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Vườn đào Nhật Tân khoe sắc đón Xuân về.

Ảnh: S.T

Mừng Đảng, mừng Xuân

Tự hào Đảng vinh quang
90 năm kể từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện,
đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vì sự phồn vinh của dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân. Đúng như
kim chỉ nam cho hành động, Đảng ta luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng
thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành cho
lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc. Thật tự hào Đảng vinh quang!

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam.

T

rước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, cuối
thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, đất nước ta chìm
đắm trong đêm dài nô lệ. Nhân dân ta liên tiếp
đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân, phong
kiến. Các phong trào diễn ra sôi nổi, rộng khắp với khí
thế mạnh mẽ, nhưng cuối cùng đều không thành công.
Mấu chốt là vì thiếu một đường lối đúng.
Trong bối cảnh ấy, năm 1911, người thanh niên
Nguyễn Tất Thành với tình cảm yêu nước cháy bỏng đã
rời Bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, cứu
dân. Sau nhiều năm bôn ba, vượt qua nhiều gian nan,
thử thách, Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác-Lênin
con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng
giai cấp, giải phóng con người với sự quả quyết: “Muốn
cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường
nào khác con đường cách mạng vô sản”.
Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Người, các tổ
chức cộng sản lúc đó được hợp nhất lấy tên chung là
Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đây cách mạng nước ta
có đường lối đúng đắn. Đảng Cộng sản Việt Nam thực

Ảnh: T. Hải

sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của
cách mạng nước ta.
90 năm qua, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam
vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này
đến thắng lợi khác, đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng
Tháng Tám năm 1945; thắng lợi của các cuộc kháng
chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của
công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Trung ương
Đảng và Bác Hồ luôn dành cho Hà Nội những tình
cảm quý mến, lòng tin yêu đặc biệt, đồng thời kỳ vọng
to lớn về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và
Nhân dân Thủ đô. Người từng nhắn nhủ: “Cả nước
nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả
chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho
Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh
khỏe cả về vật chất và tinh thần”. Không chỉ vậy, các
đồng chí lãnh đạo Trung ương qua các thời kỳ khi làm
việc với Hà Nội đều quan tâm, đặt nhiều kỳ vọng vào

Thủ đô Hà Nội.
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Ý thức sâu sắc vị trí, vai trò và trách nhiệm là Thủ
đô, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng
như mong muốn, kỳ vọng của TW và đồng bào cả nước,
cán bộ và Nhân dân Hà Nội đã không ngừng nỗ lực. Từ
khi ra đời ngày 17/3/1930, 15 kỳ đại hội của Đảng bộ Hà
Nội, cùng với các kỳ đại hội của Đảng bộ các tỉnh Hà
Đông, Sơn Tây, Hà Sơn Bình và Hà Tây (cũ) là những
mốc lịch sử quan trọng ghi dấu bước trưởng thành to
lớn về công tác xây dựng Đảng, phong trào cách mạng
của Đảng. Đảng bộ Hà Nội đã khẳng định được vị trí, vai
trò và luôn có những đóng góp xứng đáng trong hành
trình 90 năm qua cùng Đảng, dân tộc.
Đảng bộ TP Hà Nội với số lượng hơn 44 vạn đảng
viên, hơn 2.700 tổ chức cơ sở đảng, hơn 18.000 chi bộ
trực thuộc Đảng ủy cơ sở luôn gương mẫu đi đầu trong
thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chăm lo xây
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng
và chất lượng cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ TP, Nhân dân Thủ
đô đã chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn, thử
thách, tập trung thực hiện các chương trình công tác, 5
nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, giành được những
kết quả toàn diện, nổi bật trên các lĩnh vực.
Mặc dù chỉ chiếm 1% về diện tích, 8,1% về dân số,
nhưng Hà Nội đóng góp tới trên 16% GDP và hơn 19%
về thu ngân sách cả nước; xứng đáng giữ vị trí đầu tàu
và là động lực phát triển của Vùng Thủ đô và Vùng
kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Tiêu biểu là năm 2018, TP
đã đạt và vượt 20/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn TP (GRDP)
tăng 7,61%, cao hơn mức bình quân chung cả nước
(7,08%); thu nhập bình quân đầu người đạt 116 triệu
đồng, tương đương 5.050 USD/năm. Kết quả xây dựng
nông thôn mới, giảm nghèo đều vượt chỉ tiêu của cả
nhiệm kỳ. Văn hóa - xã hội Thủ đô tiếp tục phát triển
cao, xứng đáng với vị trí là trung tâm lớn của cả nước...
Với những đổi mới quyết liệt, Đảng bộ TP Hà Nội
không ngừng củng cố tổ chức, chăm lo nâng cao chất
lượng cán bộ, đảng viên; khẳng định được phẩm chất
tiên phong, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tự tin
vững tay chèo lái con thuyền phát triển của Thủ đô
hướng về đích phía trước.
Tự hào nhìn lại những thành quả đã đạt được, cán
bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô Hà Nội có niềm tin
vững chắc vào tương lai, khẳng định ý chí quyết tâm dốc
lòng, dốc sức vì mục tiêu trước hết là thực hiện thắng lợi
4
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Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ TP lần thứ XVI.
Năm 2020 là năm Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô
tăng tốc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị
quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ TP lần thứ XVI. Bối cảnh thế giới và trong nước đặt
ra nhiều khó khăn, thách thức đan xen thuận lợi, thời
cơ. Đó là tình hình thế giới còn nhiều bất ổn về chính trị,
kinh tế; sự cạnh tranh giữa các nước lớn, nhất là “cuộc
chiến tranh thương mại” có nguy cơ tăng cao tác động
mạnh. Tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh là
mối quan tâm thường trực.
Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí đối với sự nghiệp
cách mạng của Đảng và dân tộc, thấm nhuần tư tưởng
Hồ Chí Minh và những kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, Đảng bộ Hà Nội sẽ tiếp tục kiên trì mục tiêu,
nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững
mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức
chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên;
phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại
đoàn kết toàn dân. Tất cả phải hướng tới việc huy động
mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc
đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây
dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Phát huy những kết quả xây dựng Đảng thời gian
qua, trong thời gian tới, Đảng bộ Hà Nội tiếp tục tạo
chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn
Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết
Hội nghị TW 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đề cao trách
nhiệm nêu gương, nâng cao vai trò tiền phong, gương
mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh
đạo, quản lý; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực
sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng,
phát triển Thủ đô.
Dẫu biết rằng, khó khăn, thách thức rất lớn, mục tiêu
và nhiệm vụ rất cao, nhưng nhờ nền tảng được tạo dựng
trong nhiều thập niên qua, bằng bản lĩnh và quyết tâm
đổi mới, bằng niềm tin vững chắc vào tương lai tốt đẹp,
Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn
thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng “Thủ đô bình
yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”,
như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
Ngọc Hà

Mừng Đảng, mừng Xuân

Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ảnh: T. Hải

S

áng 3/2, tại Trung tâm hội
nghị Quốc gia, Ban Chấp
hành TW Đảng, Quốc
hội, Chủ tịch nước, Chính phủ,
Ủy ban TW MTTQ Việt Nam
và TP Hà Nội tổ chức trọng thể
Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành
lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(3/2/1930 - 3/2/2020).
Dự buổi lễ có Tổng Bí thư,
Chủ tịch nước Nguyễn Phú
Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ
tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim
Ngân; Bí thư TW Đảng, Chủ
tịch Ủy ban TW MTTQ Việt
Nam Trần Thanh Mẫn. Cùng
dự có các đồng chí nguyên lãnh
đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng
Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội,
các đoàn khách quốc tế, các
đồng chí lãnh đạo Thành ủy,
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ

Việt Nam TP Hà Nội, các mẹ
Việt Nam anh hùng, Đảng viên
ưu tú, nhân sỹ, trí thức, tôn giáo,
dân tộc thiểu số, học sinh, sinh
viên và các tầng lớp Nhân dân,
lực lượng vũ trang Thủ đô.
Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày
thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam là sự kiện quan trọng nhằm
ôn lại lịch sử vẻ vang của Đảng
và dân tộc; giáo dục và phát huy
truyền thống yêu nước, tăng
cường sức mạnh khối đại đoàn
kết toàn dân tộc; nâng cao niềm
tự hào về truyền thống 90 năm
đấu tranh cách mạng vẻ vang
của Đảng và Nhân dân ta; củng
cố niềm tin của Nhân dân vào sự
lãnh đạo của Đảng. Đây còn là
dịp cổ vũ toàn Đảng, toàn dân,
toàn quân thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XII của Đảng, thi
đua lập thành tích chào mừng

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới
Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng.
Thay mặt lãnh đạo Đảng,
Nhà nước, đọc diễn văn kỷ niệm,
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Nguyễn Phú Trọng đã ôn lại quá
trình ra đời, rèn luyện, cống hiến
và trưởng thành của Đảng Cộng
sản Việt Nam. Ngày 3/2/1930,
Hội nghị hợp nhất các tổ chức
cộng sản họp ở bán đảo Cửu
Long, thuộc Hong Kong (Trung
Quốc), dưới sự chủ trì của Lãnh
tụ Nguyễn Ái Quốc, đã quyết
định thống nhất các tổ chức cộng
sản ở nước ta thành một đảng
duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng
sản Việt Nam. Đây là một bước
ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt
cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ
chức và đường lối của cách mạng
Việt Nam. Đảng ra đời đáp ứng

yêu cầu cấp thiết của dân tộc.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh,
sau khi ra đời, gắn bó máu thịt
với Nhân dân, được Nhân dân
đồng tình ủng hộ và tin tưởng
tuyệt đối, Đảng ta đã lãnh đạo
cuộc đấu tranh giải phóng dân
tộc và lập nên những chiến công
mãi mãi được ghi vào lịch sử
dân tộc. Đó là Cách mạng tháng
Tám năm 1945 “long trời, lở đất”,
thành lập nên nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa vào ngày
2/9/1945, là Chiến thắng lịch sử
Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm
châu, chấn động địa cầu” năm
1954, giải phóng hoàn toàn miền
Nam, thống nhất đất nước vào
ngày 30/4/1975...
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch
nước, thực tế, sau gần 35 năm
tiến hành công cuộc đổi mới,
từ một đất nước nghèo nàn, có
cơ sở vật chất - kỹ thuật, kết
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc
hậu, trình độ thấp, đến nay, Việt
Nam đã vươn lên trở thành nước
đang phát triển, có thu nhập
trung bình; văn hóa, xã hội tiếp
tục phát triển, đời sống vật chất
và tinh thần của Nhân dân được
cải thiện; chính trị, xã hội ổn
định, quốc phòng - an ninh, độc
lập, chủ quyền được giữ vững; vị
thế và uy tín của đất nước ngày
càng được nâng cao trên trường
quốc tế...
Đến nay, Việt Nam đã trở
thành một quốc gia có quy mô
dân số gần 100 triệu người với
mức thu nhập bình quân 2.800
USD/người/năm; đã tham gia
hầu hết các tổ chức quốc tế, trở
thành một thành viên tích cực,
có trách nhiệm trong các hoạt
động của cộng đồng quốc tế. Mới
đây, được Đại hội đồng Liên Hợp
6
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Quốc bầu với số phiếu tín nhiệm
rất cao, lần thứ hai trở thành
Ủy viên không thường trực Hội
đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
“Với những thành tựu to lớn
đã đạt được, chúng ta có cơ sở
để khẳng định rằng, đất nước ta
chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm
lực, vị thế và uy tín như ngày
nay” - Tổng Bí thư, Chủ tịch
nước khẳng định.
Thực tiễn phong phú, sinh
động của cách mạng Việt Nam
trong 90 năm qua đã chứng tỏ,
sự lãnh đạo đúng đắn và sáng
suốt của Đảng là nhân tố hàng
đầu quyết định mọi thắng lợi
của cách mạng, lập nên nhiều kỳ
tích trên đất nước Việt Nam. Mặt
khác, thông qua quá trình lãnh
đạo cách mạng, Đảng ta được tôi
luyện và ngày càng trưởng thành,
xứng đáng với vai trò, sứ mệnh
lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy,
kỳ vọng của Nhân dân.
Thực tiễn đó đã khẳng định
một chân lý: Ở Việt Nam, không
có một lực lượng chính trị nào
khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt
Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh
nghiệm, uy tín và khả năng lãnh
đạo đất nước vượt qua mọi khó
khăn, thử thách, đưa sự nghiệp
cách mạng của dân tộc ta đi từ
thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Cũng chính trong quá trình đó,
Đảng ta đã tích lũy và đúc rút
được nhiều bài học quý báu, hun
đúc nên những truyền thống vẻ
vang mà hôm nay chúng ta có
trách nhiệm phải ra sức giữ gìn
và phát huy.
Theo đồng chí Nguyễn Phú
Trọng, hiện nay, toàn Đảng, toàn
dân và toàn quân ta đang ra sức
phấn đấu thực hiện Cương lĩnh
của Đảng, Hiến pháp của Nhà

