt
trận tiêu biểu, được nhiều người học tập noi theo.

NGUYễN THị NGọC MAI
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Ban CTMT thôn Nội Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì:
“ĐOÀN KếT - NăNG ĐộNG - ĐổI MớI”

Chúng tôi ghé thăm thôn Nội Am, xã Liên Ninh, huyện
Thanh Trì đúng dịp tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân
bàn xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2017. 6 năm
qua (2011 - 2016), thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa ở KDC” sau này là CVĐ “Toàn dân
đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Nội Am liên
tục giữ vững danh hiệu Làng văn hóa cấp huyện.

Nội Am hôm nay đã khoác trên mình một tấm áo mới.
Nhìn cổng làng bề thế, những con đường bê tông phẳng
lì, đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp, nhà tầng,
nhà kiên cố mọc lên san sát, bà con sống chan hòa trong
tình làng nghĩa xóm, điều đó cho thấy cuộc sống của bà
con nơi đây đang khởi sắc từng ngày. Ông Nguyễn Tiến
Mạnh - Trưởng ban CTMT cho biết, sở dĩ thôn có được sự
khởi sắc, khang trang như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ
ở sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân. Chi bộ, chính
quyền, Ban CTMT và các Chi hội đoàn thể thôn Nội Am
luôn khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu về CTMT:
“Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng, công
tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công
tác cách mạng” nên việc tuyên truyền, vận động, tập hợp
các tầng lớp nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, chung
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sức chung lòng cùng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.
Thực hiện tốt nội dung của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây
dựng NTM, đô thị văn minh”, mọi chỉ tiêu được giao được
Ban CTMT thôn luôn đặt lên hàng đầu và coi đó là việc
làm thường xuyên, liên tục. Tuy mỗi người mỗi hoàn
cảnh, mỗi cuộc sống riêng, nhưng đều có chung một mục
đích, một lý tưởng là xây dựng mối đại đoàn kết toàn dân,
các thành viên trong Ban CTMT luôn luôn đoàn kết, đồng
lòng xây dựng thôn ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn
minh.

Hiện nay, Nội Am có trên 632 hộ gia đình với 2.662
nhân khẩu, nhiều gia đình có hai, ba và bốn thế hệ cùng
chung sống. Mỗi gia đình luôn thực hiện nếp sống văn
minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Các quy ước của

Người dân xã Liên Ninh tự nguyện phá dỡ công trình 3 tầng 
để làm đường gom ven sông Tô Lịch.
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cộng đồng được 100% các hộ gia đình ký cam kết và tự
giác thực hiện.

Ông Trưởng ban CTMT nở nụ cười rạng rỡ khoe với
chúng tôi rằng: Con đường NTM này là thành quả đáng ghi
nhận của nhân dân trong thôn. Nhân dân đóng góp trên 3
tỷ đồng và trên 1 nghìn ngày công lao động, hiến 78m2 đất
thổ cư để mở rộng đường làng ngõ xóm. Ông tâm sự:
“Trước kia đoạn đường này rất hẹp, việc đi lại của người
dân trong thôn gặp không ít khó khăn, nhất là vào lúc thu
hoạch mùa màng. Nhưng bây giờ thì khác rồi, đường bê
tông khang trang, sạch đẹp. Mình làm cho con cháu mình
thôi, đời này được hưởng và mãi mãi về sau được hưởng”.

Bà Bùi Thị Trinh - Thành viên Ban CTMT tiếp lời: “Mỗi
cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của thôn luôn tiên
phong trong các hoạt động. Mục tiêu của chúng tôi là cố
gắng xây dựng, làm nên những công trình mang dấu ấn
của tập thể nhân dân Nội Am. Ban CTMT thôn đã tập trung
làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và “làm tư tưởng”
tới người dân. Khi triển khai xây dựng tuyến đường nào,
thôn tổ chức họp với các hộ dân ở tuyến đường đó để
thông báo chủ trương, cơ chế hỗ trợ của Nhà nước, nguồn
lực của địa phương bao nhiêu và người dân tham gia bao
nhiêu. Nhờ vậy, mỗi người dân đều nắm rõ các thông tin,
hiểu rõ quyền và lợi ích của mình, tích cực góp công, góp
của xây dựng NTM”.

Không những vậy, số gia đình đạt GĐVH hàng năm
trong thôn ngày càng tăng. Năm 2016 có 600 hộ gia đình
đạt GĐVH, chiếm tỷ lệ 95%; trong đó có nhiều gia đình đạt
danh hiệu GĐVH 3 năm liên tục. Có được như vậy là do có
những nhân tố tiêu biểu trong phong trào, những GĐVH
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tiêu biểu, sẵn lòng chia sẻ, giúp đỡ những người xung
quanh để cùng nhau tiến bộ, phát triển. 

Nổi bật là cuối năm 2016, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy
Chi bộ, Ban CTMT thôn Nội Am đã phối hợp cùng các tổ
chức đoàn thể tuyên truyền vận động 58 hộ dân tiếp giáp
với sông Tô Lịch tự nguyện tháo dỡ các công trình xây
dựng, cây cối và hoa màu, bàn giao GPMB với diện tích
gần 3.000m2 đất để làm đường gom ven sông, đảm bảo
VSMT, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Về Nội Am, chúng tôi còn bắt gặp những nét đẹp của
một Làng văn hóa đáng trân trọng. Đặc biệt là việc thực
hiện Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của UBND TP về
việc Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn TP Hà Nội.
Những năm qua, thôn có trên 80% người qua đời được
hỏa táng. Các gia đình tang hiếu đều tổ chức việc tang
gọn nhẹ, tiết kiệm, hạn chế tối đa về ăn uống song vẫn
bảo đảm nghĩa cử, tình làng nghĩa xóm. Xây dựng làng
văn hóa là giữ gìn nét đẹp thuần phong mỹ tục từ mỗi
con người và từ mỗi nếp nhà. Vì vậy mà các gia đình, dòng
họ trong thôn luôn luôn thi đua xây dựng GĐVH, dòng
họ văn hóa.

Nói về kết quả hoạt động của Ban CTMT thôn Nội Am,
Bí thư Đảng ủy xã Liên Ninh Trần Thị Vân ghi nhận: Những
thành viên của Ban CTMT thôn Nội Am luôn tích cực
tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, phát huy dân
chủ, giữ vững kỷ cương, xây dựng quy ước, hương ước,
nếp sống văn hóa, tuyên truyền vận động bà con bằng các
mô hình thiết thực để phát triển sản xuất, nâng cao đời
sống, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, tăng cường khối đại



145GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 3

đoàn kết toàn dân. Người dân trong thôn đã nỗ lực thực
hiện các phong trào do địa phương phát động. Qua đó,
góp phần không nhỏ vào việc giữ vững danh hiệu Làng
văn hóa cấp huyện, xây dựng chi bộ, Đảng bộ xã ngày càng
trong sạch vững mạnh. Đây là thôn điển hình mà xã đang
nhân rộng ra toàn xã.

Lời Bí thư Đảng ủy xã Liên Ninh nói đã khẳng định
thêm một lần nữa vai trò của Ban CTMT ở cơ sở là hết sức
quan trọng. Bởi chính họ sẽ là sợi dây kết nối về tinh thần
đại đoàn kết toàn dân, gắn kết sự chung sức, chung lòng
của nhân dân với Đảng, với chính quyền địa phương để
thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị và nâng cao hơn
nữa các phong trào thi đua, các CVĐ ở địa phương, hướng
tới mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn
minh và hiện đại.

PHƯƠNG XUYếN
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NGƯỜI CÁN BỘ MẶT TRẬN 
CÓ “TẤM LÒNG VÀNG”

Huyện Thanh Trì không chỉ có bề dày truyền thống lịch
sử, văn hóa cách mạng mà có rất nhiều phong trào thiện
nguyện đạt những kết quả đáng ghi nhận cùng nhiều tấm
gương xứng đáng được tôn vinh. Doanh nhân Lương Thị
Điểm - Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì,
nguyên Chủ tịch Hội NCT thị trấn Văn Điển là một trong
những tấm gương doanh nhân làm từ thiện tiêu biểu. 

Bà Điểm năm nay 83 tuổi. Gặp bà, rồi trò chuyện cùng
bà, tôi có những cảm xúc thật đặc biệt. Bà vừa có vẻ đẹp
sang trọng nhưng cũng thật gần gũi, dịu dàng. Nhưng có
lẽ, điều khiến tôi thêm khâm phục, kính trọng ở bà chính
là tấm lòng nhân ái “thương người như thể thương thân”.
Bà Điểm là người khai sinh thương hiệu “Vàng bạc Bảo
Tín”. Thành công trong công việc kinh doanh nhưng như
bà bảo, bà vẫn không bao giờ quên những tháng ngày gian
khó, “cơm ăn không đủ bữa, áo vá chằng vá đụp”, những
lời căn dặn của người cha luôn mong mỏi “các con phải
biết phấn đấu, lành lặn trong lối sống của mình bằng sự
trong sạch, biết đi lên từ chính đôi tay của mình”. Bà Điểm
cho biết, vào nghề kinh doanh xác định là khó khăn vất vả,
là một người phụ nữ thì những vất vả, những thử thách
càng trở nên khó khăn gấp bội. Đặc biệt, trong cương vị



147GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 3

quản lý một DN vàng, dù luôn phải đối mặt với nhiều áp
lực từ thương trường, nhưng chưa bao giờ bà quên những
trách nhiệm với cộng đồng. Bà luôn là người đi tiên phong
trong việc vận động, khuyến khích mọi người thực hiện tốt
mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước, các quy ước, hương ước tại cộng đồng dân
cư. Bà cùng các thành viên Ban CTMT, BCH Hội NCT động
viên người thân trong gia đình, các cụ cao tuổi làm gương
trong các CVĐ. Chẳng bao giờ bà nề hà với những công việc
chung dù lớn hay nhỏ. Bà luôn là người đề cao ý thức tự
giác với những công việc xã hội. 

Với tấm lòng nhân ái, luôn quan tâm, giúp đỡ người
khác, đặc biệt là những số phận có hoàn cảnh khó khăn,

Bà Lương Thị Điểm (người đúng thứ 5 từ phải sang) cùng lãnh đạo 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì, xã Tả Thanh Oai, trao tặng 

nhà Đại đoàn kết cho cụ Nguyễn Thị Lác 83 tuổi.
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bà Điểm là một tấm gương tiêu biểu trong hoạt động nhân
đạo, từ thiện. Nhiều năm qua, bà luôn là người đi đầu
trong các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ do MTTQ
các cấp, các ngành phát động. Hàng năm, bà đăng ký ủng
hộ xây nhà Đại đoàn kết, xây dựng nhà Tình nghĩa, nhà
CTĐ, hỗ trợ quỹ “Mắt sáng cho NCT”, tặng xe đạp cho HS
nghèo, quỹ “Khuyến học, khuyến tài”, đóng góp xây dựng
sửa chữa đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ... với trị giá
lên đến hàng tỷ đồng. Bên cạnh đó, hàng năm, bà Điểm
nhận nuôi dưỡng từ 3 đến 4 trẻ em nghèo mồ côi. Bà
không dùng cách trao thật nhiều tiền mặt cho các cháu,
mà lựa chọn nuôi dưỡng những bạn nhỏ không may mắn
ấy theo một cách thật nhân văn. Bà hiểu rằng “Không có
gì nghèo bằng nghèo trí tuệ, muốn thoát được nghèo cũng
phải trông cậy vào hiểu biết, vào nhận thức. Vậy nên, trao
tặng món quà đáng quý nhất đó chính là trao tặng tri
thức”. Bà đã trợ cấp tiền học phí cho các em, đủ để các
em yên tâm học hành trong một thời gian nhất định.
Chính trong khoảng thời gian ấy, bà còn khuyến khích tinh
thần học tập của những HS nghèo bằng cách trao tặng
nhiều suất học bổng tiếp theo cho người có thành tích tốt.
Bà Điểm nói với tôi rằng, làm việc thiện để giúp đỡ người
khác không phải chỉ ở những hành động, nghĩa cử đưa
tiền của, vật chất đến tay họ mà phải thực sự thấy rung
động, cảm thông trước hoàn cảnh của họ. Bà luôn quan
niệm rằng “Làm việc thiện không phải là bố thí, mà những
người kém may mắn hơn mình là họ cần tình thương, sự
cảm thông, chia sẻ và thông qua tình thương ấy là sự san
sẻ vật chất hơn là sự bố thí vật chất nhiều mà tình thương
thì lại quá mỏng manh”.
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Ngoài lĩnh vực kinh doanh, bà còn hoàn thành xuất sắc
các nhiệm vụ công tác xã hội được giao. Năm 2011 bà được
Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen và Kỷ niệm
chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”, được UBND
TP tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, nhiều giấy khen của
các cấp, các ngành. Bà được TW Hội NCT Việt Nam giới
thiệu đại diện cán bộ hội tiêu biểu tham dự Đại hội đại biểu
toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 -
2019). Với những công lao đóng góp của bà, năm 2014, bà
được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động
hạng Ba.

Làm được không ít việc vì cộng đồng như vậy nhưng bà
luôn khiêm tốn tự nhận tất cả còn quá đỗi ít ỏi và nhỏ bé.
Bà mong muốn làm nhiều hơn nữa, dành nhiều tâm sức
hơn để cống hiến cho xã hội. Quả thực, những tấm lòng
như doanh nhân Lương Thị Điểm - Người cán bộ gắn bó
với CTMT huyện Thanh Trì đã trên 20 năm, xứng đáng để
gọi tên “Tấm lòng vàng”!

NGUYễN THị THắM 
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Người đi đầu thay đổi tập quán 
sản xuất nông nghiệp lạc hậu
Năm nay ông Nguyễn Phạm Loạn - Giám đốc HTX Dịch

vụ nông nghiệp Vĩnh Ninh, đại biểu HĐND, Ủy viên Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì đã 72 tuổi.
Đối với người có tuổi đời như ông, giờ là lúc đáng được nghỉ
ngơi, hưởng tuổi già vui vầy bên con cháu. Thế nhưng, với ông
Loạn, được ra đồng làm việc với bà con nông dân, được cống
hiến sức lực và trí tuệ cho sự phát triển của địa phương là một
niềm hạnh phúc, một sự mãn nguyện khi tuổi đã “xế chiều”.  

Nhắc đến ông, người dân trong huyện sẽ nhớ ngay đến
một người không quản ngại khó, ngại khổ, đi đầu trong việc
thay đổi tập quán lao động, sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ,
manh mún lạc hậu. Năm 2012, ngay từ khi TP và huyện triển
khai kế hoạch dồn điền đổi thửa, ông đã cùng với Ban CTMT
thôn Vĩnh Ninh tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận
động bà con nhân dân dồn điền đổi thửa thành những ô thửa
lớn. Ông đi đến từng cụm, từng gia đình để vận động.

Việc thay đổi tập quán sản xuất nông nghiệp lạc hậu luôn
là bài toán khó đối với các cấp các ngành, nhất là trong thực
trạng hiện nay, khi nền kinh tế thị trường hàng hóa phát triển,
người nông dân tại các đô thị lớn không còn mặn mà với đồng
ruộng. Có chăng là tâm lý giữ đất giữ ruộng chờ dự án. Theo
lời ông kể, đi vận động người dân không hề dễ dàng, đặc biệt
lại là người cùng thôn, xóm. Họ không đồng tình ủng hộ lại
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là một nhẽ, còn nói những lời khiếm nhã, xúc phạm ông và
gia đình. Thế nhưng sau này khi đi vào sản xuất thấy được lợi
ích của dồn điền đổi thửa mang lại, các gia đình đã đồng tình.
Thành quả mang lại của những chuỗi ngày vất vả sớm tối “ăn
cơm nhà vác tù và hàng tổng” của ông thật đáng tự hào.

Nắm bắt được thời cơ, chủ trương của huyện trong công
tác hậu dồn điền đổi thửa là đưa cơ giới hóa vào sản xuất, hình
thành những vùng sản xuất lúa chất lượng cao, có thương hiệu;
với sự nhạy bén của người Giám đốc HTX Dịch vụ nông
nghiệp, ông đã vận động bà con xã viên và các thành viên trong
HTX đóng góp kinh phí mua sắm máy móc để phục vụ sản
xuất. Ông chia sẻ: Khi triển khai, huyện Thanh Trì hỗ trợ 50%
máy móc, chưa kể là hỗ trợ giống... nên HTX đã tận dụng cơ
hội đó để huy động mọi nguồn lực. Hiện HTX của ông có máy
nghiền đất, trộn đất, sàng đất để sản xuất giá thể, gieo hạt tự
động, máy cấy 6 hàng và 5.000 giá thể, có 7 máy gặt, 2 máy

Mô hình mạ khay cấy máy trên đồng ruộng Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh.
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phun thuốc trừ sâu, 2 máy cày lớn. Với mô hình HTX Dịch vụ
nông nghiệp kiểu mới (tự thu tự chi) thì đó quả là một nguồn
“vốn” lớn. Tuy nhiên, để có được thành quả như ngày hôm nay
không phải dễ. Dồn điền đổi thửa có khó khăn riêng mà đưa
cơ giới hóa vào đồng ruộng cũng không mấy thuận lợi. Chính
vì vậy, song song với việc tuyên truyền, ông còn tham mưu với
UBND xã tổ chức tuyên truyền bằng hình ảnh và chứng minh
bằng hiệu quả. Cùng với đó, ông còn phối hợp với Phòng Kinh
tế huyện, UBND xã trình diễn máy cấy cho bà con nông dân
trong thôn cũng như các địa phương khác xem và thấy được
hiệu quả của việc ứng dụng máy móc vào sản xuất. Chứng
minh từ lý thuyết đến thực tế, đã giúp bà con xã viên thôn Vĩnh
Ninh hiểu và đồng tình hưởng ứng. Đến nay, toàn cánh đồng
mẫu lớn của thôn Vĩnh Ninh đã trở thành vùng sản xuất lúa
chất lượng cao, cơ giới hóa đồng bộ, trở thành điểm sáng của
huyện, được các địa phương trong và ngoài huyện đến thăm
quan, học tập kinh nghiệm.

Xuất thân là “lão nông chi điền” thế nhưng với sự mạnh
dạn, nhạy bén và quyết tâm của bản thân, ông Nguyễn
Phạm Loạn đã góp phần làm thay đổi diện mạo cả một vùng
nông thôn ngoại thành với những thành tích đáng nể mà
không phải ai cũng làm được. Việc làm của ông đã trở thành
một phong trào thi đua sâu rộng trong các đơn vị xã, thị
trấn trên địa bàn huyện, được người dân tin tưởng và quý
mến. Ông được ví như người đi đầu thay đổi một tập quán
sản xuất nông nghiệp lạc hậu trong thời điểm hiện nay khi
cả nước đang đẩy mạnh công cuộc CNH, HĐH đất nước.

NG.THủY
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THÀNH CÔNG NHỜ PHƯƠNG CHÂM 
LÀM VIỆC THIẾT THỰC, CỤ THỂ

Với việc thực hiện xuất sắc toàn diện các chương trình
công tác, năm 2016, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Viên
được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm đề nghị Ủy ban
TW MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen. Một số thành viên của
Ủy ban cũng đã được nhiều cấp, nhiều ngành tặng Bằng
khen, giấy khen. 

Về xã Yên Viên vào ngày xuân ngập nắng, đi trên những
con đường nhựa và bê tông rộng, thoáng, xanh sạch, bạn
sẽ thỏa sức ngắm nhìn những cánh đồng rau xanh mát mắt
có hệ thống tưới phun mưa tự động. Xa xa là những ngôi
nhà cao tầng thiết kế hiện đại vươn cao. Trụ sở làm việc của
Đảng ủy, HĐND, UBND, rồi trường học, trạm y tế đều
khang trang. Tại Nhà văn hóa và các khu vui chơi ở các thôn
ngày hai buổi đông vui tấp nập với nhiều hoạt động VHVN,
TDTT bổ ích như sinh hoạt văn nghệ, thơ ca, đánh cầu lông,
bóng chuyền hơi, tập thể dục dưỡng sinh... thu hút đông
đảo các tầng lớp nhân dân vui chơi, làm cho đời sống văn
hóa nhân dân ngày càng lành mạnh. Đặc biệt là VSMT luôn
sạch đẹp, không còn tình trạng để chân rác lưu cữu. Việc
sản xuất các sản phẩm nông nghiệp và chế biến bún, bánh
tại làng nghề được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng quy
định về VSATTP nên thị trường ngày một mở rộng. Nhờ đó
hộ giàu tăng, hộ nghèo giảm sâu và không có hộ chính sách
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nghèo... Trong kết quả này có công không nhỏ của Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã.

Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm có tính xuyên suốt trong
năm 2016 là tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt
CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; tổ
chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021... Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
Yên Viên đã chủ động tham mưu và triển khai các hoạt động
phối hợp với các thành viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm
vụ chính trị. Việc phối hợp với UBND trong việc tổ chức Hội
nghị đại biểu nhân dân bàn về xây dựng đời sống văn hóa và
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trong năm qua cũng có
nhiều điểm mới, được nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Toàn
xã có 3.482/3.483 hộ đăng ký xây dựng GĐVH, đạt tỷ lệ
99,99%, cao nhất từ trước tới nay; trong đó có 93,9% số hộ
được công nhận đạt GĐVH, 10/10 thôn, làng, TDP được
huyện công nhận đạt danh hiệu thôn, làng, TDP văn hóa. Việc

Các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Viên trao đổi công tác.
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ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và các quỹ “Vì người nghèo”,
“Vì Trường Sa thân yêu”, “Khuyến học”, “CTĐ” và ủng hộ
đồng bào vùng bị thiên tai gây hại đều vượt chỉ tiêu huyện
giao ở mức cao với tổng số tiền gần 500 triệu đồng.

Cùng với tổ chức có hiệu quả cao các hoạt động chính trị
trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Viên luôn xác định rõ
nhiệm vụ trọng tâm có tính lâu dài của Mặt trận là thực hiện
tốt chức năng xây dựng Đảng, chính quyền và hỗ trợ nhân
dân phát triển KTXH. Với hình thức đặt hòm thư góp ý tại các
điểm đông dân cư, tổ chức hội nghị PBXH, đối thoại với
người đứng đầu Đảng, chính quyền... của MTTQ xã đã giúp
lãnh đạo chủ chốt của địa phương nắm được chất lượng và
thực trạng thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức và những vấn đề dân sinh bức xúc để tập trung giải
quyết hoặc kiến nghị các cấp tháo gỡ. Từ đó nâng cao tinh
thần đoàn kết nội bộ và sự đồng thuận cao trong các tầng lớp
nhân dân về việc xã hội hóa, hoàn thiện và nâng cao các tiêu
chí xây dựng NTM trên địa bàn. Năm 2016, nhân dân địa
phương đã đóng góp 150 ngày công và trên 400 triệu đồng
xây dựng giao thông nông thôn. 100% nông hộ sản xuất rau
xanh trên diện tích 22ha và làm nghề truyền thống thực hiện
nghiêm túc việc sản xuất theo quy trình an toàn bền vững,
được người tiêu dùng tin tưởng.

Với tinh thần làm việc của Mặt trận phải rõ người, rõ việc,
phải cụ thể và thiết thực, nhiều năm liền, Ủy ban MTTQ Việt
Nam xã Vên Viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao,
góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững
mạnh, xây dựng xã Yên Viên đổi mới toàn diện.

THANH MAI
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Đại Đức Thích Thanh Phương: 
Đẹp cả việc đạo, việc đời

35 năm tu hành tâm niệm theo lời Phật dạy và học tập,
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đại
đức Thích Thanh Phương - trụ trì chùa Đại Dương (chùa
Sủi) thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Ủy viên Ủy
ban MTTQ Việt Nam xã Phú Thị nhiệm kỳ 2014 - 2019 là
một trong những tấm gương điển hình trong việc vận động
các quỹ nhân đạo, từ thiện và bảo tồn các giá trị văn hóa,
lịch sử ở địa phương.

Nếu có dịp về thăm quần thể di tích lịch sử văn hóa
Đình - Đền - Chùa Sủi và Khu lưu niệm danh nhân Cao Bá
Quát, trong cảnh sắc nên thơ, không gian xanh, sạch, đẹp
và yên bình, du khách sẽ được tĩnh tâm để thả hồn thưởng
ngoạn những nét văn hóa đặc sắc nơi đây. Đại đức Thích
Thanh Phương là người đã góp phần không nhỏ vào việc
tôn tạo, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống
đặc sắc của vùng Kinh Bắc xưa; đồng thời tuyên truyền, vận
động nhân dân địa phương xây dựng thêm nhiều nét đẹp
văn hóa mới trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây
dựng NTM, đô thị văn minh” do Ủy ban TW MTTQ Việt Nam
phát động.

Với thầy Phương, một người tu hành tốt là phải biết
gắn việc đạo với việc đời, mọi việc làm cho đạo phải đồng
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thời giúp ích cho đời. Vì thế mọi việc thầy đã, đang và sẽ
làm như thực hiện các nghi lễ tín ngưỡng hay giảng dạy
các lớp Phật học và các khóa tu tại cơ sở cũng chỉ nhằm
mục đích duy nhất là giúp người khó khăn và giúp đời có
thêm những niềm vui mới. Các bài thuyết pháp về đạo
Phật của thầy đều dễ hiểu, dễ nhớ, giúp nhân dân địa
phương và Phật tử xa gần cùng hiểu đúng về đạo lý làm
người và đạo pháp nhà Phật là luôn đồng hành cùng dân

tộc, từ đó gắn việc
đời với việc đạo
hướng tâm làm việc
thiện để giúp ích cho
đời. Hàng năm, thầy
dành vài trăm triệu
đồng để duy trì các
chương trình từ
thiện như trao quà,
tặng áo ấm cho đồng
bào vùng cao, vùng
bị thiên tai bão lụt;
thực hiện bếp ăn
tình thương hàng
tháng với 200 bữa ăn
miễn phí dành cho
người nghèo tại các

Bệnh viện Tâm thần Sài Đồng (huyện Gia Lâm), Bệnh viện
Đa khoa huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) và Bệnh viện
Ung bướu (tỉnh Bắc Giang). Với thôn Phú Thụy, nơi có
chùa trụ trì, ngoài việc thăm hỏi, tặng quà nhiều gia đình
có công, các cụ cao niên và hộ khó khăn nhân dịp đón Tết
Nguyên đán, Lễ Vu lan, hàng tháng thầy Phương còn tổ

Đại đức Thích Thanh Phương (áo vàng)
tặng quà cho hộ nghèo tại chùa Vân,
huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc nhân dịp 

Tết Nguyên đán 2017.
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chức các buổi khám bệnh miễn phí cho nhân dân địa
phương tại chùa. Bên cạnh đó, mỗi năm thầy dành từ 30
đến 50 suất quà để tặng cho các hoàn cảnh khó khăn trên
địa bàn xã, đồng thời ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, quỹ
“Vì nạn nhân chất độc da cam”, quỹ “CTĐ”, quỹ “Khuyến
học” của huyện trên dưới 50 triệu đồng. Năm 2016, thầy
đã nhận xây tặng một nhà Đại đoàn kết trị giá 40 triệu
đồng cho một hộ dân có khó khăn về nhà ở tại thôn Phú
Thụy, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân. 

Thôn Phú Thụy là quê hương của Thánh thơ Cao Bá
Quát. Bên cạnh sự phát triển về KTXH còn không ít tập tục
lạc hậu như đám tang ăn uống kéo dài, việc gọi hồn, nhập
mộ, rồi đốt vàng mã còn phổ biến; không ít trường hợp xây
mộ phần giả gây bức xúc trong nhân dân; tình trạng bỏ
ruộng không sản xuất gây lãng phí tài nguyên đất đai...
Trước thực tế này, thầy Phương đã khéo léo gắn việc tuyên
truyền ý nghĩa tốt đẹp của phong trào xây dựng NTM với
giáo lý nhà Phật về từng lĩnh vực, giúp nhân dân nâng cao
nhận thức cũng như trách nhiệm của bản thân và gia đình
trong thực hiện. Thầy còn dành nhiều thời gian để gặp gỡ
các trường hợp liên quan để vận động và thuyết phục. Từ
đó góp phần đáng kể vào kết quả 100% đám tang trong
thôn đã thực hiện hình thức hỏa táng trong hai năm gần
đây. Các hủ tục lạc hậu về tang ma, cưới hỏi cũng đã cơ bản
được khắc phục. Diện tích đất nông nghiệp không sản xuất
được thu hẹp dần qua việc vận động nông hộ thực hiện dồn
điền đổi thửa. Việc sản xuất đảm bảo VSATTP trong các
nông hộ theo đó có chuyển biến tích cực, góp phần làm
đổi thay diện mạo nông thôn theo hướng giàu đẹp, hiện
đại, văn minh. Đặc biệt với sự gương mẫu đi đầu trong đóng
góp tiền của tham gia xây dựng NTM của mình, thầy
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Phương đã nêu gương sáng để nhân dân địa phương làm
theo. Chỉ tính trong năm 2016, khi xã Phú Thị triển khai
xây dựng cổng Tam quan quần thể di tích Đình - Đền - Chùa
Sủi và Nhà tưởng niệm danh nhân Cao Bá Quát, thầy
Phương đã cùng các Phật tử ủng hộ gần 200 triệu đồng. 

Với những đóng góp tích cực cho việc đạo, việc đời, Đại
đức Thích Thanh Phương đã được Ủy ban TW MTTQ Việt
Nam tặng Kỷ niệm chương, được Thành hội Phật giáo Hà
Nội tặng Bằng tuyên dương, được Ủy ban MTTQ Việt Nam
huyện Gia Lâm và nhiều cấp, nhiều ngành tặng nhiều Bằng
khen, giấy khen và danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, gương
điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và
phong cách Hồ Chí Minh. 

Nói về Đại đức Thích Thanh Phương, ông Nguyễn Văn
Thành - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Thị khẳng
định: Đại đức là tấm gương điển hình đã có nhiều cách làm
hay và đạt hiệu quả cao trong việc tuyên truyền, vận động
các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp tiền của, công
sức xây dựng cơ sở hạ tầng NTM và thực hiện tang văn
minh, tiến bộ ở cơ sở.

MINH LIễU
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Tỷ PHÚ VườN XÃ KIÊU Kỵ, 
HUYỆN GIA LÂM

Sở hữu gần 9ha vườn cây ăn quả với mức thu nhập trên
2 tỷ đồng mỗi năm, ông Trần Văn Bình - Chủ tịch Hội Cựu
giáo chức xã Kiêu Kỵ được mệnh danh là “Tỷ phú vườn”.
Ông còn là một trong những Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt
Nam xã tiêu biểu, đi tiên phong trong phong trào “Toàn dân
chung sức xây dựng NTM” ở huyện Gia Lâm. 

Thăm trang trại cam Đường, cam Canh sum suê đang
mùa ra hoa tỏa hương thơm ngát, phải khó khăn lắm tôi mới
tìm được nơi có ánh mặt trời để chụp vài kiểu ảnh ưng ý,
bởi qua gần 10 năm trải nghiệm nghề làm vườn đầy tinh ý
và sáng tạo của ông Bình, tán cây đã phủ kín mặt đất. Điều
quan trọng là cây nào, cây nấy phát tán rộng, quả đều và sai
trĩu cành. Như cảm nhận được điều tôi muốn hỏi, ông Bình
nhỏ nhẹ: “Làm vườn giỏi không khó. Nó cũng như nghề dạy
học mà tôi đeo đuổi, gắn bó suốt gần 40 năm qua, muốn
giỏi nghề thì phải đam mê. Nếu đam mê bạn sẽ tích cực học
hỏi, tích cực tìm tòi để khám phá”.

Ông Bình cho biết: Sau 3 năm tham gia chiến đấu tại
mặt trận Thừa Thiên - Huế, năm 1975, ông xuất ngũ về địa
phương trong hoàn cảnh gia đình phải chạy ăn từng bữa,
nhà ở là ba gian lợp tranh, vách đất nên ông đã nuôi trí thoát
nghèo bằng con đường học vấn. Ông miệt mài tự học và thi
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đỗ trường ĐH Sư phạm 1 Hà Nội. Ra trường, ông nhận công
tác tại trường THPT Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Công tác lâu
năm tại địa bàn có truyền thống làm vườn không chỉ giúp
ông Bình có nhiều kiến thức thực tế hữu ích để các tiết dạy
môn Địa lý luôn sinh động, hấp dẫn, cuốn hút HS để liên
tục giành giải cao tại các cuộc thi giáo viên dạy giỏi của tỉnh
mà còn giúp ông tích lũy được nhiều kinh nghiệm làm vườn
quý giá. Năm 2008, thấy khu đất công trong thôn để hoang
hóa, nhiều hộ cấy lúa, trồng màu kém hiệu quả, ông rất tiếc
nên đã bàn với vợ (lúc đó là công nhân Xí nghiệp thảm len
Kiêu Kỵ đã nghỉ chế độ mất sức) xin thuê thầu 2 mẫu để
trồng 1.200 gốc cam Đường, cam Canh và 500 gốc cam Vinh. 

Khi vườn cây ăn quả bắt đầu cho thu hoạch rộ thì Nhà
nước mở đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi qua toàn bộ
đất trang trại và khu nhà ông đang ở. Suy nghĩ và trăn trở
nhiều song ông luôn tâm niệm: “Đã là người lính Cụ Hồ, hy

Ông Bình bên vườn cam đang đến mùa bội thu.
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sinh còn không sợ thì mất mát về vật chất cũng chẳng ngại”.
Do đó ông đã chủ động làm tốt công tác tư tưởng cho vợ và
các con để tạo đồng thuận, nhất trí cao, là hộ đầu tiên của
xã thực hiện việc bàn giao GPMB. Trong cái rủi lại có cái may.
Khi chuyển đến khu đất mới, ông thuê thầu khu đất lên tới
23 mẫu (gần 9ha) để mở rộng mô hình vườn đồng, tiếp tục
thực hiện ý tưởng xây dựng vùng sản xuất sản phẩm nông
nghiệp hữu cơ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của
người tiêu dùng. 

Ông Bình chia sẻ: Để có những trang trại vườn vừa đẹp
mắt, vừa đạt giá trị kinh tế cao như hiện nay là do hàng ngày
ông dành không ít thời gian để cập nhật kiến thức làm vườn
trên các phương tiện thông tin đại chúng, vừa học trực tiếp
từ người làm vườn giỏi từ huyện bạn, đồng thời tự tích lũy
kinh nghiệm. Với ông, cây vừa là bạn, vừa là con nên luôn
nâng niu, chăm bón theo đúng quy chuẩn VietGAP, đảm bảo
an toàn tuyệt đối cả với người sản xuất, người tiêu dùng và
môi trường sống. Cũng vì thế mà ông không phải lo khâu
tiêu thụ sản phẩm do các tiểu thương đến tận vườn mua.
Trừ mọi chi phí, trung bình gia đình ông tích lũy khoảng 2
tỷ đồng/năm. Năm 2016, trang trại cây ăn quả của gia đình
ông đã được Viện Thực hành rau quả TW và Hội đồng các
nhà khoa học đầu ngành chính thức công nhận là “Vườn cây
đầu dòng”. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và
Truyền hình Hà Nội đến thực hiện nhiều phóng sự để phổ
biến kinh nghiệm nhân rộng mô hình. 

Không chỉ thực hiện tốt vai trò tiên phong của cán bộ
Mặt trận trong lĩnh vực phát triển kinh tế, ông Bình còn
truyền tình yêu lao động và niềm đam mê làm vườn cho
các hộ khác trong thôn. Tới nay, trên địa bàn xã Kiêu Kỵ



163GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 3

đã có hàng chục hộ theo gương ông đưa vườn ra đồng cho
thu nhập cao. Ông Bình đã tới từng hộ để tuyên truyền và
đã vận động 38 hộ làm vườn trên địa bàn vào Tổ hợp tác
nhằm tạo sự hỗ trợ, giúp đỡ và nâng cao tính cộng đồng
trách nhiệm trong phát triển sản xuất theo vùng chuyên
canh giữa các hộ. Bước đầu, các thành viên trong tổ đã
đóng góp trên 100 triệu đồng làm đường giao thông nội
đồng (gia đình ông Bình đóng góp 44 triệu đồng). Đồng
thời, duy trì việc giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất theo
tiêu chuẩn VietGap trên toàn bộ diện tích sản xuất của các
thành viên. 