nước, đẩy mạnh toàn diện và
đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công
nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát
triển kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa
hội nhập quốc tế, thực hiện hai
nhiệm vụ chiến lược xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân
giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh.
Từ sau Đại hội XII của Đảng
đến nay, Đảng ta đã dành không
ít thời gian và công sức cho công
tác xây dựng Đảng, coi xây dựng
Đảng là nhiệm vụ then chốt. Gần
đây, toàn Đảng đã tiến hành xây
dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh
thần Nghị quyết Trung ương
4 khóa XI, khóa XII đạt được
những kết quả và kinh nghiệm
bước đầu rất quan trọng, góp
phần ngăn chặn, đẩy lùi một
bước những tiêu cực, nâng cao
năng lực lãnh đạo và sức chiến
đấu của Đảng.
Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ
tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ
rõ, công tác xây dựng Đảng vẫn
còn nhiều việc phải làm, nhất
là việc đấu tranh chống sự suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống; những biểu hiện
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong nội bộ; tệ tham nhũng,
lãng phí, quan liêu, xa dân...
Phương hướng chung của công
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
hiện nay là phải tiếp tục phát
huy truyền thống tốt đẹp, giữ
vững và tăng cường bản chất
cách mạng và tính tiên phong
của Đảng, xây dựng Đảng thực
sự trong sạch, vững mạnh cả về
chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ
chức, cán bộ, đổi mới phương
(Xem tiếp trang 27)
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Bức tranh sáng

kinh tế - xã hội Thủ đô 2019

Năm 2019 qua đi, nền
kinh tế Việt Nam tiếp
tục đưa tên mình vào
danh sách những quốc
gia có tốc độ tăng trưởng
cao trên thế giới. Đóng
góp vào thành tựu đó có
dấu ấn của kinh tế Thủ
đô với việc hoàn thành
tất cả 22 chỉ tiêu phát
triển kinh tế - xã hội, 8
chỉ tiêu kinh tế - xã hội
vượt kế hoạch đề ra.
8/22 CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
VƯỢT KẾ HOẠCH
Năm 2019, trong điều kiện kinh
tế thế giới cũng như trong nước có
những thuận lợi, khó khăn, cơ hội,
thách thức đan xen như: Thời tiết
cực đoan, dịch tả lợn châu Phi;
Tình hình thương mại thế giới diễn
biến nhanh, phức tạp... nhưng dưới
sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành
quyết liệt, năng động của các cấp
ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực
của các ngành, các cấp, của doanh
nghiệp (DN) và Nhân dân Thủ đô,
kinh tế xã hội năm 2019 của TP
đã đạt được những kết quả toàn
diện và nổi bật: Hoàn thành tất cả
22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã
hội, trong đó: thu ngân sách vượt
dự toán; 8 chỉ tiêu kinh tế - xã hội
vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trên
địa bàn tăng 7,62%, vượt kế hoạch
đề ra 7,4 - 7,6%; trong đó cả 3 chỉ
tiêu: Giá trị tăng thêm sản xuất

công nghiệp (10,09%), phát triển
sản xuất công nghiệp (8,45%), kim
ngạch xuất khẩu năm 2019 (25,8%)
đều đạt mức tăng cao nhất từ đầu
nhiệm kỳ đến nay. Tổng thu ngân
sách nhà nước đạt 268,391 nghìn tỉ
đồng, vượt 2% dự toán, tăng 8,8%
so với năm 2018. Thu hút đầu tư
nước ngoài đạt 8,46 tỉ đô la Mỹ, dẫn
đầu cả nước; thành lập mới 27.902
DN, tăng 11% về số lượng và 30%
về vốn đăng ký so với năm 2018.
Công tác cải cách hành chính
được đẩy mạnh, đồng bộ giữa cải
cách thủ tục và cải cách bộ máy,
thể chế; kỷ cương hành chính
được củng cố; chất lượng thực thi
pháp luật được nâng cao. Theo
đó, đã ban hành và thực hiện Kế
hoạch về công tác kiểm soát thủ
tục hành chính năm 2019. Triển
khai sâu rộng thực hiện chủ đề
năm 2019 “Nâng cao hiệu lực,
hiệu quả hoạt động của hệ thống

chính trị” gắn với cải cách hành
chính và thi đua khen thưởng. Đã
ban hành và thực hiện kế hoạch về
công nghệ thông tin năm 2019; dự
kiến tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến
mức 3,4 đạt 100%. Nghiên cứu và
hoàn thiện Đề án thí điểm quản lý
theo mô hình chính quyền đô thị,
báo cáo và được Bộ Chính trị chỉ
đạo đối với Đề án.
Công tác tài chính, ngân sách
được thực hiện chặt chẽ, đúng quy
định, công tác thoái vốn, sắp xếp
cổ phần hóa được đẩy nhanh tiến
độ. Đến nay, đã thành lập Ban chỉ
đạo cổ phần hóa tại 13/13 DN, phê
duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa
tại 6/13 DN, phê duyệt phương án
sắp xếp lại cơ sở nhà đất và phương
án sử dụng đất sau cổ phần hóa tại
1/13 DN.
Quản lý và phát triển đô thị
chuyển biến tích cực; các quy mô

xây dựng, phát triển nhà ở được
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đẩy nhanh tiến độ; hạ tầng đô thị
được duy trì tốt. TP đã phê duyệt
57/68 đồ án quy hoạch chung, tỉ lệ
phủ kín quy hoạch được duyệt theo
số lượng đồ án đạt 83%, theo diện
tích đạt 86%. Đã hoàn thành thẩm
định 26 đồ án quy hoạch chi tiết...
Bên cạnh đó, Hà Nội đẩy nhanh
tiến độ xây dựng hạ tầng khung về
giao thông; an toàn giao thông, trật
tự đô thị được đảm bảo. Theo đó,
triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu
(số hóa) về hạ tầng giao thông và
phương tiện giao thông, xây dựng
bản đồ giao thông trực tuyến. Xây
dựng đề án “Thu phí phương tiện
cơ giới vào một số khu vực trên địa
bàn Thành phố có nguy cơ ùn tắc
giao thông và ô nhiễm môi trường
để hạn chế số lượng xe cơ giới đi
vào”. Vận tải hành khách công cộng
tiếp tục được quan tâm phát triển.
Công tác cấp nước sạch được
đẩy nhanh tiến độ. Diện tích cây
xanh được mở rộng. Đảm bảo
chiếu sáng, vệ sinh môi trường.
Tiếp tục hạ ngầm cáp viễn thông,
điện lực. Quản lý, đầu tư, phát triển
nhà tiếp tục được quan tâm. Xây
dựng nông thôn mới tiếp tục được
chỉ đạo sâu sát. Đã có 6 huyện, 356
xã được công nhận đạt chuẩn nông
thôn mới, hoàn thành sớm hơn 2
năm mục tiêu nhiệm kỳ.

ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN
NGÀY CÀNG ĐƯỢC NÂNG CAO
Cùng với phát triển kinh tế, các
lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục
phát triển. Công tác quản lý, phát
triển các lễ hội được quan tâm
toàn diện. An sinh xã hội được
đảm bảo. Ứng dụng công nghệ
thông tin được đẩy mạnh. Quy mô
chất lượng các hoạt động văn hóa,
nghệ thuật được đổi mới, mở rộng
và nâng cao. Nhiều sự kiện đã để
8
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lại dấu ấn tốt đẹp như: Lễ hội hoa
Anh đào; Lễ hội văn hóa ẩm thực
Hà Nội 2019... Hoạt động quảng
bá, giới thiệu về văn hóa Việt Nam
và Hà Nội được tăng cường. Hoạt
động thể dục, thể thao quần chúng
được tổ chức an toàn góp phần
tạo không khí vui tươi, phấn khởi
trong Nhân dân. Hà Nội đang tập
trung chuẩn bị tổ chức Giải đua xe
Công thức 1 vào tháng 4/2020.
Giáo dục - Đào tạo được quan
tâm chỉ đạo, tiếp tục khẳng định
vị trí dẫn đầu về chất lượng. Hội
nhập quốc tế được đẩy mạnh.
Công tác chăm sóc sức khỏe nhân
dân tiếp tục được cải thiện, an toàn
thực phẩm được tăng cường, dịch
bệnh trên người được kiểm soát.
Đặc biệt, công tác an sinh xã hội
được đảm bảo, quan tâm chăm lo
cho các đối tượng chính sách. Các
chính sách xã hội được thực hiện
kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng.
Hà Nội chỉ đạo sớm chăm lo Tết
cho các đối tượng chính sách, tổ
chức tặng hơn 1,37 triệu suất quà
cho đối tượng chính sách, người
có công. Thu nhập và đời sống của
công nhân được quan tâm, tiền
lương bình quân tăng từ 7 - 9%,
mức thưởng Tết tăng từ 4 - 6% so
với năm 2018. Tỷ lệ phủ bảo hiểm
y tế đạt 88,2%.
Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó
Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh
giá, với kết quả đạt được năm
2019, đến nay đã có 4/13 chỉ tiêu
hoàn thành trước 1, 2 năm chỉ
tiêu Đại hội lần thứ XVI Đảng
bộ TP. Quy mô nền kinh tế được
mở rộng. Tổng sản phẩm trên địa
bàn (GRDP) năm 2019 gấp 1,44
lần năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp
tục chuyển dịch theo hướng tăng
tỉ trọng ngành dịch vụ và công
nghiệp, giảm tỉ trọng ngành nông

nghiệp. Năng suất lao động tiếp tục
tăng, tốc độ tăng trung bình giai
đoạn 2016 - 2019 đạt 6,11%/năm.
Môi trường đầu tư kinh doanh
tiếp tục được cải thiện. Bên cạnh
đó, diện mạo đô thị, nông thôn
khởi sắc hơn; sự nghiệp văn hóa,
giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; an
sinh xã hội được đảm bảo, an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội
được giữ vững.
Năm 2020, tình hình chính trị,
xã hội trong nước được dự báo tiếp
tục ổn định; kinh tế tiếp tục tăng
trưởng, tuy nhiên tăng trưởng kinh
tế, thương mại quốc tế có xu hướng
giảm; bảo hộ thương mại gia tăng;
cạnh tranh giữa các nước lớn, xung
đột ở nhiều nơi gay gắt, thiên tai,
dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an
toàn thông tin, an ninh mạng và
tội phạm ngày càng gia tăng. Đây
cũng là năm về đích của Kế hoạch
5 năm 2016 - 2020, TP đã xác định
chủ đề:“Phát huy sức mạnh của cả
hệ thống chính trị phấn đấu hoàn
thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ
nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức
thành công Đại hội Đảng bộ các
cấp”. Mục tiêu đặt ra GRDP tăng
7,5% trở lên. Cải thiện mạnh mẽ
môi trường đầu tư, kinh doanh;
khuyến khích đổi mới sáng tạo,
khởi nghiệp; phát triển doanh
nghiệp. Tiếp tục tái cơ cấu các
ngành kinh tế gắn với đổi mới mô
hình tăng trưởng, nâng cao năng
suất, chất lượng, hiệu quả và sức
cạnh tranh. Năm 2020, Hà Nội sẽ
tiếp tục phát huy những thành tựu
đạt được, có biện pháp hiệu quả
khắc phục những tồn tại; đổi mới
công tác chỉ đạo điều hành sát sao,
quyết liệt hơn nữa... góp phần hoàn
thành thắng lợi Kế hoạch nhiệm kỳ
2015 - 2020.
Nguyên Hạnh
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“Cầu nối” bền chặt giữa Đảng,
chính quyền và Nhân dân
Năm 2019 với chủ đề “Tập trung Đại hội và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp” đã
khép lại với nhiều niềm vui, phấn khởi của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp TP Hà Nội. Với cách làm đổi
mới, sáng tạo, công tác Mặt trận đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm
trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Thủ đô.