Không dừng ở đó, ông Bình còn phát huy tốt vai trò là
Chủ tịch Hội Cựu giáo chức xã trong việc chăm lo đời sống
vật chất, tinh thần cho hội viên. Các hoạt động phối hợp
giữa Hội với các thành viên MTTQ trong thực hiện các
nhiệm vụ chính trị ở cơ sở cũng được ông chủ động xây
dựng kế hoạch và tham gia tích cực, được các cấp ủy Đảng,
chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

MINH LIễU
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XÃ XUÂN CANH, HUYỆN ĐÔNG ANH 
LÀM TỐT VIỆC TANG VĂN MINH TIẾN BỘ

Thời gian qua, thực hiện việc tang theo nếp sống văn
minh được đông đảo người dân ở nhiều địa phương trên
địa bàn huyện Đông Anh đồng tình ủng hộ, trong đó có
xã Xuân Canh. 

Xã Xuân Canh nằm ở phía Nam huyện Đông Anh với
diện tích tự nhiên hơn 638ha, dân số trên 11.342 người, toàn
xã có 6 thôn và 1 KDC. Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy
Đông Anh về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm mang tính
đột phá đề ra là việc thực hiện tang văn minh với 4 nội dung
chính là: Không tổ chức làm cỗ mời khách trong ngày tang,
cúng tuần 49, 100 ngày, cải táng; từng bước xóa bỏ những
hủ tục lạc hậu; quy hoạch nghĩa trang và vận động, nâng cao
tỷ lệ người qua đời đi hỏa táng. Để thực hiện tốt các nội dung
này, trong những năm qua, Đảng ủy xã Xuân Canh đã tập
trung chỉ đạo, giao cho HĐND xây dựng và ban hành Nghị
quyết, UBND xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân
thực hiện và trực tiếp là cơ quan theo dõi tiến độ, tổng hợp
đánh giá tình hình thi đua, khen thưởng hàng năm.

Xác định đây là việc mới và khó nhưng nhận thức rõ
tầm quan trọng cũng như vấn đề khó khăn khi triển khai,



165GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 3

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Canh đã xây dựng kế
hoạch tổ chức tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân
dân thực hiện, phân công rõ trách nhiệm cho các tổ chức
thành viên, các Ban CTMT KDC trong triển khai tổ chức
thực hiện. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của phong tục tập
quán cũ, người dân Xuân Canh đã quen với việc tang
theo cách truyền thống, coi việc tang cũng đồng nghĩa
với việc báo hiếu, trả nghĩa cha mẹ sinh thành. Thậm chí,
nhiều người còn quan niệm đám tang càng to, càng linh
đình thì càng được hàng xóm khen ngợi, càng báo hiếu
cha mẹ được nhiều. Cùng với việc chuẩn bị đưa người
quá cố ra nơi yên nghỉ cuối cùng, đồng thời cũng là lúc
lo chuyện cỗ bàn. Sau đám tang là nỗi lo cúng 03 ngày,
rồi 49 ngày, giỗ đầu, giỗ hết, cải táng, xây nhà mới cho
người đã khuất... Bên cạnh đó, việc quy hoạch nghĩa
trang ở một số thôn còn tùy tiện, chưa đúng quy định.
Xã Xuân Canh lại nằm trong vùng quy hoạch, phần lớn
các thôn đều liên quan đến GPMB các dự án lớn của TP,
cá biệt có thôn còn phải di chuyển cả khu nghĩa trang
nhân dân như thôn Vạn Lộc...

Với quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc
tang theo nếp sống văn minh, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
Xuân Canh đã triển khai tới các tổ chức thành viên và
nhân dân các nội dung của tang văn minh như tổ chức
việc tang tiết kiệm, không bày cỗ mời khách; từng bước
tiến tới loại bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín không phù hợp
với nếp sống văn minh; tuyên truyền vận động nhân dân
thực hiện hỏa táng, hạn chế hung táng người quá cố...
Lường trước được những khó khăn trong việc thực hiện,
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Canh đã đặc biệt coi
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trọng việc tuyên truyền vận động bà con nhân dân hưởng
ứng, với nhiều hình thức như: Đưa nội dung thực hiện
tang văn minh vào Hội nghị đại biểu nhân dân ở xã, thôn
và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân, các hội nghị của các
tổ chức thành viên... thu hút nhiều ý kiến tham gia đóng
góp sôi nổi, có trách nhiệm. Đồng thời, chỉ đạo Ban
CTMT 6 thôn và KDC đưa tiêu chí không tổ chức cỗ trong
việc tang vào Hương ước, Quy ước thôn làng để vận động
nhân dân tự giác thực hiện. Đã phối hợp với UBND mời
các sư thầy trụ trì các chùa trong xã có uy tín để tuyên
truyền về tâm linh với các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là
lớp NCT, các vị Trưởng họ... Trong đó, điển hình là Chi

MTTQ Việt Nam xã Xuân Canh phối hợp với Chùa Linh Ứng, thôn Xuân Trạch
trồng cây xanh, bảo vệ môi trường.
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hội NCT thôn Văn Tinh và thôn Vạn Lộc đã vận động các
hội viên NCT gương mẫu thực hiện. Nhiều cụ đã thông
về tư tưởng và dặn dò con cháu khi mình qua đời thì thực
hiện hỏa táng và vận động người khác cùng thực hiện, tạo
sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Bên cạnh việc thông tin tuyên truyền về lợi ích của
tang văn minh như: Bảo vệ môi trường, không phải lo
nhiều lần, tiết kiệm kinh tế, tiết kiệm đất, hạn chế người
phục vụ trong đám tang, có sự hỗ trợ về kinh phí của TP
và địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Canh còn
nhiệt tình hướng dẫn, giúp gia đình người quá cố trong
việc lo thủ tục nhận hỗ trợ hỏa táng. UBND xã, Ban Chính
sách xã hội của xã đã giải quyết nhanh nhất các thủ tục
cần thiết để gia đình sớm nhận được tiền hỗ trợ. Không
những thế, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã còn phối hợp với
lãnh đạo thôn vận động ủng hộ tiền mai táng cho hộ có
hoàn cảnh khó khăn. Mưa dầm thấm lâu, dần dần qua các
năm, tỷ lệ người qua đời trong xã thực hiện hỏa táng ngày
càng tăng. Nếu như năm 2015, số ca tử vong thực hiện
hỏa táng chỉ đạt 51,5% (chủ yếu tập trung vào những ca
mắc bệnh hiểm nghèo hoặc lây nhiễm), có những thôn
chỉ đạt 35 - 40%. Tình trạng rắc, hóa vàng mã gây ảnh
hưởng đến môi trường và lãng phí tiền của nhân dân đã
giảm nhưng không đáng kể. Vẫn còn một số thôn làng
chưa quy hoạch được nghĩa trang. Nhưng với sự quyết
tâm cao và vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến
thôn và hạt nhân tích cực là MTTQ Việt Nam xã, đến năm
2016, toàn xã đã có 87,4% số ca người chết được hỏa
táng, có 2/6 KDC đạt 100% số người đi hỏa táng (thôn
Văn Tinh và thôn Vạn Lộc), 4/6 thôn đạt từ 87 - 92%.
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Bà Nguyễn Thị Lịch - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
xã Xuân Canh khẳng định: Đạt được những kết quả trên
là do có sự nỗ lực vào cuộc đồng bộ của chính quyền, Ủy
ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể, Ban lãnh
đạo các thôn và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Phát
huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã Xuân Canh tiếp tục đẩy mạnh tuyên
truyền, vận động, giúp đỡ người dân về thủ tục để việc
tang văn minh thấm sâu hơn vào từng địa bàn dân cư,
phấn đấu năm 2017 toàn xã có trên 90% số người qua đời
được đưa đi hỏa táng... Qua đó, góp phần thực hiện có
hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị
văn minh”.

DƯƠNG THị ĐÔNG
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CÁN BỘ MặT TRậN 
TậN TụY VớI CÔNG VIỆC

“Năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm và gần dân” - là nhận
xét của người dân xã Thụy Lâm được khi tiếp xúc với bà
Ngô Thị Bốn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thụy

Lâm, huyện Đông
Anh. Được nhân
dân tín nhiệm bầu
là Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã
Thụy Lâm năm
2008, trong những
năm qua, bà Ngô
Thị Bốn luôn phát
huy vai trò, trách
nhiệm của người
cán bộ Mặt trận,

vận động nhân dân đoàn kết thực hiện tốt các phong trào
thi đua yêu nước, các CVĐ, chương trình phát triển KTXH,
đặc biệt là công tác dồn điền đổi thửa ở địa phương.

Năm 2012, khi xã Thụy Lâm lựa chọn thôn Hương
Trầm làm điểm triển khai thực hiện dồn điền đổi thửa, xây
dựng NTM, nhưng không nhận được sự nhất trí cao trong
nhân dân. Nguyên nhân là do chất lượng ruộng đất của

Bà Ngô Thị Bốn.
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xã Thụy Lâm không đồng đều, nhiều người dân chưa hiểu
rõ, lo rằng khi dồn điền sẽ nhận phải thửa ruộng xấu nên
đã phản đối. Đứng trước tình hình đó, bà Bốn luôn gần
dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để
triển khai các nội dung tuyên truyền, vận động sao cho
phù hợp và hiệu quả. Bà xác định tuyên truyền, vận động
là nhiệm vụ then chốt của CTMT. Với phương châm chỗ
nào dễ làm trước, chỗ khó làm sau, bà Bốn đã phối hợp
cùng các ngành, đoàn thể trong xã lựa chọn các gia đình
cán bộ, đảng viên, CCB và những người dễ vận động như
anh, em họ hàng trong gia đình để tuyên truyền, giải thích
trước. Từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa sang các hộ dân khác.
Cùng với đó, bà luôn tham gia đầy đủ các buổi họp dân
tại các thôn và trực tiếp giải thích cho người dân hiểu
những lợi ích từ việc dồn điền đổi thửa mang lại, như:
Khắc phục tình trạng manh mún ruộng đất, tạo điều kiện
để hình thành các vùng sản xuất tập trung, đưa cơ giới hóa
vào sản xuất giúp tăng năng suất lao động... Bà Bốn cho
biết: “Muốn công tác Dân vận đạt hiệu quả cao, mình là
người cán bộ, đảng viên phải đi đầu. Nhờ đi đầu trong
công tác dồn điền, đổi thửa, trước gia đình tôi có 09 thửa,
giờ dồn lại chỉ còn 01 thửa, rất thuận tiện cho việc canh
tác. Trong gia đình tôi có người nhất quyết không đồng ý
dồn điền đổi thửa vì sợ dồn xong sau này con cháu không
được hưởng ruộng đất. Tôi phải ngày ngày sang vận động,
dần dần, người đó cũng hiểu và nghe theo”. Nhờ sự kiên
trì, bền bỉ và triển khai tuyên truyền, vận động theo đúng
hướng, công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn xã Thụy
Lâm đã nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân.
Tính đến cuối năm 2016, toàn xã đã thực hiện dồn điền
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đổi thửa được 439,42ha trên tổng số 655 ha. Trong đó, số
hộ có 01 đến 02 thửa là 600/2.341hộ. Bình quân mỗi hộ
sau khi dồn điền đổi thửa chỉ còn từ 02 đến 03 thửa.

Dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của bà Ngô Thị Bốn,
các phong trào, CVĐ của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thụy
Lâm đã thu được kết quả cao, góp phần không nhỏ vào
kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP
của địa phương trong nhiều năm qua. Nhiều chỉ tiêu về
phát triển sản xuất, y tế, giáo dục... hàng năm luôn đạt kế
hoạch; tệ nạn xã hội dần được đẩy lùi, ANCT được đảm
bảo, người dân có ý thức tốt trong việc chấp hành chủ
trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, xây dựng chính
quyền ngày càng trong sạch vững mạnh. Với kết quả đó,
cuối năm 2015, xã Thụy Lâm đã vinh dự được UBND TP
Hà Nội công nhận là xã đạt chuẩn NTM. Bà Ngô Thị Bốn
nhiều năm liền được nhận Bằng khen của UBND TP và
huyện Đông Anh.

Những thay đổi của xã Thụy Lâm ngày hôm nay, ngoài
sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, sự phấn đấu
không ngừng của người dân trong lao động còn có sự
đóng góp không nhỏ của những người cán bộ làm tốt
công tác Dân vận như bà Ngô Thị Bốn. Bà chính là tấm
gương sáng trong hoạt động CTMT ở huyện Đông Anh.

HUYềN TRANG
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Vị GIÁM ĐốC HếT LÒNG VÌ NHÂN DÂN

Ông Phan
Văn Hiến - Giám
đốc Công ty
TNHH Bê tông
đúc sẵn và cơ
khí Bình Dương,
Ủy viên Ủy ban
MTTQ Việt Nam
huyện Đông
Anh khóa XVIII
nhiệm kỳ 2014 -
2019 đã từng
trải qua nhiều công việc khác nhau trước khi trở thành
Giám đốc của một DN tư nhân có tiếng trên địa bàn huyện. 

Sinh ra và lớn lên tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An,
trong một gia đình có 6 anh em, sau khi theo học ngành
cơ khí 3 năm tại Trường Công nhân kỹ thuật 3, và theo
học lớp Cử nhân Quản trị kinh doanh, ông Phan Văn Hiến
vào làm việc tại công ty Z153 hơn 10 năm. Đến năm 1993,
ông thành lập DN tư nhân chuyên sản xuất các mặt hàng
cơ khí. Ngày 15/9/2000, ông thành lập Công ty TNHH Bê
tông đúc sẵn và cơ khí Bình Dương có trụ sở tại thôn
Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh. Công ty có

Ông Phan Văn Hiến.
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nhiệm vụ sản xuất bê tông đúc sẵn, ép cọc, xử lý nền
móng công trình, bê tông thương phẩm, chế tạo, lắp đặt
các sản phẩm kết cấu thép và cho thuê, lắp đặt máy xây
dựng, buôn bán vật liệu xây dựng... Với số vốn ban đầu
300 triệu đồng và 60 CBCNV, doanh thu năm 2000 chỉ đạt
1 tỷ đồng. Đến năm 2015, Công ty đã đạt mức doanh thu
550 tỷ đồng với số lượng CBCNV 600 người, thu nhập
bình quân đầu người đạt 8 triệu đồng/tháng. Đời sống vật
chất, tinh thần của CBCNV ngày càng được cải thiện và
nâng cao. Hàng năm, công ty đều tổ chức cho CBCNV đi
tham quan, nghỉ mát. Ông cho biết: “Đây là dịp để mọi
người trong ngôi nhà chung Bình Dương được nghỉ ngơi
sau những ngày lao động mệt mỏi và là dịp để tăng tình
đoàn kết giữa mọi người với nhau”.

Là Giám đốc một công ty lớn trên địa bàn huyện Đông
Anh, trải qua hơn 15 năm lao động miệt mài để có được
những thành quả như ngày hôm nay, ông tâm niệm luôn
cố gắng hết sức để đảm bảo cho công nhân luôn có việc
làm và lương của họ phải đảm bảo được cuộc sống của
gia đình. Ông Phan Văn Hiến đã để lại những dấu ấn tốt
đẹp trong lòng mỗi người, đặc biệt là với những công
nhân trong công ty. Bên cạnh việc đảm bảo tình hình sản
xuất kinh doanh, chăm lo đời sống cho người lao động,
ông Phan Văn Hiến còn rất chú trọng và tâm huyết với các
hoạt động xã hội.

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng
NTM”, từ năm 2012 đến hết năm 2015, ông đã ủng hộ
cho chương trình xây dựng NTM của huyện và các xã với
số tiền hơn 9 tỷ 200 triệu đồng. Với tấm lòng luôn nhớ
về quê hương, đóng góp phần nào để xây dựng quê
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hương, ông cũng đã ủng hộ 4 tỷ đồng vào chương trình
xây dựng NTM của thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Ngoài ra,
ông còn ủng hộ vào nhiều loại quỹ khác của huyện Đông
Anh như: Quỹ “Khuyến học, khuyến tài”, ủng hộ xây dựng
các công trình phúc lợi xã hội với số tiền 5,5 tỷ đồng. Khi
được hỏi về động lực nào khiến ông tích cực tham gia các
phong trào nhân đạo, từ thiện, ông trả lời: “Người dân
còn nhiều khó khăn lắm, mình làm được gì để giúp dân
thì mình làm thôi”.

Ông Phan Văn Hiến chia sẻ thêm: “Nước mình còn
nghèo, cơ sở hạ tầng và cuộc sống của người dân cũng
gặp nhiều khó khăn, là DN tương đối lớn, nhận được
nhiều sự hỗ trợ của huyện và người dân, chính vì vậy mà
tôi luôn mong muốn đóng góp được càng nhiều càng tốt
cho dân, cho xã hội. Từ suy nghĩ đó, trong những năm
qua bằng nỗ lực của mình, tôi đã có những đóng góp
thiết thực và cũng cảm thấy tự hào vì mình đã đóng góp
được phần nào đó cho dân, cho xã hội và cho cộng
đồng”. 

Ông Trần Văn Sáng - Chủ tịch UBND xã Tiên Dương
cho biết: “Chương trình xây dựng NTM của xã trong
những năm qua cũng đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ
của các nhà tài trợ. Trong đó, riêng Công ty Bê tông đúc
sẵn và cơ khí Bình Dương của ông Phan Văn Hiến đã ủng
hộ trên 7 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi và
đường giao thông nông thôn. Đặc biệt năm 2014 ông đã
xây dựng 1 cây cầu bắc qua sông Đào phục vụ việc đi lại
cho bà con nhân dân. Đến nay, mọi người đều coi ông
Hiến cũng như Công ty Bình Dương là người con của quê
hương”.
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Với những đóng góp và cống hiến vào sự phát triển
KTXH của địa phương, đặc biệt là trong chương trình xây
dựng NTM, ông Phan Văn Hiến đã nhận được nhiều Bằng
khen, giấy khen của các cấp trao tặng. Đặc biệt, vào dịp
kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty, ông đã được Đảng và
Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

TRọNG CÔNG 
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MTTQ XÃ MAI ĐÌNH GÓP PHẦN TÍCH CỰC
GIỮ VỮNG XÃ CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn cách trung tâm Hà Nội
30km về phía Bắc. Diện tích đất tự nhiên là 1.350ha, với 15
thôn, làng, KDC, 4.922 hộ, 19.886 nhân khẩu, là xã có số
dân đông nhất huyện Sóc Sơn. 

Kể từ khi đất nước tiến hành đổi mới đến nay, với lợi thế
có các tuyến đường giao thông chạy qua như: Đường cao tốc
Nội Bài - Nhật Tân, đường Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 2, Quốc
lộ 3, Quốc lộ 18, đường 131, Sân bay Quốc tế Nội Bài, cộng
với sự năng động, nhạy bén trong phát triển kinh tế của nhân
dân, xã Mai Đình từng bước khẳng định vị thế là một xã phát
triển khá toàn diện so với mặt bằng chung của huyện Sóc
Sơn. Đây cũng là cơ sở để năm 2010 TP Hà Nội lựa chọn xã
Mai Đình, cùng với các xã: Thụy Hương (huyện Chương Mỹ),
Song Phượng (huyện Đan Phượng), Đại Áng (huyện Thanh
Trì) làm điểm xây dựng NTM của TP. 

Năm 2010, khi bắt tay vào thực hiện xây dựng NTM, xã
Mai Đình chỉ có 1/19 tiêu chí đạt chuẩn. Sau 4 năm triển
khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, năm 2014,
Mai Đình đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được TP công
nhận xã đạt chuẩn NTM. 

Thành công trên đã góp phần thay đổi diện mạo xã
Mai Đình. Hạ tầng KTXH được đầu tư khang trang. Nếp
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sống văn hóa, văn minh được giữ gìn và phát huy, TTATXH
được đảm bảo, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích
cực. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng
lên. Hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh. Vai trò
của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được
phát huy. Quy chế dân chủ ở cơ sở được tăng cường. Đặc
biệt, công tác dồn điền đổi thửa, hiến đất làm đường xây
dựng NTM là điểm sáng của TP. Nhiều gia đình đã đóng
góp ngày công và tự nguyện hiến tới trên 7.000m2 đất để
mở rộng đường và xây dựng các công trình phúc lợi với
giá trị ước tính khoảng hơn 40 tỷ đồng. Ngoài ra, 100%
đường trục xã, trục thôn đã được cứng hóa đạt chuẩn theo
quy định, không còn ngõ xóm bị lầy lội trong mùa mưa.
Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới
đi lại thuận tiện đạt trên 80%, trên 90% kênh mương do
xã quản lý được kiên cố hóa. Hệ thống chợ đã được quy

MTTQ Việt Nam xã Mai Đình tham gia xây dựng công trình phúc lợi.
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hoạch lại theo hướng văn minh. Toàn xã có 98% nhà kiên
cố đạt chuẩn và không còn nhà dột nát.

Việc đạt được chuẩn NTM đã khó, nhưng việc duy trì và
nâng cao chất lượng 19 tiêu chí NTM còn khó khăn hơn
nhiều. Vì vậy, từ năm 2015 đến nay, MTTQ Việt Nam xã Mai
Đình đã tập trung chỉ đạo các tổ chức thành viên, các Ban
CTMT có nhiều hoạt động mang lại hiệu quả tích cực.
MTTQ phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên
đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc duy trì
và nâng cao các tiêu chí NTM đến các tầng lớp nhân dân;
phối hợp tổ chức hơn 40 buổi tập huấn, tuyên truyền cho
trên 4.000 lượt người tham gia; treo 16 pano, áp phích;
phát 38 tin bài trên hệ thống loa truyền thanh với nội dung
về xây dựng NTM. 

Hàng năm, MTTQ Việt Nam xã chỉ đạo các tổ chức
thành viên phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn
với việc thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM,
đô thị văn minh”. Đồng thời phối hợp với UBND xã tổ chức
Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn
hóa ở cơ sở cùng các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục
triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân
chung sức xây dựng NTM”. Kết quả năm 2016 đã có 15/15
thôn làng tổ chức Hội nghị, thu hút 1.498 lượt người tham
gia với 162 ý kiến tham gia đóng góp giải quyết những vấn
đề dân sinh ở địa phương. 

Qua tuyên truyền, ý thức của người dân trong xây
dựng NTM được nâng cao. Nhân dân đóng góp hàng
nghìn ngày công lao động xây dựng đường giao thông, cải
tạo kênh mương nội đồng, xây dựng các công trình văn
hóa, tín ngưỡng. Đến nay, 100% đường trục xã, liên xã,
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đường trục thôn xóm được bê tông hóa. Cơ sở vật chất
văn hóa, trường học, y tế khang trang sạch đẹp, diện mạo
nông thôn ngày càng khởi sắc. Hạ tầng về KTXH của xã
được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi tổ chức các
hoạt động VHVN, TDTT. 15/15 thôn xây dựng Hương ước
thôn làng và được nhân dân nghiêm chỉnh thực hiện.
Hàng năm, xã có trên 97% số hộ đạt danh hiệu GĐVH,
11/15 thôn được công nhận Làng văn hóa. Việc thực hiện
nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ
được các gia đình tiến hành gọn nhẹ, tiết kiệm. Năm 2016
tỷ lệ hoả táng đạt 51,6%.

Để phát triển KTXH, xã phối hợp với Trung tâm
Khuyến nông Hà Nội triển khai xây dựng vùng sản xuất
lúa 100ha đưa cơ giới hóa vào làm đất, gặt đập liên hoàn;
xây dựng đề án phát triển vùng rau an toàn 35ha và củng
cố 40ha nuôi trồng thủy sản hiện có. Để giảm tỷ lệ lao
động trong nông nghiệp, xã đã tận dụng lợi thế có KCN
Nội Bài rộng hơn 100ha, phối hợp với các DN đưa lao
động vào làm và vận động dân phát triển dịch vụ. Thành
lập HTX Taxi vận tải gồm hơn 100 xe phục vụ chở khách,
thu hút được nhiều lao động trong xã tham gia. Mức thu
nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 35 triệu
đồng/người/năm.

Ngoài phối hợp tạo điều kiện giúp người dân vay vốn
của Ngân hàng chính sách huyện với dư nợ trên 10 tỷ
đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã duy trì, thực hiện có hiệu
quả CVĐ xây dựng quỹ “Vì người nghèo” được trên 100
triệu đồng. Năm 2016, quỹ “Vì người nghèo” đã trao 99
chiếc chăn ấm, 67 bộ đồng phục và đồ dùng học tập, 2
chiếc tivi và nhiều đồ dùng thiết yếu khác tổng trị giá trên
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50 triệu đồng; xây dựng mới 4 ngôi nhà Đại đoàn kết trị
giá trên 110 triệu đồng; ủng hộ nhân dân các tỉnh miền
Trung khắc phục thiệt hại do hải sản chết hàng loạt trên
10 triệu đồng...

Đi đôi với tuyên truyền nhân dân tham gia xây dựng
NTM, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã còn vận động nhân dân
phát huy quyền làm chủ trong việc thực hiện chức năng
giám sát, PBXH; phát huy vai trò của Ban TTND và Ban
GSĐTCCĐ trong việc công khai, minh bạch các quy hoạch,
dự án, nhất là việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn
lực đóng góp của nhân dân trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Từ những kết quả trên cho thấy, MTTQ Việt Nam xã Mai
Đình không chỉ góp phần vào thành công xây dựng NTM
trên địa bàn xã mà còn thắt chặt mối quan hệ đoàn kết
trong cộng đồng dân cư, củng cố lòng tin giữa người dân
với Đảng, chính quyền.

TRƯƠNG VĂN NHUNG
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CHăM LO CHO CUộC SốNG NGƯỜI DÂN

Nhắc đến ông Nguyễn
Kim Nhung - Trưởng ban
CTMT thôn Mai Nội, xã Mai
Đình, huyện Sóc Sơn, người
dân trong thôn đều thể hiện
tình cảm yêu quý, dành
những lời khen ngợi cho
ông. Với chức danh là Bí thư
Chi bộ, Chi hội trưởng Chi
hội NCT, Trưởng ban CTMT
thôn, trong suốt 10 năm, ông
luôn tận tâm và hoàn thành

công việc được giao, là hạt
nhân gắn kết trong các phong trào thi đua yêu nước, các
CVĐ, xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.

Ông Nhung có lối sống giản dị, tinh thần trách nhiệm và
năng động trong công việc, luôn được mọi người nơi cư trú
tôn trọng và quý mến. Chính vì sự tín nhiệm đó nên ông luôn
đặt nhiệm vụ tập thể lên hàng đầu. Với suy nghĩ như vậy nên
ngay từ khi đảm nhiệm cương vị Trưởng ban CTMT, ông đã
xây dựng cho mình tư tưởng phải hết mình với công việc,
không ngại khó, ngại khổ, cùng với các tổ chức thành viên đưa
phong trào thi đua của thôn Mai Nội ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Kim Nhung.
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Tâm sự về những kinh nghiệm trong hoạt động CTMT,
ông Nhung cho biết: “Muốn được nhân dân tín nhiệm mình
phải nhiệt tình với công việc. Khi tiếp thu chủ trương của
cấp trên mình phải kịp thời tuyên truyền cho nhân dân hiểu
và thực hiện tốt. Muốn vận động nhân dân thì bản thân
mình và gia đình phải gương mẫu đi đầu. Tất cả đều được
làm bằng tâm huyết và trách nhiệm”. 

Sinh ra, lớn lên và lập nghiệp tại đây, ông Nhung luôn
có một tâm niệm rằng: “Phải làm sao để quê hương mình
ngày càng đi lên, phát triển về mọi mặt...” cho nên ông đã
cùng Ban CTMT tuyên truyền vận động nhân dân tích cực
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao
vào sản xuất cùng với áp dụng các tiến bộ KHKT. Do vậy,
hộ gia đình kinh tế khá ngày càng tăng, số hộ nghèo năm
2016 giảm còn 5 hộ (chiếm 1,6%). Thực hiện chủ trương
của TP về thực hiện tang văn minh tiến bộ, ông tích cực
phối hợp với Trưởng thôn và các đoàn thể ở cơ sở tuyên
truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang và các lễ hội của địa phương. Đặc
biệt trong đề án tang văn minh tiến bộ, nhân dân đã thực
hiện tốt việc không mời thuốc lá, không tổ chức mời khách
ăn cỗ trong ngày tang lễ, tuần 49, 100 ngày và cải táng, góp
phần làm cho cuộc sống của người dân địa phương văn
minh hơn. Tỷ lệ các hộ gia đình đạt danh hiệu GĐVH hàng
năm đạt trên 94,4%. Với tinh thần tương thân, tương ái, ông
đã phối hợp với các cấp đoàn thể vận động nhân dân ủng
hộ các loại quỹ như: “Vì Trường Sa thân yêu”, “Đền ơn đáp
nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Nhân đạo từ thiện”... luôn đạt
kết quả cao. Ngoài ra ông còn tích cực vận động nhân dân
quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng
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đồng, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, không lấn chiếm
lòng đường, vỉa hè, đổ rác đúng nơi quy định... Ban CTMT
còn phân chia cho các đoàn thể, hộ gia đình đảm nhiệm
các tuyến đường, ngõ xóm trong thôn dọn vệ sinh vào sáng
thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, đảm bảo môi trường xanh -
sạch - đẹp. 

Với những đóng góp tích cực, hiệu quả trong suốt 10
năm qua, ông Nguyễn Kim Nhung và Ban CTMT thôn Mai
Nội, xã Mai Đình đã vinh dự được các cấp, các ngành tặng
nhiều Bằng khen, giấy khen. Nhưng theo ông tâm sự: “Điều
đó không quan trọng bằng những việc làm của mình được
dân tin và dân mến là vui rồi”.

VŨ TUYếT
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NGƯỜI CÁN BỘ MẶT TRẬN 
GƯƠNG MẪU, TẬN TÌNH VỚI CÔNG VIỆC

Với phương châm “Lấy dân
làm gốc”, ông Đào Ngọc Vân -
Trưởng ban CTMT thôn Hoa
Sơn, xã Nam Sơn, huyện Sóc
Sơn luôn hoàn thành tốt nhiệm
vụ được giao. Qua 9 năm công
tác, từ Chi hội trưởng Hội
khuyến học, nhân viên y tế của
thôn đến Trưởng ban CTMT,
trong vai trò, nhiệm vụ nào ông
cũng tạo được niềm tin, sự đồng
thuận của hội viên, thành viên
và nhân dân.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hoa Sơn còn nhiều
khó khăn, ông hiểu rõ hơn ai hết cảnh đất và tình người
quê hương. Với trăn trở xây dựng quê hương, xã hội ngày
càng phát triển, nhiều năm liền với cương vị Chi hội trưởng
Chi hội Khuyến học thôn, ông đã tích cực tuyên truyền vận
động nhân dân thực hiện khuyến học, khuyến tài. Bằng
nhiều hình thức, qua các kênh thông tin, trong 9 năm qua,
Chi hội Khuyến học thôn đã huy động được khoảng trên
100 triệu đồng, tặng quà cho 1.710 lượt HS giỏi, có thành
tích cao, HS nghèo vượt khó trong thôn. Những hành động

Ông Đào Ngọc Vân.
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đó như nguồn động viên, khích lệ các gia đình, các thế hệ
HS cố gắng vươn lên, tạo phong trào thi đua học tập. Không
chỉ dừng lại ở hoạt động khuyến học, khuyến tài, qua
CTMT, biết em Nguyễn Thị Thu Huyền tại xóm 6 tuy gia
đình khó khăn những vẫn cố gắng vươn lên học giỏi, ông
cùng các thành viên Ban CTMT thôn đã kết nối những tấm
lòng vàng, những nhà hảo tâm sẻ chia khó khăn tạo điều
kiện cho em thực hiện ước mơ tới trường, giúp đỡ gia đình
em vươn lên trong phát triển kinh tế.

Với bản chất anh Bộ đội Cụ Hồ, tinh thần cách mạng của
người đảng viên 40 năm tuổi Đảng, tận tâm với hoạt động xã
hội, gương sáng trong hoạt động kinh tế và uy tín của bản
thân, đầu năm 2016, ông được bầu làm Trưởng ban CTMT
thôn. Trong vai trò đó, ông luôn đề cao công tác phối hợp,
bám sát cơ sở để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên
và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chung sức
thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM, phong trào phát triển
KTXH, đảm bảo QPAN trong thôn. Ông tâm sự: “Có đến từng
nhà mới biết bà con khó khăn thế nào, thiếu gì, cần sẻ chia
gì...”? Với phương châm đó, trước khi tuyên truyền, vận động
thực hiện chương trình hành động của tổ chức, ông đều
gương mẫu thực hiện trước, đồng thời đến từng nhà để vận
động, giải thích rõ. Từ đó, mọi người hiểu, tham gia ngày một
nhiệt tình và đông đảo. Điển hình như trong công tác dồn
điền đổi thửa tại xóm 5, thôn Hoa Sơn, trước đây trong quá
trình chia ruộng đã nảy sinh nhiều vấn đề vướng mắc, một
bộ phận dân cư không thống nhất dồn điền đổi thửa do
nhiều nguyên nhân. Với lòng nhiệt tình, tâm huyết, thấy được
những lợi ích to lớn của dồn điền đổi thửa, ông cùng với các
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thành viên trong Ban CTMT thôn hàng ngày xuống từng hộ
dân, gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của nhân
dân. Qua đó, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã và
chi bộ thôn những giải pháp tháo gỡ khó khăn. Đồng thời,
những khúc mắc của dân được giải đáp, giải thích thỏa đáng.
Chính vì vậy, cuối năm 2016, xóm 5 đã hoàn thành chia ruộng
cho nhân dân theo chủ trương của Đảng và Nhà nước đề ra,
bước đầu tạo tiền đề phát triển KTXH của thôn.

Với nỗ lực của cá nhân, các phong trào thi đua trong hoạt
động Mặt trận của thôn được đẩy mạnh, thu hút đông đảo
thành viên tham gia. Trong năm 2016, Ban CTMT thôn đã vận
động được trên 26 triệu đồng xây dựng quỹ ủng hộ các loại;
lãnh đạo Hội Phụ nữ quyên góp được 2.712.000 đồng xây
dựng quỹ ủng hộ chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Mong muốn xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ, ông
cùng Ban CTMT thôn xây dựng Hương ước quy định về tang
văn minh, tiến bộ, được nhân dân đồng thuận, đưa vào thực
hiện. Qua đó, các hủ tục lạc hậu trong ma chay được đẩy lùi,
nghĩa trang được quy hoạch khang trang, sạch sẽ. Các nghi
thức tang lễ được tổ chức quy củ, tránh rườm rà, tốn kém,
ảnh hưởng đến tập thể. Trong ma chay, bỏ hẳn việc làm cỗ
ăn uống tụ tập đông người, kéo dài. Thực hiện tốt công tác
tuyên truyền về tang văn minh năm 2016, thôn có 8/14 ca
thực hiện hỏa táng, chiếm 57,1%.

Ngoài ra, ông Vân còn tích cực, đi đầu trong chuyển đổi
mô hình kinh tế. Theo ông “làm cán bộ vận động nhân dân
nói nhiều mà không làm chẳng ai tin”, dám nghĩ, dám làm,
ông mạnh dạn đầu tư trồng đu đủ Đài Loan, chuối Tiêu
hồng. Do cần cù, ham học hỏi, trải qua trên 10 năm triển
khai, mô hình đu đủ và chuối của gia đình ông đã đem lại
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hiệu quả kinh tế khá, cho thu nhập trung bình gần 100 triệu
đồng/năm, góp phần tăng thu nhập kinh tế gia đình. Bên
cạnh đó, với cương vị nhân viên y tế thôn, ông tích cực
tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt
công tác VSMT, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe
cho nhân dân như: Tiêm chủng mở rộng, phòng chống
HIV/AIDS, thực hiện KHHGĐ, không sinh con thứ 3... Mặc
dù không mang trên mình màu áo trắng cứu người nhưng
với lòng nhiệt huyết và kinh nghiệm của một y sỹ từng phục
vụ trong quân ngũ cùng sự miệt mài tự học hỏi, hàng ngày
ông là địa chỉ tin cậy của bà con trong thôn khi trái nắng
trở trời. Mỗi khi trong thôn có người ốm đau, ông luôn có
mặt kịp thời để sơ cứu ban đầu, hướng dẫn người nhà cách
chăm sóc người bệnh, hoặc cùng đưa người bệnh đến trạm
Y tế xã để khám và điều trị.

Với nhiều cố gắng của bản thân và tập thể, năm 2016,
Ban CTMT thôn Hoa Sơn được UBND xã Nam Sơn tặng giấy
khen, được Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội nêu gương
sáng trong xây dựng NTM. Bản thân ông Đào Ngọc Vân được
Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn tặng danh hiệu “Người tốt,
việc tốt” năm 2016. Phát huy tính nêu gương trong cuộc sống
và công tác, hy vọng trong thời gian tới ông tiếp tục có nhiều
đóng góp trong CTMT nói riêng và công tác xã hội nói chung
để cuộc sống ngày càng tươi đẹp.

ĐINH QUANG MINH
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TDP Trưng Vương, phường Lê Lợi -

ĐIỂM SÁNG VĂN HÓA

TDP Trưng Vương (phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây) có 214
hộ gia đình với 816 nhân khẩu, được chia thành 8 nhóm dân
cư, có 3 tuyến ngõ, 3 tuyến phố dọc quốc lộ 32. Phố Trưng
Vương là cửa ngõ của thị xã nối liền với huyện Phúc Thọ và
trục đường 32 đi huyện Ba Vì và các tỉnh phía Bắc.

Trong nhiều năm qua, Ban CTMT là nơi thường xuyên
giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, tuyên truyền, vận
động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành các quy
định của địa phương, góp phần xây dựng KTXH, làm cho
đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện.

Được hỏi về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa”, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM,
đô thị văn minh”, ông Dương Quang Trung - Trưởng Ban
CTMT phấn khởi nói với chúng tôi: Để có được kết quả,
trong nhiều năm qua TDP luôn đạt TDP văn hóa phải nói
đến công tác lãnh đạo của Cấp ủy, Chi bộ. Trong Nghị quyết
Chi bộ luôn quan tâm hàng đầu về việc tạo điều kiện để
nhân dân phát triển kinh tế, từ đó tạo đà cho các phong
trào trong TDP. Nhân dân trong tổ gồm các hộ buôn bán
kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ, đa ngành nghề như nghề mộc,
cơ khí, buôn bán tạp hóa, ăn uống. Việc kinh doanh buôn
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bán không tránh khỏi những va chạm về lợi ích, về môi
trường. Ban CTMT đã phối hợp với TDP, các đoàn thể, tổ
hòa giải đã vận động các hộ gia đình chấp hành tốt các quy
định của địa phương, với phương châm “đảng viên đi trước,
làng nước theo sau” nên việc vận động, thuyết phục có
nhiều thuận lợi. Đời sống nhân dân được cải thiện hơn
trước, số lao động có thu nhập ổn định ngày càng nhiều.
Bộ mặt TDP ngày càng khang trang, sạch đẹp. Toàn bộ các
tuyến ngõ được bê tông hóa, đảm bảo đường, điện chiếu
sáng. 100% hộ dân được sử dụng điện và nước sạch. Thông
qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Ban CTMT phối hợp với
TDP đề nghị cho 49 hộ vay vốn với số tiền 662 triệu đồng
để giải quyết việc làm, phát triển sản xuất. 

Đời sống kinh tế được cải thiện, nâng cao làm cho các
phong trào của TDP được đẩy mạnh và phát triển. Trong

Ban CTMT TDP Trưng Vương, phường Lê Lợi trao quà cho hộ nghèo.
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dịp kỷ niệm 15 năm ngày “Gia đình Việt Nam” (năm 2016),
UBND và Hội Phụ nữ phường tổ chức Hội thi Chi hội
trưởng Phụ nữ giỏi, nhân dân trong tổ đã đóng góp ủng hộ
9 triệu đồng. Tham gia hội thi, chị em phụ nữ đạt 1 giải Nhì
và 2 giải Ba.

Hoạt động VHVN, TDTT, rèn luyện sức khỏe đã trở
thành phong trào thường xuyên. Các CLB VHVN, TDTT,
CLB GĐVH, CLB Phòng chống ma túy... hoạt động đều đặn.
Hàng năm, vào ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam
(18/11) Ban CTMT và TDP tổ chức giao lưu VHVN, TDTT
với các CLB trong phường và thị xã.

Trong 5 năm qua, số hộ ở TDP được công nhận GĐVH
đạt gần 90%. Thực hiện xã hội hóa công tác khuyến học,
khuyến tài, hàng năm Chi bộ và TDP cùng Ban CTMT tổ
chức hoạt động hè, tuyên dương khen thưởng cho các
cháu HS giỏi và thi đỗ vào các trường ĐH, CĐ. Số tiền
thưởng tuy không lớn nhưng đã động viên, khích lệ các
cháu tiếp tục “chăm ngoan, học giỏi” để trở thành công
dân có ích cho xã hội.

Khi nói đến việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giữ
gìn VSMT, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, ông Trưởng
Ban CTMT cho rằng, đó là việc làm thường xuyên, đó là
tiêu chí để xây dựng TDP văn hóa. Sự đóng góp, ủng hộ
của nhân dân thể hiện tình cảm, đạo lý “uống nước nhớ
nguồn”.

Trong nhiều năm qua, Ban CTMT phối hợp với TDP, các
đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực
hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang. Khi có
công dân qua đời, Ban lễ tang tổ chức chu đáo. Trong các
buổi tiếp xúc cử tri, những khúc mắc của nhân dân đều
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được giải đáp thỏa đáng, bảo đảm quyền tự do dân chủ của
nhân dân. Mọi hoạt động của TDP đều được công khai dân
chủ, minh bạch. ANTT trong TDP luôn được giữ vững.
Không có các tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình.

Ghi nhận những thành tích trên, trong nhiều năm
qua, Chi bộ TDP luôn đạt trong sạch vững mạnh, các Chi
hội đoàn thể trong TDP đều hoàn thành và hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt trong năm 2016, Chi bộ và
Ban CTMT đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị là tổ chức
thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, được cấp
trên khen thưởng.

Các năm 2006 - 2013 và giai đoạn 2014 - 2018, nhân
dân TDP Trưng Vương được UBND thị xã công nhận là
TDP văn hóa. TDP Trưng Vương là “điểm sáng văn hóa”
của phường Lê Lợi, được các đơn vị trong phường học tập
và làm theo.

QUốC TOảN



192 GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 3

BÀ GIÁO GắN BÓ VớI 
CÔNG TÁC MẶT TRậN

Nhân dân trong phường Lê Lợi ai cũng biết bà Tân Yến -
Trưởng ban CTMT TDP Hậu An, phường Lê Lợi, thị xã Sơn
Tây. Từng 38 năm gắn bó với nghề dạy học, tưởng rằng về
hưu là được nghỉ ngơi, vui với con cháu, nhưng rồi được TDP
tín nhiệm, bà lại
tiếp tục tham gia
công tác xã hội. Với
chức Trưởng ban
CTMT (năm 2006),
rồi kiêm luôn Phó
Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam
phường Lê Lợi (từ
năm 2008 đến nay),
với bà không bao
giờ thấy nhàn rỗi. Công việc tuy mới mẻ nhưng do đã nắm
vững chức trách và quyền hạn của mình, nên bà luôn hoàn
thành tốt nhiệm vụ. 

Ngồi trò chuyện với bà Tân Yến, chúng tôi được biết khi
còn là giáo viên Trường tiểu học Lê Lợi, bà luôn đạt danh
hiệu giáo viên dạy giỏi, 12 năm là chiến sĩ thi đua và là “Chủ
tịch Công đoàn giỏi” của ngành Giáo dục - Đào tạo thị xã

Bà Tân Yến.
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Sơn Tây. Bây giờ về làm Mặt trận, nghiệp vụ giáo dục và
thuyết phục vẫn được bà phát huy trong việc tuyên truyền,
vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bà luôn quan
tâm đến việc thu thập, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử
tri. Phối hợp với Tổ trưởng TDP trong mọi mặt hoạt động,
thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biện
các hoạt động tự quản ở KDC.

Để có được những kết quả và thành công trong CTMT,
bà Tân Yến thường xuyên sâu sát, gắn bó mật thiết với nhân
dân. Bà luôn quan tâm, trao đổi công việc với các chi bộ
Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng, xây dựng
khối đại đoàn kết toàn dân. Vì vậy, những nhiệm vụ trọng
tâm như giúp dân xóa đói giảm nghèo, các CVĐ ủng hộ các
quỹ: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Khuyến học”,
“Vì trẻ thơ”... đều hoàn thành chỉ tiêu và vượt mức trên
giao. 

Vừa là Trưởng ban CTMT kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam phường, bà đã cùng Ban Thường trực Ủy
ban MTTQ Việt Nam phường chỉ đạo mọi mặt hoạt động
của 9 TDP nhằm phát huy có hiệu quả và thiết thực CVĐ
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, nay
là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn
minh”. Trong các buổi họp TDP, bà luôn có mặt để trao đổi,
phổ biến chủ trương chính sách, đồng thời nắm bắt và giải
quyết kịp thời những ý kiến nguyện vọng cũng như những
bức xúc trong cộng đồng dân cư. 

Với kết quả đó, năm nào Ban CTMT TDP Hậu An cũng
được phường và thị xã Sơn Tây tặng giấy khen. TDP đạt danh
hiệu TDP văn hóa. Bà Tân Yến được Ủy ban MTTQ Việt Nam
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thị xã tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong CTMT 
5 năm, nhiệm kỳ 2008 - 2013. UBND phường tặng giấy khen
có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2010
- 2015) và nhiều giấy khen của các cấp, các ngành của địa
phương.

Là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ TDP Hậu An, từ năm
2008 đến nay, 07 năm liền, bà đều được Đảng bộ phường Lê
Lợi tặng giấy khen.

Hiện nay, do tuổi cao, bà Tân Yến thôi chức Phó Chủ tịch
MTTQ Việt Nam phường nhưng vẫn đảm nhiệm chức vụ
Trưởng ban CTMT. Bà còn tích cực tham gia các phong trào
của chi hội phụ nữ, tham gia đội văn nghệ, đội nữ dâng
hương trong những dịp tổ chức lễ hội truyền thống tại địa
phương, góp phần xây dựng đời sống văn hóa trong KDC
ngày càng văn minh, tiến bộ.

QUốC TOảN
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XỨNG ĐÁNG LÀ
“GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ”

Ở thị xã Sơn Tây, nhiều người không chỉ biết ông Đỗ
Hạnh Nghĩa là Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm Ký có
khách sạn hai sao ở 119 Quang Trung, mà còn biết ông là
một cán bộ Mặt trận nhiệt tình, tâm huyết.

Đỗ Hạnh Nghĩa
sinh ngày 03/12/1961.
Lớn lên ở quê hương
Sơn Tây giàu truyền
thống cách mạng,
tháng 01/1980, ông
tình nguyện lên
đường nhập ngũ vào
Trung đoàn 826, Sư
đoàn 354, thuộc
Quân khu Thủ đô,
nay là Bộ Tư lệnh
Thủ đô. Trong môi trường quân đội gần bốn năm đã giúp
ông hiểu hơn những phẩm chất tốt đẹp của anh “Bộ đội Cụ
Hồ”, biết thương yêu đồng chí, đồng đội, giúp đỡ mọi
người, nhất là những gia đình chính sách và thấm thía hơn
về sự chịu đựng gian khổ, vượt qua khó khăn, thử thách.
Ông thường lấy hình ảnh người leo núi khi đã leo lên tới

Ông Đỗ Hạnh Nghĩa.
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đỉnh rồi thì phải tiếp tục leo lên đỉnh khác cao hơn chứ
không được thỏa mãn dừng lại để tu dưỡng, rèn luyện bản
thân và giáo dục con, cháu.

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt như
hiện nay, không ít DN kinh doanh kém hiệu quả, thậm chí
phải phá sản. Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Lâm Ký từ
năm 2009 đến nay hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ăn
uống và khách sạn đã từng bước đổi mới, phát triển; thường
xuyên tạo việc làm cho gần 80 lao động phổ thông  với mức
thu nhập luôn cao hơn mức lương tối thiểu do nhà nước
quy định. Công ty TNHH MTV Lâm Ký luôn lấy chữ Tín làm
đầu, lấy “Chất lượng, giá cả hợp lý” làm phương châm kinh
doanh. Công ty của ông luôn thực hiện tốt chính sách pháp
luật của Nhà nước về thuế. Công ty đã được nhận nhiều
giấy khen, Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ
nộp thuế các năm: 2012, 2013, 2014, 2015 của UBND thị
xã Sơn Tây và Cục Thuế TP Hà Nội.

Tham gia CTMT, hiện nay ông là Ủy viên Ủy ban MTTQ
Việt Nam phường Quang Trung, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt
Nam thị xã Sơn Tây. Trên cương vị nào, ông cũng rất tận tâm,
tận lực, đóng góp công sức, tiền của để xây dựng quê hương.
Điển hình như, đầu xuân 2016, hưởng ứng Tết trồng cây
“Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại”, Giám đốc Đỗ Hạnh Nghĩa
và Công ty TNHH MTV Lâm Ký đã ủng hộ cho phường
Quang Trung một cây Bồ đề trị giá hơn 100 triệu đồng trồng
tại Khu Di tích lịch sử Văn Miếu thị xã Sơn Tây. Đầu xuân
2017, ông ủng hộ cho Hội CCB thị xã Sơn Tây một cây Ngọc
lan trị giá hơn 40 triệu đồng, cũng được trồng tại Khu di tích
Văn Miếu. Ông còn thường xuyên cùng với Công ty có những
đóng góp cụ thể cho những hoạt động nhân đạo, từ thiện
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như ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” các cấp, quỹ “Bảo trợ trẻ
em”, quỹ “Khuyến học, khuyến tài” cùng các đợt vận động
ủng hộ NKT, “Tết vì người nghèo”, khắc phục thiên tai... do
chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát động
với trị giá hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, ông và Công ty còn
tích cực ủng hộ các phong trào thi đua của các đoàn thể, cơ
quan, đơn vị trên địa bàn, ủng hộ tổ chức vui Tết Trung thu
cho thiếu nhi của phường, TDP...

Với những cố gắng vươn lên không mệt mỏi, cùng tinh
thần sẻ chia và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ
năm 2011 đến nay, ông và Công ty đã nhận được nhiều Bằng
khen, giấy khen của các cấp, như: Hội CTĐ TP Hà Nội, Ủy
ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây, UBND phường Quang
Trung. Ông cũng được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng danh
hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2013; được Ủy ban
TW MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại
đoàn kết dân tộc” năm 2015; BCH Hội CCB TP Hà Nội tặng
chứng nhận danh hiệu “Hội viên CCB sản xuất, kinh doanh
giỏi cấp TP” năm 2015; BCH Hội CCB thị xã Sơn Tây tặng
giấy khen điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh” 4 năm liền (2011 - 2015).

Hiện nay, ông Đỗ Hạnh Nghĩa còn là Bí thư chi bộ Công
ty, đại biểu HĐND phường Quang Trung. Ở cương vị công
tác nào ông cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được
giao. Ông xứng đáng là “Gương sáng Mặt trận Thủ đô” - Hà
Nội ngàn năm văn hiến .

NGUYễN TRÍ THỨC
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MTTQ VIỆT NAM XÃ SƠN ĐÀ -
ĐIỂM SÁNG TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Sơn Đà là xã thuộc vùng đồi gò, nằm ở phía Tây Nam
huyện Ba Vì. Với diện tích đất tự nhiên là 1.209,42ha, dân
cư trong xã được phân bổ thành 5 thôn (3 thôn ở vùng
đồi, 2 thôn ở vùng bãi) với 2.159 hộ và 9.257 nhân khẩu.
Điều kiện phát triển kinh tế của địa phương còn gặp nhiều
khó khăn. 

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng
và Nhà nước về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu
Quốc gia về xây dựng NTM, Đảng bộ và nhân dân xã Sơn Đà
luôn xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm cơ bản, vừa có
tính trước mắt vừa có tính chiến lược lâu dài nhằm nâng cao
đời sống cho nhân dân về mọi mặt. Xác định vai trò là nòng
cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong
thực hiện chương trình xây dựng NTM, MTTQ Việt Nam xã
Sơn Đà đã quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, tập
hợp và động viên các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể chính
trị - xã hội thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước; tuyên
truyền, vận động nhân dân phát huy nội lực cùng với nguồn
vốn của Nhà nước để thực hiện chương trình xây dựng NTM.
Các thành viên MTTQ thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt
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tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời đề xuất tham
mưu với Đảng ủy, phối hợp với chính quyền để có những
giải pháp, định hướng hợp với lòng dân. Từ đó huy động
được sức người, sức của, nhân dân phấn khởi hưởng ứng
hiến đất, hiến công, góp tiền để xây dựng NTM. 

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Việc gì có lợi cho dân thì
dù có khó mấy cũng phải làm”, với phương châm “Lấy sức
dân xây dựng cuộc sống cho dân”, năm 2014, xã Sơn Đà bắt
đầu triển khai công tác dồn điền đổi thửa xây dựng NTM. Lúc
đầu còn gặp khó khăn, song với sự kiên trì trong tuyên
truyền, vận động, MTTQ phối hợp với UBND xã tổ chức 10
hội nghị tại 5 thôn với trên 1.900 lượt người tham dự để
thống nhất việc đóng góp 30% tiền làm đường giao thông
nông thôn, giao thông nội đồng. Khi đã hiểu được lợi ích của
xây dựng NTM, nhân dân đã tự nguyện hiến 35 nghìn m2 đất,

MTTQ Việt Nam xã Sơn Đà triển khai công tác Mặt trận.
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trên 1.220m2 tường rào cùng nhiều tài sản trên đất có giá trị.
Tiêu biểu như thôn Trí Phú, nhân dân hiến 12.226m2 đất sản
xuất nông nghiệp, thôn Khê Thượng hiến 21.200m2, thôn
Yên Thịnh hiến 936m2 đất thổ cư, thôn Bằng Y hiến 400m2

đất làm đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, xã còn huy
động nhân dân đóng góp trên 8,5 tỷ đồng và vận động các
hộ tự nguyện đóng góp trên 770 triệu đồng và 578 ngày công
để làm đường giao thông nông thôn. Phát huy hiệu quả vai
trò của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, MTTQ Việt Nam xã đã
hướng dẫn Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ thực hiện tốt công tác
giám sát các quy hoạch, đề án, tạo sự đồng thuận khi triển
khai, nhất là việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực
đóng góp của nhân dân. Trong 3 năm đã tham gia giám sát
tổng số 43 công trình, phát hiện 1 công trình không đảm bảo
chất lượng; phối hợp hòa giải thành 10/10 vụ mâu thuẫn
tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong gia đình. Mọi mâu thuẫn
tranh chấp đều được giải quyết kịp thời. Vì vậy không có tình
trạng đơn thư, khiếu kiện vượt cấp. 

Thực hiện phong trào xây dựng ngõ xóm tự quản, MTTQ
Việt Nam xã đã hướng dẫn các Ban CTMT KDC tích cực tuyên
truyền, vận động nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công để
xây dựng cổng xóm và đăng ký xây dựng mô hình “Ngõ xóm
tự quản”, tùy theo từng KDC để huy động sự đóng góp của
nhân dân. Đến nay đã có 35/49 ngõ xóm hoàn thành cổng
ngõ đẹp, khang trang, đánh số thứ tự các ngõ xóm và đăng
ký xây dựng “Ngõ xóm tự quản”.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Danh Giáp - Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Đà cho biết: Để làm tốt công
tác huy động bà con nhân dân thực hiện tốt chương trình
xây dựng NTM thì trước hết MTTQ phải tuyên truyền vận
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động để nhân dân hiểu được tình hình thực tế cộng đồng
dân cư sinh sống, những vấn đề gì cần phải khắc phục, cái
gì cần làm trước, cái gì làm sau... Từ đó động viên, định
hướng rõ cho bà con hiểu được nghĩa vụ cũng chính là
trách nhiệm của mình để xây dựng quê hương, vừa “ích
nước, vừa lợi nhà”.

Với những kết quả đã đạt được, nhiều năm qua, MTTQ
Việt Nam xã Sơn Đà luôn được MTTQ Việt Nam huyện đánh
giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp,
các ngành khen thưởng. Năm 2014 và 2016, Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã Sơn Đà được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà
Nội tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong CTMT.

Ông Nguyễn Danh Hảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
xã đánh giá cao vai trò của MTTQ Việt Nam xã và các Ban
CTMT trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây
dựng NTM. Đầu tiên phải nói đến sự đoàn kết của tập thể
Ban Thường trực, sau đó là sự đồng thuận của nhân dân.
MTTQ Việt Nam xã Sơn Đà xứng đáng là đơn vị đi đầu trong
các phong trào thi đua của địa phương. 

Chia tay với Sơn Đà, quê hương của nhà thơ Tản Đà -
Nguyễn Khắc Hiếu, tôi thực sự ấn tượng với vẻ mộc mạc của
làng quê. Nằm cạnh con sông Đà bốn mùa hiền hoà xanh
mát, với những con đường khang trang sạch sẽ, những ô thửa
ruộng bằng phẳng trên cánh đồng rộng thẳng cách cò bay,
giờ đây Sơn Đà không chỉ là nỗi nhớ, niềm thương mà còn
là niềm tự hào của mỗi người con được sinh ra và lớn lên
trên mảnh đất này.

PHAN HOA
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“BÔNG HOA ĐẸP XỨ MƯỜNG”

Nhiệt tình, năng động trong công việc, luôn biết quan
tâm đến đồng nghiệp, gần gũi chia sẻ với những hoàn cảnh
khó khăn - đó là tấm gương bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Chủ
tịch Hội LHPN huyện, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam
huyện Ba Vì.

Sinh năm 1962 tại vùng quê nghèo thuộc đồng bào dân
tộc thiểu số xã Minh Quang, huyện Ba Vì, 18 tuổi, Nguyễn
Thị Thanh Hải, người con của xứ Mường đã xung phong lên
đường nhập ngũ và đóng quân ở C2-E205, Bộ Tư lệnh Thông
tin. Vốn là người có tinh thần trách nhiệm, sôi nổi, tích cực
tham gia các hoạt động, 20 tuổi, người con gái trẻ ấy đã vinh
dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Năm 1984, bà xuất
ngũ, chuyển về công tác tại Hội LHPN huyện Ba Vì. 33 năm
công tác hội, từ nhân viên, rồi Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội
LHPN huyện, đồng thời có 02 khoá tham gia Huyện ủy viên
và là đại biểu HĐND huyện, dù ở cương vị công tác nào, bà
luôn xác định cần phải phấn đấu học tập và rèn luyện để
xứng đáng với truyền thống của quê hương và góp phần
cùng với mỗi người dân, mỗi phụ nữ Việt Nam phát huy
truyền thống “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. 

Với tinh thần đoàn kết, năng động, bà đã cùng với
Thường trực Hội LHPN huyện chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt
động hỗ trợ hội viên phụ nữ về mọi mặt. 5 năm qua, Hội
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LHPN huyện đã giúp hội viên vay trên 340 tỷ đồng từ
nguồn vốn Ngân hàng NN & PTNT, Ngân hàng Chính sách
xã hội. Qua đó, giúp 842 hội viên phụ nữ nghèo có địa
chỉ thoát nghèo. 100% hộ nghèo do nữ làm chủ được hỗ
trợ các điều kiện để phát triển kinh tế và 80 - 85% đã có
mức sống khá hơn. Hội cũng chỉ đạo các Chi hội phụ nữ
cơ sở tham gia hòa giải thành công 291 vụ mâu thuẫn
trong nhân dân và giải quyết có hiệu quả 10 đơn thư liên
quan đến quyền của phụ nữ và trẻ em, chủ yếu là vấn đề
hôn nhân và bạo lực gia đình. Tổ chức nhiều hoạt động
tuyên truyền, tập huấn kiến thức nuôi dạy con, phòng
chống bạo lực gia đình, các kiến thức về giới, bình đẳng
giới, kỹ năng làm cha, mẹ tốt, kỹ năng làm vợ, làm mẹ, tổ
chức cuộc sống gia đình... cho 374.785 lượt cán bộ, hội
viên phụ nữ. Đồng thời, vận động cán bộ, hội viên ủng hộ
được trên 4 tỷ 600 triệu đồng xây dựng 20 nhà “Mái ấm

Bà Nguyễn Thị Thanh Hải (đứng thứ nhất từ phải sang) 
nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc".
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tình thương” và tặng quần áo, sách vở, trao học bổng,
chăm lo gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, phụ
nữ bị bệnh hiểm nghèo, phụ nữ đơn thân, tàn tật. 

Ngoài công tác hội, với vai trò là Ủy viên Ủy ban
MTTQ Việt Nam huyện, thành viên Ban trợ giúp người
nghèo của huyện, thành viên BCĐ CVĐ “Người Việt Nam
ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, bà luôn xác định vai trò
và nhiệm vụ của bản thân trong công tác phối hợp để
cùng với MTTQ Việt Nam huyện triển khai và thực hiện
tốt các nhiệm vụ, nhất là những nội dung của CVĐ
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Bên cạnh
đó, phối hợp với MTTQ huyện khảo sát trên 150 hộ
nghèo có nhà ở xuống cấp đề nghị xây nhà Đại đoàn kết;
tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ cơ quan, hội viên
ở cơ sở ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Cứu trợ” và
các loại quỹ nhân đạo từ thiện khác đạt kết quả cao. Tâm
sự với chúng tôi, bà chia sẻ: “Người cán bộ muốn làm
tốt mọi công việc thì trước tiên cần phải có cái tâm và
phải biết hy sinh, biết sắp xếp công việc một cách có
khoa học; đồng thời phải có sự hài hòa giữa công việc
xã hội với cuộc sống gia đình”.

Là một CCB, cựu quân nhân và là người mẹ, bà luôn
hiểu được sự hy sinh của đồng đội và nỗi đau thầm lặng
của các mẹ Việt Nam anh hùng khi phải xa những đứa con
thân yêu mà mình dứt ruột đẻ ra. Vì vậy, bà luôn dành
tình cảm và sự quan tâm đến các bà, các mẹ. Nhiều năm
nay, cứ vào dịp kỷ niệm Ngày TBLS hàng năm, bà lại trích
một phần tiền lương của mình, tự tay mua những vật
dụng như: Chăn màn, quần áo, đến thăm, động viên các
mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn. Giá trị các phần quà
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không lớn, nhưng trong đó là cả tình thương yêu, sự kính
trọng xuất phát từ cái tâm của người cán bộ phụ nữ đối
với các bà, các mẹ.

Với những thành tích đạt được, nhiều năm liền bà đạt
danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” cấp cơ sở, được UBND TP, Hội
LHPN TP và huyện tặng Bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, bà
đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì
có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2011 - 2015,
góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.
Bà cũng được Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm
chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” năm 2015. Bà
xứng đáng là bông hoa đẹp tô điểm cho đời.

PHAN HOA 
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TẤM GƯƠNG CHỦ TỊCH MTTQ VIỆT NAM 
XÃ PHÚ PHƯƠNG, HUYỆN BA VÌ

Được gần gũi,
tiếp xúc với nhiều
cán bộ Mặt trận ở cơ
sở, nhưng người để
lại trong tôi sự trân
trọng và mến phục
nhất, đó là tấm
gương ông Phùng
Quốc Thà - Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt
Nam xã Phú Phương,
huyện Ba Vì.

Năm 1980, sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp quản
lý điện, ông Thà về công tác tại địa phương và được phân
công làm Đội trưởng Đội Cơ khí điện HTX Phú Phương.
Từ tháng 7/2008 đến nay, ông tham gia CTMT. 03 năm là
Phó Chủ tịch, 06 năm là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
xã, với nhiều khóa tham gia Đảng ủy viên, ông Phùng
Quốc Thà luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, khiêm tốn
của người cán bộ Mặt trận. 

Trong công việc, ông luôn tích cực tham mưu, đề
xuất kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết

Ông Phùng Quốc Thà.
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những bức xúc của các tầng lớp nhân dân đúng đắn, phù
hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Đặc biệt, đối
với phong trào xây dựng NTM, xác định đẩy mạnh xây
dựng đường giao thông nông thôn là một trong những
nhiệm vụ quan trọng, ông đã cùng tập thể Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các Ban CTMT vận
động nhân dân tham gia hiến trên 4,3ha đất làm đường
giao thông nông thôn và giao thông nội đồng. Đồng thời,
vận động nhân dân và các nhà hảo tâm đóng góp ngày
công và kinh phí xây dựng NTM với tổng số tiền trên 4,5
tỷ đồng.

Năm 2010, xã Phú Phương được huyện giao là đơn vị
làm điểm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc
mừng thọ. Xác định vai trò trách nhiệm của người đứng
đầu, ông đã chủ động cùng với Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã triển khai thực hiện nhiều giải pháp
đồng bộ trong tuyên truyền, vận động. Lúc đầu cũng còn
nhiều khó khăn, bởi thói quen hủ tục cũ vẫn còn ăn sâu
trong tư tưởng và trong nếp nghĩ của người dân. Với
phương châm “mưa dầm thấm lâu”, không chùn bước
trước khó khăn, bằng sự nhiệt tình, tâm huyết trong công
việc, ông đã cùng với các Ban CTMT tích cực đi sâu, đi sát
đến từng KDC để nắm bắt tư tưởng của bà con nhân dân,
từ đó kịp thời động viên nhân dân thực hiện tốt nếp sống
văn minh. MTTQ cũng phối hợp với Đài Truyền thanh xã
thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh
gương điển hình trong các KDC để nhân rộng trong toàn
xã. Kết quả, trong nhiều năm qua, việc thực hiện nếp
sống văn minh trong tổ chức mừng thọ cho các cụ đến
tuổi chẵn, tuổi tròn đều được duy trì thực hiện tốt. 100%
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các gia đình tổ chức gọn nhẹ, đúng thời gian quy định,
không ăn uống phô trương. Hiện nay, xã Phú Phương là
đơn vị dẫn đầu toàn huyện Ba Vì về thực hiện mừng thọ
theo nếp sống văn minh.

Cùng với việc tham gia công tác xã hội, trong gia
đình, ông là người con hiếu thảo, người chồng thủy
chung và là người cha, người ông mẫu mực. Hiện nay,
gia đình ông có 4 thế hệ cùng chung sống. Bản thân ông
luôn là sợi dây gắn kết sự yêu thương giữa mọi người
trong gia đình với nhau, tạo nên sự đầm ấm, đoàn kết.
Điều phấn khởi nhất đối với ông đó là giờ đây các con
của ông đều đã có gia đình và có công ăn việc làm ổn
định. 

Trò chuyện với chúng tôi, ông tâm sự: “Để lãnh đạo
CTMT của địa phương đạt kết quả như trên phải nói đến
sự đoàn kết của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam xã Phú Phương, sự gương mẫu, nhiệt tình của
người lãnh đạo, sự vào cuộc tích cực của Ban CTMT
cùng với sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân”.

Với tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy trong công
việc, ông Phùng Quốc Thà thực sự là tấm gương sáng,
được Đảng mến, dân tin và chính quyền tôn trọng. Sự
tâm huyết, nhiệt tình và trách nhiệm của ông đã góp
phần đưa MTTQ Việt Nam xã Phú Phương liên tục 5 năm
liền đạt danh hiệu “Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ”, nhiều năm được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tặng
Bằng khen. Bản thân ông được Ủy ban MTTQ Việt Nam
TP tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong CTMT;
được Công an TP tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc
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trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ
ANTQ” và nhiều giấy khen của UBND, Ủy ban MTTQ Việt
Nam huyện.

Dẫu cuộc sống còn nhiều lo toan vất vả nhưng tôi
tin chắc rằng, bằng nghị lực, bằng niềm tin, lòng đam
mê với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, ông sẽ vượt qua
tất cả để mãi mãi là một tấm gương sáng cho mọi người
noi theo.

PHAN HOA 
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Điểm sáng Thủy Xuân Tiên

Xã Thủy Xuân Tiên (huyện Chương Mỹ) có 4.297 hộ với
16.400 khẩu, sinh sống ở 11 thôn, xóm. Phát huy vai trò và
sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thời gian qua,
MTTQ Việt Nam xã Thủy Xuân Tiên và các tổ chức thành
viên đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân
dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ,
góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa
phương. Đây cũng là một trong những điểm sáng của
huyện Chương Mỹ trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết
xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, ngay từ đầu năm,
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức ký kết quy chế phối
hợp hành động giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBND, giữa
Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên; giữa
Trưởng thôn, xóm và Trưởng các ban CTMT; đồng thời,
triển khai ký giao ước thi đua tới 11 Ban CTMT. Nhận thức
CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở
KDC”, nay là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô
thị văn minh” là CVĐ lớn mang tính xã hội và có ý nghĩa
nhân văn sâu sắc, MTTQ Việt Nam xã Thủy Xuân Tiên và
các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền 5 nội
dung của CVĐ này tại các hội nghị, các cuộc họp dân và qua
hệ thống truyền thanh, đảm bảo 100% KDC được nghe,
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nắm bắt và hưởng ứng thực hiện, tạo thành phong trào thi
đua sôi nổi trong toàn dân. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt
Nam xã cũng lựa chọn các KDC để làm điểm đối với từng
nội dung, sau đó nhân rộng trong toàn xã. Chính vì vậy mà
hiệu quả CVĐ được nâng cao. Nhân dân trong xã luôn đoàn
kết tham gia phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo, làm
giàu chính đáng. Song song với phát triển KTXH, phong
trào VHVN trên địa bàn xã cũng được đẩy mạnh. Việc cưới,
việc tang được thực hiện theo nếp sống văn minh. Tình
hình ANTT luôn được đảm bảo. Đến nay, toàn xã đã có 87%
số hộ đạt tiêu chuẩn GĐVH, 4 làng được công nhận danh
hiệu Làng văn hóa, 3 làng được công nhận lại danh hiệu
Làng văn hóa. 100% số hộ trên địa bàn xã đã được dùng
nước hợp vệ sinh. 11/11 KDC đều có điểm thu gom rác thải.
Cảnh quan môi trường luôn giữ gìn xanh - sạch - đẹp. 

MTTQ Việt Nam xã Thủy Xuân Tiên tổ chức ký kết quy chế hoạt động 
giữa Trưởng thôn, xóm và Trưởng ban CTMT.
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Đặc biệt, với tinh thần tương thân tương ái, trong 3 năm
(từ 2014 - 2016) Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức
thành viên đã vận động quỹ “Vì người nghèo” được 196
triệu đồng; hỗ trợ xây dựng mới 03 ngôi nhà Đại đoàn kết,
hỗ trợ tu sửa nâng cấp 3 nhà dột nát; phối hợp tổ chức
thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo có
hoàn cảnh khó khăn... Ngoài ra, MTTQ Việt Nam xã cũng
đã vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được trên 187 triệu
đồng, quỹ “Khuyến học” được trên 180 triệu đồng. Song
song với các hoạt động này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cũng
tích cực tham gia giám sát và PBXH, góp phần xây dựng hệ
thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Một điểm nổi bật khác ở Thủy Xuân Tiên, đó là việc thực
hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn
minh” được gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân chung
sức xây dựng NTM” ở địa phương. Để tạo sự đồng thuận cao
trong nhân dân cũng như để người dân thấy được vai trò và
trách nhiệm của mình trong việc xây dựng NTM, Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành
động cụ thể. Trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân về ý
nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, các tiêu chí trong Bộ tiêu
chí Quốc gia về NTM. Với phương châm “lấy sức dân để xây
dựng cho dân”, MTTQ Việt Nam xã Thủy Xuân Tiên đã nỗ
lực thực hiện lời dạy của Bác Hồ “việc gì có lợi cho dân thì
hết sức làm”, để tập trung vào thực hiện các tiêu chí khó.
Nhờ đó, qua 5 năm (2011 - 2015) triển khai thực hiện
chương trình xây dựng NTM, MTTQ Việt Nam xã và các đoàn
thể trong xã đã vận động, huy động được trên 2 tỷ đồng cùng
hàng trăm nghìn ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng. Cùng



213GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 3

với các tổ chức thành viên, MTTQ Việt Nam xã luôn tích cực
đi đầu trong việc vận động nhân dân tham gia ứng dụng tiến
bộ KHKT vào sản xuất, phát triển các ngành nghề, phát triển
kinh tế trang trại; chủ động hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều
kiện cho nhân dân tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay từ các
chương trình, dự án. Nhờ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình
mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp tăng thu nhập cho lao
động nông thôn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn
xuống còn 2,77%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33,8
triệu đồng/người/năm. Đến cuối năm 2016, xã đã được
UBND TP Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Với những kết quả đạt được, liên tục 3 năm (từ 2014 -
2016), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thủy Xuân Tiên đã vinh
dự được Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt
Nam TP Hà Nội tặng Bằng khen, UBND huyện và Ủy ban
MTTQ huyện tặng nhiều giấy khen. Đây là những phần
thưởng đồng thời cũng là động lực để MTTQ Việt Nam xã
Thủy Xuân Tiên tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ, góp phần phát triển KTXH của địa phương.

HOÀI LƯU - LAN OANH
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Ông Chủ tịch Mặt trận 
gương mẫu, tận tụy với công việc

Ông Hồ Thành Duyên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ) được mọi
người yêu mến và biết đến bởi là một cán bộ luôn gương
mẫu, tận tụy với công việc, với nhân dân. 