Đ/c Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam trao Bằng khen của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam cho các cá nhân
có thành ch xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2019.
Ảnh: L.P

PHÁT HUY SỨC MẠNH
ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
Năm 2019, các cấp MTTQ Việt
Nam TP đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, vận động, tập hợp các tầng
lớp Nhân dân, tập trung làm tốt
công tác nắm tình hình và định
hướng dư luận Nhân dân trên địa
bàn, kịp thời báo cáo cấp ủy những
vấn đề phức tạp, đồng thời tham
mưu cho cấp ủy và phối hợp với
chính quyền trong việc cung cấp
thông tin, định hướng dư luận và
giải quyết những bức xúc của Nhân
dân, hạn chế điểm nóng phát sinh,
qua đó, củng cố và phát huy sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam
các cấp TP đã phát huy tinh thần

sáng tạo và tự quản của Nhân dân,
triển khai có hiệu quả các cuộc vận
động (CVĐ), các phong trào thi
đua yêu nước. Tham gia có hiệu
quả chương trình giảm nghèo bền
vững, toàn TP đã vận động ủng hộ
Quỹ “Vì người nghèo” được 65,9
tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa
1.019 nhà Đại đoàn kết cho hộ
nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Tổ chức vận động ủng hộ quỹ “Vì
Biển, đảo Việt Nam” được hơn 46 tỷ
đồng, vượt kế hoạch đề ra, đã hỗ trợ
để xây dựng Nhà văn hóa đa năng
trên đảo đá Đông A, thuộc quần
đảo Trường Sa. CVĐ “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
ghi dấu ấn với việc tổ chức thành
công hội nghị tổng kết 10 năm thực

hiện CVĐ và tiếp tục duy trì hiệu
quả chương trình bình chọn “Hàng
Việt Nam được người tiêu dùng
yêu thích”. Triển khai có hiệu quả
CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Đến nay, đã có 6 huyện và 356 xã
đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần
hoàn thành sớm 2 năm mục tiêu
nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ TP đề ra.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tiếp
tục phối hợp với UBND TP ký và
triển khai kế hoạch liên tịch về việc
tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn
dân tộc ở khu dân cư nhân kỷ niệm
89 năm Ngày truyền thống MTTQ
Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi tổ
chức Ngày hội với nhiều nội dung

phong phú, đa dạng.
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Đ/c Nguyễn Đức Chung - Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP trao Cờ
thi đua cho các tập thể có thành ch xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2019. Ảnh: L.P



Công tác dân tộc, tôn giáo và
tín ngưỡng trên địa bàn TP diễn
ra ổn định. Đồng bào các dân tộc
và đồng bào có đạo thực hiện tốt
quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm
công dân, đã có những đóng góp
nhất định đối với khối đại đoàn kết
toàn dân tộc.
“CẦU NỐI” BỀN CHẶT GIỮA
CÁC CẤP ỦY ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN
VỚI NHÂN DÂN
Năm 2019, công tác giám sát và
phản biện xã hội được đẩy mạnh ở
các cấp. Hoạt động đối thoại giữa
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền
với các tầng lớp Nhân dân được
tăng cường. Mặt trận các cấp TP đã
phối hợp với các cơ quan chức năng
tổ chức 322 hội nghị đối thoại trực
tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy,
chính quyền địa phương với Nhân
dân. Năm 2019 cũng là năm đầu
tiên đồng chí Bí thư Thành ủy trực
tiếp đối thoại với đại biểu MTTQ
TP và các tổ chức thành viên. Ban
thanh tra Nhân dân và ban giám sát
đầu tư của cộng đồng ở các cơ sở đã
tổ chức giám sát 10.410 cuộc; phát
hiện 1.692 vụ vi phạm; đề xuất, kiến
nghị các cơ quan có thẩm quyền giải
quyết 1.665 vụ việc, kiến nghị thu
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hồi về cho Nhà nước hơn 5.699m2
đất và 58 triệu đồng... Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP
đã thành lập 4 đoàn giám sát độc lập,
về các nội dung: Phản ánh về tham
nhũng xảy ra tại các nhà chung cư;
giám sát công tác tiếp dân, giải quyết
đơn phản ánh, khiếu nại, tố cáo của
công dân và công tác hòa giải ở cơ
sở; giám sát về an toàn thực phẩm;
giám sát việc thực hiện Luật Khoa
học và công nghệ; tổ chức 9 hội nghị
phản biện xã hội vào các dự thảo
nghị quyết của HĐND TP và đề án
của UBND TP.
Đặc biệt, năm 2019, Mặt trận
các cấp đã tổ chức thành công Đại
hội đại biểu MTTQ Việt Nam các
cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt
Nam TP Hà Nội lần thứ XVII,
nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ngay sau
Đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam
TP đã xây dựng Kế hoạch triển
khai thực hiện chương trình hành
động nhiệm kỳ mới, đã được Đại
hội thông qua, tiếp tục đổi mới nội
dung, phương thức hoạt động; qua
đó, khẳng định vị trí, vai trò trong
sự phát triển chung của TP, khẳng
định Mặt trận là “cầu nối” bền chặt
giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền
với các tầng lớp Nhân dân Thủ đô.

Với những kết quả đã đạt
được, năm 2019 Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP được Thủ tướng
Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất
sắc trong phong trào thi đua; Ủy
ban TW MTTQ Việt Nam tặng Cờ
Thi đua xuất sắc toàn diện năm
2019 và Cờ Thi đua đặc biệt chào
mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các
cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc
MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm
kỳ 2019-2024.
Những kết quả công tác Mặt
trận TP đạt được trong năm 2019
được TW MTTQ Việt Nam, Thành
ủy, HĐND, UBND TP đánh giá cao.
Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ
Việt Nam Ngô Sách Thực đánh giá
hoạt động công tác Mặt trận TP Hà
Nội đã có nhiều đổi mới với nhiều
cách làm sáng tạo, khẳng định rõ
nét vị trí, vai trò của Mặt trận, phát
huy tốt vai trò chủ trì trong công tác
giám sát, phản biện, đối thoại; tích
cực triển khai các hoạt động hỗ trợ
người nghèo, người có hoàn cảnh
khó khăn, gặp thiên tai, hoạn nạn
không chỉ ở Thủ đô, mà còn tại các
địa phương trên cả nước...
Đồng quan điểm, Chủ tịch
UBND TP Nguyễn Đức Chung
nhấn mạnh, năm 2019, Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP và UBND TP
đã có mối quan hệ phối hợp chặt
chẽ, thống nhất. Qua đó, hiệu lực,
hiệu quả trong công tác chỉ đạo,
điều hành của chính quyền và chất
lượng hoạt động của MTTQ Việt
Nam các cấp được nâng lên, tạo
sự chuyển biến mới cả về chất và
lượng. Đây là nhân tố quan trọng
góp phần thực hiện thắng lợi các
nhiệm vụ chính trị của TP.
(Xem tiếp trang 23)
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sự kiện nổi bật

công tác Mặt trận Hà Nội năm 2019

Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019, MTTQ Việt Nam các cấp TP
Hà Nội đã bám sát các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của TW MTTQ Việt Nam, chỉ đạo của
Thành ủy, các nhiệm vụ chính trị của TP; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành
viên chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung triển khai tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân
dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tích cực lao động sản
xuất, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc
phòng trên địa bàn Thủ đô, đã đạt được một số kết quả nổi bật sau:

1.

Tổ chức thành công Đại
hội đại biểu MTTQ Việt Nam
các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ
Việt Nam TP Hà Nội lần thứ
XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại
hội có nhiều điểm mới, được các
cấp lãnh đạo và Nhân dân đánh
giá cao. Thành công của Đại hội
đại biểu MTTQ Việt Nam các
cấp tạo khí thế mới, nâng cao vị
thế, vai trò của MTTQ Việt Nam,
góp phần củng cố, tăng cường
khối đại đoàn kết toàn dân tộc,
xây dựng và bảo vệ Thủ đô nói
riêng và cả nước nói chung.

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.
Ảnh: BTG

2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị
đối thoại với đại biểu MTTQ Việt Nam TP.
Ảnh: BTG

100% các đơn vị đều tổ
chức hội nghị đối thoại giữa
người đứng đầu cấp ủy, chính
quyền với các tầng lớp Nhân
dân. Năm 2019 là năm đầu tiên
đồng chí Bí thư Thành ủy đối
thoại với đại biểu MTTQ Việt
Nam TP Hà Nội.
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3.

MTTQ Việt Nam các cấp
trên địa bàn TP tham gia tích
cực phong trào toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới.
Đến nay, đã có 06 huyện và 356
xã đạt chuẩn nông thôn mới,
hoàn thành sớm 02 năm mục
tiêu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ
TP đề ra.
Đ/c Nguyễn Lan Hương - UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP (ngoài cùng
bên phải) nhận cờ Đơn vị xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới.
Ảnh: BTG

4.

Tham gia có hiệu quả
Chương trình giảm nghèo bền
vững của Thủ đô. Toàn TP vận
động được 65,9 tỷ đồng, hỗ trợ
xây, sửa chữa 1.019 nhà cho
hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh
khó khăn, góp phần giảm tỷ lệ
nghèo TP cuối năm 2019 còn
0,42%.
TP Hà Nội ủng hộ 5 tỷ đồng
tại chương trình “Cả nước
chung tay vì người nghèo
năm 2019”.
Ảnh: BTG

5.

Nâng cao hiệu quả các
chương trình phối hợp với chính
quyền và các ngành chức năng
đảm bảo thiết thực, có chiều sâu,
năm 2019 là năm thứ 2 MTTQ
TP ký kết liên tịch với UBND TP
về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết
toàn dân tộc với nội dung phong
phú, nhiều hoạt động sôi động,
thiết thực được đông đảo các tầng
lớp Nhân dân hưởng ứng tham
gia. Nhiều vị lãnh đạo TW và TP
đã tham dự Ngày hội.
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Các đồng chí lãnh đạo TW, TP dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Liên địa bàn
dân cư phường Điện Biên, quận Ba Đình.
Ảnh: Thanh Hải
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6.

Lãnh đạo TW và TP thăm gian hàng trưng bày tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện
CVĐ “Người Việt Nam ưu ên dùng hàng Việt Nam” TP Hà Nội.
Ảnh: BTG

Tổng kết 10 năm thực hiện CVĐ
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt
Nam”. Trong khuôn khổ hội nghị tổng kết,
BCĐ CVĐ TP Hà Nội tổ chức khu trưng
bày, giới thiệu hoạt động của BCĐ CVĐ
các cấp; quảng bá, giới thiệu hàng hóa, sản
phẩm thương hiệu Việt TP Hà Nội tại khu
vực Nhà Bát giác - vườn hoa Lý Thái Tổ
nhằm giới thiệu đến người dân Thủ đô và
cả nước những thành tựu, kết quả đạt được
trong 10 năm triển khai CVĐ trên địa bàn.
Đây là cách làm sáng tạo của BCĐ CVĐ TP,
góp phần quảng bá rộng rãi kết quả 10 năm
thực hiện CVĐ tới đông đảo người dân Thủ
đô cũng như du khách, bạn bè quốc tế.

7.

Công tác giám sát, phản biện xã hội
được đẩy mạnh ở các cấp Mặt trận. Mặt trận
TP đã thành lập các đoàn giám sát độc lập
theo chuyên đề; tổ chức 9 hội nghị phản biện
vào 8 dự thảo Nghị quyết và 1 đề án trình tại
kỳ họp HĐND TP, số lượng hội nghị phản
biện ở cơ sở tăng so với năm 2018.
Đ/c Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam TP phát biểu tại hội nghị PBXH vào dự thảo Nghị
quyết của HĐND TP về “Kết quả giám sát việc thực
hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” gắn với thực
hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của
Bộ Chính trị về nh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức và chỉ đạo của Chính phủ,
TP về công tác cải cách hành chính.
Ảnh: L.P

8.