Từng tham gia quân đội tại Sư đoàn 375, Quân chủng
Phòng không - Không quân, đến năm 1983 ông Duyên
xuất ngũ về tham gia công tác tại thị trấn Xuân Mai. Tại
địa phương, ông được tín nhiệm và đảm nhận nhiều chức
vụ quan trọng như: Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thị
trấn, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND, Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch HĐND xã. Đến năm 2013, ông bắt đầu đảm
nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn
Xuân Mai. Trên cương vị công tác của mình, ông luôn
quan tâm tìm tòi những giải pháp nhằm thực hiện tốt
công việc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao. Phát huy vai trò của người làm CTMT, tại các
hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, ông đã có nhiều
kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp tâm huyết đầy trách
nhiệm với mong muốn giúp cho CTMT địa phương thu
được kết quả cao, khối đại đoàn kết toàn dân không
ngừng được củng cố mở rộng. Ông thường xuyên tham
mưu, đề xuất kịp thời với cấp ủy Đảng về những tâm tư,
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nguyện vọng chính đáng của nhân dân để cấp ủy Đảng
có chủ trương, Nghị quyết đúng đắn, phù hợp với điều
kiện cụ thể của địa phương; thường xuyên phối hợp chặt
chẽ với chính quyền nên trong quá trình thực hiện các
nhiệm vụ của Mặt trận đã thu được kết quả cao.

Đối với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa ở KDC”, nay là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng
NTM, đô thị văn minh”, ông đã thường xuyên nắm bắt
tình hình, trao đổi và hướng dẫn Ban CTMT các KDC thực
hiện 5 nội dung của CVĐ. Qua quá trình thực hiện, nhân
dân trên địa bàn thị trấn luôn phát huy tinh thần đoàn
kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng
đô thị văn minh. Trong đó, nổi bật từ năm 2013 đến nay,
cán bộ và nhân dân của thị trấn đã đóng góp xây dựng

Ông Hồ Thành Duyên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Xuân Mai
trao Quyết định bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Vương Thị Mai.
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các công trình phúc lợi tại các KDC với tổng trị giá trên
5,5 tỷ đồng, góp phần đưa bộ mặt thị trấn có nhiều đổi
thay, ngày càng khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp hơn.
Bên cạnh đó, mỗi người dân, mỗi hộ dân cũng luôn nâng
cao ý thức trong việc phát triển kinh tế gia đình, tích cực
ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu
cây trồng, vật nuôi, góp phần tăng thu nhập cho hộ gia
đình, góp phần tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo. Đến cuối
năm 2016, thị trấn Xuân Mai chỉ còn 106 hộ nghèo, chiếm
tỷ lệ 2,01%. Bình quân thu nhập đầu người đạt 42,5 triệu
đồng/người/năm. Số hộ đạt tiêu chuẩn GĐVH chiếm 91%.
43 hộ đạt GĐVH tiêu biểu. 3.660 hộ đạt danh hiệu GĐVH
3 năm liên tục. 2/9 khu phố được công nhận TDP văn
hóa. 5 cơ quan, đơn vị, trường học được công nhận đơn
vị văn hóa. 4/5 trường được công nhận đạt chuẩn quốc
gia. Thị trấn được công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia
về y tế. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam
các cấp, thông qua phương thức vận động sáng tạo của
cá nhân ông Duyên cũng như Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam thị trấn và các tổ chức thành viên, trong
3 năm từ 2013 - 2016 đã vận động nhân dân tham gia ủng
quỹ “Vì người nghèo” được trên 400 triệu đồng. Đã hỗ
trợ xây dựng mới 04 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo
và tặng quà, hỗ trợ khám bệnh, sửa chữa nhà ở cho các
hộ nghèo, hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn... với
trị giá hàng trăm triệu đồng.

Với tinh thần trách nhiệm cao, thái độ tận tụy trong
công việc, ông đã luôn sâu sát nhân dân, lắng nghe và
phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân với
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cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Qua đó đã góp
phần tích cực trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính
trị của địa phương, được nhân dân yêu mến. Ông Hồ
Thành Duyên đã vinh dự được Ủy ban TW MTTQ Việt Nam
tặng Bằng khen, được UBND TP Hà Nội trao tặng danh
hiệu “Người tốt, việc tốt”; được Ủy ban MTTQ Việt Nam
TP tặng Bằng khen và nhiều giấy khen của UBND huyện,
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ.

HOÀI LƯU
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NGHỆ NHÂN CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP 
CHO QUÊ HƯƠNG

Là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và là Nghệ
nhân của làng nghề mây giang đan Phú Vinh, xã Phú
Nghĩa, huyện Chương Mỹ, ông Nguyễn Văn Trung đã có
nhiều đóng góp cho các phong trào thi đua yêu nước ở
địa phương và đặc biệt đã mở ra hướng đi mới cho nghề
truyền thống của quê hương, mang sản phẩm mây tre đan
của Việt Nam vươn ra thế giới. 

Sinh ra và lớn lên ở làng nghề mây giang đan Phú Vinh
vốn có bề dày truyền thống lịch sử hơn 400 năm, vì vậy, ông
Trung đã sớm được tiếp cận, học hỏi và biết làm hàng mây
giang đan từ nhỏ. Sau khi học phổ thông ông đã trở thành
một thợ lành nghề, rồi thành thợ giỏi và được làng nghề
tôn vinh là Nghệ nhân từ năm 1980.

Đứng trước những thách thức mới của cơ chế thị trường
và suy thoái kinh tế toàn cầu, thị trường tiêu thụ sản phẩm
mây tre đan Phú Vinh ngày càng thu hẹp. Vừa là Ủy viên Ủy
ban MTTQ Việt Nam huyện, vừa là Nghệ nhân Ưu tú của
làng nghề, ông luôn trăn trở làm sao để gìn giữ và phát triển
nghề truyền thống của quê hương. Từ 25 người ban đầu
trong Đội kỹ thuật của HTX Mây giang đan Phú Vinh, ông
Nguyễn Văn Trung đã thành lập Tổ hợp mây giang đan Phú
Vinh. Đến năm 2005, ông thành lập Công ty TNHH Mỹ
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nghệ Hoa Sơn, đầu tư nghiên cứu cải tiến mẫu mã sản
phẩm, tập trung sản xuất những mặt hàng thiết yếu, những
sản phẩm mỹ nghệ trang trí tinh xảo, đáp ứng nhu cầu thị
hiếu người tiêu dùng, đưa máy móc vào sản xuất để giảm
ngày công lao động, giúp làng nghề đứng vững trước sự
cạnh tranh gay gắt của thị trường. Hiện nay, sản phẩm mây
giang đan của Công ty Hoa Sơn không chỉ phục vụ nhu cầu
trong nước mà còn chiếm lĩnh được những thị trường khó
tính như EU và một số nước châu Á như Nhật Bản, Hàn
Quốc... Tính trung bình mỗi năm, Công ty ông Trung cho
ra khoảng 20 loại mẫu khác nhau, cho thu nhập khoảng
trên 3 tỷ mỗi năm, tạo việc làm cho 25 lao động tại chỗ với
tay nghề cao và khoảng 300 lao động thời vụ. Mỗi năm,
Công ty xuất khoảng 15 đơn hàng. Để có được những đơn
hàng như vậy trong điều kiện mặt hàng mây tre đan trong

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn
trao khen thưởng cho ông Nguyễn Văn Trung (ngoài cùng bên trái ảnh).



220 GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 3

nước đang dậm chân tại chỗ thì bản thân ông và các cộng
sự đã phải nỗ lực hết mình cho ra những mẫu mã và sản
phẩm độc đáo. 

Mặc dù là Giám đốc, song ông vẫn luôn tự rèn luyện và
nâng cao kỹ năng tay nghề. Với hơn 40 năm trong nghề,
ngoài những sản phẩm đồ gia dụng, ông đã làm ra khoảng
300 bức chân dung các vị lãnh tụ nổi tiếng trong và ngoài
nước, trong đó có hơn 200 bức khắc họa chân dung Bác
Hồ với nhiều sắc thái riêng trên chất liệu mây giang đan.
Ông là người duy nhất thể hiện sống động hình ảnh vị lãnh
tụ trên chất liệu mây giang đan. Các tác phẩm của ông đã
góp phần vinh danh, quảng bá thương hiệu làng nghề mây
giang đan truyền thống Phú Vinh trong nước và quốc tế.

Cùng với Công ty TNHH Mỹ nghệ Hòa Sơn, ông Trung
còn thành lập Trung tâm Dạy nghề tư thục mây giang đan
Phú Vinh nhằm đào tạo những người thợ có tay nghề cao
để gìn giữ và phát triển làng nghề. Từ khi thành lập (năm
2007) đến nay, Trung tâm đã đào tạo miễn phí cho gần
5.000 lao động ở Hà Nội và các tỉnh, thành bạn, trong đó
có hơn 1.000 NKT thành nghề, tạo công ăn việc làm, thu
nhập ổn định. 

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, thường
xuyên cải tiến mẫu mã chất lượng sản phẩm đáp ứng thị hiếu
của khách hàng, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động,
ông Nguyễn Văn Trung luôn gương mẫu đi đầu trong các
hoạt động của địa phương. Bản thân ông luôn chấp hành và
thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực đóng góp ủng
hộ cho quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của
địa phương với trị giá hàng chục triệu đồng. Ông còn tham
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gia đóng góp làm đường giao thông nông thôn, các hoạt
động văn hóa của địa phương; thường xuyên giúp đỡ những
hoàn cảnh khó khăn; đồng cảm và sẻ chia sâu sắc với những
NKT kém may mắn. 

Bằng tài năng và những cống hiến, đóng góp cho xã
hội, năm 2005, ông được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam
phong tặng danh hiệu Nghệ nhân làng nghề. Nhiều năm
liền, ông được Ủy ban MTTQ Việt Nam - UBND huyện
Chương Mỹ tặng giấy khen, được UBND - Ủy ban MTTQ Việt
Nam TP Hà Nội tặng Bằng khen; 5 lần ông được tặng danh
hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu của Thủ đô. Năm 2016,
ông vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu
Nghệ nhân Ưu tú. 

Những danh hiệu đó được ông treo ngay ngắn, trang
trọng trong gian phòng nhỏ nơi làm việc và sáng tác mẫu
của ông, nhưng với Nghệ nhân Nguyễn Văn Trung phần
thưởng lớn nhất của đời mình vẫn là những thế hệ học trò
lần lượt ra đời tiếp bước nghề truyền thống để làng nghề
Phú Vinh mãi trường tồn với thời gian, xã Phú Nghĩa ngày
càng giàu đẹp, văn minh. 

HOÀI LƯU
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“NHÀ CÓ SỐ, PHỐ NỞ HOA” Ở ĐOÀI KHÊ

Đoài Khê là một thôn nhỏ của xã Đan Phượng, huyện Đan
Phượng. Mặc dù nằm giáp với thị trấn Phùng, có KTXH phát
triển sôi động nhưng trên địa bàn thôn vẫn còn lưu giữ được
nhiều nét văn hóa đặc trưng của nông thôn Bắc Bộ. Cùng với
xã Đan Phượng, thôn Đoài Khê đã hoàn thành chương trình
xây dựng NTM. Hiện nay, Cấp ủy, chính quyền, Ban CTMT
thôn Đoài Khê lại tiếp tục phát động nhân dân “nâng chất”
các tiêu chí trong xây dựng NTM, bắt đầu từ những việc nhỏ
nhất như phong trào “nhà có số, phố nở hoa”.

Thôn Đoài Khê có khoảng 600 hộ dân với hơn 2.000 nhân
khẩu sinh sống. Trước những năm 2010, khi Đoài Khê mới bắt
tay vào xây dựng NTM, đường đi, lối lại trong thôn Đoài Khê
hầu hết là đường đất. Hiếm lắm mới có đoạn được vỉa gạch
nhưng cũng chỉ lát khoảng giữa rộng chừng gần 1m, còn hai
bên vẫn lầy lội. Không những thế, hệ thống cống rãnh thoát
nước hoàn toàn lộ thiên, gây ô nhiễm môi trường. 

Bắt tay vào xây dựng NTM, tranh thủ hỗ trợ của TP, Cấp
ủy, chính quyền và Ban CTMT thôn Đoài Khê đã vận động
nhân dân lao động sản xuất, phát triển KTXH và tham gia
vào các công việc chung của địa phương. Trong các Hội nghị
đại biểu nhân dân vào đầu các năm của thôn, người dân đã
chủ động tham gia bàn bạc nhiều nội dung để đưa thôn Đoài
Khê và xã Đan Phượng trở thành địa phương tiêu biểu trong
phong trào xây dựng NTM của huyện. Ông Bùi Văn Tín - Phó
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Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đan Phượng cho biết:
Chính nhờ sự chủ động, coi xây dựng NTM là việc của dân
nên bà con sẵn sàng tham gia đóng góp tiền của, ngày công
làm các công trình phúc lợi. Chỉ trong vòng hơn 30 ngày,
thôn Đoài Khê đã hoàn thành bê tông hóa 32 ngõ ngách,
rộng từ 2 - 4m. Trong đó, người dân đóng góp trên 5.000
ngày công, trị giá 780 triệu đồng. 

Năm 2016, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã,
Quán thôn Đoài Khê đã được trùng tu xây dựng to đẹp. Để
thực hiện công trình này, nhân dân trong thôn đã tham gia
đóng góp 1.800 ngày công lao động, công đức tiền và nhiều

hiện vật trị giá
hơn 600 triệu
đồng. Đáng chú
ý, nhiều gia đình
có điều kiện đã
công đức số tiền
lớn như gia đình
ông bà Phượng
Hậu ủng hộ 50
triệu đồng; gia
đình ông bà Phú
Thanh ủng hộ 10
triệu đồng, gia

đình ông bà Mận Sản đã hiến 50m2 đất, gia đình ông bà Bảy
Tâm hiến 5m2 đất; gia đình ông bà Liên Hiền hiến 4m2 đất
để mở rộng Quán thôn... Mới đây, bà con đã tiếp tục đóng
góp được 240 triệu đồng làm khung và mái che của sân nhà
văn hóa. Từ khi có mái che, nhân dân có thể tổ chức nhiều
sự kiện lớn trong thôn mà không sợ mưa, nắng như trước. 

Quán thôn Đoài Khê mới được trùng tu xây dựng.
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Hiện nay, thôn Đoài Khê đang tiếp tục triển khai xây
dựng mô hình NTM kiểu mẫu. Trưởng ban CTMT thôn Đoài
Khê Nguyễn Hữu Phú cho hay: Trước đây, đường ngõ xóm ở
Đoài Khê không có biển báo, các gia đình chưa có số nhà,
mỗi khi người ở xa đến, tìm địa chỉ gặp nhiều khó khăn. Xã
Đan Phượng đang triển khai gắn số nhà, biển báo các ngõ
xóm. Cùng với đó, trồng cây xanh và các tuyến đường hoa
để tạo cảnh quan theo tinh thần “Nhà có số, phố nở hoa”.
Đến nay, tuyến đường hoa đã được làm điểm từ khu vực
xung quanh ao làng, khu trung tâm văn hóa của thôn, tạo
cảnh quan đẹp, được nhân dân đồng tình ủng hộ cao.
Đường đã đẹp hơn, khang trang hơn, nhiều hộ dân cũng tự
giác trồng những chậu hoa trước ngõ của gia đình mình,
khiến những con ngõ nhỏ thêm đẹp... Bà con cũng cam kết
thực hiện nhiều việc như: Không nuôi chó thả rông, toàn
dân tham gia đảm bảo TTATGT, TTVSMT, không tàng trữ các
vật dễ cháy nổ trong nhà... 

Duy trì thường xuyên đường làng phong quang, sạch đẹp,
không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật...
đó là những điều nhân dân thôn Đoài Khê đang nỗ lực cố
gắng duy trì. Các chi đoàn, chi hội, các xóm được thôn giao
phân công quản lý các đoạn đường tự quản, nhắc nhở các hội
viên giữ gìn vệ sinh chung, vừa làm sạch môi trường, vừa giúp
đường thông, hè thoáng. Nhân dân tích cực tham gia và có ý
thức giữ gìn, bảo vệ hàng cây, đường hoa xanh - sạch - đẹp,
giữ gìn mặt nước ao sạch hơn, trong hơn. Những việc làm
tưởng như nhỏ bé nhưng đã góp phần đưa Đoài Khê trở thành
một trong những điểm sáng của huyện Đan Phượng về xây
dựng nếp sống văn hóa ở KDC.

MINH PHÚ
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CÙNG NHÂN DÂN ĐổI MớI 
NếP NGHĩ, CÁCH LÀM

Bám sát nhiệm vụ
chính trị của địa phương,
đổi mới nội dung, phương
thức hoạt động theo
hướng thiết thực, hiệu
quả, Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã Trung
Châu, huyện Đan Phượng
Bùi Văn Hưng đã có nhiều
đóng góp vào việc củng cố
khối đại đoàn kết toàn
dân. Tích cực tuyên
truyền, vận động nhân dân
đẩy mạnh các phong trào
thi đua yêu nước, các CVĐ.
Nổi bật là CVĐ “Toàn dân
đoàn kết xây dựng NTM,
đô thị văn minh”.

Có thể khẳng định, thành công nhất mà Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã Trung Châu đạt được thời gian qua chính là đã
cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đưa nghị quyết Đảng
vào cuộc sống; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân

Ông Bùi Văn Hưng.
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dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nhất là trong việc cưới,
việc tang và lễ hội. Năm 2013, khi xã Trung Châu đẩy mạnh
thực hiện Chỉ thị số 22-CT/HU (ngày 13/3/2013 của Huyện
ủy Đan Phượng) và Nghị quyết của Đảng ủy xã về tăng
cường lãnh đạo thực hiện nếp sống văn minh trong thời kỳ
CNH, HĐH về việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ và ứng
xử văn hóa, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Châu đã chủ
động chọn việc “Tang văn minh tiến bộ” làm phong trào
nòng cốt để tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân
thực hiện. 

Thời gian đầu, công tác tuyên truyền, vận động nhân
dân gặp không ít khó khăn bởi những phong tục cũ đã “ăn
sâu, bám rễ” trong cộng đồng, không dễ thay đổi trong
“một sớm một chiều”. Nhờ kiên trì tuyên truyền, vận động
và có những phương thức hỗ trợ thiết thực cho các gia đình
khi có việc, như: Cử Trưởng ban CTMT thôn thay mặt gia
đình làm Trưởng Ban tang lễ, điều hành mọi hoạt động
trong đám tang; KDC hỗ trợ nhân lực để phục vụ công tác
đưa đám, chôn cất “mồ yên mả đẹp” rồi mới bàn giao cho
các gia đình... Một đám, rồi hai đám, khi đã rõ kết quả,
người dân dần dần ủng hộ và làm theo. Tuy nhiên, các gia
đình có tang vẫn chọn hình thức địa táng là chính, việc hỏa
táng chưa nhiều. Trước tình hình đó, tháng 8/2016, ông
Bùi Văn Hưng đã đề xuất với Đảng ủy xã cho Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức hội
nghị tọa đàm về thực hiện “Tang văn minh tiến bộ” nhằm
chuyển đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và toàn thể
nhân dân trong việc thực hiện tang văn minh. Đến nay, các
đám tang trên địa bàn xã đã bỏ hẳn các thủ tục như lăn
đường, rải tiền, vàng; không cúng lễ rườm rà, không bày
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thuốc lá, không làm cỗ mời khách; số ca hỏa táng tăng lên
rõ rệt. Năm 2016, toàn xã có 12/39 ca tử vong đi hỏa táng,
đạt 30,7%. 

Không chỉ đổi mới trong việc tang, đối với việc cưới,
thực hiện Chỉ thị số 22 của Huyện ủy Đan Phượng về việc
cưới tổ chức gọn nhẹ, không mời quá 300 khách, 50 mâm,
ở xã Trung Châu nhiều hộ chỉ làm 30 mâm cỗ. Trong đó,
gia đình ông Đỗ Văn Quyết, thôn 2 đăng ký với Ban CTMT
của thôn tổ chức lễ cưới cho con trai theo nếp sống mới:
Chỉ làm mâm cơm kính báo tổ tiên, không mời cỗ khách.
Thay vào đó, trong lễ cưới, gia đình sẽ mở tiệc trà mời họ
hàng, bạn bè, làng xóm và không nhận phong bì mừng cưới
của khách.

Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô
thị văn minh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chú trọng vận
động nhân dân thực hiện các tiêu chí NTM gắn với bảo vệ
môi trường. Sở dĩ chọn nhiệm vụ này bởi nhân dân xã có
truyền thống chăn nuôi lợn. Trước đây, hầu hết các hộ đều
chăn nuôi nhỏ lẻ trong KDC, thường xuyên đối mặt với
rủi ro về dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, chất lượng thịt
lợn chưa cao và sản phẩm chưa có “thương hiệu” trên thị
trường. Chính vì vậy, MTTQ phối hợp với UBND xã tham
mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trung Châu thành lập
2 HTX chăn nuôi, gồm: HTX dịch vụ chăn nuôi miền B,
với 15 thành viên tham gia, quy mô chăn nuôi từ 100 đến
300 con lợn thịt/hộ, hàng năm HTX cung cấp ra thị trường
trên 50 tấn lợn hơi xuất chuồng, giải quyết việc làm cho
50 lao động thường xuyên với mức lương từ 3,5 triệu
đồng/người/tháng. HTX chăn nuôi an toàn sinh học miền
A, với 30 thành viên tham gia, quy mô chăn nuôi khép kín
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từ lợn sinh sản cho đến lợn thịt xuất chuồng. Ước tính,
mỗi năm HTX này cung ứng ra thị trường 40 tấn lợn sạch,
giải quyết việc làm thường xuyên cho 30 lao động với mức
lương từ 4 triệu đồng/người/tháng. Đáng chú ý, tất cả các
hộ chăn nuôi lợn ở xã đều đã xây dựng được hầm biogas,
làm sạch môi trường chăn nuôi. Không thỏa mãn với kết
quả đạt được, ông Hưng còn tham mưu cho lãnh đạo xã
tiếp tục đề nghị UBND huyện quy hoạch 50ha đất chăn
nuôi xa KDC, nhằm đưa các hộ chăn nuôi ra đồng để có
điều kiện mở rộng sản xuất và đảm bảo VSMT. Đến nay,
trên địa bàn xã Trung Châu đã hình thành được nhiều
chuỗi liên kết chăn nuôi lợn sạch. Xã Trung Châu đang
phấn đấu đến năm 2020 toàn xã có 100% số hộ vào các
chuỗi liên kết, ổn định phát triển, tăng kinh tế cho hộ
chăn nuôi.

Cùng với đa số hộ chăn nuôi của xã Trung Châu, gia
đình ông Bùi Văn Hưng cũng có trang trại lợn với quy mô
hàng chục con lợn nái ngoại và hàng trăm con lợn thịt.
Hàng chục năm nay, nhờ phát triển chăn nuôi lợn sạch,
ông Hưng đã trở thành hộ điển hình trong làm kinh tế
giỏi. Không chỉ làm giàu cho bản thân, cá nhân, ông Hưng
còn giúp 01 hộ nghèo trong xã lợn giống và tận tình
hướng dẫn quy trình chăm sóc, giúp gia đình đó vươn lên
thoát nghèo.

NGUYễN MAI
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TẤM LÒNG THẢO THƠM GIÚP NGƯỜI NGHÈO KHÓ

Nhắc đến ông Trần Việt Lượng ở xã Hồng Hà, huyện Đan
Phượng, người ta biết đến ông là chủ một DN lớn của xã, là
người có ý chí vươn lên làm giàu và đặc biệt ông có tấm lòng
thơm thảo, luôn sẵn lòng giúp đỡ người nghèo khó. Hiện ông
là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng.

Sinh ra ở làng chài Vạn Vỹ, xã Hồng Hà, từ tuổi thanh xuân
nghèo khó, đến nay, ông Trần Việt Lượng đã trở thành một chủ
DN kinh doanh vật liệu xây dựng, với bến cảng hàng nghìn mét
vuông và đội ngũ thi công các công trình xây dựng cơ bản trong
và ngoài xã. Nhớ lại quãng hành trình vượt khó, vươn lên thoát
nghèo, ông Lượng cho hay: Năm 2005, nhờ được Ủy ban
MTTQ Việt Nam và Hội Nông dân xã Hồng Hà giới thiệu, tiếp
cận nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng NN&PTNT, Ngân
hàng Chính sách xã hội huyện, gia đình đã mạnh dạn đầu tư
mua sắm máy móc thiết bị để phục vụ cho việc kinh doanh cát
sỏi. Công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi, ông Lượng có
thêm vốn thuê đất mở bến cảng, đầu tư mua sắm như máy xúc,
băng chuyền... với số tiền trên 2 tỷ đồng để chuyên chở vật liệu
xây dựng từ thuyền lên bến và bán cho các công trình. 

Bến cảng được mở rộng, việc bốc xếp, vận chuyển và cung
cấp hàng hóa cho nhân dân được nhanh chóng và hiệu quả
hơn, mang lại thu nhập cho gia đình và người lao động ngày
càng cao. Gia đình ông có 02 nhân khẩu đều là lao động chính,
thu nhập từ 15 - 17 triệu đồng/người/tháng; ngoài ra còn tạo
việc làm cho 10 lao động thường xuyên với mức thu nhập bình
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quân từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng và 20 - 25 lao động theo
thời vụ. Ông Lượng cho biết, luôn lấy chữ tín lên hàng đầu,
DN của ông chấp hành các nghĩa vụ giao nộp thuế đầy đủ,
những quy định trong sản xuất, kinh doanh.

Năm 2012, khi phong trào xây dựng NTM trên địa bàn
huyện Đan Phượng sục sôi khí thế, ông Trần Việt Lượng được
Huyện ủy, UBND huyện Đan Phượng đề nghị DN hỗ trợ phong
trào bằng cách cung cấp toàn bộ cát, sỏi để xây dựng đường
giao thông xóm, ngõ trong chương trình xây dựng NTM của
huyện. Ông chia sẻ: “Nhận được nhiệm vụ trên, tôi vừa vinh
dự nhưng cũng thấy trách nhiệm lớn lao. Để hoàn thành trọng
trách, tôi đã huy động được các phương tiện vận tải thủy và bộ
cùng với sự giúp đỡ của các anh, em bạn hàng cùng chung tay,
chung sức để phục vụ nhân dân xây dựng NTM”. Kết quả, chỉ
trong 2 tháng, ông Lượng đã cung cấp đủ vật tư xây dựng
đường xóm, ngõ trong toàn huyện đúng thời gian đã định với

Ông Trần Việt Lượng.
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số tiền trên 20 tỷ đồng (ước giảm chi phí so với mua ngoài thị
trường trên 1 tỷ đồng). Qua đó, góp phần vào việc xây dựng
NTM của huyện, giúp Đan Phượng trở thành huyện NTM đầu
tiên của TP Hà Nội.

Không chỉ đóng góp vào phong trào xây dựng NTM, ông
Lượng còn là người có tấm lòng thơm thảo vì người nghèo.
Trong những năm qua, gia đình ông Lượng đã tạo điều kiện
giúp đỡ nhiều gia đình còn khó khăn trong xã Hồng Hà. Ông
Lượng đã hỗ trợ một số hộ nghèo, hộ chính sách có nhà ở
xuống cấp vật tư cát sỏi để xây, sửa nhà. Đồng thời, cho vay vốn
làm kinh tế không lãi suất với số tiền từ 50 triệu đồng; dạy nghề
như lái tàu sông, lái máy xúc sau đó tạo việc làm ổn định cho
10 - 15 lao động. Đối với công tác nhân đạo, từ thiện, gia đình
ông Lượng thường xuyên tham gia ủng hộ các loại quỹ như:
Quỹ “Vì nạn nhân chất độc da cam”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì
người nghèo”, hỗ trợ nông dân của xã... với số tiền hàng năm
từ 50 triệu đồng trở lên. Trong các năm 2015, 2016, mỗi năm
vào dịp Tết Nguyên đán, ông Lượng ủng hộ các hộ đặc biệt
khó khăn 100 suất quà, mỗi suất bằng 10kg gạo nếp. Năm
2016, ông tặng một gia đình đặc biệt khó khăn trong xã Hồng
Hà 01 con bò trị giá 15 triệu đồng. Đầu năm 2017, ông tiếp
tục ủng hộ vật tư cát sỏi giúp đỡ các gia đình chính sách gặp
khó khăn trong huyện xây mới và sửa chữa nhà ở...

Với những thành tích trên, năm 2015 ông Trần Việt Lượng
đã được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen “Điển hình tiên tiến
trong phong trào thi đua yêu nước”. Năm 2016, ông được tặng
danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp TP và Bằng khen của Thủ
tướng Chính phủ.

NGUYễN MAI
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XÃ DI TRẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Xã Di Trạch (huyện Hoài Đức) nằm phía Tây Nam Thủ

đô, cách trung tâm Hà Nội khoảng 15km, có diện tích đất tự
nhiên 282,31ha, với 2.478 hộ (8.942 khẩu). 

Bước vào xây dựng NTM, Di Trạch có 11 tiêu chí đạt
chuẩn, đó là: Hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh;
an ninh trật tự xã hội được bảo đảm; văn hóa, giáo dục, y tế
phát triển; bưu điện văn hóa xã phát huy tác dụng; lưới điện
nông thôn an toàn; người dân có mức thu nhập ổn định; qua
từng năm hộ nghèo giảm; phân công lao động ngành nghề
hợp lý. Có 2 tiêu chí cơ bản đạt là: Giáo dục hệ thống công
lập; tổ chức sản xuất trong HTX dịch vụ nông nghiệp. Còn lại
6 tiêu chí chưa đạt: Công tác quy hoạch, mở rộng kiên cố hóa
hệ thống đường giao thông thủy lợi nội đồng; tăng cường cơ
sở vật chất cho NVH các thôn; biện pháp bảo vệ môi trường...

Qua 15 hội nghị ở các thôn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng
của nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp chặt
chẽ với chính quyền và các đoàn thể, tích cực mở các đợt
tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành những chủ
trương, biện pháp do BCĐ đề ra. Ủy ban MTTQ xã rất khéo
léo trong việc vận động nhân dân chung sức đóng góp sức
người, hiến kế cho xây dựng một số công trình trọng điểm
như mở rộng, nâng cấp đường giao thông liên thôn, đường
vào xóm ngõ. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã chủ trì nhiều
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cuộc họp chuyên đề tới Ban CTMT các thôn, cụm dân cư, với
hàng trăm lượt cán bộ nhân dân tham gia. Từ đó mà người
dân đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình đóng góp
kinh phí, ngày công để xây dựng NTM. Từ năm 2012 đến năm
2014, xã đã nâng cấp, chỉnh trang 72 tuyến ngõ xóm với chiều
dài gần 5.200m, mặt đường rộng từ 3 - 4 m, với tổng kinh phí
gần 14 tỷ đồng, trong đó nhân dân tự nguyện đóng góp 2,5
tỷ đồng, 160 hộ gia đình hiến 1.310m2 đất thổ cư trị giá trên
20 tỷ đồng, cùng hơn 2.500 ngày công lao động... 

Có được công tác vận động quần chúng đạt hiệu quả
MTTQ xã đã phát huy vai trò giám sát, PBXH làm cho NTM
được duy trì và phát triển bền vững.

Phong trào xây dựng GĐVH, Làng văn hóa được duy trì,
từ năm 2012 đến nay, mỗi năm có 92,8% gia đình đạt tiêu
chuẩn GĐVH, cả 6 thôn đạt tiêu chuẩn Làng văn hóa. Nỗ lực

Nhân dân thôn Ải, xã Di Trạch đổ bê tông đường giao thông nông thôn.
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xoá đói giảm nghèo, đến năm 2016, toàn xã còn 11 hộ
nghèo, chiếm tỷ lệ 0,6%.

Về Di Trạch những ngày này, điều dễ nhận thấy nhất
chính là hình ảnh từ những tuyến đường bê tông trải dài tới
từng ngõ xóm. Những vườn bưởi Diễn, ổi, táo, đu đủ của hộ
dân tươi tốt, trĩu quả. Cuộc sống khá giả đang dần hiện hữu
trên vùng đất thuần nông vốn “Chiêm khê mùa thối” này,
cùng sự xuất hiện ngày càng nhiều những ngôi nhà cao tầng
khang trang, những công trình phúc lợi phục vụ đời sống
dân sinh của người dân. Sớm, chiều người dân luyện tập
TDTT ở nhà văn hóa hào hứng sôi nổi. Những hình ảnh đó
là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính
quyền, nhân dân nơi đây trong hiện thực hóa Chương trình
mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.

Qua 3 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu
Quốc gia xây dựng NTM, với phương châm “Nói đi đôi với
làm”, Đảng bộ và nhân dân xã Di Trạch đã huy động cả hệ
thống chính trị vào cuộc mà nòng cốt là Ủy ban MTTQ Việt
Nam xã và các tổ chức thành viên. Di Trạch đã cán đích xây
dựng NTM vào năm 2014. Năm 2015, Đảng bộ chính quyền
và nhân dân xã Di Trạch vinh dự nhận Bằng khen của Thủ
tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc xây dựng NTM.
Nhiều tập thể và cá nhân cũng được tặng Bằng khen, giấy
khen của các cấp. Năm 2016, xã Di Trạch được UBND huyện
tặng Bằng công nhận đạt chuẩn văn hóa NTM.

PHạM Sỹ ĐạT

.
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CHUNG TAY XÂY DỰNG 
NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH

Hơn 13 năm làm CTMT, trong đó 5 năm làm Trưởng
ban CTMT thôn Chùa Ngụ, 8 năm làm Phó Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, ông Nguyễn
Tuấn Thịnh đã hăng hái, tích cực tham gia và có nhiều
thành tích đóng góp vào CTMT, xây dựng NTM và đời sống
văn hóa ở cơ sở.

Phát huy vai trò,
trách nhiệm là Phó
Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã
Đắc Sở, những năm
qua, ông Nguyễn
Tuấn Thịnh luôn chủ
động tham gia vào
các lĩnh vực công tác
và hoàn thành mọi
nhiệm vụ được giao

như: Công tác giám sát, PBXH và góp ý xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền; công tác phối hợp, giải quyết đơn thư
KNTC; tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân và Ngày hội đại
đoàn kết toàn dân; vận động nhân dân tham gia các phong
trào thi đua yêu nước, các CVĐ... 

Ông Nguyễn Tuấn Thịnh.
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Nhìn lại kết quả đạt được các mặt công tác của Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã Đắc Sở thời gian qua, ông Nguyễn
Tuấn Thịnh cho rằng, thành công lớn nhất đó chính là
đã “thắt chặt” được khối đại đoàn kết toàn dân. Nhờ tinh
thần đoàn kết, nhân dân trong xã đã đồng lòng tham gia
đóng góp làm các việc lớn của địa phương. Trong đó, mới
nhất là vận động nhân dân góp công, góp của xây dựng
lại đình làng Đắc Sở to đẹp hơn, khang trang hơn. Ông
Thịnh nhớ lại: Trước đây, xã Đắc Sở có đình nhưng quy
mô nhỏ và được xây dựng lâu ngày xuống cấp. Nhân dân
trong thôn có nguyện vọng xây dựng lại đình làng khang
trang, to đẹp hơn. Được sự nhất trí của Đảng ủy, UBND
xã, năm 2012, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đắc Sở đã đứng
lên vận động nhân dân công đức xây dựng đình làng. Ủy
ban MTTQ Việt Nam xã đã giao việc đến từng vị Ủy viên
Ủy ban, mời Trưởng ban CTMT các thôn tham gia các tổ
tuyên truyền, vận động DN, nhà hảo tâm đóng góp tiền
và hiện vật. Nhờ vậy, từ năm 2010 - 2013, đình làng Đắc
Sở đã hoàn thành với kinh phí hơn 03 tỷ đồng, tất cả đều
là vốn xã hội hóa. 

Cùng với vận động nhân dân đóng góp xây dựng đình
làng, khi xã triển khai xây dựng NTM, qua rà soát còn 17
tuyến đường giao thông ngõ xóm xuống cấp, cần được
làm lại. Có chính sách của TP hỗ trợ nguyên vật liệu, Cấp
ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp cùng
các thôn, xóm vận động nhân dân đóng góp tiền của, ngày
công, hiến đất để hoàn thiện các công trình... Ban TTND
và Ban GSĐTCCĐ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở đơn
vị thi công thực hiện đúng phương án thiết kế, thi công
được duyệt. Nhờ giám sát chặt chẽ, các công trình xây
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dựng cơ bản trên địa bàn xã hoàn thành với chất lượng
tốt, đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả.

Đến nay, xã Đắc Sở đã được công nhận đạt chuẩn NTM
với cơ sở hạ tầng khang trang. Đời sống văn hóa tinh thần
của người dân cũng được nâng lên rõ rệt. Ông Thịnh cho
biết, để có kết quả này, từ năm 2011, được huyện Hoài
Đức chọn làm điểm triển khai việc tang văn minh, tiến bộ,
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đắc Sở đã họp, triển khai
xuống từng Ban CTMT các thôn xây dựng kế hoạch thực
hiện. Mỗi khi các gia đình trong xã có việc hiếu, thành viên
của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng đại diện Ban CTMT
các thôn xuống từng nhà vận động, đưa người thân đi hỏa
táng, không làm cỗ, không mời ăn cỗ trong đám tang. 

Nói thì dễ nhưng khi bắt tay vào làm không hề đơn
giản bởi phong tục tập quán truyền thống đã “ăn sâu, bám
rễ” trong nhân dân. Trong một gia đình, đa số các thành
viên đồng ý, nhưng một ý kiến không đồng tình thì việc
vẫn không thể triển khai. Tháo gỡ khó khăn này, bản thân
ông Thịnh và các thành viên khi tuyên truyền phải gặp gỡ
từng thành viên trong gia đình để vận động. Kết quả, năm
2016, xã Đắc Sở có 67% người quá cố được đưa đi hỏa
táng. Trong đó, thôn Chùa Ngụ có 100% trường hợp được
đưa đi hỏa táng. Các đám tang không ăn cỗ, mời cỗ khách.
Các đám cưới, thay vì tổ chức 3 ngày, nay chỉ “gói gọn”
trong 1 bữa.

Việc cưới, việc tang đã có những chuyển biến theo
hướng văn minh. Tuy vậy, “phú quý sinh lễ nghĩa”, kinh
tế càng phát triển thì một số hộ có điều kiện lại “bày vẽ”
khi tổ chức các sự kiện. Trước đây, lễ ăn hỏi thường làm
trong gia đình, dòng họ, nhưng hiện nay một số hộ đã
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làm “cỗ to” lên tới hàng chục mâm, rồi tổ chức rước dâu
2 lần rình rang, lãng phí. Đàn ông trong làng 50 tuổi có
tục “lên lão”, “trình dầu” ở đình làng. Một số hộ đã làm
cỗ mời khách lên đến 20 - 30 mâm... Nhận thấy đó là
những việc làm không phù hợp, ngay từ đầu năm 2017,
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đắc Sở đã họp và thống nhất
sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng
nếp sống văn hóa mới, đoàn kết xây dựng NTM, đô thị
văn minh, tạo không khí phấn khởi, hăng hái thi đua
trong cộng đồng dân cư.

MINH PHÚ
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Nỗ LựC, Cố GắNG VÌ CộNG ĐồNG

Năm 2014, ông Phan Trọng Việt được bầu giữ cương vị
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lại Yên, huyện Hoài
Đức. Từ đó đến nay, ông đã có nhiều nỗ lực, cố gắng tham
mưu cho Đảng ủy, phối hợp với chính quyền và các ngành
đoàn thể trong xã xây dựng và triển khai kế hoạch đối với
từng lĩnh vực công tác. Nhờ vậy, CTMT của xã Lại Yên luôn
đạt kết quả cao.

Trong số những
kết quả mà Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã
Lại Yên đạt được, rõ
nét nhất đó là công
tác tuyên truyền, vận
động nhân dân tham
gia các phong trào thi
đua, các CVĐ. Điển
hình là CVĐ: “Toàn
dân đoàn kết xây
dựng NTM, đô thị
văn minh”, “Toàn dân thực hiện nếp sống văn minh trong
việc cưới, việc tang, lễ hội”... có nhiều chuyển biến tích cực.
Việc cưới, việc tang, mừng thọ được tổ chức đúng theo
phong tục của địa phương, tiết kiệm, trang trọng và vui
tươi, lành mạnh.

Ông Phan Trọng Việt.
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Bên cạnh việc thực hiện tốt các CVĐ, xã Lại Yên đã
tích cực triển khai và hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng
NTM. Nhớ lại thời gian đầu mới triển khai chương trình,
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã vào cuộc cùng cấp ủy và
chính quyền địa phương triển khai vận động nhân dân
thực hiện các tiêu chí. Cá nhân ông Việt đã cùng Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Ban CTMT và
Ban phát triển các thôn đã trực tiếp xuống vận động nhân
dân chung sức tham gia xây dựng NTM. 110 tuyến đường
ngõ xóm được triển khai xây dựng với chiều dài trên 6km,
nhân dân trong xã đã tham gia đóng góp khoảng 7 tỷ
đồng và tự giác tháo dỡ các công trình lấn chiếm để địa
phương làm đường giao thông.

Cũng trong phong trào xây dựng NTM, với hàng chục
các dự án lớn được triển khai xây dựng tại địa phương,
Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ đã thường xuyên tham gia
giám sát chặt chẽ các công trình xây dựng trên địa bàn.
Điển hình như các trục đường xương cá; trục đường thôn
1, 3, 4; kè ao cá Bác Hồ, xây dựng Nghĩa trang Liệt sỹ,
chùa Nhạ Phúc, đường điện chiếu sáng... Qua giám sát,
Ban GSĐTCCĐ đã phát hiện một số thiếu sót của đơn vị
thi công và yêu cầu các đơn vị phải thay đổi, thực hiện
đúng theo bản vẽ và thiết kế công trình được duyệt.

Đến nay, Lại Yên là một trong số những địa phương
có cảnh quan nông thôn sạch đẹp với những con đường
được đổ bê tông phẳng phiu, những công trình phúc lợi
đầy đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần ngày
một cao của nhân dân. Đặc biệt, xã Lại Yên vẫn còn giữ
được một khu đầm lớn có chiều dài 1,4km, hai bên bờ
đầm được cải tạo sạch sẽ. Những ngày hè, khu đầm như
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“lá phổi” điều hòa, làm dịu cái nắng cho cả làng. Ông
Phan Trọng Việt cho biết: Trước năm 2009, đầm không
được đẹp thế này. Hai bờ đầm, các hộ dân lấn chiếm, xả
nước thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường. Đảng ủy đã
chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch cải tạo đầm. Việc xác
định mốc giới giữa đất công và đất thổ cư mất rất nhiều
thời gian, nhiều hộ lấn chiếm không chịu trả lại đất, đơn
thư vượt cấp kéo dài. Chính quyền và MTTQ cùng các
đoàn thể đã vào cuộc tuyên truyền, vận động, giải thích
cho các hộ dân và được các hộ dân 2 bên bờ đầm ủng hộ,
tự tháo dỡ các công trình xây dựng để bàn giao mặt bằng
cho đơn vị thi công. Năm 2009, bờ Bắc được làm đầu tiên,
đến năm 2012 tiếp tục làm bờ Nam, kinh phí hết 40 tỷ
đồng và tiếp tục trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu
sáng sạch đẹp như hôm nay.

Không chỉ nỗ lực, cố gắng với CTMT ở địa phương, sau
những giờ làm việc nơi công sở, ông Phan Trọng Việt còn
là huấn luyện viên kiêm Chủ nhiệm CLB võ thuật Đại Việt
đóng trên địa bàn. Mỗi buổi tối, gần 100 em nhỏ lại hội tụ
về đây để được ông Việt và các cộng sự truyền dạy võ Taek-
wondo. CLB duy trì từ năm 2000 đến nay đã dạy võ cho
hàng nghìn em nhỏ trong và ngoài xã. Với những kết quả
đạt được, năm 2015, cá nhân ông Phan Trọng Việt đã nhận
được Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP
Hà Nội.

MINH PHÚ
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Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ

LÀM TỐT CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, 
XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW
của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và PBXH, tham gia
góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt
Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, trong những năm
qua Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ đã làm tốt
công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền,
góp phần xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Ngay từ khi TP triển khai, xác định đây là nhiệm vụ
trọng tâm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phân công
trách nhiệm cho từng thành viên, tổ chức hội nghị triển
khai tới đội ngũ cán bộ Mặt trận ở 23 xã, thị trấn. Xây dựng
và ký kết Quy chế phối hợp tổ chức PBXH giữa HĐND -
UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Phối hợp với các
ban, ngành chức năng giám sát việc thực hiện chăm lo chế
độ chính sách hỗ trợ cho các đối tượng trong dịp Tết; Giám
sát việc tổ chức các lễ hội trên địa bàn huyện...; tổ chức hội
nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị của
Đảng bộ huyện Phúc Thọ khóa XX (nhiệm kỳ 2015 - 2020).
Phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội,
HĐND các cấp đạt kết quả.
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Với những trăn trở trong việc đổi mới phương thức hoạt
động , Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ đã tham
mưu cho cấp ủy tổ chức các buổi đối thoại giữa những
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Từ năm
2014, Phúc Thọ là đơn vị đầu tiên của Thủ đô Hà Nội tổ
chức đối thoại và hoạt động này được duy trì thường xuyên
vào quý 4 hàng năm. Sau những buổi đối thoại đến nay
huyện đã tập trung giải quyết được nhiều vấn đề nhân dân
đề xuất, kiến nghị, hiến kế. Trong đó, nổi bật nhất là những
chuyển biến trong phát triển kinh tế, xây dựng NTM, xây
dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,
quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, VSMT, chất lượng
sinh hoạt Đảng ở cơ sở, nhiều vấn đề vướng mắc, tồn tại
trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, GPMB, giải quyết

MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ giám sát hoạt động của một cơ sở 
sản xuất đồ gỗ trên địa bàn.
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đơn thư KNTC đã được giải quyết dứt điểm được dư luận
nhân dân ủng hộ, đồng tình, đánh giá cao.

Điểm khó khăn trong công tác tham mưu cho cấp ủy là
việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Bởi lẽ với
xuất phát điểm là huyện thuần nông, đang trong quá trình
xây dựng NTM thì những thắc mắc, kiến nghị của nhân dân
là rất lớn. Trong khoảng thời gian của buổi đối thoại không
đảm bảo trả lời hết các kiến nghị, dẫn đến chất lượng không
cao. Chính vì thế, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tham
mưu tổ chức 2 buổi đối thoại với 11 xã vùng đồng và 12 xã
vùng bãi. Trước khi buổi đối thoại diễn ra, Ủy ban MTTQ Việt
Nam huyện đã tiến hành họp và yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt
Nam các xã, thị trấn tiến hành tổng hợp các kiến nghị của
nhân dân nội dung mang tính chất chuyên đề tập trung vào
03 nhóm vấn đề: Phát triển KTXH và xây dựng NTM; công tác
quản lý đất đai, tài nguyên - môi trường, ATTP; xây dựng nếp
sống văn minh, CCHC và công tác cán bộ. Tại buổi đối thoại,
đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện
trực tiếp trả lời các ý kiến chất vấn, kiến nghị của nhân dân
hoặc ủy quyền cho thủ trưởng các ban, phòng, ngành; Ủy ban
MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo cấp ủy,
chính quyền các xã, thị trấn trả lời khi cần thiết. Cuộc đối
thoại được tổ chức với phương châm dân chủ, công khai, thiết
thực và hiệu quả; bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi để mỗi
người dân được tự nguyện, bình đẳng, công khai tham gia
đóng góp ý kiến, phát biểu và nêu các kiến nghị, đề xuất trực
tiếp đối với các các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các cơ
quan đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. 

Có thể khẳng định, các buổi đối thoại đã phát huy
quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo thực hiện tốt quyền
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và trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội
và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong
sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến
đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền. Đây
cũng là dịp để tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng,
chính quyền với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân
đối với Đảng. Nâng cao trách nhiệm của các phòng, ngành
cấp huyện và chính quyền cơ sở trong việc phục vụ nhân
dân. Ngay sau đó, đồng loạt 23 xã, thị trấn cũng tổ chức các
buổi đối thoại tại các xã, thị trấn.

Qua các buổi đối thoại, lãnh đạo huyện có cơ hội được
lắng nghe được nhiều ý kiến trực tiếp từ cơ sở, từ đó cùng
với tập thể Ban Thường vụ, chính quyền các cấp, các ngành
giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của nhân dân.
Tháo gỡ các khó khăn, tồn tại ở cơ sở, tạo sự đồng thuận
cao trong nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả các
chủ trương, chính sách phát triển KTXH của huyện. Ủy ban
MTTQ Việt Nam các cấp huyện Phúc Thọ đã góp phần
không nhỏ trong việc giám sát hoạt động của chính quyền
và lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Bằng những nỗ lực của mình, Ủy ban MTTQ Việt Nam
huyện Phúc Thọ đã được nhận Bằng khen của Ủy ban TW
MTTQ Việt Nam, UBND TP Hà Nội. Năm 2011, Ủy ban
MTTQ Việt Nam huyện vinh dự được Thủ tướng Chính phủ
tặng Bằng khen.

KHÔI NGUYÊN
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TÂM HUYẾT VỚI QUÊ HƯƠNG

Thượng Cốc là một xã thuần nông của huyện Phúc Thọ,
người dân quanh năm gắn bó với đồng ruộng. Có lẽ vì thế bên
cạnh những xô bồ của cuộc sống vẫn thấy ấm áp tình người
khi được trò chuyện với người dân nơi đây. Và trong những
câu chuyện ấy là hình ảnh của một vị Trưởng ban CTMT được
nhắc đi nhắc lại với một niềm kính trọng và tin yêu. 

Tôi tìm gặp
ông Cao Xuân
Miễn - Trưởng
ban CTMT thôn
Kim Lũ, xã
Thượng Cốc vào
một buổi chiều.
Với vóc dáng cao
dong dỏng, nhỏ
nhắn và giọng nói
trầm ấm, ông kể
cho tôi nghe về
công việc, về tình

yêu với mảnh đất quê hương và khát khao góp phần công sức
để thay đổi diện mạo quê hương. 

Sinh năm 1947, sau khi nghỉ hưu ông trở về quê hương
tham gia công tác. Mặc dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn được
nhân dân tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Dân

Ông Cao Xuân Miễn.
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vận, Trưởng ban CTMT thôn. Ở cương vị nào ông cũng hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Là một cán bộ, đảng viên
từng trải qua nhiều vị trí công tác, ông luôn giữ vững phẩm
chất người cán bộ, đảng viên, tin tưởng tuyệt đối vào chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước, có lối sống giản dị, trung thực, luôn hòa mình vào quần
chúng. Khắc sâu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trong
bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì
mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”, ông cho rằng,
muốn vận động được quần chúng nhân dân trước hết mình
phải gương mẫu, gần dân, là chỗ dựa, là niềm tin, có trách
nhiệm với dân; phải biết tập hợp nhân dân, hướng dẫn họ
thoát nghèo, ra sức lao động sản xuất. Xác định rõ mục tiêu
xây dựng NTM, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho
nhân dân, xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững, theo
hướng hiện đại, xây dựng hạ tầng cơ sở đồng bộ... ông cùng
Ban CTMT thôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân
dân hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa. Trước đây mỗi hộ
có 10 - 14 thửa, sau dồn điền đổi thửa còn 1 - 3 thửa với diện
tích thửa từ 300m2 - 7.000m2/thửa, rất tiện cho việc đưa cơ giới
hóa vào sản xuất nông nghiệp. Nhằm chuyển đổi cơ cấu cây
trồng, vật nuôi để tăng thu nhập cho người dân, ông tích cực
tuyên truyền nhân dân tham gia tập huấn chuyển giao KHKT
gieo trồng đúng kỹ thuật, đảm bảo trong khung thời vụ tốt
nhất, chăm bón phòng trừ sâu bệnh đúng cách, đảm bảo năng
suất, chất lượng cao.

Là Trưởng ban CTMT, hàng năm ông đều đề ra phương
hướng nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, giao nhiệm vụ có
kiểm tra đôn đốc và rút kinh nghiệm của từng tháng, từng quý.
Hàng tháng báo cáo cấp ủy chi bộ những khó khăn, thuận lợi,
những vấn đề tồn đọng để giải quyết. Bên cạnh đó, triển khai
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Nghị quyết của Chi bộ, Chỉ thị, Nghị quyết của Mặt trận cấp
trên đến từng thành viên để thực hiện. Nhờ đó, hoạt động của
Ban CTMT thôn dần đi vào nền nếp, thu được nhiều kết quả
đáng khích lệ. Đời sống của nhân dân trong thôn được cải
thiện, góp phần vào thành tích chung của xã. Nhân dân tin
tưởng vào chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích
cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ tại địa
phương. Mối quan hệ đoàn kết gắn bó được tăng cường,
phong trào VHVN, TDTT, công tác VSMT, quỹ “Khuyến học,
khuyến tài” thôn được phát huy. Mọi đóng góp công quỹ với
nhà nước, địa phương đạt kết quả cao. Đời sống nhân dân ngày
càng cải thiện, ANTT ổn định, đường làng ngõ xóm khang
trang, sạch đẹp, không có các tệ nạn xã hội xảy ra tại địa bàn.
Nhiều năm liền thôn Kim Lũ được công nhận là Làng văn hóa.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Quang - Chủ
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thượng Cốc nhận xét: “Dù
tuổi đã cao nhưng ông Miễn luôn nhiệt tình trong công tác,
là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy, chính quyền, MTTQ trong
việc tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng NTM, là tấm
gương sáng trong CTMT”.

Với những thành tích đã đạt được, từ năm 2010 đến nay,
ông vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, UBND,
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ và xã Thượng Cốc
tặng nhiều Bằng khen, giấy khen. Chia tay ông vào lúc xế
chiều tôi vẫn còn nhớ lời tâm sự mộc mạc của ông: “Tôi chỉ
mong được góp phần công sức nhỏ bé của mình để cuối năm
2017 xã Thượng Cốc được TP công nhận xã đạt chuẩn NTM
đúng như mục tiêu đề ra”. Đúng là một vị Trưởng ban CTMT
tâm huyết với quê hương, hết lòng vì công việc.

ĐặNG NGA HằNG
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THỰC SỰ LÀ CÁN BỘ MẶT TRẬN CỦA DÂN

Vân Phúc là một xã miền bãi của
huyện Phúc Thọ, đã có nhiều thay
đổi trong mấy năm gần đây. Để có
được thành tựu ấy không thể không
nhắc tới ông Đặng Văn Thạo,
Trưởng ban CTMT cụm 1. 

Sau 42 năm công tác, năm 2006
ông Thạo nghỉ hưu và trở về địa
phương tham gia công tác. Người
dân cụm 1 không quên hình ảnh
ông đến từng gia đình vận động
nhân dân hiến đất, nhượng vườn để
xây dựng đường giao thông. Không

quản nắng, mưa, đêm, ngày, ông làm cái việc được cho là “vác
tù và hàng tổng” rất say sưa. Nhận thức rõ ý nghĩa sâu sắc của
CTMT, ông cùng Ban CTMT thôn tham mưu cho cấp ủy Đảng,
chính quyền các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác Dân vận
phù hợp với thực tế ở mỗi cơ sở. Theo ông muốn CTMT đạt
kết quả tốt thì vấn đề cốt lõi là không thể tách rời sự lãnh đạo
của Đảng; có sự phối hợp đồng bộ cả hệ thống chính trị, trong
đó, Mặt trận chủ trì. Công tác tuyên truyền phải ngắn gọn và
dễ hiểu, gắn với quyền lợi, tình hình thực tế của người dân để
người dân hiểu và thực hiện tốt. Phải thực hiện phát huy quyền
làm chủ của nhân dân và thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở
công khai, minh bạch. Tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy

Ông Đặng Văn Thạo.
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Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các hội đoàn thể. Nếu
như tất cả cùng đồng bộ góp sức chung tay thì mọi kế hoạch
đều thành công. 

Là người đứng đầu Ban CTMT thôn, ông luôn trực tiếp
xuống các hộ gia đình để triển khai vận động nhân dân thực
hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước; giải quyết những mâu thuẫn của nhân dân kịp
thời thông qua công tác hòa giải. Vì thế, trong những năm qua,
Ban CTMT cụm 1 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Vận
động nhân dân làm 14 đường ngõ ra bến sông chống xói lở.
95% gia đình đạt GĐVH, thực hiện tốt “Tang văn minh tiến bộ”,
chính sách dân số, KHHGĐ, giúp đỡ nhiều HS có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn và vận động được nhiều hộ gia đình thực hiện tốt
việc giữ gìn VSMT, không vi phạm tệ nạn xã hội... Những nét đẹp
truyền thống văn hóa về tinh thần đoàn kết được phát huy, quan
hệ gắn bó giữa chính quyền và nhân dân được tăng cường. 

Với đặc thù là xã có số lượng lớn đồng bào Công giáo sinh
sống nên ông thường xuyên tiếp xúc, động viên, thăm hỏi các
chức sắc, chức việc, nhà tu hành và bà con giáo dân. Qua đó,
nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để tham mưu cho
cấp ủy hướng chỉ đạo tạo điều kiện hỗ trợ cho nhân dân, xây
dựng khối đại đoàn kết vững mạnh.

Thực hiện Kế hoạch của huyện Phúc Thọ về thực hiện CVĐ
3 sạch: Nước sạch, môi trường sạch, nông nghiệp sạch, ông đã
cùng Ban CTMT, thôn phát động thi đua, vận động người dân
bằng những việc làm thiết thực trong sản xuất và chăn nuôi để
hưởng ứng góp phần xây dựng thương hiệu cho quê hương
Phúc Thọ. Trong ngày tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn
về việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, ông cùng Ban CTMT
đã có sáng kiến cho nhân dân thảo luận và thống nhất ký cam
kết sản xuất nông nghiệp sạch. Sau đó tổ chức nhiều buổi
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tuyên truyền hướng dẫn bà con trồng và chăn nuôi sạch theo
tiêu chuẩn VietGap, vận động nhân dân xây hầm biogas, vừa
đảm bảo VSMT, vừa tận dụng được làm nhiên liệu khí đốt. Ông
đến từng gia đình giúp đỡ mọi người xây dựng các bể lọc nước
đạt tiêu chuẩn. Hàng tuần phát động nhân dân quét dọn
đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, xây dựng tổ thu
gom rác thải ngay tại KDC. Ông nói: Cái khó trong việc tuyên
truyền là người dân đã quen sinh hoạt và sản xuất theo mô
hình cũ, cho nên mình phải kiên trì vận động bà con không
thể vì cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến sức khỏe sau này.

Không chỉ vậy, trong công tác ông còn nổi tiếng là người
“cứng rắn”. Tham gia hoạt động Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ,
ông luôn nhiệt tình, trách nhiệm, giám sát chặt chẽ; không
hình thức, chiếu lệ, có thái độ thực sự cầu thị, dũng cảm nhận
thiếu sót và sửa chữa khuyết điểm, thực hiện tốt chức năng
giám sát. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động giám sát mang
tính nhân dân, vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ về thuế,
phí, quỹ đối với Nhà nước theo phương châm “Dân biết, dân
bàn, dân quyết định, dân làm, dân kiểm tra”. Thường xuyên
làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các khoản
đóng góp, ủng hộ của nhân dân. Nhờ sự mạnh dạn, thẳng thắn
của ông, lãnh đạo, chính quyền địa phương nơi đây thêm được
nhân nhân tin tưởng, ủng hộ, giải quyết những công việc thấu
tình đạt lý. 

Với những đóng góp của mình, hàng năm ông đều được
nhận Bằng khen, giấy khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam 
các cấp. Ông thực sự là người cán bộ Mặt trận của dân, luôn
đi đầu trong các hoạt động của địa phương, có nhiều đóng
góp trong cộng đồng, làm lan tỏa những việc làm tốt, tấm lòng
nhân ái trong xã hội.

LÊ ĐứC
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ĐIỂM SÁNG CỦA MỘT VÙNG QUÊ

Xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và
của toàn dân sống trên địa bàn nông thôn. Sau 5 năm triển
khai thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa X (Nghị quyết 26) về
nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng NTM đã thực
sự trở thành một phong trào lan tỏa đến từng người dân.
Cán bộ, người dân đã thấy rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà
nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nhận
thức đầy đủ, chính xác về vai trò của mình trong xây dựng
NTM. Từ đó tự nguyện đóng góp thời gian, sức người, sức
của để thực hiện các tiêu chí NTM.

Nhân dân thôn Vĩnh Thượng xây dựng đường giao thông nông thôn.
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Qua thực hiện phong trào xây dựng NTM, nét nổi bật
là đời sống nông dân trong xã được cải thiện rõ rệt, bộ mặt
nông thôn có nhiều khởi sắc, các công trình về giao thông,
thủy lợi, giáo dục, y tế, bưu điện, trụ sở UBND xã, chợ, xóa
nhà tạm dột nát cơ bản được hoàn thành. Hệ thống kênh
mương, đường giao thông liên xã, liên thôn, nội thôn được
cứng hóa tạo điều kiện cho việc đi lại, giao thương hàng
hóa và sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy các mô hình sản
xuất, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Nhà văn hóa
được cải tạo, nâng cấp trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng
của người dân, tạo điều kiện cho nhân dân hội họp, sinh
hoạt văn hóa văn nghệ,... Đó là nét điển hình ở thôn Vĩnh
Thượng, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên sau 5 năm xây
dựng NTM.

Với vai trò tập hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân thực
hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước nói chung và xây dựng NTM nói riêng, Ban CTMT và
các đoàn thể trong thôn đã làm tốt công tác chính trị, tư
tưởng, tạo được sự đồng thuận cao trong việc đẩy mạnh các
phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng CVĐ “Toàn
dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với chương
trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. 5 năm qua, Ban
CTMT, các đoàn thể đã tích cực, chủ động, có nhiều cách làm
hay, sáng tạo và đạt kết quả đáng ghi nhận trong tham gia xây
dựng NTM. Hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân xã Khai
Thái chung sức xây dựng NTM” do xã phát động, trong đó
xác định hai nhiệm vụ trọng tâm là: Tuyên truyền, vận động
nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM; giám sát việc
thực hiện các chính sách, chế độ, thực hiện Quy chế dân chủ
trong xây dựng NTM. Công tác tuyên truyền được quan tâm
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đẩy mạnh, trên cơ sở thực hiện 5 nội dung CVĐ “Toàn dân
đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Ban CTMT tham
gia tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện chủ trương,
chính sách về thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, xây dựng
“KDC văn hóa” và “GĐVH”... Vận động các DN, các mạnh
thường quân trong và ngoài xã nhận đỡ đầu, hỗ trợ, phát huy
nội lực của cộng đồng dân cư xây dựng NTM. 

Từ năm 2011 - 2015, tổng kinh phí toàn xã đã huy động
cho chương trình xây dựng NTM đạt 154 tỷ 662 triệu đồng
với 28 công trình điện, đường, trường, trạm, trụ sở UBND xã,
nhà văn hóa, các công trình tâm linh, nghĩa trang nhân dân ở
các KDC. Trong đó, thôn Vĩnh Thượng đã vận động nhân dân
hiến hàng nghìn mét vuông đất và tham gia đóng góp 800
ngày công cùng số kinh phí 1,6 tỷ đồng để xây dựng các công
trình phúc lợi đường làng, ngõ xóm... Ban CTMT cũng vận
động nhân dân ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” và Chương trình
an sinh xã hội được gần 17 triệu đồng. Hoạt động vì người
nghèo của Ban CTMT và các đoàn thể đã động viên, khích lệ,
đoàn kết giúp nhau vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm
nhanh tỷ lệ hộ nghèo của xã đến nay chỉ còn 2,6%. Phong
trào xây dựng Làng văn hóa, GĐVH ở KDC được quan tâm,
đẩy mạnh, gắn với xây dựng NTM. Vận động nhân dân thực
hiện Quy ước NTM, việc cưới, việc tang, lễ hội có chuyển biến
tiến bộ. Hàng năm, tỷ lệ GĐVH đạt 92%. Những việc làm trên
của Ban CTMT thôn Vĩnh Thượng đã góp phần vào kết quả
của chương trình xây dựng NTM ở xã Khai Thái trong những
năm qua - xã vinh dự được TP công nhận xã đạt chuẩn NTM
giai đoạn 2011 - 2015.

Qua quá trình thực hiện tuyên truyền, vận động của Ban
CTMT ở thôn Vĩnh Thượng cho thấy, phát huy nội lực, chống
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nóng vội, chủ quan là bài học kinh nghiệm quý báu trong xây
dựng NTM, do đó, đã nhận được sự đồng thuận cao từ nhân
dân. Những công trình xây dựng NTM ở địa phương, khi triển
khai đều có sự đóng góp công sức của dân và được nhân dân
giám sát, bảo quản, chất lượng công trình luôn được bảo
đảm. MTTQ và các đoàn thể đã làm tốt công tác tuyên truyền,
vận động để người dân thấy được cái lợi của chương trình
mang đến cho họ. Công tác hỗ trợ trong xây dựng NTM cần
tập trung vào những nội dung dân đang cần và nên có thứ tự
ưu tiên, nhất là về thực hiện các tiêu chí về môi trường, giao
thông, thủy lợi nội đồng cần đầu tư cao hơn. Hiện nay cơ chế
chính sách của Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân,
nông thôn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và các thành phần
kinh tế vào nông nghiệp, nông thôn có nhiều nhưng người
dân chưa biết, chưa hiểu, cần tuyên truyền, công khai đến
hộ, KDC.

Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã
Khai Thái xác định: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận
động; trong đó gắn thực hiện 5 nội dung CVĐ “Toàn dân
đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” với thực hiện các
tiêu chí xây dựng NTM. Ban CTMT phát huy dân chủ, dân
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, nhất là tổ chức cho nhân
dân làm đường giao thông thôn, liên thôn, kênh mương nội
đồng, tự chỉnh trang nhà cửa theo quy hoạch. Thực hiện tốt
chức năng giám sát, PBXH và hoạt động của Ban TTND. Phát
huy vai trò của từng thành viên trong việc hướng dẫn, tổ chức,
giúp đỡ đoàn viên, hội viên đi đầu trong tổ chức thực hiện
các chương trình xây dựng NTM.

PHạM KIM TINH
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BÍ THƯ CHI BỘ - TRƯỞNG BAN
CÔNG TÁC MẶT TRẬN GIỎI

Trong số các đảng viên gánh vác vai Bí thư Chi bộ
kiêm Trưởng ban CTMT thôn ở xã Đại Thắng, ông Vũ Như
Lai là một cán bộ tâm huyết, có nhiều đóng góp cho sự
nghiệp phát triển KTXH ở địa phương.

Sinh ra và lớn lên ở làng
Công giáo toàn tòng An Mỹ,
anh thanh niên Vũ Như Lai
sớm giác ngộ cách mạng.
Theo tiếng gọi thiêng liêng
của Tổ quốc, ngay khi đang
giữ chức vụ Bí thư Đoàn xã,
Vũ Như Lai đã lên đường
tham gia cuộc kháng chiến
chống Mỹ cứu nước. Đất
nước thống nhất, phục viên
trở về quê hương, Vũ Như
Lai tiếp tục tham gia công
tác xây dựng quê hương.

Theo yêu cầu của Đảng, ông làm Xã đội trưởng, rồi tham
gia Đảng ủy, Chủ nhiệm HTX nông nghiệp, Chủ tịch
UBND xã, Trưởng ban Thư ký HĐND (nay là Chủ tịch
HĐND), việc nào cũng hoàn thành tốt. Đến năm 1995,

Ông Vũ Như Lai.
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ông được nghỉ hưu. Về hưu, nhưng không nghỉ việc, Vũ
Như Lai trúng cử vào Ban Chi ủy thôn và được bầu làm
Bí thư Chi bộ thôn An Mỹ, đồng thời là Trưởng ban CTMT
thôn liên tục từ năm 1995 cho đến nay.

Làm lãnh đạo ở một làng Công giáo toàn tòng đông
dân nhất xã, lúc ấy lại là làng nghèo nhất xã quả là
không ít khó khăn, phức tạp. Ông tính toán, suy nghĩ,
vạch ra kế hoạch xây dựng quê hương An Mỹ tiến lên sao
cho bằng các thôn, tiến kịp các làng trong xã, trong vùng
trong thời kỳ đổi mới. Làm Bí thư Chi bộ thôn lại kiêm
Trưởng ban CTMT, ông đem kế hoạch ra triển khai lấy ý
kiến của các ngành, các đoàn thể và nhân dân trong
thôn, việc gì làm trước, việc gì làm sau, cốt lõi là tập hợp
toàn dân trong thôn thành một khối đoàn kết nhất trí vì
sự nghiệp chung. Do đó đã được cán bộ và nhân dân
đồng tình ủng hộ, cùng chung tay xây dựng quê hương
giàu đẹp.

Trong chương trình xây dựng NTM, xã xác định việc
xây dựng cơ sở vật chất được quan tâm hàng đầu. Do vậy,
đường giao thông nông thôn được tiến hành trước để tạo
điều kiện thuận lợi cho đi lại, sinh hoạt và sản xuất. Năm
2008, con đường chính từ đầu làng đến cuối làng được
đổ bê tông kiên cố; đồng thời đoạn từ đầu làng lên đến
trạm bơm xã (được trên hỗ trợ kinh phí) cũng đổ bê tông
chiều rộng 5m. Các lớp học, nhà văn hóa cũng được quy
hoạch xây dựng, từng bước san lấp mặt bằng, hình thành
nền móng, vận động nhân nhân cùng góp công sức, góp
tiền xây dựng nên. Con đường chính của làng xây dựng
đàng hoàng, các đường ngõ xóm cũng lần lượt được xây
dựng, không còn đường đất. Các lớp mầm non, khu các
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lớp tiểu học, khu nhà văn hóa cũng đã hoàn thành. Bộ
mặt xóm làng An Mỹ đã thay đổi hẳn. 

Thực hiện chủ trương dồn ô đổi thửa xây dựng NTM,
Bí thư Chi bộ Vũ Như Lai cùng Ban Chi ủy, Ban CTMT vận
động nhân dân dồn ô đổi thửa thành công, tạo thuận lợi
cho các hộ đầu tư thâm canh ở một, hai ô ruộng lớn, đạt
hiệu quả kinh tế tốt hơn. Những khu ruộng trũng cấy lúa
rất khó khăn nay chuyển đổi thành những trang trại chăn
nuôi thủy sản, thủy cầm... kết quả cho thu nhập đạt gấp
bảy, tám lần cấy lúa. Đời sống nhân dân An Mỹ ngày càng
khá lên. Hộ giàu và khá tăng, hộ nghèo giảm. Đến nay, tỷ
lệ hộ nghèo chỉ còn trên 2%. 

Là một làng Công giáo toàn tòng, việc phát triển đảng
viên mới không thuận lợi như các nơi khác, nhưng với
suy nghĩ của Bí thư Chi bộ Vũ Như Lai là phải tổ chức xây
dựng Chi bộ đông về số lượng, vững mạnh về chất lượng,
nên hàng năm ông cùng Cấp ủy chăm lo bồi dưỡng để
kết nạp đảng viên mới, nhất là đối tượng trẻ. Vì thế, từ
một chi bộ chỉ có 14 đảng viên, đến nay đã tăng lên 21
đảng viên (không kể số đảng viên đã chuyển lên sinh
hoạt ở Chi bộ cơ quan xã), đủ sức lãnh đạo nhân dân một
làng Công giáo 2.876 nhân khẩu như hiện nay. Hàng
năm, làng An Mỹ thường xuyên đạt KDC tiên tiến xuất
sắc. Năm 2004, An Mỹ được công nhận là làng nghề của
huyện Phú Xuyên. Năm 2008, An Mỹ là làng đầu tiên
trong xã được công nhận là Làng Văn hóa. Các đoàn thể
trong thôn đều hoạt động tốt. Chi bộ An Mỹ liên tục là
Chi bộ trong sạch vững mạnh. An Mỹ cũng đã đạt 19 tiêu
chí NTM, góp phần cho công cuộc xây dựng mô hình
NTM của xã Đại Thắng được TP công nhận năm 2014.
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Bản thân ông Lai cũng đã nhiều lần được các cấp khen
thưởng. Năm 2013, tại cuộc thi Trưởng ban CTMT giỏi,
ông đã đoạt giải Nhất cụm, được dự thi Trưởng ban
CTMT giỏi của huyện Phú Xuyên.

An Mỹ ngày nay đã thực sự đổi mới, không thua kém
các làng trong xã và trong vùng. Đó là công sức của toàn
thể cán bộ và nhân dân An Mỹ, trong đó phải kể đến sự lãnh
đạo, chỉ đạo của Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT Vũ Như
Lai. 45 năm tuổi Đảng, 22 năm liên tục là Bí thư Chi bộ,
ông Vũ Như Lai là một tấm gương sáng, một cán bộ Đảng,
cán bộ Mặt trận luôn luôn được Đảng tin, dân mến.