Công tác nắm bắt dư
luận xã hội, tuyên truyền, vận
động đồng bào các dân tộc,
tôn giáo được tổ chức thực
hiện với nhiều hoạt động cụ
thể hơn, phát huy tốt vai trò
các chức sắc, người có uy tín
trong đồng bào các dân tộc,
tôn giáo tham gia xây dựng
và củng cố khối đại đoàn kết
toàn dân tộc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP gặp mặt các chức sắc, chức việc, trưởng Ban Công tác Mặt trận
các thôn công giáo toàn tòng, nhân dịp Giáng sinh năm 2019.
Ảnh: BTG

(Xem tiếp trang 39)
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Tết ấm tình người

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao quà tặng các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo huyện Ba Vì nhân dịp
Tết Nguyên đán Canh Tý.
Ảnh: LP

K

hi năm cũ chuẩn bị đi
qua cũng là lúc Ủy ban
MTTQ Việt Nam các cấp
TP Hà Nội tích cực triển khai các
hoạt động chăm lo Tết cho người
nghèo, gia đình chính sách. Hoạt
động này ngày càng đi vào chiều
sâu, thiết thực, đến với đúng
người, đúng đối tượng và quan
trọng hơn cả, đằng sau những
phần quà trao tay là tình người
đong đầy, chan chứa sự sẻ chia.
Ngày 5/1, Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP phối hợp với Bệnh
viện E, Bệnh viện Mắt Hà Nội và
câu lạc bộ Tình người tổ chức
chương trình“Tết ấm tình người”.
5.000 suất quà Tết và 300 chiếc
xe đạp đã được trao cho các hộ
nghèo, hộ khó khăn và học sinh
nghèo vượt khó trên địa bàn TP
với tổng trị giá trên 4 tỷ đồng.
Tham gia chương trình, các hộ
14 DÂN CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT
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nghèo, hộ gia đình chính sách,
học sinh nghèo vượt khó còn
được đội ngũ y, bác sĩ đến từ
Bệnh viện E, Bệnh viện Mắt Hà
Nội, Công ty cổ phần Nha khoa
Detec khám bệnh miễn phí; được
ông đồ tặng chữ đầu xuân, hái
lộc, bốc thăm trúng thưởng...
Nhân dịp sắp đón Tết cổ
truyền của dân tộc, 253 đồng bào
dân tộc thiểu số nghèo trên địa
bàn TP đã được đồng chí Bí thư
Thành ủy Hoàng Trung Hải cùng
các đồng chí lãnh đạo TP trao tận
tay những phần quà Tết. Bí thư
Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung
Hải chia sẻ: Những món quà
Tết gửi đến bà con mặc dù còn
khiêm tốn về vật chất, nhưng đó
là tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ
của lãnh đạo TP, các ban, ngành,
đoàn thể và đặc biệt của các tầng
lớp Nhân dân Thủ đô đã tham gia

ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các
cấp để gửi tới bà con nhân dịp
Tết đến Xuân về. Món quà tuy
nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm
lớn lao với mong muốn bà con
sẽ cảm thấy vui hơn, ấm áp hơn
trong những ngày Tết.
Không giấu nổi xúc động,
chị Nguyễn Thị Thu Diệu (dân
tộc Mường) là hộ nghèo đang
sinh sống ở xã Khánh Thượng
(Ba Vì, Hà Nội) gửi lời cảm ơn
sâu sắc đến lãnh đạo Thành ủy,
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP Hà Nội. Chị cho
biết, những món quà được nhận
sẽ giúp gia đình ấm áp hơn trong
những ngày Tết sắp tới, đồng
thời mong muốn một năm mới
có nhiều may mắn và sẽ cố gắng
thoát nghèo.
Với sự hỗ trợ của các cấp, các
ngành cùng sự chung tay của gia
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đình, người thân, Tết này, hộ gia
đình ông Nguyễn Văn Sáu, thôn Ái
Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức
và gia đình ông Nguyễn Văn Mầu,
thôn Mít Mái, xã Yên Bái, huyện
Ba Vì đã có căn nhà Đại đoàn kết
mới, khang trang, sạch đẹp hơn.
Trong căn nhà mới, bà Nguyễn
Thị Oanh (vợ ông Mầu) rưng rưng
chia sẻ: Có nhà mới, trời nắng hay
mưa cũng không còn lo nhiều nữa.
Tôi chỉ biết cảm ơn Đảng, nhà
nước, lãnh đạo Thành ủy, HĐND,
UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam
TP Hà Nội đã luôn nghĩ, quan tâm,
chăm lo đến đời sống những người
nghèo có hoàn cảnh khó khăn như
gia đình tôi. Năm mới, tôi mong có
thêm nhiều gia đình có hoàn cảnh
khó khăn tiếp tục được TP quan
tâm, chăm lo, được xây dựng “Nhà
đại đoàn kết”, để ngôi nhà thực sự
là “mái ấm”.
Dịp Tết Nguyên đán Canh
Tý 2020, với phương châm để
mọi nhà, mọi người đều có Tết,
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP
Hà Nội và các tổ chức chính trị
- xã hội các cấp của TP đã phối
hợp với nhiều cơ quan, đơn vị tổ
chức hỗ trợ 7.459 suất quà trị giá
trên 5,4 tỷ đồng với nhiều hình
thức khác nhau để người nghèo
vui Xuân, đón Tết. Trong đó, Ủy
ban MTTQ Việt Nam TP, Ban
Vận động Quỹ “Vì người nghèo”
TP trích Quỹ “Vì người nghèo”
tổ chức đi thăm, tặng quà trực
tiếp cho 205 hộ nghèo, hộ cận
nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn là đồng bào công giáo
tại 41 thôn công giáo toàn tòng
nhân dịp Giáng sinh năm 2019;
tặng 05 suất quà cho 05 vận động
viên của TP đạt thành tích tại
SEAGames 30, 22 suất quà cho
22 cán bộ Mặt trận cơ sở có hoàn

Bà con nghèo háo hức hái lộc xuân nhận quà tại chương trình “Tết ấm nh người”.
Ảnh: S.T

cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp
với công ty Vàng bạc đá quý Bảo
Tín Minh Châu tặng quà cho 100
hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn... Cùng với hoạt động cấp
TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam các
cấp, các ban, ngành, đoàn thể và
các nhà hảo tâm đều tổ chức các
hoạt động chăm lo Tết cho các gia
đình chính sách, người nghèo,
người có hoàn cảnh khó khăn...
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan
Hương khẳng định, “Lá lành
đùm lá rách” là truyền thống
nhân ái tốt đẹp của dân tộc ta,
quan tâm chăm lo cho người
nghèo, người có hoàn cảnh khó
khăn là chủ trương và tinh thần
xuyên suốt của Đảng và Nhà
nước, cũng là trách nhiệm của
các cấp ủy Đảng, chính quyền,
các ngành, đoàn thể, các tổ chức,
cá nhân và toàn xã hội. Thông
qua các chương trình, hoạt động
chăm lo Tết cho các hộ nghèo,
hộ có hoàn cảnh còn khó khăn
đã phát huy truyền thống đoàn
kết, tương thân tương ái của dân
tộc, khơi dậy tình yêu thương,
giúp đỡ lẫn nhau từ cộng đồng

dân cư cùng chăm lo cho người
nghèo, củng cố khối đại đoàn kết
toàn dân tộc; góp phần vào thực
hiện Chương trình mục tiêu
Quốc gia giảm nghèo bền vững,
hưởng ứng chương trình “Cả
nước chung tay vì người nghèo,
không để ai bị bỏ lại phía sau” do
Thủ tướng phát động. Đặc biệt,
thực hiện sự chỉ đạo của Thành
ủy Hà Nội về việc chăm lo Tết
cho người nghèo, người có hoàn
cảnh khó khăn, TP đã dành trên
378 tỷ đồng để tặng quà cho trên
820 nghìn người hưởng chính
sách thuộc lĩnh vực người có
công, gia đình nghèo, người cao
tuổi, người lao động có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn...
Mùa Xuân mới lại đến, mỗi
sự quan tâm thiết thực chăm lo
cho Nhân dân của các cấp, các
ngành, các tổ chức, cá nhân là
một sự khích lệ, động viên người
nghèo, người có hoàn cảnh khó
khăn, tiếp thêm sức mạnh, thắp
lên trong họ những hy vọng về
một tương lai tốt đẹp hơn. Tình
người được lan tỏa, làm cho sắc
Xuân thêm nồng đượm. 
Thu Thủy
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Phát huy dân chủ, đồng thuận
qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội
Trước yêu cầu của thời kỳ đổi mới, hoạt động giám sát, phản biện xã hội (PBXH) của MTTQ Việt
Nam các cấp TP luôn có những chuyển biến tích cực, khẳng định hiệu quả trong việc lựa chọn lĩnh vực,
vấn đề, điều chỉnh quy trình, phương thức triển khai. Để nâng cao hơn nữa chất lượng của hoạt động
này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao
chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội”.

Phó Chủ tịch UBND TP
Ngô Văn Quý phát biểu
tại hội nghị.
Ảnh: Lê Phương

TẠO ĐỒNG THUẬN XÃ HỘI
Báo cáo đề dẫn buổi tọa đàm
khẳng định, thực hiện Quyết định
217-QĐ/TW về “Quy chế giám sát
và phản biện xã hội của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể
chính trị - xã hội”, thời gian qua,
MTTQ Việt Nam TP đã thực hiện
tốt các hình thức giám sát như:
nghiên cứu, xem xét văn bản của
cơ quan có thẩm quyền; chủ động
xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn
giám sát. Hoạt động giám sát còn
thông qua các Ban Thanh tra Nhân
dân (TTND), Ban Giám sát đầu
tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ).
Trong năm 2019, các Ban TTND,
Ban GSĐTCCĐ đã tổ chức giám
16 DÂN CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT
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sát 4.017 cuộc đối với các công
trình, dự án triển khai trên địa bàn
các xã, phường, thị trấn, đề nghị
thu hồi ngân sách nhà nước hơn
58 triệu đồng và 5.699m2 đất.
Thực hiện nhiệm vụ giám sát,
PBXH, dựa trên cơ sở đề nghị của
HĐND TP, MTTQ Việt Nam TP
đã tổ chức phản biện những nội
dung, vấn đề liên quan đến quyền,
lợi ích của Nhân dân. Vì vậy, hoạt
động PBXH thời gian qua ngày
càng được đổi mới, sáng tạo trong
quá trình thực hiện, các ý kiến
PBXH của MTTQ được chính
quyền tiếp thu, điều chỉnh khi đưa
ra quyết định chính thức để triển
khai thực hiện. Trong năm 2019,

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP đã tiến hành khảo sát
thực tế và tổ chức 9 hội nghị PBXH
đối với dự thảo Nghị quyết, Đề án
quan trọng liên quan đến đời sống
Nhân dân trên địa bàn TP...
Tuy nhiên, trong quá trình thực
hiện giám sát và PBXH, có lúc, có
nơi còn thực hiện hình thức, hiệu
quả giám sát và PBXH chưa cao. Vì
vậy, tại cuộc tọa đàm các đại biểu
đã tập trung làm rõ các vấn đề.
Đó là: Thực trạng hoạt động giám
sát, PBXH của Mặt trận; công tác
phối hợp của Mặt trận với HĐND,
UBND, các sở, ngành, phòng, ban
chuyên môn, các tổ chức chính
trị - xã hội, các cơ quan liên quan
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cùng cấp trong thực hiện giám sát,
PBXH; nêu những giải pháp nâng
cao chất lượng hoạt động giám sát,
PBXH trong thời gian tới.
RÕ TRÁCH NHIỆM, VAI TRÒ
CỦA MTTQ
Các ý kiến phát biểu tại tọa
đàm đã khẳng định, thông qua
hoạt động giám sát và PBXH đã
góp phần nâng cao vai trò, trách
nhiệm của MTTQ trong công
cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc, được Nhân dân đồng
tình ủng hộ. Tuy nhiên, hoạt động
giám sát, PBXH của MTTQ các
cấp còn gặp những hạn chế nhất
định. Đó là, chất lượng, hiệu quả
chưa cao, nhiều vấn đề bức xúc
trong Nhân dân chưa được phát
hiện kịp thời; những kiến nghị sau
giám sát chưa được phản hồi; hoạt
động giám sát, PBXH đôi khi còn
phụ thuộc vào yêu cầu, sự chuẩn
bị của các ngành, của UBND TP;
việc tổng hợp kết quả giám sát,
PBXH để trở thành kiến nghị của
MTTQ với Đảng, chính quyền còn
hạn chế...
Trong giai đoạn mới, nhiệm
vụ giám sát và PBXH đặt ra yêu
cầu cho MTTQ các cấp ngày càng
nặng nề hơn. Vì vậy, để hoàn
thành nhiệm vụ, theo Chủ nhiệm
Hội đồng tư vấn văn hóa- xã hội
Phạm Lợi, trước hết: “Phải nâng
cao nhận thức của cán bộ MTTQ
các cấp về yêu cầu, nhiệm vụ của
giám sát, PBXH. Nội dung giám
sát, PBXH phải tập trung vào các
vấn đề phát triển kinh tế - xã hội,
quản lý trật tự đô thị, quản lý đất
đai, môi trường, các chính sách an
ninh xã hội. Tăng cường sự phối
hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ với thường trực HĐND,
UBND, các tổ chức thành viên

trong hoạt động này hằng năm và
trong từng thời gian”. Ông Lê Văn
Hoạt, Phó Chủ nhiệm Hội đồng
tư vấn Dân chủ, Pháp luật thì cho
rằng: “Cần nâng cao hơn nữa việc
tổng hợp, kiến nghị và phản hồi
kết quả sau giám sát. Nâng cao
năng lực giám sát, phản biện của
MTTQ các cấp và công tác tư vấn
giám sát, phản biện”. Đồng quan
điểm trên, Chủ nhiệm Hội đồng
tư vấn Kinh tế Đinh Hạnh nhấn
mạnh: “Để hoạt động giám sát,
PBXH đạt kết quả cao, MTTQ
phải tiếp tục xây dựng, củng cố
được đội ngũ cán bộ có đủ phẩm
chất và năng lực đáp ứng công
tác; sớm nghiên cứu, hoàn thiện
các phương thức tổ chức tư vấn
và phản biện như: Cách thức tổ
chức khảo sát tiếp cận cơ sở thu
thập thông tin qua lấy phiếu điều
tra, lấy ý kiến quần chúng, chuyên
gia... và thay đổi cách thức tổ chức
hội thảo, hội nghị”. Nhấn mạnh ý
này, PGS, TS Bùi Thị An, Phó Chủ
nhiệm Hội đồng tư vấn Kinh tế
khẳng định: “MTTQ cần củng cố,
hoàn thiện công tác tổ chức của
các Hội đồng tư vấn phản biện
bởi hiện nay yêu cầu công việc và
năng lực của người làm công tác
giám sát và tư vấn đang “vênh”
nhau. Hầu hết, các thành viên Hội
đồng tư vấn là cán bộ hưu trí, có
kinh nghiệm, uy tín và thời gian
để làm việc nhưng lại hạn chế
về sức khỏe, không có phương
tiện đi lại để làm nhiệm vụ nên ít
sâu sát và nắm bắt thời cuộc. Do
vậy, MTTQ cần phải nghiên cứu,
chọn nội dung giám sát và tư vấn
có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu
vào những việc rất cấp bách, bức
xúc của TP mà lãnh đạo và quần
chúng đang quan tâm. Phải chọn
cán bộ trẻ, giỏi chuyên môn tham

gia Hội đồng tư vấn. MTTQ cần
nghiên cứu chế độ hỗ trợ hợp
lý cho các chuyên gia có kinh
nghiệm để họ có điều kiện tham
gia Hội đồng tư vấn...”.
Chia sẻ về nguyên nhân hoạt
động giám sát, PBXH ở cấp xã
chưa được như mong đợi, Phó Chủ
tịch MTTQ Việt Nam huyện Sóc
Sơn Trương Văn Nhung cho biết:
“Giám sát cấp xã chỉ là thực hiện
nghị quyết HĐND, các vấn đề nổi
cộm mà hầu như không có giám
sát độc lập. Mặt khác, cán bộ Mặt
trận cấp xã thường trưởng thành
từ các khu dân cư, không được
đào tạo cơ bản nên hoạt động gặp
khó khăn. Có chăng giám sát hiệu
quả chỉ là ở các Ban TTND và ban
GSĐTCCĐ...”.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ
tịch UBND TP Ngô Văn Quý đánh
giá cao các ý kiến tâm huyết đã khái
quát toàn diện thực trạng, những
tồn tại, hạn chế trong hoạt động
giám sát, PBXH hiện nay và kiến
nghị các giải pháp rất xác đáng.
Tiếp thu các ý kiến liên quan đến
TP, Phó Chủ tịch UBND TP khẳng
định, UBND TP sẽ phối hợp chặt
chẽ hơn với MTTQ trong công tác
chuẩn bị để các cuộc giám sát đạt
hiệu quả cao hơn. Cùng với đó là
phối hợp tổ chức giám sát, phản
biện ở các lĩnh vực: Đầu tư, đất đai,
môi trường... đáp ứng yêu cầu của
người dân và sẽ tăng cường tiếp
thu sau giám sát, phản biện...
Tiếp thu các ý kiến phát biểu
tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP Đàm Văn
Huân khẳng định, Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP sẽ tiếp tục nghiên
cứu, đưa ra giải pháp cụ thể để hoạt
động giám sát, PBXH đạt hiệu quả
cao hơn trong thời gian tới. 
Hiền Phương
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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BAN THƯỜNG TRỰC
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2020

LỜI KÊU GỌI
Ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020
Huyện đảo Trường Sa là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, vốn được ông cha ta
gìn giữ và bảo vệ trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Với tinh thần yêu nước, các
cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo Trường Sa đang ngày đêm bám biển, học tập, lao động,
sản xuất, không quản ngại gian khổ, hy sinh, kiên trì đấu tranh để bảo vệ chủ quyền biển đảo
của Tổ quốc.
Với trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ chính quyền, quân, dân Thủ đô đối với huyện đảo
và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thời gian qua, các cấp, các
ngành, các tổ chức và cá nhân luôn hướng về Trường Sa, đã tổ chức hoạt động thăm, tặng quà
động viên vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ đã và đang công tác tại huyện đảo Trường Sa.
Năm 2020, thành phố Hà Nội tổ chức đoàn đi thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường
Sa và Nhà giàn DK1, đồng thời hỗ trợ đầu tư xây dựng 01 công trình nhà văn hóa đa năng và
tặng một số quà thiết thực đáp ứng một phần nhu cầu của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên
đảo. Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát động và kêu gọi các cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân Thủ đô nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc,
tiết kiệm chi tiêu, hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” để bày tỏ tình cảm của
quân, dân Thủ đô đối với các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo đang làm nhiệm vụ, giữ gìn
sự bình yên và chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Mức vận động:
- Trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, vận động mỗi cán bộ, công nhân viên chức,
người lao động ủng hộ ít nhất 01 ngày lương; các tiểu thương và các hộ gia đình ủng hộ 01 ngày
thu nhập.
- Vận động các doanh nghiệp, các tổ chức trích quỹ công ích ủng hộ tùy theo khả năng,
điều kiện của đơn vị.
Mọi sự ủng hộ xin gửi về:
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Địa chỉ: 29 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: 39345384; 39346108
Fax: 39345384
Tài khoản: 3761.0.9082414.91059 Tại KBNN Hà Nội.
Xin trân trọng cảm ơn!
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BAN THƯỜNG TRỰC
-------------------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2020

Số: 43/KH-MTTQ-BTT

KẾ HOẠCH

Tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020

T

hực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường
trực Thành ủy Hà Nội tại Thông
báo kết luận số 2446-TB/TU ngày
14/01/2020 về việc tổ chức Đoàn đại biểu
thành phố Hà Nội đi thăm, động viên quân,
dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1
năm 2020, hỗ trợ đầu tư xây dựng 01 công
trình Nhà văn hóa đa năng và tặng một số
quà thiết thực đáp ứng một phần nhu cầu của
cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trên đảo, giao
cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà
Nội tổ chức phát động vận động ủng hộ Quỹ
“Vì biển, đảo Việt Nam” trong cán bộ, chiến
sỹ và Nhân dân Thủ đô, Ban Thường trực Ủy
ban MTTQ Việt Nam Thành phố xây dựng
Kế hoạch tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì
biển, đảo Việt Nam” năm 2020 với các nội
dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm thể hiện trách nhiệm, tình cảm
của Đảng bộ, chính quyền, quân dân Thủ đô
Hà Nội hỗ trợ, động viên, cổ vũ quân, dân
huyện đảo Trường Sa đang ngày đêm bảo
vệ, giữ gìn sự bình yên và chủ quyền biển,
đảo Việt Nam.
- Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tuyên
truyền tới đông đảo các tầng lớp Nhân dân
Thủ đô tích cực tham gia hưởng ứng, thiết
thực, hiệu quả; phấn đấu 100% các cơ quan,
đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp, quận,
huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn phát

động tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo
Việt Nam”.
II. NỘI DUNG:
1. Thời gian phát động và tiếp nhận ủng
hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”:
- Thời gian phát động: ngày 05/2/2020
- Thời gian tiếp nhận Quỹ: 55 ngày (từ
05/2/2020 đến 30/3/2020 )
+ Hội thu đợt 1: Ngày 10/3/2020
+ Hội thu đợt 2: Ngày 25/3/2020
2. Đối tượng vận động:
- Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp và Nhân dân trên địa bàn thành phố
Hà Nội.
2.1. Cấp Thành phố:
- Vận động các Ban Đảng, Văn phòng
Thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy
Hà Nội.
- Các cơ quan đơn vị, các sở, ban, ngành,
các đơn vị sự nghiệp, các trung tâm trực
thuộc Thành phố.
- Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính
trị - xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội
nghề nghiệp thuộc Thành phố, các tổ chức
tôn giáo Thành phố.
- Các doanh nghiệp thuộc Thành phố
quản lý.
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- Các cơ quan của Đảng, các tổ chức
chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức
xã hội nghề nghiệp do quận, huyện, thị xã
trực tiếp quản lý.

- Chủ trì vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển,
đảo Việt Nam” cấp Thành phố; tổ chức tiếp
nhận ủng hộ Quỹ theo tài khoản: Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà
Nội. Số tài khoản: 3761.0.9082414.91059
tại Kho Bạc Nhà nước Hà Nội. Điện
thoại: 024.39346108; 024.39346111; Fax:
024.39345384.

- Các cơ quan đơn vị sự nghiệp, doanh
nghiệp đóng trên địa bàn quận, huyện, thị
xã quản lý.

- Phối hợp với UBND, các ngành, đoàn
thể tổ chức vận động các doanh nghiệp
thuộc Thành phố quản lý.

2.2. Cấp quận, huyện, thị xã:
- Vận động các cơ quan đơn vị hành
chính sự nghiệp thuộc quận, huyện, thị xã.

2.3. Cấp xã:
- Vận động cơ quan hành chính cấp xã,
các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ, các đơn vị, cá nhân, các hộ gia
đình, các nhà hảo tâm trên địa bàn quản lý.
3. Mức vận động:
- Trong các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp, vận động mỗi cán bộ, công nhân
viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất 01
ngày lương, các tiểu thương và các hộ gia
đình ủng hộ 01 ngày thu nhập.
- Vận động các doanh nghiệp, các tổ
chức trích quỹ công ích ủng hộ tùy theo khả
năng, điều kiện của đơn vị.
4. Hình thức ủng hộ:
- Ủng hộ bằng tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam Thành phố: Chủ trì phát động, vận
động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”.
- Tham mưu soạn Lời kêu gọi của Chủ
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố
vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt
Nam” gửi đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức vận động
ủng hộ Quỹ, phát động ủng hộ Quỹ cấp
Thành phố.
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- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy,
các cơ quan thông tin của Thành phố thông
báo kết quả, tiến độ ủng hộ Quỹ “Vì biển,
đảo Việt Nam”.
- Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả vận
động, đề xuất biểu dương khen thưởng tập
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong
vận động, ủng hộ Quỹ.
2. Các tổ chức thành viên của Ủy ban
MTTQ Việt Nam Thành phố:
2.1. Liên đoàn Lao động Thành phố:
Tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân
viên chức, người lao động, đoàn viên Công
đoàn của các cơ quan Thành phố ủng hộ
Quỹ.
2.2. Hội Cựu chiến binh Thành phố:
- Vận động cán bộ, công nhân viên cơ
quan, một số doanh nghiệp thuộc Hội trên
địa bàn Thành phố ủng hộ Quỹ.
- Phối hợp vận động các lực lượng vũ
trang như Công An Thành phố và Bộ Tư
lệnh Thủ đô tham gia ủng hộ Quỹ.
2.3. Hội Liên Hiệp Phụ nữ Thành phố:
Tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên
cơ quan và nữ doanh nhân ủng hộ Quỹ.
2.4. Hội Nông dân Thành phố: Tuyên
truyền, vận động cán bộ, nhân viên cơ
quan, các chủ trang trại ủng hộ Quỹ.
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2.5. Thành Đoàn Hà Nội: Tuyên truyền,
vận động cán bộ, nhân viên cơ quan, các
đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn,
đoàn viên thanh niên các trường đại học và
cao đẳng, Hội doanh nghiệp trẻ thành phố
ủng hộ Quỹ.
2.6. Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành
phố: Tuyên truyền, vận động người Việt Nam
ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế trên địa bàn
Thành phố tham gia ủng hộ Quỹ.
2.7. Các tổ chức thành viên còn lại:
Tuyên truyền vận động các đoàn viên,
hội viên, cán bộ, công nhân viên và người
lao động của tổ chức, cơ quan mình ủng hộ
Quỹ.
* Các đơn vị sau khi tiếp nhận ủng hộ
tổng hợp chuyển vào tài khoản của Ủy ban
MTTQ Việt Nam Thành phố.
3. Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận,
huyện, thị xã và cơ sở:
- Báo cáo với cấp ủy, phối hợp với chính
quyền xây dựng kế hoạch vận động ủng hộ
Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” tại địa phương.
Sau khi tiếp nhận ủng hộ chuyển về tài
khoản Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp
để chuyển về tài khoản của Ủy ban MTTQ
Việt Nam Thành phố.
- Phối hợp với Đài truyền thanh quận,
huyện, xã, phường, thị trấn tuyên truyền
Nơi nhận:
- Ban Thường trực UBTW MTTQ VN;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND, UBND TP;
- Văn phòng Thành ủy, UBND TP;
- Các tổ chức thành viên MTTQ TP
- Ủy ban MTTQ các quận, huyện, thị xã;
- Kho bạc Nhà nước Hà Nội;
- Các cơ quan Thông tấn báo chí;
- Lưu VT, PT.