CAO XUÂN QUế  
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HẾT LÒNG VÌ VIỆC CHUNG

Mới gặp lần đầu, tôi đã có cảm
giác ông Nguyễn Duy Mạnh - Bí thư
Chi bộ, Trưởng ban CTMT tiểu khu
Đường, thị trấn Phú Minh, huyện
Phú Xuyên là người bình dị, cởi mở
và khá nhiệt tình... 

Sinh ra tại xã Quỳnh Thọ, huyện
Quỳnh Côi (sau là huyện Quỳnh
Phụ), tỉnh Thái Bình, học xong phổ
thông, anh thanh niên Nguyễn Duy
Mạnh vào học trường Trung cấp Kỹ
thuật - lớp thiết kế hội họa, thuộc

Bộ Công nghiệp nhẹ năm 1966. Năm 1969 tốt nghiệp, anh
được điều về công tác tại Phòng kỹ thuật, Nhà máy Đường Vạn
Điểm, đến tháng 12/ 2007 thì nghỉ hưu. Ông đã vinh dự nhận
Bằng khen (của Bộ Quốc phòng), Huy chương Kháng chiến
chống Mỹ hạng Nhất, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Được sự tín nhiệm của KDC, tháng 4 năm 2008, ông Mạnh
tham gia công tác xã hội tại tiểu khu Đường, gánh vác vai Bí
thư Chi bộ kiêm trưởng Ban CTMT liên tục từ đó cho đến nay.
Tiểu khu Đường Vạn Điểm, dân cư là người tứ xứ, “chín người
mười làng”, hầu hết là CBCNVC nghỉ hưu, trình độ dân trí cao,
số đảng viên cũng nhiều, nếp sống công chức, công nghiệp
có sẵn trong đa số người dân. Ông nhận thấy phải khai thác
tối đa những thuận lợi để khắc phục những khó khăn, phấn
đấu xây dựng KDC trở thành KDC tiên tiến xuất sắc.

Ông Nguyễn Duy Mạnh.
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Trong CTMT, ông để cao vai trò đoàn kết trong các tổ
chức thành viên của Mặt trận cũng như trong các tầng lớp
nhân dân. 11 thành viên trong Ban CTMT, ông phân công
mỗi người phụ trách một việc phù hợp với khả năng, sở
trường của mình. Biết đây là một KDC hầu hết là cán bộ
hưu trí, có nhiều điều kiện thuận lợi cho các hoạt động
VHVN, TDTT, vui chơi giải trí có ích, ông cùng Ban CTMT
vận động các ngành, đoàn thể xây dựng mới các CLB và bổ
sung, củng cố các CLB đã có, vận động NCT, trung tuổi và
cả trẻ tuổi vào các tổ chức CLB. Tiểu khu hiện có 428 hộ
với 1.580 nhân khẩu, thì đến nay đã có 9 CLB đang hoạt
động tốt. Đó là các CLB bóng chuyền hơi nam, nữ già và
nam nữ trẻ, CLB bóng bàn, CLB văn nghệ, CLB dưỡng sinh,
CLB cầu lông, CLB thơ, CLB phòng chống bạo lực gia đình.
Tại tiểu khu, sáng sáng, chiều chiều, tại Nhà văn hóa, các
CLB sinh hoạt, luyện tập, giao lưu khá sôi nổi. CLB thơ 8
năm nay đã ra được 8 tập thơ với nội dung ca ngợi Đảng,
Bác, ca ngợi non sông đất nước, quê hương, gia đình, tình
nghĩa trong KDC... đã phục vụ tốt cho các hội nghị và đời
sống tinh thần của nhân dân. CLB dưỡng sinh của tiểu khu
thường là nòng cốt của thị trấn tham gia biểu diễn tại
huyện, TP; gần đây được đi biểu diễn phục vụ tại Mỹ Đình
được đánh giá cao. Tổng số 9 CLB trong tiểu khu đã có tới
265 thành viên là nòng cốt thu hút phong trào sống vui,
sống khỏe, sống có ích trong tiểu khu. Hàng năm, có từ 97
- 98% số hộ trong tiểu khu đạt danh hiệu GĐVH. 

Ông Mạnh luôn đi sâu, đi sát tổ chức chỉ đạo phong trào,
biết dựa vào sức mạnh của Chi bộ, của các đoàn thể thành
viên, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, tâm tư tình cảm của
mọi người, từ đó đề ra kế hoạch tuyên truyền, vận động các
tổ chức thành viên và nhân dân trong tiểu khu thực hiện tốt



262 GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 3

chính sách, pháp luật của Nhà nước, của TP để xây dựng tiểu
khu vững mạnh. Tích cực thực hiện Chỉ thị 11 của Thành ủy
về “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên
địa bàn TP”, với vai trò Bí thư Chi bộ, ông Mạnh triển khai,
quán triệt thực hiện tới mọi đảng viên, vận động mọi đoàn
thể thành viên triển khai thực hiện nghiêm túc. Vì thế, các đám
cưới ở tiểu khu đều thực hiện gọn nhẹ, không quá 50 mâm và
300 người tham dự. Việc tang văn minh cũng được thực hiện
tốt. Khi trên địa bàn có người qua đời, Ban CTMT phân công
thành viên phối hợp với Hội NCT và các đoàn thể đến thăm
hỏi, vận động hỏa táng và cùng gia đình bàn bạc lo tổ chức
tang lễ. Các quy định: Không để thi hài trong nhà quá 24 giờ,
kèn trống không quá 10 giờ đêm được thực hiện nghiêm túc.
Khi tổ chức lễ tang, mỗi gia đình trong tiểu khu có ít nhất một
người dến dự lễ truy điệu và tiễn đưa người quá cố về nơi an
nghỉ, đó là việc làm tốt tăng tình cảm gắn bó trong cộng đồng.
5 năm gần đây, tiểu khu Đường là một điểm sáng về tang văn
minh của huyện Phú Xuyên với tỷ lệ hỏa táng đạt 100%. 

Bằng sự nỗ lực của cán bộ, nhân dân, nhiều năm liên tục
tiểu khu Đường được công nhận là tiểu khu tiên tiến xuất sắc
của thị trấn Phú Minh, nhiều lần được cấp trên khen thưởng.
Trong thành tích đó có sự đóng góp đáng ghi nhận của Trưởng
ban CTMT Nguyến Duy Mạnh, một người đầy nhiệt huyết, hết
lòng vì việc chung!

CAO XUÂN QUế 
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MTTQ VIệT NAM XÃ THANH CAO
ĐI ĐầU TRONG XÂY DựNG NTM

Nhận thức rõ xây dựng NTM là chủ trương lớn của
Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội,
những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Cao,
huyện Thanh Oai đã làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động
các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng NTM; tập hợp,
phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương
giàu đẹp. 

Ngay từ đầu năm, MTTQ Việt Nam xã đã lên kế hoạch
cho các chương trình giám sát, PBXH như: Phản biện các
chương trình KTXH trọng điểm của địa phương, giám sát
các công trình xây dựng NTM... Qua đó giúp Mặt trận cấp
cơ sở chủ động trong công việc, lồng ghép nội dung tuyên
truyền xây dựng NTM vào các hội nghị, buổi sinh hoạt hoặc
gắn với các phong trào, hoạt động cụ thể của tổ chức hội
như: “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh
giỏi”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng
gia đình hạnh phúc”, “CCB gương mẫu”, “Tuổi già nêu
gương sáng”, “Tuổi trẻ Thanh Cao chung tay xây dựng NTM,
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã tiếp tục duy trì, thực hiện có hiệu quả
CVĐ “Ngày vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã
hội, hiến máu nhân đạo, vận động các tổ chức, đơn vị, cơ



264 GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 3

quan, DN, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ hộ
nghèo... với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Do công tác tuyên truyền được chú trọng nên đã tạo
được sự chuyển biến mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân
về nội dung, ý nghĩa của chương trình, vai trò chủ thể của
người dân nông thôn trong xây dựng NTM. Trong năm qua,
nhằm tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, MTTQ
Việt Nam xã đã phối hợp kiện toàn 6 tổ hòa giải ở các KDC
với 96 thành viên tham gia; 6 Nhóm nòng cốt “tuyên truyền
vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân
cư”... Qua phát động phong trào thi đua tạo được sức lan
tỏa rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân với 100% KDC
và hộ gia đình đăng ký thực hiện. Nhân dân tự nguyện đóng
góp tiền của, công sức cho xây dựng NTM cũng như thực
hiện tốt nếp sống văn minh như việc cưới, việc tang văn
minh tiến bộ. Xã đã tổ chức 7 Hội nghị đại biểu nhân dân
bàn việc xây dựng đời sống văn hóa, hàng năm có gần 1.000

Thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Cao trao đổi về xây dựng NTM.



265GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 3

đại biểu tham dự, đóng góp 32 ý kiến xây dựng đời sống
văn hóa mới tiến bộ tập trung vào việc cưới, việc tang, giao
tiếp ứng xử... Nhờ đó làng Thượng Thanh, Cao Mật Thượng
của xã đã đạt danh hiệu Làng văn hóa, sức khỏe.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Cao đã phát huy hiệu
quả vai trò của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ đảm bảo công
khai, minh bạch các quy hoạch, đề án, tạo sự đồng thuận
khi triển khai thực hiện, nhất là việc huy động, quản lý, sử
dụng các nguồn lực đóng góp của nhân dân trong đầu tư
xây dựng cơ bản. Nhờ đó đời sống kinh tế, văn hóa, tinh
thần của nhân dân được cải thiện. Nhiều công trình cơ sở
hạ tầng như đường, nhà văn hóa đã và đang được đầu tư,
nâng cấp tạo thuận lợi cho phát triển KTXH của địa
phương. Điển hình như trong năm 2016, 2017 xã được đầu
tư xây dựng 4 nhà văn hóa, nhiều đoạn đường thôn xóm
được đầu tư chỉnh trang bê tông hóa gắn với trồng cây
xanh, ghế đá tạo cảnh quan mới cho nông thôn.

Trong năm qua, để góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo,
nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân, Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã Thanh Cao đã tích cực phối hợp với các tổ,
ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân ứng dụng tiến
bộ KHKT vào phát triển sản xuất, phát triển trang trại, xây
dựng các mô hình kinh tế, chuyển đổi cơ cấu sản xuất
theo hướng cơ giới hóa nông nghiệp. Đặc biệt là vận động
nhân dân phát triển nông nghiệp sạch vì sức khỏe cộng
đồng theo phương châm: Lấy lương tâm, trách nhiệm là
hàng đầu, chất lượng nông sản là hiệu quả.

Nhằm giúp người dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo
được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, mở rộng sản xuất,
phát triển kinh tế gia đình, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã
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tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân tiếp cận các
nguồn vốn vay. Nhờ đó, thông qua Ngân hàng Chính sách
xã hội, xã Thanh Cao đã có hàng nghìn lượt người dân được
vay vốn với tổng dư nợ gần chục tỷ đồng, được các Hội,
đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ đứng ra tín chấp...
Điển hình như Hội Nông dân duy trì 15 Tổ đoàn kết giúp
nhau xóa đói giảm nghèo với 750 thành viên.

Tuy vậy, trong thời gian qua, hoạt động của MTTQ Việt
Nam xã Thanh Cao vẫn còn những khó khăn nhất định như
vai trò phản biện, giám sát các vấn đề nóng bỏng ở nông
thôn như ô nhiễm môi trường, ATVSTP... còn chưa kịp thời,
chủ động. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nguyễn Bá
Chung chia sẻ: Trước những vấn đề mới, MTTQ Việt Nam
xã sẽ lên kế hoạch, tăng cường các hoạt động giám sát. Từ
đó làm cơ sở để đánh giá, làm rõ kết quả, rút kinh nghiệm
và đề ra kế hoạch thực hiện các bước tiếp theo, đưa các hoạt
động này thành hoạt động thường xuyên, chuyên sâu của
MTTQ Việt Nam cấp cơ sở.

BạCH THANH
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VÌ QUÊ HƯƠNG 
HồNG DƯƠNG GIÀU MạNH

Năm nay dù đã ngoài 70 tuổi nhưng bà Nguyễn Thị
Liểu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồng
Dương, huyện Thanh Oai vẫn còn hết sức nhanh nhẹn.
Phát huy tinh thần của người đảng viên 50 năm tuổi
Đảng, dù ở cương vị nào, bà cũng luôn đề cao tinh thần
trách nhiệm, xây dựng quê hương.

Bà Nguyễn Thị Liểu tham gia phong trào HTX tại địa
phương từ năm 1964 với vai trò là Phó Chủ nhiệm HTX,

Bà Nguyễn Thị Liểu 
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Chủ nhiệm HTX nông nghiệp. Từ năm 1973 đến năm
1991, bà tham gia các chức danh Phó Chủ tịch, Chủ tịch
UBND xã, Phó Bí thư Đảng ủy xã... rồi tham gia CTMT tại
địa phương. Trong suốt những năm tháng tham gia công
tác tại địa phương, chồng đi công tác xa, một mình bà lo
toan việc nước, việc nhà, chăm mẹ già và một người con
bị bệnh nặng. Ở cương vị nào bà đều hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao. Khi được hỏi về những khó khăn vất
vả của người cán bộ cơ sở những năm tháng chiến tranh
và bao cấp, bà Liểu chia sẻ: “Khi đó, toàn xã hội chỉ có một
mục tiêu duy nhất: Thóc không thiếu một cân, quân
không thiếu một người, nên chuyện đói no cũng không
mấy ai nghĩ tới. Là cán bộ, tôi chỉ luôn nghĩ làm sao để
tăng năng suất lúa, tăng năng suất cây vụ đông, rồi động
viên con em lên đường nhập ngũ. Những người hậu
phương ở lại chia sẻ cùng nhau chăm mẹ già con thơ.
Những năm tháng đó tuy vất vả, mất mát, hy sinh nhưng
đã tôi luyện cho tôi bản lĩnh kiên cường, không ngại khó,
ngại khổ”.

Và trong câu chuyện với chúng tôi về những năm
tháng này, kỷ niệm về lần bà được gặp Bác Hồ khi Bác về
thăm Hồng Dương xuân Đinh Mùi năm 1967 vẫn còn
nguyên vẹn trong ký ức. Khi đó bà Liểu mới 23 tuổi, là
Phó Chủ nhiệm HTX nông nghiệp. Trong bối cảnh cả
nước đang dồn lực tất cả cho tiền tuyến, nên mới mồng
hai Tết Nguyên đán, nhân dân đã ra đồng chăm sóc rau
màu, khoai lang. Khi nghe tin Bác về thăm quê mình, toàn
thể bà con nhân dân trong xã đã tập trung kín cả sân kho
để được gặp Bác, được nghe những lời huấn thị của
Người. Sau buổi trò chuyện tại đình Sàn, trên đường về
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Bác đã đến thăm nhà trẻ của Nhà máy Cao su Sao Vàng
về tản cư; thăm nhà đồng chí Nguyễn Đình Cư - một đảng
viên lão thành, thăm các cụ phụ lão... Những tình cảm ân
cần, chu đáo, thăm hỏi động viên từ em nhỏ đến cụ già
của Người đã để lại trong bà nhiều bài học sâu sắc trong
cuộc sống. Để rồi trong mỗi bước đường công tác, dù ở
cương vị nào, nhiệm vụ nào bà cũng luôn nêu cao vai trò
tiên phong của người đảng viên, noi gương Bác sống và
làm việc hết mình - bà Liểu khẳng định.

Nhờ những đóng góp tích cực, bền bỉ với các phong
trào của địa phương nên dù đã ngoài 70 tuổi nhưng bà
Liểu vẫn luôn được Đảng, chính quyền và nhân tín nhiệm.
Hiện nay bà là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
Hồng Dương, được phân công là Trưởng ban GSĐTCCĐ
của xã. Trong nhiệm vụ mới này, bà Liểu luôn cố gắng học
tập, nâng cao trình độ hiểu biết về giám sát công trình xây
dựng nhằm bảo đảm công tác giám sát hiệu quả, công
trình đúng tiến độ, đúng thiết kế, đúng quy định của pháp
luật. Chỉ tính riêng trong năm 2016, toàn xã đã tiến hành
xây dựng 08 công trình, trong đó có công trình Nhà lưu
niệm Bác Hồ, 04 công trình giao thông thủy lợi và 03 công
trình do nhân dân đóng góp, công đức. Với tinh thần trách
nhiệm cao, trong quá trình giám sát, bà đã phát hiện kịp
thời 05 sai phạm của đơn vị thi công, thông báo để chủ
đầu tư khắc phục và sửa chữa, xử lý kịp thời. Nhận xét về
bà Liểu, cán bộ đảng viên trên địa bàn xã cho rằng: Bà là
người có lối sống trong sạch, lành mạnh, luôn giữ gìn
phẩm chất tư cách đạo đức, thực hiện tính tiên phong,
gương mẫu, có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng,
lãng phí, thực hành và vận động gia đình và nhân dân thực
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hiện lối sống tiết kiệm. Bà luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết
thống nhất trong Đảng, tạo mối quan hệ thân thiện, hòa
nhã với nhân dân địa phương, tôn trọng và phát huy
quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện nghiêm túc Quy
chế dân chủ ở cơ sở.

Bà Liểu tâm sự: “Là người đảng viên, mình không thể
hài lòng, tự mãn với những gì đạt được mà cần luôn cố
gắng phấn đấu cho những điều tốt đẹp hơn nữa”. Và còn
sức, còn minh mẫn, bà vẫn và sẽ cùng nhân dân chung
tay xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

BạCH THANH
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NGƯỜI CÔNG GIÁO MẪU MỰC

Trong chuyến về huyện Thanh Oai tìm hiểu những
gương sáng Mặt trận Thủ đô, người để lại trong tôi nhiều
ấn tượng hơn cả là ông Nguyễn Văn Thính - Trưởng ban
ĐKCG huyện Thanh Oai, một người Công giáo mẫu mực,
hết lòng kính Chúa - yêu nước, vì cộng đồng.

Sinh thời, Bác
Hồ dạy “Dân vận
kém thì việc gì cũng
kém. Dân vận khéo
thì việc gì cũng
thành công”. Thấm
nhuần lời dạy của
Bác, ông Thính đã
luôn xem đó là kim
chỉ nam cho mọi
hoạt động mà mình
được phân công,

nhằm xây dựng cộng đồng dân cư ngày một tiến bộ. Nói
chuyện với chúng tôi, ông Thính cho biết, ông là một giáo
dân sinh sống lâu đời ở xứ đạo Bích Hòa. Từng tham gia
quân ngũ rồi chuyển ngành làm công nhân, năm 1983 ông
về địa phương sinh sống, lập nghiệp. Là một đảng viên 50
năm tuổi Đảng, Bí thư Chi bộ của nhiều nhiệm kỳ, nay là
Trưởng ban ĐKCG huyện Thanh Oai, ở cương vị nào, ông

Ông Nguyễn Văn Thính.
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cũng luôn nêu cao gương sáng xây dựng cộng đồng Công
giáo sống tốt đời, đẹp đạo, chung tay xây dựng địa phương
giàu mạnh.

Công việc quen thuộc hằng ngày của ông Thính là qua
lại, gọi điện thoại động viên, thăm hỏi các gia đình giáo dân
có hoàn cảnh khó khăn, những giáo dân mắc bệnh hiểm
nghèo, người già neo đơn; hay đơn giản là trao đổi nắm tâm
tư nguyện vọng, tình hình làm ăn của bà con giáo dân. Qua
đó, phát hiện kịp thời các hoàn cảnh khó khăn cần sẻ chia,
giúp đỡ. Với sự vận động, tuyên truyền tích cực của ông
Thính, bà con giáo dân huyện Thanh Oai đã cùng nhau
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC. Điều đó được
thể hiện qua các phong trào xây dựng xứ họ đạo tiêu biểu
“sống tốt đời, đẹp đạo” với 10 nội dung “7 tốt đời, 3 đẹp
đạo”; 97% gia đình Công giáo đạt danh hiệu GĐVH; 100%
các cháu trong gia đình Công giáo đi học đúng độ tuổi; việc
tổ chức tang lễ theo đúng quy định địa phương.

Luôn ghi sâu lời huấn thị: “Người Công giáo phải là
người công dân tốt”,“Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”,
ông Thính đã cùng giáo họ vận dụng phương châm sống
“Tốt đời, đẹp đạo”, thường xuyên tuyên truyền, vận động
bà con giáo dân chấp hành chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không để kẻ
xấu xuyên tạc, lợi dụng. Trong bất kỳ lĩnh vực công tác nào
ông cũng đều tham gia nhiệt tình, tích cực, kết hợp giữa
công việc Giáo hội và xã hội. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam các cấp về
tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ông Thính cùng
bà con giáo dân đã có những hoạt động thiết thực, chăm lo
giúp đỡ các gia đình TBLS, người tàn tật, thăm hỏi, tặng quà
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cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm
qua, qua các CVĐ, người Công giáo huyện Thanh Oai đã
nhiệt tình ủng hộ các phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ
đồng bào lũ lụt... với số tiền trên 1,448 tỷ đồng. 

Bên cạnh làm tốt công tác vận động đồng bào Công giáo
tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các
CVĐ, nhất là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị
văn minh”, gắn với 10 nội dung thi đua “7 tốt đời, 3 đẹp
đạo” do Ủy ban ĐKCG Việt Nam phát động, ông Thính còn
kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức nhằm giúp giáo dân nghèo
phát triển kinh tế. Ông Thính chia sẻ: Đặc thù ở Thanh Oai,
phần lớn là sản xuất nông nghiệp và dịch vụ, trong thời gian
qua gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp,
dịch bệnh gia tăng... nên chính quyền địa phương có nhiều
chính sách hỗ trợ cho vay vốn với lãi suất thấp, để giáo dân
làm kinh tế, đầu tư mua sắm trang thiết bị. Qua đó, đời sống
của bà con họ đạo ngày càng phát triển, số hộ giàu tăng, hộ
nghèo giảm xuống. Bà con giáo dân ngày càng tin tưởng và
thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hàng
năm, các hộ đăng ký GĐVH đạt 97%; 32/32 họ đạo đã đăng
ký giao ước thi đua, đạt 100%. 

Bản thân ông Thính thực sự là một tấm gương tiêu biểu
trong việc vận động bà con giáo dân trong giáo xứ Bích Hòa
cũng như toàn huyện Thanh Oai tích cực tham gia các
phong trào ở địa phương và đã mang lại những hiệu quả
thiết thực. Ông Thính xứng đáng là bông hoa đẹp, góp phần
xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

BạCH THANH
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MTTQ XÃ THẠCH THÁN
GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

Thạch Thán là xã nằm sát trung tâm của huyện Quốc
Oai, có 1.963 hộ, với 6.808 khẩu; có 4 Ban CTMT và 11
KDC. Trong những năm qua, phát huy truyền thống quê
hương, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự phối
hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng với sự
đồng thuận của nhân dân, CTMT xã Thạch Thán đạt được
nhiều kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
chính trị, KTXH ở địa phương.

Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, địa bàn KDC,
các CVĐ do Mặt trận chủ trì đã thu hút đông đảo các tầng
lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Bằng những việc làm cụ
thể như đi sâu sát KDC, “câu chuyện tình nghĩa làng xóm,
quanh ấm nước trà xanh”, nghe dân nói và nói cho dân
nghe... đã giúp cán bộ gần dân và hiểu dân hơn. Từ thực
tiễn hoạt động tại cộng đồng dân cư, MTTQ Việt Nam xã
Thạch Thán đã làm tốt hơn việc nắm bắt tâm tư, nguyện
vọng của các tầng lớp nhân dân để kịp thời phản ánh, kiến
nghị với cấp ủy, chính quyền. 

Trong CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị
văn minh”, MTTQ Việt Nam xã Thạch Thán đã bám sát chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
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nước, gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương; phát huy tính
tích cực và nội lực của người dân, cộng đồng dân cư. Qua
đó đã khơi dậy truyền thống đoàn kết trong các tầng lớp
nhân dân, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết
toàn dân tộc. Hàng năm, vào dịp 18/11, các KDC đều tổ chức
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động
phong phú, thu hút hàng trăm lượt cán bộ, đảng viên và
nhân dân tham dự. Toàn xã có 3/4 thôn làng và 3 cơ quan,
đơn vị đạt văn hóa; có 1.772 hộ đạt GĐVH, chiếm 91,8%.
Hưởng ứng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị
văn minh”, xã Thạch Thán là đơn vị làm điểm của huyện
trong công tác dồn điền đổi thửa và đã thành công trong
năm 2012. Phát huy kết quả đó MTTQ Việt Nam xã tiếp tục
phối hợp vận động được 1.158 hộ dân hiến 22.000m2 đất
nông nghiệp và 800 ngày công làm giao thông thủy lợi nội
đồng, nghĩa trang nhân dân và nhà văn hóa dân cư... ước tính

MTTQ vận động người dân đóng góp ngày công làm đường giao thông.
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trị giá khoảng 27 tỷ đồng, góp phần đưa xã Thạch Thán đạt
chuẩn Quốc gia về xây dựng NTM vào năm 2015. 

Vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” nhận được sự
hưởng ứng nhiệt tình của cả hệ thống chính trị và toàn xã
hội. CVĐ đã góp phần phát huy truyền thống đoàn kết,
tương thân tương ái của cộng đồng giúp đỡ người nghèo,
tạo điều kiện giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống.
Năm 2016, xã vận động các DN, nhân dân và nhà hảo tâm
ủng hộ được 25 triệu đồng. Đã trích 16 triệu đồng từ quỹ
“Vì người nghèo” để hỗ trợ cho 07 hộ nghèo xây mới nhà ở
và hỗ trợ đột xuất; vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 15 triệu
đồng cho 02 hộ gia đình bị tai nạn đột xuất. Ngoài ra, các
CVĐ từ thiện nhân đạo khác như: Vận động ủng hộ quỹ “Vì
Trường Sa thân yêu”, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt
hại do mưa lũ đã vận động nhân dân ủng hộ được 30 triệu
đồng. MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp tổ chức 4 buổi giới
thiệu hàng Việt tại KDC. Công tác bảo vệ môi trường, xây
dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp; phong trào quần chúng
tham gia bảo vệ ANTQ, TTATXH cùng các phong trào lồng
ghép khác như: Gia đình 5 không, 3 sạch; hộ gia đình, thôn,
KDC, xã an toàn về ANTT, lành mạnh không có ma túy, mại
dâm... được triển khai hiệu quả. Các phong trào thi đua,
CVĐ hàng năm được MTTQ Việt Nam xã Thạch Thán chủ
động và phối hợp thực hiện tốt đã góp phần hoàn thành kế
hoạch giảm nghèo bền vững gắn với chương trình xây dựng
NTM của huyện giai đoạn 2016 - 2020 và góp phần xây dựng
Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Từ các kết quả
trên, năm 2016, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạch Thán đã
được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khen thưởng.

Đỗ THị HUYềN
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CHỦ TỊCH MẶT TRẬN XÃ TÂM HUYẾT 
VỚI CÔNG VIỆC

Về xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai ai cũng biết đến người
cán bộ Mặt trận gương mẫu, tận tụy, tâm huyết với công
việc. Đó là ông Bùi Trọng Dung - UVTV, Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã Ngọc Mỹ.

8 năm là Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã, ông Dung xác
định người cán bộ là công bộc của
dân, từ đó luôn đặt trách nhiệm
công việc lên hàng đầu. Hàng
năm, ông chủ động tham mưu cho
cấp ủy và phối hợp với chính
quyền giải quyết tốt những bức
xúc trong nhân dân. Đặc biệt,
quan tâm việc tăng cường tập hợp
khối đại đoàn kết toàn dân, luôn
sát dân, gần dân, lắng nghe những
ý kiến đóng góp, tâm tư, nguyện

vọng của nhân dân, từ đó tư vấn, giải thích hoặc chuyển
cấp có thẩm quyền giải quyết. Một phần việc của Mặt trận
mà ông Dung dành nhiều tâm huyết đó là CVĐ quỹ “Vì
người nghèo”. Nhiều năm qua, kết quả vận động của xã
Ngọc Mỹ đều vượt trên 130% so với chỉ tiêu huyện giao. Để
đạt được kết quả đó, ông Dung đã tích cực tuyên truyền,

Ông Bùi Trọng Dung.
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vận động các DN trên địa bàn tham gia ủng hộ quỹ, đồng
thời công khai, minh bạch nguồn thu chi của quỹ... Năm
2016, MTTQ và chính quyền xã kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ
77 hộ nghèo đặc biệt khó khăn hoặc hộ gặp rủi ro trong
cuộc sống (tai nạn, ốm nặng), tạo niềm tin của các tầng lớp
nhân dân. Trong công tác MTTQ tham gia xây dựng Đảng,
xây dựng chính quyền, ông chủ động xây dựng chương
trình phối hợp giữa HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt
Nam xã và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên
giúp việc triển khai các hoạt động đạt hiệu quả cao, tránh
sự trùng lắp cũng như bỏ sót hoạt động. Qua đó, phát huy
quyền làm chủ của nhân dân.

Trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết sức xây dựng
NTM, đô thị văn minh”, ông phối hợp với các tổ chức thành
viên tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân
dân. Hiểu rõ những lợi ích to lớn của việc xây dựng NTM,
nhân dân trong xã đã tích cực tham gia các phần việc, trong
đó 600 hộ dân tự nguyện hiến 5.096m2 đất làm đường giao
thông nội đồng, tạo thuận lợi cho bà con khi sản suất nông
nghiệp, vận chuyển sản phẩm. Đồng thời, ông Dung phân
công, lên kế hoạch phần việc cụ thể để hỗ trợ các gia đình
trong việc dồn điền đổi thửa, ứng dụng KHKT vào sản xuất
để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Từ đó đã phát
huy sức mạnh đoàn kết và sự đồng thuận cao của nhân dân
chung sức xây dựng NTM. Năm 2016, xã Ngọc Mỹ đã được
công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về xây dựng NTM.

Nói về đặc thù hoạt động CTMT ở địa phương, ông Bùi
Trọng Dung chia sẻ: Xã Ngọc Mỹ là xã có đông số hộ dân
(2.916 hộ, chia thành 2 thôn). Để các hoạt động của Mặt
trận triển khai đạt kết quả cao, huy động được sự đồng
thuận của nhân dân thì người cán bộ Mặt trận phải không
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ngừng củng cố và phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc, tạo
nên sức mạnh tổng hợp. Phải sâu sát với địa bàn, kiên trì
tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tác dụng
của các CVĐ, các phong trào thi đua cũng như trách nhiệm
của cá nhân, từ đó tự giác, tích cực tham gia bằng các việc
làm phù hợp. Nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ nhớ
để người dân dễ dàng tiếp cận, thực hiện. Một khâu quan
trọng không kém là cần kịp thời phát hiện và giới thiệu
gương điển hình, mô hình tiêu biểu ở KDC trong thực hiện
các phong trào thi đua, các CVĐ trên các phương tiện thông
tin đại chúng... vừa động viên các nhân tố làm tốt, vừa tạo
sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. 

Làm việc không quản giờ giấc, nắng mưa, luôn nêu cao
tinh thần trách nhiệm, triển khai công việc đạt hiệu quả cao,
thiết thực, ông Dung được bà con trong xã Ngọc Mỹ khen
ngợi, tin tưởng. Những đóng góp trong CTMT của ông
Dung đã được cấp ủy, chính quyền và MTTQ Việt Nam các
cấp ghi nhận. Năm 2014 và năm 2016, cá nhân ông đã được
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng Bằng khen.

Đỗ THị HUYềN



280 GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 3

NGƯỜI THẦY THUỐC CÓ TÂM 
VỚI CÔNG VIỆC XÃ HỘI

Lương y Nam Hải, tên thật là Tạ Quang Hải, sinh ra và
lớn lên trên mảnh đất quê hương thôn Phúc Đức, xã Sài
Sơn, huyện Quốc Oai. Ông là một người gần gũi, giản dị và
có tấm lòng nhân hậu, được kế thừa nghề Y học cổ truyền
của dòng họ từ hàng trăm năm để lại với nhiệu bộ sách quý
và những bài thuốc gia truyền. Là người con của xã Anh
hùng giàu truyền thống cách mạng, từ năm 1960 đến năm
1975 ông phục vụ trong quân đội, được đào tạo thành bác
sỹ, sau đó được cử sang Trung Quốc học ngành Y dược.
Ông từng ở những nơi mà Mỹ đã rải chất độc hóa học, tại
đây ông đã lấy các loại cây, cỏ còn sống sót trên mảnh đất
đầy chất độc này về nghiên cứu. Sau khi trở về địa phương,
ông đã không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức chữa bệnh,
tìm ra nhiều bài thuốc dân gian chữa bệnh cho nhân dân.
Với tinh thần bộ đội cụ Hồ “Vì nhân dân quên mình” và
nghĩa tình đồng đội cao cả, ông đã khám và chữa bệnh
miễn phí cho tất cả các bệnh nhân là đồng đội của mình. 

Với nhiều người nơi đây, Lương y Nam Hải là người
không chỉ giỏi chuyên môn mà còn là tấm gương sáng trong
các công tác xã hội thiện nguyện. Phát huy truyền thống tốt
đẹp của dân tộc “Thương người như thể thương thân”, từ
năm 2012 đến 2016, ông Hải đã tham gia nhiều chuyến đi
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từ thiện, giúp đỡ cho người nghèo và người có hoàn cảnh
khó khăn, hỗ trợ xây dựng trường học miền núi vùng cao;
tham gia các chương trình nhân đạo vì sức khỏe cộng đồng
tại các tỉnh Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An...
với tổng số tiền trị giá hàng tỷ đồng. Những món quà do
ông và gia đình tự chuẩn bị và tận tay đưa đến những người
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã có ý nghĩa nhân văn lớn,
tiếp thêm sức mạnh, ý chí để họ vươn lên trong cuộc sống.
Hưởng ứng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị
văn minh”, trong 4 năm qua, ông Tạ Quang Hải đã ủng hộ
xây dựng các công trình phúc lợi như cổng làng, đình làng,
trang thiết bị cho trường Mầm non của thôn với tổng số
tiền trị giá trên 3 tỷ đồng. Đặc biệt, trong năm 2016, ông
đã ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” huyện 60 triệu đồng; tặng
20 sổ tiết kiệm cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Sài Sơn và
trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, ông đã trao tặng

Lương y Tạ Quang Hải (người mặc áo trắng) trao tặng 150 suất quà cho
các gia đình nghèo, khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
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150 suất quà cho 150 gia đình nghèo trên địa bàn xã (1
triệu đồng/suất) và hỗ trợ 2 hộ nghèo xây mới nhà ở với
tổng giá trị hỗ trợ là 390 triệu đồng. 

Với tâm huyết trong việc chữa bệnh cứu người và tham
gia các phong trào thi đua, các CVĐ của địa phương,
Lương y Nam Hải liên tục được các cấp biểu dương, khen
thưởng. Ông đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng,
danh hiệu cao quý: Doanh nhân, Lương y tiêu biểu học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nhân
tài đất Việt thời kỳ đổi mới. Ông cũng được Tổng hội Y
học Việt Nam tặng Bảng vàng lưu danh“Gia tộc Lương y”;
Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam chứng nhận “Di sản
văn hóa nhân dân”, “Đại sứ về Đạo đức toàn cầu”...

Đỗ THị HUYềN
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ĐOÀN KẾT ĐỂ ĐI LÊN

54 đại biểu đại diện 54 dòng họ trong xã lên ký cam kết
vận động dòng họ thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế thực
hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang, mừng
thọ và đảm bảo cảnh quan môi trường. Đó là ấn tượng đặc
biệt tại Hội nghị đại biểu nhân dân xã Dị Nậu, huyện Thạch
Thất năm 2017. Tính cố kết, trách nhiệm cộng đồng, truyền
thống đoàn kết của cán bộ và nhân dân đã và đang được
cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam xã Dị Nậu phát huy
trong điều kiện mới. 

Dị Nậu từ xưa là xã “nông giang”, nằm ở phía đông
huyện Thạch Thất, địa hình đồng ruộng bằng phẳng,
người dân cần cù chất phác, tích cực thâm canh, năng
suất, sản lượng lúa luôn dẫn đầu huyện, nên đã từng
được ví là “vựa lúa” của huyện. Xã có 2 làng cổ là làng Dị
và làng Bến, sau này được chia thành 6 KDC: Hòa Bình 1,
2, Tam Nông 1, 2 và Đoàn Kết 1, 2. Trong xã hiện nay có
54 dòng họ, 1.854 hộ, 7.730 khẩu, có 37% là đồng bào
Công giáo. Mặc dù có nhiều dòng họ, đời sống tín
ngưỡng tôn giáo có khác nhau, nhưng “phi nội, tác
ngoại”, trong mọi công viêc, nhân dân Dị Nậu luôn gắn
bó trong truyền thống cố kết gia đình, dòng tộc, làng xã.
Đó chính là yếu tố đặc biệt quan trọng để MTTQ Việt Nam
xã Dị Nậu tổ chức có hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết
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xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, nay là CVĐ “Toàn dân
đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Phát huy dân chủ, chú trọng đề cao ý thức tự trọng, tình
cảm, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân, gia đình, dòng
họ là kinh nghiệm xuyên suốt quá trình tổ chức hoạt động
của MTTQ, của các Ban CTMT trên địa bàn xã. Hiện, Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã có 36 ủy viên, trong đó có 2 vị là sư trụ
trì 2 chùa, 2 vị là Trưởng, Phó ban Hành giáo của 2 họ giáo,
có tới 10 vị là cá nhân tiêu biểu có uy tín trong các dòng
họ. Cả 6 Ban CTMT đều chú trọng cơ cấu cá nhân tiêu biểu
là người có uy tín trong các dòng họ. Các kỳ họp, hội nghị
của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, hội nghị Ban CTMT đều chú
trọng phát huy ý kiến, sáng kiến của đại diện các tổ chức,
cá nhân tiêu biểu, nhất là Trưởng các dòng họ. Qua đó, chủ
trương của địa phương, nội dung công việc của MTTQ được

Đồng bào Lương - Giáo đoàn kết tổ chức hội làng.
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triển khai sâu đến các tổ chức, các gia đình, dòng họ trên
địa bàn xã. Các gia đình, dòng họ đều nâng cao lòng tự
trọng, thi đua với nhau trong các công việc của địa phương.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các Ban CTMT KDC luôn tham
mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền thực hiện công
khai dân chủ trong các hoạt động của địa phương, nhất là
việc thực hiện chính sách bình xét hỗ trợ hộ nghèo, bình
xét GĐVH hay các việc đóng góp các loại quỹ... Đồng thời,
chủ động tham mưu, chủ trì phối hợp khâu mối khối đại
đoàn kết trong các hoạt động của địa phương. Công việc
của mỗi gia đình đều có sự hiện diện của thôn, xã. Các ngày
lễ trọng ở đình làng, ở các nhà chùa, nhà thờ đều có lãnh
đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đồng bào địa phương
không cùng tôn giáo đến chúc mừng, tham gia. Các nhà sư
đến chúc mừng lễ Noel, linh mục, chức sắc xứ họ đạo chúc
mừng lễ trọng Thành hoàng, lễ Phật đản... Quỹ “Bác ái” của
2 xứ họ thăm hỏi, động viên mỗi năm hàng chục suất quà
cho đồng bào không phải là người Công giáo... Đó nét đẹp
trong sinh hoạt cộng đồng ở Dị Nậu.

Sức mạnh đoàn kết đã tạo nên những thành quả trên
các lĩnh vực ở Dị Nậu nhiều năm qua, nhất là phong trào
xây dựng NTM. Kế thừa kết quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, nay là CVĐ “Toàn dân
đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, cán bộ và nhân
dân Dị Nậu đã nhanh chóng triển khai các công việc nhằm
hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Mỗi người, mỗi nhà
đều nhận rõ trách nhiệm, tạo không khí thi đua sôi nổi,
rộng khắp. Nông dân đã tập trung dồn điền đổi thửa được
96,3ha (120% kế hoạch huyện giao). Toàn xã đã đóng góp
xã hội hóa 8,7 tỷ đồng, huy động hơn 7.300 ngày công, làm
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4,7km đường, cứng hóa 100% đường giao thông trong
thôn, đào đắp 8,19km đường, hơn 8km mương máng nội
đồng (trong đó đã cứng hóa 3,1km mương). Phong trào tự
quản và VSMT, ANTT cũng được đẩy mạnh. Toàn xã nhiều
năm không có tệ nạn mại dâm, không phát sinh người
nghiện ma túy, tội phạm. Luôn có trên 87% số gia đình là
GĐVH, 6/6 thôn văn hóa, 5/5 cơ quan, đơn vị văn hóa... Đến
cuối năm 2013, xã đã được TP công nhận đạt chuẩn NTM
và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. MTTQ Việt
Nam xã nhiều năm được công nhận hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ và được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng
Bằng khen năm 2016. 

Với phương châm cưới 01 ngày, liên hoan 01 bữa, thực
hiện tang văn minh tiến bộ trên tất cả các nội dung, nghi
lễ, mai táng, điện táng, các vị đại diện 54 dòng họ ở Dị Nậu
đã ký kết, khẳng định quyết tâm đoàn kết xây dựng quê
hương tiếp tục phát triển văn minh, bền vững.

TRUNG VĂN
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THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Không mấy khi xuất hiện trên diễn đàn hội nghị, không
quảng bá, “đánh bóng” hình ảnh... nhưng nhiều người dân
xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, biết đến bà Nguyễn Thị
Cúc - chủ DN tư nhân Đạt Cúc bởi sự nhiệt tình, sẵn sàng
chia sẻ, động viên mọi người trong cộng đồng.

Sinh năm 1965 trong một làng
nghề TTCN dịch vụ truyền thống
nổi tiếng của tỉnh Hà Tây (cũ), năm
1983, bà tham gia HTX TTCN dệt
của xã. Cuối những năm 80, HTX
dệt giải thể. Bà chuyển sang phụ
giúp chồng làm ăn buôn bán. Cuộc
sống làm ăn thương trường vất vả.
Nhiều khi ông không nhận được
đơn đặt hàng, bà buôn bán ế ẩm.
Cả nhà phải tằn tiện chắt bóp từng
đồng. Rồi bĩ cực cũng qua... Người

thợ có thêm nhiều việc. Công việc chạy chợ cũng thuận lợi
hơn... Sẵn “máu làm ăn” nhạy bén của người dân Hữu Bằng,
lại thêm kinh nghiệm trong nghề tích lũy bấy lâu, năm 2006,
vợ chồng Phan Lạc Đạt - Nguyễn Thị Cúc quyết định xin
phép thành lập DN tư nhân chuyên sản xuất kinh doanh chế
biến gỗ, lấy tên là “Đạt Cúc”. Từ chỗ chỉ khai thác nguồn gỗ
nguyên liệu ở các địa phương lân cận, DN Đạt Cúc đã mở

Bà Nguyễn Thị Cúc.
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rộng khai thác tại địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, vươn
sang nước bạn Lào và hiện nay là cả thị trường Nam Phi. DN
Đạt Cúc luôn thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật, hoàn thành
nghĩa vụ thuế, luôn tôn trọng giá trị sức lao động, thường
xuyên đảm bảo thu nhập cho 30 lao động, mỗi tháng từ 6
triệu đồng/người trở lên. Hơn thế nữa, “Thành đạt nhớ thuở
hàn vi”, DN luôn có trách nhiệm, tham gia nhiệt tình vào các
công việc của địa phương, của cộng đồng dân cư.

Năm 2008, bà Nguyễn Thị Cúc được địa phương mời
tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã với tư cách là cá nhân
tiêu biểu trong các DN, đến năm 2014 được Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã Hữu Bằng giới thiệu tham gia Ủy ban MTTQ
Việt Nam huyện Thạch Thất. Từ đây, cá nhân bà và DN Đạt
Cúc càng có điều kiện để thực hiện cái tâm ân nghĩa cộng
đồng của mình. Mỗi năm, theo lời kêu gọi của MTTQ, DN
luôn tham gia ủng hộ trên 20 triệu đồng giúp đỡ người
nghèo nhân các dịp lễ Tết hay gặp rủi ro. Khi cần “mạnh
thường quân”, MTTQ chỉ cần gọi điện là DN Đạt Cúc sẵn
sàng. Năm 2016, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ 40
triệu để xây nhà Đại đoàn kết cho hộ anh Nguyễn Hữu
Chiến (thôn Miễu - xã Hữu Bằng) và kêu gọi các tập thể, cá
nhân trên địa bàn ủng hộ. DN Đạt Cúc và DN Trang Tuấn
đã nhiệt tình tham gia, mỗi DN ủng hộ 10 triệu đồng. Cùng
với nguồn đóng góp của cán bộ, nhân dân trong xã, số tiền
thu được là 78 triệu 600 nghìn đồng. Từ nguồn ủng hộ quý
báu này, ngôi nhà có diện tích 25m2 được hoàn thành trong
niềm vui khôn xiết của vợ chồng anh Chiến.

Cũng trong năm 2016, cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt
Nam xã tổ chức xây dựng Nhà bia liệt sỹ, Đạt Cúc là một
trong những DN đầu tiên thực hiện nghĩa cử đền ơn đáp
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nghĩa, đóng góp 30 triệu đồng. Gần đây nhất, dịp Tết
Nguyên đán Đinh Dậu 2017, DN đã tổ chức tặng quà cho
100% số hộ nghèo trong xã (135 hộ), với tổng số tiền là
40 triệu 500 nghìn đồng.

Điểm đáng nói ở đây là mặc dù rất tích cực, sẵn sàng
tham gia ủng hộ nhưng bà Cúc rất ít khi xuất hiện trên
diễn đàn, không lời phát biểu hoa mỹ, rất ngại nghe lời
khen, hay những lời cảm ơn - chỉ lặng lẽ, vô tư và chí tình,
chí nghĩa.

Ngày nay, xã Hữu Bằng nói riêng và các địa phương nói
chung đang ngày càng phát triển, cuộc sống của đại bộ
phận nhân dân đã không ngừng được cải thiện. Thế
nhưng, do nhiều yếu tố, trong cuộc sống vẫn còn những
số phận kém may mắn, cần sự chung tay giúp đỡ của cộng
đồng. Bên cạnh sự nỗ lực của chính quyền các cấp thì rất
cần có thêm những DN giàu lòng nhân ái, thương người
như thể thương thân như DN Đạt Cúc. 

TRUNG VĂN
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KHÔNG CÓ VIệC GÌ KHÓ, 

CHỉ Sợ DÂN KHÔNG ĐồNG THUậN

Sau 23 năm cống hiến trong quân đội, năm 1989, ông
Vương Xuân Nội nghỉ hưu ở độ tuổi 40. Sức khỏe, từng trải,
nhiệt huyết và tín nhiệm, ông hăng hái tham gia các công
việc ở địa phương và là Bí thư Chi bộ thôn, Ủy viên BCH Hội
CCB xã, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã. Hiền lành,
thẳng thắn, chân thành, tự tin, quyết đoán, trách nhiệm... đó
là những điểm toát lên từ tính cách của ông. Công việc say
sưa, tâm huyết nhất của ông có lẽ là trên cương vị Trưởng
ban CTMT. (Ông là Trưởng ban CTMT thôn Yên Mỹ liên tục
từ năm 2004 đến nay).

Yên Mỹ là một thôn rộng, thuộc địa bàn đồi gò, dân số
đông (745 hộ, 3.186 khẩu), chia thành 6 xóm có nhiều yêu
cầu nhiệm vụ phải giải quyết. Ông Nội hiểu rằng, không có
việc gì khó, chỉ sợ dân không đồng thuận. Và muốn dân đồng
thuận thì mọi việc phải dân chủ bàn bạc thấu tình đạt lý. Người
cán bộ Mặt trận phải nghe dân nói, nói cho dân nghe, làm cho
dân tin. Ông Vương Xuân Nội cùng Ban Chi ủy, cán bộ thôn
và Ban CTMT thôn Yên Mỹ đã làm được điều đó. Không chỉ
tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, gia đình ông luôn
gương mẫu đã hiến 25m2 đất, luôn đóng góp ủng hộ đầu tiên
cho các công việc của thôn. Bản thân ông trực tiếp tham gia
nhiều công việc đảm bảo hoàn thành với kết quả cao.
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Năm 2011, khi có biến động về thị trường bất động sản,
tín dụng đen, một số thanh niên đến gây rối, lôi kéo thanh
niên trong thôn “vào cuộc”, gây mất ANTT, bà con hoang
mang. Ông cùng Chi ủy và Trưởng thôn tổ chức họp dân
xin ý kiến. Sau hội nghị, 6 đội tự quản của 6 xóm được
thành lập. Mỗi tổ có 10 người, có quy chế hoạt động và có
quỹ do các hộ dân tự nguyện đóng góp. Tổ tự quản đã phối
hợp với công an viên hoạt động hiệu quả. Làng xóm bình
yên, ANTT được đảm bảo.

Nhân dân Yên Mỹ đã phấn khởi đón nhận chủ trương
xây dựng NTM. Mọi việc lại được ông Vương Xuân Nội cùng
cán bộ thôn đưa ra dân chủ bàn bạc. Từ việc làm đường,
quy hoạch, đến các công việc nội bộ trong thôn xóm. Mỗi
người một ý kiến. Người nhận dỡ nhà, lùi tường, hiến đất.
Người nhận góp tiền, vật liệu. Không khí thi đua sôi động

Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết hộ bà Nguyễn Thị Ao - thôn Yên Mỹ.
(Trong ảnh: ông Vương Xuân Nội đứng thứ 8 từ trái sang).
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trở thành cao trào rộng khắp. Tất cả đều cộng đồng trách
nhiệm. Tiêu biểu như việc làm đường từ thôn đi nghĩa trang
nhân dân, chỉ trong 10 ngày nhân dân đã hiến, góp 600m2

đất, góp 800 ngày công, đổ 1.350m3 đá sỏi, hoàn thành con
đường rộng 7m, dài 1.100m, không phải nhận hỗ trợ từ
chính quyền xã.

Tổng hợp chương trình xây dựng hạ tầng NTM, cán bộ,
nhân dân thôn Yên Mỹ đã hiến 1.950m2 đất, đóng góp 2 tỷ
35 triệu đồng, 3.070 ngày công, làm 3,6km đường bê tông,
2,5km đường cấp phối. Ông Trưởng ban CTMT nói: “Thế
mới biết sức mạnh của dân. Mà dân mình tốt thật, phát động
là nhân dân ủng hộ - khi đã thấu tình đạt lý, khi dân được
bàn bạc thực sự và khi dân đã đồng thuận”. Thành tích của
Yên Mỹ đã góp phần đưa Bình Yên trở thành 1 trong 5 xã
đầu tiên của huyện Thạch Thất về đích xây dựng NTM vào
năm 2013.

Trên tinh thần ấy, ông Vương Xuân Nội đã đề xuất và
cùng với Chi ủy, Ban CTMT tuyên truyền vận động nhân
dân thôn Yên Mỹ đoàn kết phấn đấu nâng cao chất lượng
mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội trong thôn,
nhất là giảm nghèo bền vững. Trong thôn chỉ còn 6 hộ
nghèo (không kể các hộ hưởng trợ cấp xã hội). Người
nghèo, hộ nghèo được quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ thường
xuyên, kịp thời.

Các loại quỹ đều đạt và vượt kế hoạch, quỹ “Khuyến
học” thu trên 4 triệu đồng. Thôn đã xây dựng được 15 sân
thể thao, quy hoạch xây tường bao nghĩa trang nhân dân
rộng 2ha, khu tập kết rác thải rộng 1.700m2. Thôn có đội
văn nghệ, có ban nhạc hiếu, 100% đám cưới thực hiện
“cưới 01 ngày, liên hoan 01 bữa”. Các đám tang không mời
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khách ăn uống, không rải vàng mã dọc đường. ANTT được
đảm bảo, không có tội phạm phát sinh, được công nhận là
Làng văn hóa từ năm 2002 đến nay. Ban CTMT thôn Yên
Mỹ đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tặng Bằng khen về
thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa ở KDC” và được Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tặng Bằng
khen năm 2015.

Trong bức tranh của một làng quê đồi gò đang vững
bước trên con đường đổi mới, có bóng dáng của người
Trưởng ban CTMT cao tuổi, tận tụy, nhiệt thành. Ông
Vương Xuân Nội đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà
Nội tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào
“Toàn dân bảo vệ ANTQ”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
CTMT giai đoạn 2010 - 2015 và đã được Ủy ban TW MTTQ
Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết
dân tộc”. 

LÊ VĨNH THịNH 
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GÓP PHẦN TẠO RA NHỮNG ĐỔI MỚI

Năm 2014, cán bộ, nhân dân xã Nhị Khê (huyện
Thường Tín) đón nhận một niềm vui lớn, là xã đầu tiên
của huyện được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Trong niềm
vui chung đó, có những đóng góp tích cực của Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã, đơn vị nhiều lần được Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP Hà Nội tặng Bằng khen.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhị Khê nhiệm kỳ 2013 -
2018 có 32 ủy viên, Ban Thường trực có 5 ủy viên. Toàn
xã có 5 Ban CTMT. Xác định rõ chức năng nhiệm vụ, mỗi
ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã luôn nêu cao tinh
thần trách nhiệm, phát huy tính sáng tạo, chủ động và
đặc biệt là sự đoàn kết, tâm huyết, nhiệt tình với công việc
được giao. Giữa MTTQ xã với 5 Ban CTMT đã xây dựng
và phát huy mối quan hệ chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng
trong triển khai các nhiệm vụ, không ngừng nâng cao
chất lượng phối hợp giữa MTTQ với các tổ chức thành
viên trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu
nước, các CVĐ, phát huy tốt vai trò của các tổ chức thành
viên của Mặt trận, bám sát sự chỉ đạo của Mặt trận cấp
trên và Nghị quyết Đảng ủy xã. Các Ban CTMT đã định kỳ
tổ chức giao ban sơ kết hàng quý để đánh giá kết quả hoạt
động, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh và
bàn bạc về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo.
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Các kỳ họp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã được tổ chức đúng
quy định, đảm bảo chất lượng với những ý kiến đóng góp
tâm huyết, giàu tính xây dựng, góp phần nâng cao hiệu
quả hoạt động.

Ông Trần Trọng Hoan - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam xã cho biết, MTTQ xã có thuận lợi là tập hợp được
những cán bộ tâm huyết, đủ năng lực tiêu chuẩn để thực
hiện nhiệm vụ, đồng thời luôn chủ động, sáng tạo trong
công việc. Coi trọng công tác tuyên truyền, vận động các
tầng lớp nhân dân, coi đây là yếu tố cơ bản dẫn đến thành
công của công việc. MTTQ xã có sự đổi mới hình thức tuyên
truyền để nâng cao hiệu quả tiếp nhận thông tin. Việc
tuyên truyền  được tổ chức qua các hội nghị, pa nô áp
phích, tranh cổ động, qua hệ thống đài truyền thanh xã  (2
buổi/tuần với nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các

MTTQ Việt Nam xã Nhị Khê luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
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nhiệm vụ chính trị của địa phương để nhân dân nắm rõ và
thực hiện). 4 năm qua, MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức được
84 buổi tuyên truyền về vận động chấp hành pháp luật
trong cộng đồng dân cư, đảm bảo ATTP, VSMT, phòng
chống tệ nạn xã hội, thực hiện văn hóa ứng xử của người
Hà Nội... cho trên 9.000 lượt người. Qua đó cung cấp nhiều
thông tin hữu ích, được nhân dân đón nhận, áp dụng vào
cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng đời
sống văn hóa ở cơ sở, hoàn thành các nhiệm vụ KTXH của
địa phương. Trong đó, Hội nghị đại biểu nhân dân được tổ
chức hàng năm với sự tham gia đóng góp ý kiến sôi nổi, có
chất lượng. Tại đây, người dân không chỉ bàn bạc, đóng góp
ý kiến để xây dựng đời sống văn hóa cơ sở mà còn có cơ
hội tiếp xúc, trực tiếp đối thoại với lãnh đạo địa phương.
Nhiều vướng mắc, ý kiến của bà con đã được lãnh đạo giải
đáp, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, củng
cố thêm niềm tin của nhân dân vào cán bộ địa phương, tạo
điều kiện để các hoạt động được triển khai thuận lợi, đem
lại hiệu quả thiết thực.

Các hoạt động của Mặt trận được triển khai theo
phương châm hướng mạnh về cơ sở, thiết thực, hiệu quả
phát huy được sức mạnh toàn dân, góp phần khẳng định
vị thế, uy tín của Mặt trận trong đời sống. Thực hiện
chương trình hành động hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt
Nam xã và các tổ chức thành viên đã phát động, triển khai
nhiều phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ, phát hiện,
nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong
cộng đồng dân cư. Tích cực hưởng ứng Tết trồng cây, mỗi
dịp Tết đến Xuân về, từ năm 2013 đến nay, MTTQ đã vận
động nhân dân trồng, chăm sóc 2.000 cây ăn quả, cây
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bóng mát, làm cho cảnh quan thêm xanh - sạch - đẹp, có
tác dụng thiết thực trong bảo vệ môi trường. Thực hiện
CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”,
MTTQ xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp
sức người, sức của để xây dựng đường làng, ngõ xóm, các
công trình phúc lợi, thực hiện công tác dồn điền đổi thửa
để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho hộ
dân với tổng giá trị đóng góp trên 20 tỷ đồng. Đến cuối
năm 2016, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 31,1
triệu đồng/người/năm; 1.710 hộ đạt danh hiệu GĐVH (đạt
83%), các loại quỹ đều đạt, vượt chỉ tiêu được giao... Với
những thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2016 - 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã được Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng Bằng khen.

Trân trọng những thành tích đạt được, Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã Nhị Khê tiếp tục nỗ lực để hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ được giao, cùng chung tay góp sức đưa Nhị
Khê phát triển toàn diện, bền vững.

NGọC MINH
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LUÔN CỐ GẮNG HOÀN THÀNH 

TỐT NHẤT NHIệM VỤ ĐƯợC GIAO

Là người con của Vạn Điểm,
được góp chút công sức nhỏ bé vào
công việc của địa phương, được
thấy quê hương ngày càng “thay da
đổi thịt”, với ông Nguyễn Xuân
Khang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam xã Vạn Điểm, huyện Thường
Tín, đó là một niềm vui, niềm vinh
dự, hạnh phúc lớn. Cũng bởi vậy,
ông luôn tự dặn mình phải cố gắng,
nỗ lực để hoàn thành tốt nhất
nhiệm vụ được giao. 

Trước khi đến với CTMT vào năm 2000, ông Khang đã
có nhiều năm gắn bó với HTX Nông nghiệp Vạn Điểm. Năm
2006, ông được tín nhiệm bầu là Phó Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã. Từ năm 2011 đến nay, ông là Đảng ủy
viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Điểm - một
vùng quê vốn nổi tiếng bởi các sản phẩm mộc tinh xảo, kỳ
công.

Vốn sinh ra từ làng, nay lại cùng anh em, đồng chí đồng
nghiệp gánh vác, lo việc làng, việc xóm, ông Khang có nhiều
thuận lợi bởi sự am hiểu địa bàn, thấu hiểu dân cư trong xã.
Ông chia sẻ, cán bộ Mặt trận cũng là cán bộ Dân vận. Muốn

Ông Nguyễn Xuân Khang.
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công việc nói chung hay các phần việc của Mặt trận nói riêng
khi triển khai đạt kết quả tốt, phải tạo được sự đồng thuận,
ủng hộ của nhân dân. Muốn dân hiểu, dân tin thì chính bản
thân mình phải hiểu được dân cần gì, có tâm tư, nguyện vọng
gì. Một người cán bộ hiểu dân, tin dân thì công việc dù khó
mấy cũng sẽ có cách giải quyết. Với những suy nghĩ đơn giản
như vậy, ông đã luôn cố gắng thu xếp thời gian để trò chuyện,
lắng nghe bà con nói và nói cho bà con nghe, giúp họ thêm
hiểu về Mặt trận, về các phong trào thi đua, các CVĐ mà Mặt
trận triển khai. Đồng thời, cũng nắm bắt được tâm tư, nguyện
vọng của bà con để giải đáp hoặc chuyển cấp có thẩm quyền
giải quyết. Ông xây dựng và giữ vững mối quan hệ chặt chẽ
với các Ban CTMT, các ban ngành, tổ chức thành viên của Mặt
trận để triển khai công việc trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính
trị của địa phương nhằm thực hiện đủ các đầu việc, không
chồng chéo hay bỏ sót việc nào.

Theo đánh giá của nhiều người, trong cuộc sống, ông
Khang là người dễ gần, sống tình cảm, hay quan tâm, giúp đỡ
người khác. Bản thân ông luôn làm gương trong cách sống
thượng tôn pháp luật, giản dị, đồng thời nhắc nhở mọi thành
viên trong gia đình nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích
cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ của
địa phương. Chính vì thế, với bà con làng xã, ông Khang là
người có uy tín, được bà con ủng hộ, tin tưởng. Đây cũng
chính là thuận lợi của ông khi tuyên truyền, vận động nhân
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ,
xây dựng NTM... Năm 2016, 4 cơ quan, đơn vị trên địa bàn
được công nhận, tái công nhận danh hiệu cơ quan văn hóa;
1.881/2.074 hộ đạt danh hiệu GĐVH... Trong đó có 75 gia
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đình và 6 tập thể tiêu biểu được UBND xã Vạn Điểm tặng giấy
khen. Hiện tỷ lệ hỏa táng của Vạn Điểm đạt 60,7%. Các loại
quỹ đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Trong đó, quỹ “Vì người
nghèo”, “Bảo trợ trẻ em” đạt 107%; vận động hiến máu nhân
đạo được 31/28 đơn vị máu, đạt 110,7% chỉ tiêu...

Ông Khang chia sẻ, cuộc sống đang từng ngày đi lên.
Người dân Vạn Điểm quê ông, bằng sự tài khéo của đôi bàn
tay và sự năng động trong nắm bắt thị trường, đã giúp cho
cuộc sống ngày thêm khấm khá. Thế nhưng, bởi nhiều lý do,
trong xã vẫn còn những hộ nghèo, những người mang bệnh
trọng. Đây là những đối tượng ông dành sự quan tâm đặc biệt
với mong muốn và khao khát làm sao có thật nhiều kinh phí
để giúp đỡ họ vơi bớt nỗi lo trong cuộc sống hàng ngày. Từ
năm 2011 đến nay, đã có 05 trường hợp người nghèo mắc
bệnh hiểm nghèo được đại diện chính quyền, MTTQ, dân cư
đến thăm hỏi, động viên, tặng quà với tổng kinh phí là 23
triệu đồng được trích từ quỹ “Vì người nghèo”. Trong đó, 01
trường hợp được hỗ trợ 03 triệu đồng, 04 trường hợp được
hỗ trợ 05 triệu đồng... Tuy trăn trở về số tiền bé nhỏ như
“muối bỏ biển” nhưng ông Khang bảo, ông cảm nhận được
sự xúc động của người nhận bởi tấm lòng tương thân tương
ái, sự quan tâm của cộng đồng là liều thuốc tinh thần quý giá
đối với người bệnh. Tình người khiến cuộc sống thêm đẹp,
thêm ý nghĩa hơn.

Trong guồng quay hối hả của nhịp sống làng nghề, ông
Khang vẫn ngày đêm dồn tâm huyết, tình cảm cho công việc
mà ông đã gắn bó 17 năm qua. Ông đã 2 lần được Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng Bằng khen vì có thành tích
xuất sắc trong CTMT (năm 2013, 2016). 

THANH HÀ
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NGƯỜI “GIỮ LỬA” CHO CÁC PHONG TRÀO 
Ở CHƯƠNG LỘC

Chương Lộc là một thôn của xã
Chương Dương, huyện Thường Tín
- một điển hình trong xây dựng
NTM của TP. Về với Chương Lộc,
bên cạnh niềm vui của diện mạo
nông thôn, đời sống nông dân
được cải thiện rõ rệt còn có nhiều
câu chuyện về những tấm gương
đẹp trong cuộc sống. Ông Vũ Ngọc
Anh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban
CTMT thôn Chương Lộc là một
trong những tấm gương như thế. 

Ấn tượng đầu tiên của tôi về ông Vũ Ngọc Anh đó chính
là sự hồn hậu, dễ gần. Trò chuyện với ông, tôi thêm hiểu vì
sao ông được nhiều người dân trong xã kính trọng, yêu quý
như vậy. Sinh năm 1948, tuổi thơ của ông Vũ Ngọc Anh gắn
liền với những năm tháng khó khăn của đất nước. Năm 18
tuổi, ông hăng hái nhập ngũ, là y sỹ đa khoa, Đại trưởng
Quân y F234, Quân đoàn 3. Đến năm 1988, ông trở về địa
phương. 22 năm trong quân ngũ, từng vào sinh ra tử không
biết bao nhiêu lần, ông luôn coi mình là người may mắn khi
được trở về. Nghẹn ngào khi nói về những đồng đội đã hy
sinh hoặc mất một phần thân thể... ông luôn nhủ với lòng
mình là phải sống, làm việc cho cả những đồng đội thân yêu. 

Ông Vũ Ngọc Anh.
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Về với cuộc sống đời thường, với quê hương sau nhiều năm
xa cách, ông tích cực tham gia công tác ở địa phương, đảm
nhận nhiều vị trí công tác: Trưởng trạm y tế xã, Phó Ban phòng
chống suy dinh dưỡng trẻ em, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội CTĐ,
Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội CCB xã Chương Dương, Bí thư Chi
bộ, Trưởng ban CTMT thôn Chương Lộc... Bằng tinh thần “bộ
đội cụ Hồ”, ông đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng
động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao,
nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội, góp phần tích cực
vào sự phát triển của địa phương. Ông được bà con tin yêu,
kính trọng bởi cách sống gương mẫu, đặc biệt là trái tim nhân
hậu, luôn yêu thương, chia sẻ với những người bệnh, những
số phận có hoàn cảnh khó khăn. Gần 30 năm qua, không quản
ngại ngày đêm, thời tiết khắc nghiệt, không phân biệt ngày lễ,
ngày nghỉ, hễ bà con có bệnh cần thăm khám, tư vấn, điều trị
là ông luôn sẵn lòng. Tiếng lành đồn xa, không chỉ người trong
xã mà những người ở các địa bàn lân cận đã biết tiếng, tín
nhiệm ông mỗi khi gia đình có người đau ốm. Đến bây giờ,
ông không nhớ được mình đã khám bệnh, tư vấn... cho bao
nhiêu trường hợp, chỉ có một điều mà ông luôn ghi lòng tạc
dạ, đó là lời dạy của Bác Hồ “Bệnh nhân đau đớn cũng như
mình đau đớn”. Chính vì vậy, khi có người gọi điện đến, mong
muốn được ông thăm khám, ông luôn cố gắng đến thật nhanh
với người bệnh để giúp đỡ họ bớt đau đớn, mệt mỏi. Cái tâm
của người thầy thuốc không cho phép ông bỏ mặc người bệnh.

Với trái tim nhân ái, luôn quan tâm, chia sẻ với mọi người,
nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, trên cương vị
Chủ tịch Hội CCB xã Chương Dương, ông đã rất trăn trở trước
hoàn cảnh của một hội viên bị nhiễm chất độc da cam, nhà ở
xuống cấp nhưng không có kinh phí tu sửa. Bằng uy tín của
mình, ông vận động các hội viên CCB, Ủy viên BCH Hội, đồng
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thời kêu gọi sự chung tay góp sức của dòng họ, các cá nhân,
tập thể có tấm lòng hảo tâm... đóng góp để xây nhà mới cho
hội viên. Việc làm của ông không chỉ được Hội CCB mà toàn
thể nhân dân trong xã khen ngợi, ủng hộ.

Chương Lộc được đánh giá là điểm sáng trong xây dựng
NTM với sự đoàn kết, đồng lòng của chính quyền và nhân dân,
trong đó ông Vũ Ngọc Anh chính là một nhân tố tích cực.
Chương Lộc cũng là thôn đầu tiên của huyện Thường Tín hoàn
thành công tác dồn điền đổi thửa với diện tích 50ha, chuyển
đổi 15ha diện tích đất trồng lúa kém năng suất sang trồng cây
ăn quả, rau màu có giá trị kinh tế cao. Nhờ vậy, đời sống của
nhân dân trong thôn đã được nâng cao rõ rệt. Nhớ lại những
ngày tháng đó, ông Vũ Ngọc Anh cho biết, Ban CTMT đã rất
nỗ lực tuyên truyền, vận động để bà con hiểu những cái lợi
của dồn điền đổi thửa. Không chỉ tuyên truyền qua các hội
nghị, cá nhân ông còn nhiều lần đến những nhà “chưa thông”
để tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận. Chính sự gương
mẫu, trách nhiệm của ông đã củng cố thêm niềm tin, lôi cuốn
nhân dân trong thôn vào cuộc, tạo nên khí thế sôi nổi, đưa
Chương Lộc đạt, vượt chỉ tiêu các loại quỹ, hoàn thành xuất
sắc xây dựng NTM.

29 năm tham gia công tác ở địa phương, ông Vũ Ngọc Anh
đã được các cấp tặng thưởng 65 Bằng khen, giấy khen. Trong
đó có Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy
Hà Nội, Hội CTĐ Việt Nam... Với người dân địa phương, ông
chính là tấm gương sáng của Chương Lộc, người “thắp lửa, giữ
lửa” các phong trào, giúp Chương Lộc thêm vững vàng trong
mỗi chặng đường phát triển.

THU VÂN
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MTTQ Việt Nam xã Viên An, huyện Ứng Hòa:

Đổi mới hoạt động, đi sâu nắm bắt

đời sống nhân dân

Trong những năm qua, MTTQ Việt Nam xã Viên An,
huyện Ứng Hòa đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động
các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi
đua yêu nước, các CVĐ, thực hiện tốt chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, đời sống
KTXH của địa phương luôn ổn định, xây dựng được khối
toàn dân đoàn kết, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Viên An Đặng Văn
Dân chia sẻ: Nhân dân trên địa bàn luôn hoan nghênh sự
chăm lo của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ
chức đoàn thể chính trị đã có nhiều hoạt động thiết thực
quan tâm đến người nghèo, người thuộc diện chính sách,
người có công. MTTQ Việt Nam xã đã phát huy vai trò vận
động nhân dân thực hành tiết kiệm, tạo thêm nguồn lực
đầu tư cho chương trình xây dựng NTM, mở rộng và phát
triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt chủ trương tăng
trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, bảo đảm tiến
bộ và công bằng xã hội. MTTQ Việt Nam xã đã đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các
phong trào thi đua yêu nước và các CVĐ. Để thực hiện tốt
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các mục tiêu phát triển KTXH của địa phương; góp phần
xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, MTTQ Việt Nam
xã đã triển khai sâu rộng các CVĐ, các phong trào thi đua
yêu nước, như CVĐ: “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô
thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt
Nam”... với nhiều cách làm phong phú, thiết thực, góp phần
huy động các nguồn lực trong xã hội chăm lo cho người
nghèo, thực hiện an sinh xã hội. 

Chỉ tính riêng năm 2016, MTTQ Việt Nam xã đã vận động
nhân dân, các hội đoàn thể ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho
các quỹ “Vì người nghèo”, “Vì trường Sa thân yêu”, ủng hộ
đồng bào lũ lụt miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam bộ và quỹ
“Đền ơn đáp nghĩa”. Đặc biệt, xã đã xây dựng được 02 nhà
Đại đoàn kết, trong đó trích từ quỹ “Vì người nghèo” của xã
là 24 triệu đồng/nhà, quỹ của huyện là 20 triệu đồng/nhà. Tỷ
lệ hộ nghèo của xã đã giảm từ 7,8% (năm 2015) xuống còn

MTTQ Việt Nam xã Viên An trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.
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5,55% (năm 2016). Bên cạnh đó, công tác vận động nhân
dân tích cực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí
hậu đạt nhiều kết quả. Đã có tới 95 đến 98% rác thải được
thu gom, nhân dân tích cực trồng và chăm sóc cây xanh, giữ
gìn đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Các chương trình giám sát và PBXH của Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã bước đầu có trọng tâm, trọng điểm, đi vào
các lĩnh vực của đời sống xã hội, được chính quyền, nhân
dân ghi nhận và ủng hộ. Điển hình như chương trình xây
dựng NTM, quản lý đất đai, dồn điền đổi thửa, giải quyết
đơn thư KNTC. MTTQ Việt Nam xã phân công rõ trách
nhiệm từng thành viên, qua đó chủ động nắm bắt dư luận
và tâm tư nguyện vọng của nhân dân để tập hợp ý kiến,
nguyện vọng chính đáng của nhân dân đề nghị với Đảng,
chính quyền giải quyết kịp thời. Tuy nhiên, theo lãnh đạo
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Viên An: Nhiều chương trình
giám sát, PBXH vẫn chưa thực hiện được thường xuyên,
quyết liệt như vấn đề VSATTP, kiểm tra, giám sát việc kinh
doanh buôn bán vật tư nông nghiệp, hàng giả, hàng nhái...
ở khu vực nông thôn. Cùng với đó, hiện sản xuất nông
nghiệp trên địa bàn xã còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt
đời sống nông dân chăn nuôi do đầu ra sản phẩm khó tiêu
thụ, giá thấp... Do đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam xã đề nghị chính quyền các cấp sớm có chính sách
quản lý vật tư đầu vào như giảm giá thức ăn chăn nuôi,
thuốc thú y, tăng cường phòng chống dịch bệnh, cho vay
vốn ưu đãi để ổn định sản xuất, sớm có biện pháp bình
ổn về giá, ổn định tình hình chăn nuôi. 