về nội dung, mục đích, ý nghĩa của đợt vận
động Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, Lời kêu
gọi ủng hộ Quỹ của Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam Thành phố; biểu dương, ghi danh
các đơn vị, cá nhân có lòng hảo tâm ủng hộ
Quỹ; tuyên truyền công khai kết quả thực
hiện, gương thực hiện tốt đợt vận động.
- Tổ chức triển khai phát động và tiếp
nhận ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”
ở địa phương; khen thưởng động viên các
tổ chức, cá nhân có thành tích trong công
tác ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì biển, đảo Việt
Nam”.
4. Chế độ báo cáo:
Định kỳ ngày thứ tư hàng tuần trong
thời gian (từ 05/2/2020 đến 25/3/2020),
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
các quận, huyện, thị xã và các tổ chức thành
viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố
tổng hợp tình hình tuyên truyền, vận động
tiếp nhận kinh phí ủng hộ, báo cáo Ủy ban
MTTQ Việt Nam Thành phố (qua email
Ban Phong trào: banphongtraomthn@
gmail.com) để tổng hợp chung.
Đề nghị các cơ quan liên quan, Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các
quận, huyện, thị xã và các tổ chức thành
viên khẩn trương triển khai thực hiện hiệu
quả cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển,
đảo Việt Nam” năm 2020./.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC

để
báo cáo

CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nguyễn Lan Hương
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Hiệu quả từ giám sát
đảng viên nơi cư trú
Hà Nội là địa phương đầu
tiên trong cả nước thực
hiện Ban Công tác Mặt
trận (CTMT) giám sát và
nhận xét đối với đảng viên
đang công tác tại cơ quan,
doanh nghiệp, đơn vị sự
nghiệp ở nơi cư trú. Tuy
nhiên, để hoạt động này
hiệu quả hơn nữa rất cần
sự phối hợp chặt chẽ giữa
MTTQ các cấp với cấp ủy,
chính quyền trong phân
cấp thực hiện.
Một buổi sinh hoạt 2 chiều phường Giang Biên, quận Long Biên.

V

iệc giám sát và nhận xét đối với đảng viên
đang công tác tại các cơ quan, doanh
nghiệp, đơn vị sự nghiệp ở nơi cư trú là
kênh thông tin quan trọng giúp cho cấp ủy cơ sở
phát huy dân chủ trong việc đánh giá, phân loại,
kiểm tra đảng viên nơi cư trú. Tuy nhiên, một thời
gian dài trước đây, việc này không được coi trọng,
thậm chí có tư tưởng “dĩ hòa vi quý”. Cùng với đó
là vai trò của Mặt trận trong nhận xét, đánh giá
đảng viên sinh hoạt hai chiều không rõ ràng. Để
khắc phục tình trạng trên, năm 2014, Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã ban
hành Hướng dẫn (tạm thời) số 31 về việc giám sát
và nhận xét của Ban CTMT đối với đảng viên đang
công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự
nghiệp ở nơi cư trú. Tuy nhiên, trong quá trình thực
hiện cho thấy, việc đánh giá nhận xét theo tiêu chí
Hướng dẫn (tạm thời) chưa phù hợp với thực tiễn
ở từng địa phương, nội dung còn dàn trải, gây khó
khăn trong quá trình thực hiện. Năm 2017, Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội
đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 3 năm
thực hiện hướng dẫn này để rút kinh nghiệm; tiếp
đó, phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tổ
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chức Thành ủy tổ chức nhiều hội nghị, thu thập ý
kiến các cơ sở để thống nhất phương pháp đánh giá
phù hợp với cấp ủy cơ sở đối với đảng viên sinh
hoạt hai chiều. Trên cơ sở đó, tháng 4/2018, Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP đã ban hành Hướng dẫn số
60/HD-MTTQ-BTT thay thế cho Hướng dẫn (tạm
thời) với nội dung đánh giá được sửa đổi, bổ sung
theo hướng ngắn gọn, bám sát thực tiễn; đặc biệt
phù hợp cho các quận, huyện vùng ven, nơi có hàng
nghìn đảng viên sinh hoạt hai chiều. Đây là cơ sở
“kích hoạt” ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của đảng
viên, để họ vừa hoàn thiện bản thân, vừa phấn đấu
tốt hơn. Với cách làm khoa học, Ban CTMT họp,
thống nhất cho ý kiến góp ý đảng viên sinh hoạt 2
chiều, rồi chuyển sang cấp ủy xem xét, xếp loại nên
việc nhận xét bảo đảm khách quan, khắc phục được
tình trạng nể nang, dĩ hòa vi quý. Cũng nhờ các
biện pháp cụ thể, đến nay, hầu hết đảng viên sinh
hoạt hai chiều ở nơi cư trú đã thay đổi nhận thức,
giúp cho việc giám sát, nhận xét của Ban CTMT ở
KDC trở nên thuận lợi hơn.
Vào mỗi dịp cuối năm, Trưởng ban CTMT ở KDC
lại tiến hành đánh giá việc thực hiện pháp luật cũng như
tinh thần gương mẫu của đảng viên nơi cư trú hiện đang

XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN
công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp... Đây chính là “sợi
dây” gắn bó đảng viên với các phong trào, CVĐ do Mặt
trận phát động tại địa bàn dân cư. Trưởng ban CTMT
khu phố 2, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng Vũ
Văn Ngọc cho rằng, từ khi thực hiện theo hướng dẫn của
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, hầu hết đảng viên
ở nơi cư trú đã nhận thức được trách nhiệm của mình
nên mọi việc đều được thực hiện nghiêm túc với thái độ
cầu thị, lắng nghe ý kiến từ nhiều phía.
Xóm Điếm, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì được
biết đến là một trong những địa phương đã huy động
được sức mạnh của đảng viên và người dân vào công
cuộc xây dựng nông thôn mới, điển hình là phong trào
lùi các công trình nhà ở để làm đường của các đảng viên
và gia đình đảng viên. Ông Nguyễn Khắc Quang - Bí thư
chi bộ xóm Điếm cho biết: “Trước đây, con đường liên
xã đi qua xóm Điếm nhỏ hẹp, thường xuyên xảy ra ùn
tắc giao thông. Khi xã có chủ trương mở rộng đường
theo chuẩn nông thôn mới, chi bộ xóm đã phát huy vai
trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên; tuyên
truyền, vận động cán bộ đảng viên trong chi bộ và nhân
dân thực hiện với phương châm “đường mở đến đâu,
nhân dân ủng hộ lùi công trình nhà ở đến đó”. Nhiều gia

đình đảng viên đã chủ động, tích cực tham gia hiến đất,
đóng góp tiền của, ngày công để xây dựng quê hương
mình. Chính sự gương mẫu của các đảng viên và gia
đình đảng viên đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, thống
nhất trong nhân dân. Đến nay, các con đường trong xóm
được mở rộng, không chỉ giúp cho việc đi lại, giao lưu
trao đổi hàng hóa dễ dàng mà còn tạo điều kiện cho bà
con có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời
sống, làm giàu cho quê hương...
Chia sẻ thành công trong việc phát huy sức mạnh của
đảng viên và đảng viên sinh hoạt hai chiều nơi cư trú để
góp sức xây dựng quê hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam huyện Thanh Trì Nguyễn Huy Chương khẳng
định: “Việc lấy ý kiến không chỉ cho thấy rõ hơn về
những đảng viên đạt tín nhiệm cao, chấp hành tốt chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước mà cũng chỉ
ra những đảng viên tín nhiệm thấp, qua đó giúp họ có
ý thức phấn đấu, rèn luyện, gắn bó với nhân dân hơn”.
Trên cơ sở những kết quả đạt được cho thấy tính
đúng đắn của việc giám sát đảng viên và đảng viên sinh
hoạt hai chiều ở nơi cư trú. Việc làm này đã thể hiện tính
nhất quán và sự minh bạch trong quá trình thực hiện. 
Tuệ Phương

“Cầu nối” bền chặt giữa Đảng...
NÂNG CAO HIỆU QUẢ, CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC MẶT TRẬN
Năm 2020, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ TP lần thứ XVI, năm sẽ diễn ra nhiều sự kiện
chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước và là năm
tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm vụ công
tác Mặt trận hết sức nặng nề. Với chủ đề công tác năm
“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần
xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững
mạnh, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp”,
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP xác định tiếp tục đổi mới
nội dung, phương thức hoạt động, tập trung nắm tình
hình Nhân dân, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực
hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận, không
để phát sinh “điểm nóng”. Tiếp tục đổi mới, nâng cao
hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ,
đổi mới trong tư duy, cách tiếp cận vấn đề để tập hợp
rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành thắng lợi

(Tiếp theo trang 10)

các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam
TP tiếp tục xác định công tác giám sát, phản biện xã hội
là nhiệm vụ “xương sống”, khẳng định vai trò của Mặt
trận. Mặt trận các cấp cần xác định trọng tâm, trọng
điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, lựa
chọn những vấn đề giám sát, phản biện phù hợp với
nguyện vọng của Nhân dân và những nhiệm vụ của
TP, các địa phương, tránh trùng lặp, chồng chéo... Bên
cạnh đó, tham gia có hiệu quả vào công tác chuẩn bị
Đại hội Đảng các cấp.
Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nâng cao hiệu
quả, chất lượng công tác Mặt trận, theo Chủ tịch Ủy
ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương, mỗi
cán bộ Mặt trận cần nỗ lực, trách nhiệm nhiều hơn,
không ngừng học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, bản lĩnh;
chủ động, tích cực trong công tác phối hợp, lan tỏa cái
tốt, cái đẹp trong cộng đồng, cũng như ngăn chặn, đấu
tranh với tiêu cực, cái xấu, quyết tâm và nỗ lực nhiều
hơn vì sự phát triển Thủ đô. 
Thu Thủy
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Điểm sáng MTTQ QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Biểu dương, khen thưởng
các tấm gương trong thực hiện
Chỉ thị 05- CT/TW tạo sức
lan tỏa trong cuộc sống.
Ảnh: MTTQ quận Hai Bà Trưng

T

hực hiện Chỉ thị 05-CT/
TW của Bộ Chính trị với
nhiều hình thức phong
phú, nội dung phù hợp, gắn với
thực hiện nhiệm vụ chính trị,
chương trình công tác của Mặt
trận và Nghị quyết TW (khóa
XII), Ủy ban MTTQ Việt Nam
quận Hai Bà Trưng đã tạo sự
chuyển biến mạnh mẽ từ nhận
thức đến hành động trong đội
ngũ cán bộ MTTQ và các tổ
chức thành viên, góp phần vận
động các tầng lớp Nhân dân tạo
sự đồng thuận cao trong xã hội
và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương.
SÁNG TẠO TRONG TUYÊN TRUYỀN
Điểm nổi bật của Ủy ban
MTTQ Việt Nam quận Hai Bà
Trưng trong thực hiện Chỉ thị
05 của Bộ Chính trị đó chính là
làm tốt công tác tuyên truyền với
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nhiều hình thức phong phú, sáng
tạo. Các cấp Mặt trận từ quận tới
cơ sở đã gắn việc tuyên truyền Chỉ
thị 05 với các hoạt động giáo dục
truyền thống nhân các ngày kỷ
niệm của đất nước, Thủ đô. Hình
thức tuyên truyền có sự đa dạng,
bên cạnh các hoạt động tuyên
truyền miệng, qua các hội nghị,
như: Hội nghị đại biểu Nhân dân,
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân,
sơ kết, tổng kết, tập huấn, Ủy ban
MTTQ Việt Nam quận còn tổ
chức các cuộc tọa đàm, giao lưu,
hội thảo, các chuyến về nguồn,
tham quan di tích lịch sử gắn với
thân thế và sự nghiệp của Chủ
tịch Hồ Chí Minh.
Nhờ những biện pháp tuyên
truyền hiệu quả, MTTQ Việt
Nam quận Hai Bà Trưng đã tạo
được sự chuyển biến mạnh mẽ từ
nhận thức đến hành động trong
đội ngũ cán bộ MTTQ và các tổ
chức thành viên. Việc thực hiện

Chỉ thị đã trở thành ý thức tự giác
của mỗi cá nhân, được cụ thể hóa
bằng kế hoạch, chương trình công
tác, đăng ký thi đua và những việc
làm cụ thể hàng ngày.
TẠO SỨC LAN TỎA BẰNG NHỮNG
VIỆC LÀM CỤ THỂ, THIẾT THỰC
MTTQ từ quận đến cơ sở
đã chủ động xây dựng kế hoạch
chương trình hành động học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh gắn
với việc thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng các cấp; bổ sung
nhiệm vụ vào chương trình hành
động tiếp tục thực hiện Nghị
quyết Đại hội MTTQ Việt Nam
các cấp, các chương trình công
tác của Thành ủy, Quận ủy, trong
đó tập trung đẩy mạnh việc thực
hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công
tác hàng năm. Hơn 3 năm qua,
trên địa bàn quận Hai Bà Trưng,
Chỉ thị 05-CT/TW đã được lan
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Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Ảnh: MTTQ quận Hai Bà Trưng

tỏa bằng nhiều hình thức tuyên
truyền, đặc biệt là từ nhiều việc
làm cụ thể, thiết thực của các cấp
MTTQ. MTTQ các phường đã
tổ chức cho cán bộ làm công tác
Mặt trận đăng ký phấn đấu học
tập tư tưởng, đạo đức, phong cách
của Bác; Tổ chức chương trình
giao lưu nghệ thuật chào mừng
Ngày sinh nhật Bác; phối hợp tổ
chức tọa đàm giáo dục truyền
thống cho học sinh về đạo đức
Hồ Chí Minh; tổ chức bình bầu,
biểu dương tập thể, cá nhân tiêu
biểu làm theo Bác; tổ chức Hội
thảo chuyên đề về “Học tập tư
tưởng, đạo đức và phong cách Hồ
Chí Minh”, tổ chức các chuyến về
nguồn, báo công dâng Bác... Đặc
biệt, trong năm qua, MTTQ từ
quận đến cơ sở đã xây dựng và
triển khai thực hiện chuyên đề
“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân
dân, phát huy dân chủ, chăm lo
đời sống Nhân dân theo tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh gắn với rèn luyện tâm sáng
của người cán bộ Mặt trận”. Nhân
kỷ niệm 50 năm ngày mất của Chủ
tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực
hiện Di chúc của Người, Ủy ban
MTTQ Việt Nam quận đã tổ chức
Hội nghị tọa đàm “Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh” với hơn 100
đại biểu tham dự. Các đại biểu
đã chia sẻ cách làm hay, việc làm
cụ thể của tập thể, cá nhân trong
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, từ
đó, tạo sức lan tỏa trên địa bàn.
Tinh thần toát lên từ những tham
luận đó chính là sự ngưỡng mộ,
kính trọng, biết ơn Bác và học làm
theo Người là một điều giản dị, tự
thân, tự nhiên trong người dân
Việt Nam và trong đội ngũ cán bộ
MTTQ các cấp cùng các tổ chức
thành viên quận Hai Bà Trưng.
Qua chương trình tọa đàm,
những người làm công tác Mặt

trận trên địa bàn thống nhất sẽ
cùng nhau tiếp tục đẩy mạnh việc
học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh;
gắn nội dung học tập và làm theo
tấm gương đạo đức của Bác với
các phong trào thi đua, nhiệm vụ
trọng tâm hàng năm của Ủy ban
MTTQ và các tổ chức thành viên;
phấn đấu để mỗi cán bộ MTTQ
là một bông hoa đẹp trong vườn
hoa việc tốt bằng những việc làm
thiết thực.
Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị
05-CT/TW, MTTQ quận Hai Bà
Trưng đã góp phần hoàn thiện
chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp,
đạo đức công vụ, tác phong của
mỗi cán bộ Mặt trận và các tổ
chức thành viên, qua đó nâng
cao chất lượng hoạt động, thực
hiện tốt các nhiệm vụ được giao,
đóng góp vào thành công chung
của quận.
Bình An
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ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ TUYÊN TRUYỀN

CVĐ “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”

Ông Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và ông Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam trao
chứng nhận cho TOP 1 chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người êu dùng yêu thích” năm 2019.
Ảnh: Lê Phương

S

au 10 năm triển khai Cuộc
vận động (CVĐ) “Người
Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam”, với sự vào cuộc
của cả hệ thống chính trị, Hà
Nội đã đạt được những kết quả
tích cực, từng bước xây dựng nét
văn hóa tiêu dùng của người tiêu
dùng (NTD) Thủ đô.
Công tác tuyên truyền về
CVĐ luôn được Hà Nội chú
trọng nhằm phát huy mạnh mẽ
lòng yêu nước, ý chí tự lực tự
cường, tự tôn dân tộc, xây dựng
văn hóa tiêu dùng; động viên
các doanh nghiệp (DN) sản suất
hàng hóa, sản phẩm Việt Nam có
chất lượng, sức cạnh tranh cao,
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong
nước và xuất khẩu... Hà Nội đã
thường xuyên đổi mới, bổ sung
các hình thức tuyên truyền với
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nhiều nội dung phong phú, đa
dạng, được triển khai đồng bộ từ
TP đến cơ sở với sự tham gia vào
cuộc của cả hệ thống chính trị
và nhiều doanh nghiệp trên địa
bàn cùng nhiều hình thức tuyên
truyền: thông qua các phương
tiện thông tin đại chúng, tuyên
truyền cổ động trực quan, thông
qua đội ngũ báo cáo viên, giao
ban báo chí, sinh hoạt của các
đoàn thể, tổ dân phố, hội nghị
chuyên đề, tọa đàm, diễn đàn,
tập huấn, quảng bá, trưng bày
giới thiệu sản phẩm, hội chợ...
Năm 2019, Ban Thường trực Ủy
ban MTTQ Việt Nam TP Hà
Nội đã biên soạn và phát hành
ấn phẩm “Hàng Việt Nam được
NTD yêu thích năm 2019”.
Nhiều BCĐ đã có sáng tạo
nhằm nâng cao hiệu quả tuyên

truyền, đưa CVĐ thấm sâu hơn
vào đời sống. Tiêu biểu như
quận Hai Bà Trưng đã tổ chức
Hội thi “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam”, “Nét đẹp
Tràng An”, Chương trình “Tiếp
sức hàng Việt - phụ nữ quận
Hai Bà Trưng đồng hành cùng
tiểu thương chợ truyền thống”
tại chợ Hôm - Đức Viên và chợ
Đồng Tâm, “Ngày hội giới thiệu
sản phẩm và Văn hóa - Thể thao
công nhân viên chức lao động”,
tọa đàm “Nâng cao vai trò của
Phụ nữ trong thực hiện CVĐ
Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam”... Hội LHPN TP
tổ chức diễn đàn “Vai trò của
Hội phụ nữ các cấp trong tuyên
truyền, vận động sản xuất, kinh
doanh nông sản an toàn và kết
nối tiêu thụ sản phẩm”. Hội Cựu
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chiến binh TP phối hợp biên
soạn, in tài liệu về quy trình
sản xuất cây trồng, vật nuôi, sản
phẩm nông nghiệp bảo đảm an
toàn, chất lượng, phù hợp với
từng địa bàn... Qua đó góp phần
thiết thực trong việc nâng cao
nhận thức của Nhân dân về sản
phẩm hàng hóa Việt; quảng bá,
giới thiệu, xây dựng niềm tin
của NTD đối với các DN và sản
phẩm hàng hóa Việt, tạo thói
quen trong tiêu dùng hàng ngày,
đồng thời, kêu gọi sự vào cuộc
tích cực của các DN trên địa bàn
trong sản xuất, kinh doanh...
Bên cạnh những kết quả đạt
được thì ở nhiều địa phương
công tác tuyên truyền vẫn còn
mang tính kỳ cuộc, thiếu tính
sáng tạo, hiệu quả tuyên truyền
còn hạn chế; việc tuyên truyền
về các sản phẩm hàng Việt được
bình chọn, sản phẩm làng nghề,
mang đặc thù của địa phương
chưa được coi trọng... Do đó, dẫn
đến nhận thức của một bộ phận
người dân về CVĐ còn hạn chế
cũng như họ không có thông tin,
khó tiếp cận các sản phẩm hàng
Việt trong mua sắm, tiêu dùng.
Để nâng cao hơn nữa hiệu quả
triển khai CVĐ, trong năm 2020,

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cùng các
đại biểu khách mời tham gia Chương trình truyền hình tuyên truyền CVĐ với chủ đề:
Hà Nội sát cánh cùng hàng Việt.
Ảnh: BTG

Ban Chỉ đạo CVĐ TP đề nghị các
Sở, ban, ngành, các tổ chức chính
trị - xã hội, BCĐ CVĐ quận,
huyện, thị xã tiếp tục đổi mới
nội dung, phương thức, nâng
cao hiệu quả tuyên truyền trong
triển khai thực hiện CVĐ. Trong
đó, tập trung vào các đối tượng
gồm: Người tiêu dùng, người
sản xuất và hệ thống kênh phân
phối. Chú trọng tuyên truyền,
giới thiệu, tôn vinh sản phẩm,
hàng hóa Việt Nam chất lượng
cao, nhất là các sản phẩm, dịch
vụ được bình chọn, công nhận
“Hàng Việt Nam được người

tiêu dùng yêu thích” qua chương
trình bình chọn các năm, các sản
phẩm được đánh giá, phân hạng
từ Chương trình “Mỗi xã một sản
phẩm” (OCOP). Đồng thời lên
án, đấu tranh với hàng giả, hàng
nhái, hàng kém chất lượng; tuyên
truyền, nhân rộng các điển hình
tiên tiến, tôn vinh các tổ chức, cá
nhân, sản phẩm được công nhận
hàng Việt Nam chất lượng cao...
Việc tuyên truyền cũng phải
được tiến hành thường xuyên,
liên tục, thiết thực, theo phương
châm “Mưa dầm thấm lâu”. 
Nguyễn Tâm

Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng...
thức lãnh đạo, tăng cường mối
liên hệ máu thịt giữa Đảng với
Nhân dân, bảo đảm cho Đảng
đủ sức lãnh đạo sự nghiệp của
đất nước không ngừng phát
triển.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng
khẳng định, một đảng cách
mạng chân chính có đường lối
đúng, có tổ chức chặt chẽ, có

đội ngũ cán bộ, đảng viên trong
sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn
bó máu thịt với Nhân dân, được
Nhân dân ủng hộ, thì Đảng đó
có sức mạnh vô địch, không
thế lực nào ngăn cản nổi trên
con đường dẫn dắt dân tộc đi
lên. Đồng chí nhấn mạnh: “Với
niềm phấn khởi, tự hào, chúng
ta tin tưởng vững chắc rằng,

(Tiếp theo trang 6)

Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ
hoàn thành xuất sắc trọng trách
của mình. Toàn Đảng, toàn dân,
toàn quân ta chung sức, đồng
lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng
một nước Việt Nam hòa bình,
thống nhất, độc lập, dân chủ,
giàu mạnh, vững bước đi lên chủ
nghĩa xã hội”. 
BBT (Tổng hợp)
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Hà Nội:

Chủ động nguồn cung hàng hóa thiết yếu
Với sự nỗ lực của các Sở, ban ngành cùng sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, thị trường cung cầu
sản phẩm hàng hóa thiết yếu trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn
Thủ đô được ổn định. Không xảy ra tình trạng khan hàng sốt giá. Người dân Thủ đô đón một cái
Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Các mặt hàng Tết dồi dào sẵn sàng phục vụ người êu dùng Thủ đô dịp Tết Canh Tý 2020.