Trong thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng đời
sống nhân dân, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền
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vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua,
các CVĐ, phát triển KTXH ở địa phương, MTTQ Việt Nam
xã sẽ làm tốt hơn nữa các chương trình giám sát và PBXH
nêu trên, để các hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả.
Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức
hoạt động theo hướng sát dân, gần dân, đáp ứng những
nguyện vọng và lợi ích chính đáng của dân, giải quyết
những vấn đề thiết thực, sát sườn của dân. Đoàn kết, tập
hợp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của
Đảng và Nhà nước, tham gia quản lý xã hội, góp phần tăng
cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và
chính quyền.

SƠN TÙNG
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MTTQ XÃ HồNG SƠN
TÍCH CỰC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng
NTM, trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền,
vận động nhân dân gắn thực hiện chương trình với các CVĐ,
phong trào thi đua, đưa xã về đích xây dựng NTM vào cuối
năm 2016. 

Xã Hồng Sơn có 7 thôn, 7 Ban CTMT với 1.740 hộ, dân
số 7.765 nhân khẩu. Trong năm qua, nhân dân chấp hành
tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất thực hiện
tốt các phong trào thi đua, các CVĐ, góp phần tích cực vào
việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2016 của xã đề
ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,6%; lĩnh vực văn hóa -
xã hội có nhiều tiến bộ. QPAN ổn định và được giữ vững. Đời
sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Hệ thống
chính trị được củng cố vững chắc. Trong năm 2016, cấp ủy,
chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên đã có nhiều
giải pháp thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo các
gia đình chính sách và các hộ nghèo. Qua đó, niềm tin của
nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính quyền được nâng
lên, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần xây dựng khối
đại đoàn kết toàn dân vững chắc. 
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Theo ông Nguyễn Văn Luyện - Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã Hồng Sơn, MTTQ xã còn lồng ghép 19 tiêu
chí NTM gắn với Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây
dựng đời sống văn hóa ở KDC với 550 đại biểu tham dự.
Có 40 ý kiến đóng góp nâng cao chất lượng phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”.
Hàng năm, xã đều tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết ở
KDC, biểu dương các hộ GĐVH tiêu biểu. Từ đó đã tạo
thành phong trào thi đua sôi nổi, được các tầng lớp nhân
dân tích cực hưởng ứng tham gia. 

Qua tuyên truyền, ý thức của người dân trong xây
dựng NTM được nâng cao, cùng với sự hỗ trợ của Nhà
nước, nhân dân tích cực đóng góp tiền của, ngày công lao
động xây dựng hạ tầng NTM. Nhân dân đóng góp hàng
nghìn ngày công lao động xây dựng đường giao thông, 

Diện mạo nông thôn xã Hồng Sơn ngày càng khang trang.
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cải tạo kênh mương nội đồng, xây dựng các công trình văn
hóa, tín ngưỡng. Đến nay, 100% đường trục xã, liên xã,
đường thôn, ngõ xóm, đường trục chính nội đồng được
bê tông hóa. Tiêu biểu có gia đình ông Trần Duy Ren ở
thôn Cống Đặng đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng để làm
hệ thống đèn chiếu sáng trên trục đường liên thôn. Là
điểm sáng trong phong trào xây dựng Làng văn hóa của
huyện Mỹ Đức, năm 2002, thôn Cống Đặng, xã Hồng Sơn
là một trong những đơn vị được công nhận Làng văn hóa
của tỉnh Hà Tây (cũ). Đến năm 2005, thôn tiếp tục được
công nhận danh hiệu Làng văn hóa cấp tỉnh lần thứ 2. Phát
huy truyền thống đã đạt được, suốt 15 năm qua cán bộ và
nhân dân thôn Cống Đặng luôn nỗ lực phấn đấu để giữ
vững danh hiệu. 

Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu
nước và các CVĐ, trong năm qua, MTTQ và các tổ chức
thành viên phối hợp với chính quyền tổ chức thăm hỏi,
tặng quà cho 100% các đối tượng chính sách nhân dịp
ngày Tết cổ truyền, với số tiền là 135,8 triệu đồng. Tổ chức
vận động quỹ “Vì người nghèo” được 38,6 triệu đồng, ủng
hộ đồng bào miền Trung và Nam bộ bị thiên tai, xâm nhập
mặn là hơn 58 triệu đồng. Bên cạnh đó, vận động các nhà
hảo tâm ủng hộ và tặng xe đạp cho 21 cháu HS nghèo vượt
khó học giỏi trị giá 30 triệu đồng. Cùng với UBND xã trao
tặng quỹ “Khuyến học” của xã cho 18 em thi đỗ ĐH, tổng
số tiền là 3,6 triệu đồng, cùng phối hợp với các tổ chức
thành viên như Hội CTĐ, Hội Phụ nữ, Hội CCB, Hội Nông
dân, vận động đoàn viên, hội viên giúp đỡ nhau xóa đói
giảm nghèo như: Hỗ trợ giống, vay vốn không tính lãi,
hướng dẫn cách làm ăn, giải quyết việc làm. Bà Nguyễn
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Thị Dường - Trưởng ban CTMT thôn Hạ Sở chia sẻ: “Thôn
chúng tôi mạnh nhất là hoạt động đoàn kết tương trợ giúp
đỡ nhau. Nòng cốt là vai trò của Ban CTMT đã vận động
các hộ trong thôn thành lập quỹ thăm hỏi, tặng quà cho
các hộ nghèo. Chỉ tính riêng năm 2016, thôn đã vận động
được gần 4 triệu đồng tiền mặt, hỗ trợ xây dựng 02 căn
nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo”.

Hiện nay, cả 7/7 làng của xã Hồng Sơn đều đạt và giữ
vững danh hiệu Làng văn hóa, hơn 90% số hộ đạt danh
hiệu GĐVH. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới,
việc tang, lễ hội, đến nay, hầu hết các hộ đều lựa chọn
hình thức hỏa táng cho người thân quá cố, không kèn
trống ầm ĩ, không rắc vàng mã bừa bãi. Các đám cưới
không tổ chức cỗ bàn linh đình, không mở loa đài về
khuya. Hàng năm, các lễ hội truyền thống diễn ra lành
mạnh, tiết kiệm. Lễ mừng thọ được tổ chức chung tại các
nhà văn hóa thôn với nghi thức trang trọng, vui tươi cùng
tiệc trà bánh kẹo. Đối với những trường hợp hỏa táng,
cùng với số kinh phí hỗ trợ của TP, xã hỗ trợ thêm 1,5 triệu
đồng/ca. Riêng VSMT, xã giao cho Chi hội Phụ nữ tự quản
tại các thôn thường xuyên nhắc nhở người dân nâng cao
ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Tổ vệ sinh của Chi hội có
nhiệm vụ thu gom rác 2 lần vào thứ 4 và Chủ nhật hàng
tuần. Là xã điển hình của huyện thực hiện tốt phong trào
nên trong năm 2016 xã Hồng Sơn đã được UBND TP tặng
Bằng khen có thành tích 15 năm thực hiện tốt phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 10 năm
thực hiện Quyết định số 308 ngày 25/11/2005 của Thủ
tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong
việc cưới, việc tang và lễ hội.
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Hồng Sơn phấn đấu xây dựng diện mạo NTM hiện đại,
khang trang. Vì vậy, năm 2017 và những năm tiếp theo,
MTTQ Việt Nam xã phối hợp với chính quyền, các đoàn
thể tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành
nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước, thực hiện tốt các CVĐ, phong trào thi
đua, nhất là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô
thị văn minh”. Qua đó, khẳng định vai trò chủ thể của
người dân trong xây dựng NTM, quyết tâm giữ vững các
tiêu chí đã đạt được. Tập trung huy động tối đa các nguồn
lực trong nhân dân, DN chung tay góp sức xây dựng NTM
giàu đẹp. 

NGUYễN HồNG
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HẾT LÒNG VÌ CÔNG VIỆC CỘNG ĐỒNG

Năm 1989, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân ngũ,
trở về công tác tại địa phương, mang theo tâm huyết và tác
phong của người lính, ông Nguyễn Ngọc Lùng (xã An Mỹ,
huyện Mỹ Đức) hăng hái tham gia các hoạt động của làng, xã.
Trải qua nhiều cương vị công tác, từ Bí thư Chi bộ, Trưởng
thôn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Ủy viên BCH Hội
CCB xã... ở cương vị nào ông cũng nhiệt tình tham gia và
hoàn thành tốt mọi công việc được giao.

Từ năm 2014, chuyển sang công tác làm Chủ tịch Hội
NCT xã An Mỹ, ông Lùng vẫn hết lòng vì công việc cộng
đồng. Được sự tin cậy của cấp ủy và sự tín nhiệm của nhân
dân, ông được bầu làm Trưởng ban TTND, Trưởng ban
GSĐTCCĐ. Coi đây tiếp tục là cái duyên với công tác Mặt
trận nên ngay từ khi được giao nhiệm vụ, ông luôn bám sát
nhiệm vụ được giao, đi sâu vào chức năng là người đại diện
nhân dân, thực hiện tốt chức năng giám sát, phát hiện
những sai phạm, góp phần hạn chế nhũng nhiễu, tiêu cực
tại địa phương để phản ánh, đề xuất với MTTQ và chính
quyền những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Với tâm niệm
“cái gì có lợi cho dân thì hết sức làm” nên ông không ngại
khó, ngại khổ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đặt
lợi ích của cộng đồng lên trên hết. Chính vì vậy trong suốt
quá trình công tác ông luôn được nhân dân tín nhiệm và
quý mến.
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Để phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong lĩnh vực
TTND, GSĐTCCĐ, ông và các thành viên Ban TTND,
GSĐTCCĐ trên địa bàn xã An Mỹ đã tham gia giám sát nhiều
vụ việc, kịp thời phát hiện, kiến nghị với chính quyền và các
cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Các nội dung giám sát
gồm việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công,
các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo dịp Tết
Nguyên đán Đinh Dậu; việc thu, chi các loại quỹ và các khoản
đóng góp của nhân dân; công tác quản lý đất đai; việc tiếp dân
giải quyết đơn thư KNTC của công dân; việc thực hiện Quy
chế dân chủ ở cơ sở... Với tinh thần tự nguyện, ông đã vận
dụng kiến thức của mình đi đầu trong việc giám sát tại các
công trình, theo dõi những kiến nghị của nhân dân, ngăn chặn
và thông báo kịp thời với chủ đầu tư các hành vi vi phạm. Bên
cạnh đó, phối hợp với UBND xã giải quyết kịp thời những

Ông Nguyễn Ngọc Lùng giám sát chất lượng xây dựng tại công trình
cải tạo nâng cấp tuyến Tỉnh lộ 419.
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vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của nhân dân, tạo sự đồng
thuận cao giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công và Ban GSĐTCCĐ,
được nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Mặc dù hiện tại sức khỏe không được tốt như trước nhưng
hàng ngày ông luôn có mặt kịp thời để giám sát các công trình
trên địa bàn xã, không quản nắng mưa, ngày nghỉ, không ngại
va chạm; thậm chí nhiều lúc ông phải gác lại việc riêng để
dành thời gian cho việc công. Tâm sự với chúng tôi, ông cho
biết: Lúc đầu vợ ông có phàn nàn về công việc “vác tù và hàng
tổng” của chồng, nhưng thấy ông say mê công việc, hết lòng
dốc sức cho lợi ích cộng đồng thì chính bà lại là người động
viên, giúp đỡ và tạo điều kiện để chồng tham gia công tác xã
hội. Chính sự tận tụy, trách nhiệm của ông đã lan tỏa khí thế
làm việc vào các thành viên trong Ban TTND, GSĐTCCĐ, góp
phần giúp cho Ban TTND, GSĐTCCĐ xã An Mỹ năm nào cũng
hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
Mỹ Đức khen thưởng.

Trong suốt quá trình công tác, ở nhiều cương vị khác
nhau, ông đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của
Đảng và Nhà nước trao tặng. Nhưng có lẽ niềm vui và phần
thưởng lớn nhất của ông chính là tình cảm quý mến, kính
trọng mà nhân dân dành cho ông.

Mặc dù công tác xã hội bận rộn, nhưng trong gia đình ông
luôn là người chồng, người cha, người ông gương mẫu, sống
có trách nhiệm, quan tâm dạy bảo con cháu sống đoàn kết,
thuận hòa, đùm bọc lẫn nhau. Ông bà thường răn dạy con
cháu những điều hay lẽ phải, lấy phẩm chất đạo đức làm
chuẩn mực của cuộc sống. Vì vậy bản thân ông và mọi người
trong gia đình luôn được nhân dân trong thôn quý mến.
Nhiều năm liền, gia đình ông được công nhận là GĐVH.

NGUYễN HồNG
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Sư thầy Thích Đàm Thịnh - 
MộT TấM LÒNG NHÂN ÁI

Tôi tìm đến ngôi chùa Cảnh Linh (Cảnh Linh Tự) ở thôn
Thượng, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, nơi sư thầy Thích Đàm
Thịnh làm trụ trì trong lúc thầy đang bận rộn trồng, chăm
sóc rau sạch. Mặc dù công việc vất vả nhưng trong mắt thầy
luôn ánh lên niềm vui, sự phấn khởi. Thấm nhuần tinh thần
của Phật pháp “Phụng sự chúng sinh là cúng dường cho
chư Phật”, vì vậy trong những năm qua sư thầy luôn hăng
hái tham gia lao động sản xuất để có nguồn thu nhập giúp
đỡ những mảnh đời bất hạnh.

Về chùa Cảnh Linh hơn 15 năm nay là chừng ấy thời gian
sư thầy dành tâm sức cho những việc làm từ thiện. Năm
2014, được bầu vào Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
khóa XX (nhiệm kỳ 2014 - 2019), sư thầy Thích Đàm Thịnh
đã gương mẫu tích cực tham gia các CVĐ, các phong trào
thi đua yêu nước do MTTQ các cấp phát động, đặc biệt là
công tác từ thiện nhân đạo, đồng thời vận động các Tăng Ni
Phật tử cùng hưởng ứng. Hơn 15 năm, sư thầy đã giúp đỡ
biết bao mảnh đời éo le, những đứa trẻ mồ côi, những người
tàn tật, người già neo đơn, trẻ em nghèo... Tất cả đã được
đón nhận tình cảm và sự sẻ chia của sư thầy để tiếp tục bước
đi trên đường đời. Với quan niệm “Dù xây chín bậc phù đồ,
không bằng làm phúc cứu cho một người”, bởi thế, từ trước
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đến nay sư thầy luôn thể hiện tinh thần nhập thế hành đạo,
thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện nhằm giúp đỡ
những mảnh đời bất hạnh trong xã hội. Kết quả hoạt động
từ thiện của thầy được thể hiện bằng nhiều việc làm có ý
nghĩa thiết thực như tặng quà cho các cháu thiếu nhi trong
xã dịp Tết Trung thu với số tiền là 20 triệu đồng, ủng hộ quỹ
NCT trong thôn 15 triệu đồng, ủng hộ 20 triệu đồng để tu
sửa Nghĩa trang liệt sĩ và công đức tu sửa tường rào bao
quanh khu di tích đình làng thôn, tặng 350 suất quà cho các
đối tượng tàn tật trong xã (mỗi suất 200 ngàn đồng). Sư thầy
còn ủng hộ 60 triệu đồng để cải tạo 2km đường làng cho
người dân, đặc biệt là các cháu nhỏ đi lại thuận tiện, an toàn;
ủng hộ 5 triệu đồng cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ ngoài
hải đảo...

Sư thầy Thích Đàm Thịnh đang nhận nuôi hai em nhỏ bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng.
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Để có nguồn kinh phí cho hoạt động từ thiện, sư thầy
Thích Đàm Thịnh thường tâm niệm rằng, đã nương nhờ
chốn cửa Phật phải tu thân tích đức, chăm chỉ làm lụng,
không nên ỷ lại, trông chờ vào sự cung tiến của các nhà hảo
tâm mà phải lao động một cách chân chính. Vậy nên mọi
việc thiện nguyện của chùa đều từ mồ hôi, công sức của
thầy bỏ ra, chứ không phải của Phật tử thập phương hỗ trợ.
Thầy cho rằng dẫu cuộc sống của nhà chùa còn nhiều khó
khăn nhưng không được phép từ bỏ việc thiện. Chính vì
vậy, hàng ngày cứ hết giờ tụng kinh thầy lại hăng hái tham
gia lao động sản xuất. Chân đi ủng, tay xách nước ra tưới
cho bốn sào rau phía sau chùa, trông thầy như một người
nông dân thực thụ chứ không phải một vị sư trụ trì. Thầy
vẫn luôn lao động cần mẫn mỗi ngày để các thành viên
trong chùa luôn được sung túc và bình yên. Thầy chia sẻ,
gần đây chứng kiến nhiều người mắc bệnh ung thư, trong
đầu thầy luôn suy nghĩ làm thế nào để bảo vệ mọi người
trước căn bệnh quái ác ấy. Qua tìm hiểu thầy biết được một
trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ung thư gia
tăng như hiện nay là do thực phẩm bẩn. Điều ấy lại càng
thôi thúc thầy mang đến cho mọi người những sản phẩm
sạch và an toàn. Với mong muốn người tiêu dùng được ăn
những ngọn rau ngon ngọt, đậm đà, không hóa chất... nên
thầy đã tận dụng hết những mảnh đất trống trong chùa để
cải tạo, trồng rau sạch cung cấp cho người tiêu dùng, lấy
tiền giúp đỡ mọi người. 

Hiện nay tại chùa Cảnh Linh, sư thầy đang nhận nuôi
hai em nhỏ bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng, đến nay đã được
gần 2 tuổi. Mái chùa làng thanh tịnh ngày nào nay trở
thành mái nhà ấm áp tình thương của trẻ em, sớm tối vang
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tiếng các em chơi đùa. Bao nỗi cực nhọc chăm bẵm từng
đứa trẻ khi mới lọt lòng của người tu hành chưa bao giờ
làm mẹ nhưng thầy đã nuôi các em bằng tình thương, sự
xót xa thực sự. Cũng tại chùa, những năm trước sư thầy
Thích Đàm Thịnh đã cưu mang những người tàn tật. Họ
đều là những người khó có thể tự mình lo cho cuộc sống,
coi chùa và sư thầy là nơi nương tựa. Tại đây, sư thầy
hướng dẫn họ làm những công việc trong chùa như quét
dọn, trồng rau... hướng cho họ tới cuộc sống hữu ích và
lạc quan trước cuộc đời, vượt qua số phận éo le để vươn
lên trong cuộc sống. Những hành động và nghĩa cử cao
đẹp của thầy rất đáng để cho chúng ta kính trọng và yêu
mến. Mặc dù có nhiều đóng góp qua những việc làm hết
sức thiết thực, sư thầy Thích Đàm Thịnh lại chỉ khiêm tốn
nói rằng: “Mình ăn ít đi một chút, giản dị đi một chút, làm
nhiều hơn một chút, mà có thể giúp đời, giúp người thì
nên lắm!”. 

Những việc làm xuất phát từ cái tâm, cái đức trong sáng
của sư thầy Thích Đàm Thịnh đã được Đảng, Nhà nước ghi
nhận. Đối với nhiều Phật tử, nhân dân địa phương, thầy
chính là một tấm gương sáng trong cuộc sống. Trong những
năm vừa qua, sư thầy liên tục được tặng danh hiệu “Người
tốt, việc tốt”. Năm 2016, thầy vinh dự được Ủy ban MTTQ
Việt Nam huyện Mỹ Đức tặng giấy khen vì đã có nhiều đóng
góp cho CTMT. 

NGUYễN HồNG
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ĐIểM SÁNG THựC HIệN VIệC CướI,
VIệC TANG VăN MINH

Thôn Liễu Trì, xã Mê Linh (huyện Mê Linh) hiện có
524 hộ dân, 1.960 nhân khẩu. Những năm qua, dưới sự
chỉ đạo của Chi bộ, Ban CTMT thôn Liễu Trì đã tích cực
tuyên truyền, vận động, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân
thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa
phương, đặc biệt là thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây
dựng NTM, đô thị văn minh”.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc
tang, lễ hội, mừng thọ, Ban CTMT thôn đã vận động
nhân dân thực hiện Nghị quyết của Chi bộ, không làm
cỗ trong đám tang, được 100% gia đình hưởng ứng thực
hiện. Tang lễ được tổ chức theo nếp sống mới, vừa thể
hiện niềm tiếc thương với ngưới quá cố, vừa đảm bảo
tính văn minh, trang trọng. Không còn tình trạng làm cỗ,
ăn uống trong đám tang; không mở nhạc hiếu quá 23h
đêm, không còn các hủ tục như lăn đường, rải tiền vàng
mã thái quá... Việc thực hiện hỏa táng người quá cố được
nhân dân tích cực hưởng ứng. Trong năm 2016, toàn
thôn có 8/10 ca hỏa táng.

Nhiều năm nay, Chi bộ, Ban CTMT thôn Liễu Trì vận
động nhân dân thực hiện văn hóa trong sử dụng rượu, bia,
với phong trào “uống rượu không say”, thực hiện phương
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châm “chúc thoải mái, uống tùy tâm”, không ép nhau phải
uống cạn. Điều này vừa bảo vệ sức khỏe, hạnh phúc gia
đình, vừa giảm tình trạng tai nạn giao thông, gây gổ đánh
nhau do say rượu bia. Chia sẻ với chúng tôi, ông Trần Văn
Cừ - Trưởng ban CTMT thôn Liễu Trì cho biết: “Ban đầu
triển khai thực hiện phong trào “uống rượu không say”,
nhiều người dân không ủng hộ, bảo “uống thì phải say”.
Tuy nhiên, việc tuyên truyền, vận động được tiến hành
theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, trong đó, cán bộ đảng viên
gương mẫu thực hiện trước, nên những năm gần đây,
phong trào này đã được thực hiện có hiệu quả. Trong tất
cả các cuộc liên hoan, cưới hỏi, người dân đều thực hiện
phương châm “chúc thoải mái, uống tùy tâm”, không ép
nhau uống hết, uống cạn”.

Ban CTMT thôn Liễu Trì vận động ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Hảo
sửa chữa nhà ở năm 2016.
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Thực hiện nếp sống văn hóa, Ban CTMT thôn còn vận
động nhân dân mở nhạc vừa phải, đủ nghe, không mở quá
to và quá giờ quy định. Nhiều năm nay, các gia đình trong
thôn đều chấp hành tốt quy định này. Cứ đến 21h hằng ngày,
không có nhà nào mở nhạc, đảm bảo sự yên tĩnh cho các
cháu học hành. Cùng với đó, văn hóa trong giao tiếp nơi
công sở cũng được thực hiện có hiệu quả. Tất cả nhân dân
thực hiện phương châm “nói đủ nghe, tôn trọng mọi người,
trang phục lịch sự, gọn gàng”. Đặc biệt, phong trào “không
hút thuốc lá trong đám cưới, đám tang và nơi công cộng” đã
được thực hiện rất hiệu quả từ nhiều năm nay. Theo đó,
đông đảo cán bộ và nhân dân trong thôn đều thực hiện chủ
trương không hút thuốc lá trong hội nghị, trong đám cưới,
đám tang và nơi công cộng, chỗ đông người. Điều này đã
góp phần bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe, giảm đáng
kể chi phí kinh tế của người dân. 

Là địa phương có truyền thống trồng hoa, nhân dân thôn
Liễu Trì chủ yếu trồng hoa hồng. Bên cạnh đó, một số hộ
làm nghề khoan giếng, làm bánh cuốn, xây dựng,.. Nhờ sự
cần cù, chịu thương, chịu khó mà đời sống của các hộ trở
nên khá giả. Đến nay 50% số hộ trong thôn có đời sống khá
và giàu, 40% có kinh tế khá, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2%.

Xác định phát triển kinh tế luôn gắn liền với cơ sở hạ
tầng, có như vậy, đời sống của nhân dân mới đi lên, nhiều
năm qua, Ban CTMT thôn Liễu Trì đã vận động bà con đóng
góp kinh phí làm đường bê tông nông thôn. Trong 5 năm
xây dựng NTM, nhân dân trong thôn đã tự nguyện đóng
góp hơn 350 triệu đồng, làm mới trên 100m2 đường giao
thông nông thôn và hàng trăm mét cống, rãnh. Đến nay,
gần 100% hệ thống đường giao thông liên thôn đã được bê
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tông hóa, tạo thuận lợi cho việc đi lại của bà con; đồng thời
cũng mang lại khung cảnh khang trang, sạch đẹp cho từng
ngõ xóm. Đây cũng là địa phương xây dựng và duy trì được
mô hình điểm không có tội phạm và tệ nạn xã hội. 

Ngoài ra, các phong trào, CVĐ do cấp ủy, chính quyền,
MTTQ cấp trên phát động đều được Ban CTMT triển khai,
được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Việc thu, chi các loại
quỹ đều được công khai, minh bạch với sự giám sát của
Ban GSĐTCCĐ nên được nhân dân rất tin tưởng. Mỗi
năm, Ban CTMT thôn vận động nhân dân ủng hộ 20 triệu
đồng cho quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và quỹ “Vì người
nghèo”. Điều đáng nói là, tất cả các khoản đóng góp,
người dân đều tự giác mang ra nhà văn hóa để nộp, cán
bộ thôn không phải đến từng nhà để thu. 

Đặc biệt, phong trào hiến máu nhân đạo được nhân
dân hưởng ứng tích cực, trở thành điểm sáng của huyện
Mê Linh, với khoảng 5% dân số tham gia hiến máu, hàng
chục gia đình hiến máu, 50 cá nhân hiến máu trên 10 lần,
mỗi năm thu được trên 70 đơn vị máu. 

Có thể thấy, nhờ vận dụng linh hoạt, khéo léo, biết
cách lồng ghép tuyên truyền các phong trào sao cho thật
gần gũi, Ban CTMT thôn Liễu Trì đã vận động nhân dân
thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước,
các CVĐ, góp phần phát triển KTXH, ổn định ANTT, nâng
cao đời sống nhân dân, trở thành điểm sáng của huyện
Mê Linh. Tỷ lệ GĐVH trong thôn hàng năm luôn đạt 86%
- 90%. Nhiều năm liền, thôn Liễu Trì đạt danh hiệu Làng
văn hóa cấp TP.

NGUYễN TUYềN
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THÀNH TÍCH LỚN NHẤT 
LÀ SỰ TÍN NHIỆM CỦA NHÂN DÂN

Với kinh nghiệm gần 10 năm làm
công tác Mặt trận, bà Nguyễn Thị
Hưng - Trưởng ban CTMT TDP số 3,
thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh là
người rất gần dân, hiểu dân và sát với
nhân dân. Chính vì vậy, bà luôn được
người dân tin yêu, quý mến. Với tấm
lòng tận tụy, không nề hà việc khó,
việc khổ, bà đã góp phần đem lại
một môi trường sống ổn định, đoàn
kết cho người dân TDP số 3. Bà xứng
đáng là tấm gương điển hình trong

phong trào thi đua yêu nước của thị trấn Chi Đông, huyện Mê
Linh nói riêng và TP Hà Nội nói chung.

Bà Nguyễn Thị Hưng sinh năm 1954, trong một gia đình
có truyền thống cách mạng. Bản thân bà cũng từng tham gia
đảm nhiệm một số công tác tại địa phương như: Chi hội
trưởng Chi hội Phụ nữ, Hội Nông dân... Từ năm 2008 đến
nay, bà Hưng được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng ban
CTMT TDP số 3, thị trấn Chi Đông. Trong công tác, bà luôn
cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu các chủ trương, chính sách của
Đảng, Nhà nước để tuyên truyền, vận động đảng viên cùng
nhân dân thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Hưng.
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TDP số 3, thị trấn Chi Đông hiện có diện tích, 8,5ha,
dân số trên 1.200 nhân khẩu, thuộc nhiều thành phần
khác nhau, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống
kinh tế còn nhiều khó khăn. Vì vậy, phát huy tinh thần đại
đoàn kết toàn dân tộc vào mục tiêu phát triển KTXH luôn
là mục tiêu quan trọng trong CTMT của địa phương. Trên
cơ sở kế hoạch, chương trình hành động của Mặt trận các
cấp, bà đã chủ động tham mưu các giải pháp phù hợp, vận
động nhân dân tham gia vào các phong trào thi đua, các
CVĐ do MTTQ các cấp phát động, góp phần thực hiện tốt
nhiệm vụ chính trị, KTXH của địa phương. Thực tiễn công
việc đã bồi đắp cho bà Nguyễn Thị Hưng nhiều kinh
nghiệm công tác, nhất là hiểu tâm lý nhân dân. Theo bà
Hưng, việc truyền đạt các chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước để cho dân tin và
nghe theo cũng là một thách thức không nhỏ đối với
những người làm công tác tuyên truyền vận động. Vì vậy,
khi đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban CTMT TDP số 3, điều
đầu tiên bà Hưng thực hiện là tích cực, chịu khó đi sâu sát
cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng hộ gia đình;
từ đó nghiên cứu, tìm hiểu kỹ các văn bản để kịp thời giải
thích hợp tình, hợp lý cho dân rõ.

Chính vì thế mà các CVĐ: “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa ở KDC” nay là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây
dựng NTM, đô thị văn minh”, “Vì người nghèo”, quỹ “Đền
ơn đáp nghĩa”... được triển khai rộng khắp, có hiệu quả trong
cộng đồng dân cư. Nhiều năm liền, TDP số 3 đạt danh hiệu
TDP văn hóa; tỷ lệ hộ dân đạt danh hiệu GĐVH chiếm trên
90%. Riêng trong năm 2016, bà đã vận động người dân đóng
góp vào quỹ “Vì người nghèo” hơn 4,2 triệu đồng, quỹ “Đền
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ơn đáp nghĩa” gần 4 triệu đồng, ủng hộ đồng bào miền
Trung bị thiên tai lũ lụt gần 5 triệu đồng...

Bên cạnh đó, bà Hưng còn tham gia hòa giải thành công
nhiều vụ việc liên quan đến các tranh chấp đất đai, mâu
thuẫn trong gia đình. Bà Hưng nói: “Để hòa giải thành công,
người làm CTMT phải đến từng hộ liên quan tìm hiểu những
khúc mắc cũng như tình tiết sự việc, sau đó mời các bên lên
ngồi lại với nhau để phân tích đúng, sai. Khi hòa giải, chủ
yếu dựa trên tình cảm và Quy ước của xã, của TDP để giải
quyết vụ việc”.

Bà Hưng chia sẻ: Làm việc gì cũng vậy, lúc đầu gặp không
ít khó khăn nhưng không vì thế mà tôi nản lòng. Là cán bộ
Mặt trận, khi đến với dân, muốn vận động được nhân dân
thì trước hết mình phải là người cán bộ tốt đã, rồi bằng
những lời lẽ có lý có tình, khơi đúng vào lòng dân, vì lợi ích
của nhân dân thì mọi việc đều trở nên dễ dàng. Muốn làm
được như vậy thì người cán bộ phải có cái tâm với công việc.
Nếu mình có cái tâm thì sẽ được nhân dân đồng tình ủng
hộ. Công việc nhờ đó mà cũng thuận lợi suôn sẻ. Đấy cũng
là cái gốc của công tác dân vận, là chất kết dính vững chắc
của khối đại đoàn kết toàn dân.

Với cái tâm trong công việc, thời gian qua, bà Nguyễn Thị
Hưng đã được các cấp tặng nhiều giấy khen vì có thành tích
xuất sắc trong CTMT, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa; gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm
2015, 2016... Nhưng với bà, thành tích lớn nhất mà bà đạt
được chính là sự tín nhiệm của nhân dân.

Đỗ LOAN



327GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 3

LấY DÂN LÀM GốC

Với phương châm “làm cán bộ
Mặt trận phải lấy dân làm gốc”, ông
Ngô Văn Tấn - Phó Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã Tiền Phong,
huyện Mê Linh, Phó ban TTND luôn
là người cán bộ Mặt trận gương mẫu,
nhiệt tình với công việc.

Ông Ngô Văn Tấn sinh ra và lớn
lên tại thôn Yên Nhân, xã Tiền
Phong, huyện Mê Linh. Qua 28 năm
công tác, từng tham gia nhiều cương
vị như Phó Bí thư Đoàn xã, Phó Chủ

tịch Hội Nông dân xã, Bí thư Chi bộ xóm... đến năm 2005,
ông làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Vai trò
nhiệm vụ nào ông cũng được người dân tin tưởng, ủng hộ.

Trong vai trò Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã, ông luôn
đề cao công tác phối hợp, bám sát cơ sở để tuyên truyền, vận
động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước; chung sức xây dựng NTM, chăm lo người nghèo,
phát triển KTXH, đảm bảo ANQP địa phương. Người dân dành
nhiều tình cảm cho ông bởi trước khi tuyên truyền thực hiện
bất cứ phong trào nào, ông đều gương mẫu thực hiện trước

Ông Ngô Văn Tấn.
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và giải thích ý nghĩa để mọi người hiểu, tham gia. Theo ông
thì tuy người dân vất vả với công việc hàng ngày nhưng khi họ
hiểu thấu đáo lợi ích từ các phong trào thi đua thì sẽ tích cực
tham gia. 

Với 12 năm làm Phó Chủ tịch, Chủ tịch MTTQ Việt Nam
xã, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình phụ
trách, bản thân ông luôn thực hiện tốt công tác tham mưu và
giúp việc cho Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam xã thực hiện các phong trào, CVĐ do MTTQ phát động,
luôn tích cực học hỏi, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn
kết dân tộc. Được sự ủng hộ của chính quyền và các tổ chức
thành viên, các tầng lớp nhân dân nên Ban CTMT và cá nhân
ông luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật,
ông đã bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, chủ động phối
hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp
nhân dân thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy và các văn bản
chỉ đạo của cấp trên. Đặc biệt là phong trào “Toàn dân chung
sức xây dựng NTM”, các CVĐ: “Toàn dân đoàn kết xây dựng
NTM, đô thị văn minh”, “Vì người nghèo” gắn với chương trình
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng người Hà Nội
thanh lịch, văn minh... Do đó, tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn
GĐVH năm 2016 của xã đạt 85,4%; tỷ lệ hỏa táng đạt trên 55%.

Trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông đã vận động
nhân dân tham gia bầu cử đảm bảo dân chủ, công khai. Kết
quả đã có 95% cử tri trong xã tham gia bầu cử. Phát huy quyền
làm chủ của nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền,
ông đã vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng gia
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đình hòa thuận, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác hòa giải ở
thôn, xóm... Từ đó góp phần giải quyết các vụ việc ngay tại
cơ sở, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH ở địa phương.

Với cương vị là Phó ban TTND, ông Tấn đã cùng với Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chỉ đạo các Ban
CTMT, Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ thực hiện nhiệm vụ giám
sát đúng quy trình và hướng dẫn của cấp trên. Bản thân ông
đã tham gia cùng với MTTQ, HĐND phường giám sát được
34 buổi về công tác tiếp dân của UBND xã và giải quyết đơn
thư KNTC của công dân.

Ông Nguyễn Văn Long - Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Tiền
Phong cho biết: Ông Tấn là một cán bộ rất nhiệt tình trong
công tác, luôn chịu khó học tập nâng cao chuyên môn nghiệp
vụ; chủ động linh hoạt trong việc vận dụng các văn bản của
Mặt trận cấp trên vào tình hình thực tế địa phương. Trong các
phong trào thi đua luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành nên
CTMT đạt kết quả xuất sắc. Năm 2016, ông Ngô Văn Tấn được
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tặng Bằng khen.

Cùng với những thành tích trong công tác, trong lối sống,
ông Tấn cũng luôn có tinh thần đoàn kết giúp đỡ mọi người.
Gia đình luôn gương mẫu thực hiện tốt các quy định của địa
phương, hàng năm đều được công nhận là GĐVH.

Phát huy tính nêu gương trong cuộc sống, công tác, tin
rằng trong thời gian tới ông Ngô Văn Tấn sẽ tiếp tục có những
cống hiến trong CTMT, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao, luôn được người dân yêu mến, ủng hộ.

THÚY HằNG
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