TRIỂN KHAI SỚM CÔNG TÁC
CHUẨN BỊ
Thịt lợn - một trong những
mặt hàng tác động đến chỉ số
giá tiêu dùng CPI rất lớn do 70%
người tiêu dùng sử dụng mặt
hàng này. Do tác động của dịch
tả lợn châu Phi khiến tổng đàn
lợn bị thiệt hại khoảng 30% nên
dự báo nguồn cung thịt lợn thiếu
hụt trong dịp Tết Nguyên đán,
đẩy giá tăng cao. Lo ngại tình
trạng “té nước theo mưa” do tác
động tăng giá mặt thịt lợn sang
nhiều sản phẩm tiêu dùng khác,
nhiều cuộc họp bàn và nhiều giải
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pháp đảm bảo cung cầu thịt lợn
được Hà Nội triển khai. Đến cuối
tháng 12/2019, Hội nghị bàn về
các giải pháp bình ổn thị trường,
cân đối cung cầu mặt hàng thịt
lợn và các sản phẩm nông sản
thực phẩm phục vụ Nhân dân
dịp Tết Nguyên đán năm 2020 do
UBND TP Hà Nội tổ chức đã thu
hút đông đảo các doanh nghiệp
(DN), các địa phương đến tham
dự. Trước đó, UBND TP Hà Nội
cũng đã có buổi làm việc với Bộ
Công thương về công tác bình ổn
mặt hàng Tết Nguyên đán Canh
Tý 2020 nói chung và mặt hàng

Ảnh: T.A

thịt lợn nói riêng. Phó Chủ tịch
UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn
Toản yêu cầucác cơ quan, DN
theo dõi sát diễn biến tình hình
thị trường mặt hàng phục vụ
Tết trong đó đặc biệt quan tâm
đến mặt hàng thịt lợn và các sản
phẩm thay thế. DN phân phối
bảo đảm cung ứng hàng hóa bảo
đảm chất lượng thường xuyên,
liên tục tại các điểm bán hàng,
phối hợp với các sở, ngành chủ
động nắm nguồn cung sản phẩm
của DN sản xuất.
Song song với việc chống
dịch thì việc khuyến khích người
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dân vùng chăn nuôi an toàn đã
được đẩy mạnh. Ông Nguyễn
Huy Đăng - Phó Giám đốc Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn Hà Nội - cho hay, hiện Hà
Nội đã tái đàn được 300.000
con/600.000 con đã bị tiêu hủy
do dịch. Sản lượng thịt lợn xuất
chuồng thời điểm đầu tháng
1/2020 cũng tăng khoảng 17% so
với tháng 12/2019 do lượng lợn
đến lứa xuất chuồng tăng.
Bà Trần Thị Phương Lan Phó Giám đốc Sở Công thương
Hà Nội - thông tin, từ tháng 10
- 12/2019, trung bình mỗi tháng
thiếu từ 3.300 - 4.300 tấn, riêng
trong tháng Tết (tháng 1/2020),
nhu cầu 23.520 tấn, trong đó,
nguồn của TP khoảng 14.600
tấn, nhập từ các tỉnh khoảng
8.920 tấn, cơ bản đáp ứng nhu
cầu tháng Tết. Các đơn vị giết
mổ, phân phối tăng cường hoạt
động thu mua từ các tỉnh về để
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng người
dân (bình quân từ 8.000 - 9.000
tấn/tháng).
Bên cạnh đó, một số tỉnh, TP
cho biết, trong tháng 1/2020, có
thể cung cấp cho Hà Nội khoảng
43.000 tấn thịt lợn nên cơ bản
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của
người dân.
Với sự nỗ lực của UBND TP
Hà Nội và các sở, ban, ngành,
công tác thị trường cung cầu sản
phẩm hàng hóa thiết yếu trước,
trong và sau Tết Nguyên đán
Canh Tý 2020 trên địa bàn Thủ
đô được ổn định. Không xảy ra
tình trạng khan hàng sốt giá. Đặc
biệt, đối với mặt hàng thịt lợn.
ĐẨY MẠNH KẾT NỐI CUNG CẦU
Với tinh thần “Hà Nội với cả
nước, cả nước với Hà Nội”, trong

những năm qua TP Hà Nội đã
triển khai nhiều chương trình
hợp tác, liên kết và ký kết các
biên bản ghi nhớ với các tỉnh,
TP trong cả nước. Đặc biệt trong
năm 2019, Hà Nội tổ chức nhiều
đoàn công tác tại các địa phương,
triển khai hợp tác toàn diện với
44/63 tỉnh, TP. Nhiều chương
trình hợp tác về xúc tiến thương
mại, công thương được triển
khai đồng bộ và luôn đổi mới qua
từng năm với các tỉnh, TP như:
Điện Biên, Lai Châu, Bắc Ninh,
Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình,
Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam,
Đà Nẵng, Bình Dương, Bình
Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Cần
Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng...
Trong giai đoạn 2018 - 2019,
TP Hà Nội phối hợp với các tỉnh,
TP tổ chức 24 hoạt động giao
thương kết nối sản phẩm trái
cây, nông sản thực phẩm, hoa các
loại; 19 tuần lễ trái cây, nông sản
các địa phương tại Hà Nội. Đã có
trên 350 sản phẩm mới được các
DN Hà Nội kết nối, tiêu thụ.
Năm 2019, nhiều tỉnh, TP
có kết nối sản phẩm hàng hóa
vào các kênh phân phối lớn
tại Hà Nội đạt doanh thu trên
1.000 tỷ đồng (như các tỉnh: Bắc
Giang, Quảng Ninh, Sơn La,
Ninh Thuận...). Ngoài ra có thêm
200 nhà cung cấp mới của các
địa phương đã kết nối sản phẩm
tại kênh phân phối trên địa bàn
TP như hệ thống Vinmart, BigC
Thăng Long, Saigon Co.op Hà
Nội, siêu thị Đức Thành, các hệ
thống chuỗi... Các hệ thống phân
phối đã hỗ trợ nhiều tỉnh, TP tổ
chức các Tuần hàng giới thiệu
sản phẩm như hệ thống siêu thị
BigC Thăng Long, Hapro... góp
phần quảng bá sản phẩm. Giá

bán sản phẩm tại TP Hà Nội đã
góp phần ổn định giá thu mua tại
các nhà vườn, nơi sản xuất, giúp
người nông dân tăng thu nhập,
đồng thời, hỗ trợ các tỉnh tiêu
thụ sản phẩm khi bị dư cung cao.
Với hơn 10 triệu người dân
đang sinh sống, học tập, làm
việc trên địa bàn cùng một số
lượng lớn người dân thường
xuyên đến học tập, làm việc thời
vụ, Hà Nội đã, đang và sẽ là thị
trường tiêu thụ hàng hoá lớn với
mạng lưới phân phối phát triển
đồng bộ, hiện đại hàng đầu cả
nước. Trong khi đó, khả năng
cung ứng của các mặt hàng trên
địa bàn TP chưa đủ để phục vụ
Nhân dân. Mức đáp ứng cụ thể:
Gạo - khoảng 35% nhu cầu; thịt
bò - 15%; thủy hải sản - 5%; thực
phẩm chế biến - 25%; rau củ
- 65%; hoa quả - 35%... Thịt lợn,
thịt gà cơ bản đáp ứng đủ trong
điều kiện bình thường nhưng vẫn
phải khai thác thêm từ các tỉnh.
Công tác kết nối, tiêu thụ là
một chặng đường dài chứ không
phải chỉ mang tính chất thời
điểm. Đây là yếu tố quan trọng
để các DN, các địa phương cam
kết hợp tác, giao thương để phát
triển sản xuất - kinh doanh,
tiêu thụ sản phẩm một cách bền
vững, đáp ứng được nhu cầu còn
thiếu về nguồn cung và góp phần
bình ổn thị trường trên địa bàn
thành phố Hà Nội.
Với nhiều giải pháp đồng bộ,
trong dịp Tết Nguyên đán Canh
Tý 2020, nguồn cung hàng hóa
trên địa bàn Hà Nội dồi dào,
không xảy ra tình trạng khan
hiếm, tăng giá ồ ạt, giúp người
dân đón một cái Tết an, lành, no,
đủ. 
Nguyên Hạnh
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3.507 thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ

S

áng 11/02, cùng với các tỉnh,
thành trong cả nước, 30/30
quận, huyện, thị xã trên địa
bàn TP Hà Nội tổ chức lễ giao,
nhận 3.507 công dân (3.500 nam;
07 nữ) lên đường làm nhiệm vụ
bảo vệ Tổ quốc. Lễ giao, nhận quân
năm nay có sự tham dự của các
đồng chí Thường trực Thành ủy HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP và lãnh đạo các sở,
ban, ngành, quận, huyện, thị xã.
Năm nay, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà
Nội đã tổ chức hội nghị triển khai
công tác tuyển quân cho 30 quận,
huyện, thị xã để các địa phương
nắm chắc quy trình các bước tuyển
quân. Nhờ phối hợp làm tốt công
tác tuyên truyền nên nhận thức
về nghĩa vụ, trách nhiệm thực
hiện Luật Nghĩa vụ quân sự của
các đối tượng trong phạm vi điều
chỉnh của Luật đã được nâng cao;
quy trình tuyển chọn và gọi công
dân nhập ngũ bảo đảm dân chủ,
công khai, công bằng và đúng luật.
Việc phát lệnh gọi nhập ngũ đến
các công dân đúng thời gian quy
định, có tỷ lệ dự phòng phù hợp,
bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu
được giao.Toàn TP có 1.241 thanh
niên viết đơn tình nguyện nhập
ngũ; 13 thanh niên là đảng viên;
1.031 thanh niên có trình độ đại
học, cao đẳng, trung học chuyên
nghiệp. Một số địa phương có tỷ lệ
công dân khám tuyển đạt sức khỏe
đủ điều kiện gọi nhập ngũ cao là
các huyện: Chương Mỹ (84,6%),
Thạch Thất (78,8%), Gia Lâm
(78,7%), Đan Phượng (77,3%),
Phúc Thọ (76,1%), Ba Vì (75%), thị
xã Sơn Tây (75%)...
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Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương tặng hoa động viên các tân binh.
Ảnh: Văn Toàn

Phát biểu tại buổi lễ, các đồng
chí lãnh đạo TP, lãnh đạo các
quận, huyện, thị xã đều tin tưởng
và mong muốn các đồng chí tân
binhphát huy truyền thống tốt
đẹp của quê hương, chấp hành
nghiêm chế độ, quy định của đơn
vị, kỷ luật của quân đội; không
ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm
chất đạo đức cách mạng, xứng
đáng với truyền thống “Bộ đội
Cụ Hồ” và người chiến sĩ Công
an nhân dân. Các đồng chí cũng
đề nghị với lãnh đạo, chỉ huy các
đơn vị nhận quân, các cấp ủy
Đảng, chính quyền, các gia đình
có con em lên đường làm nhiệm
vụ bảo vệ Tổ quốc thường xuyên
phối hợp trong công tác quản
lý, giáo dục, động viên tân binh;
bằng những việc làm thiết thực,
cụ thể thực hiện tốt chính sách
hậu phương quân đội để các đồng
chí tân binh yên tâm, phấn khởi
lên đường nhập ngũ, hoàn thành
xuất sắc mọi nhiệm vụ được đơn
vị giao.

3.507 tân binh đều thể hiện
quyết tâm sẽ phát huy truyền thống
Quân đội Việt Nam anh hùng,
phấn đấu hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ, đáp ứng lòng mong đợi
của Đảng bộ, chính quyền và Nhân
dân Thủ đô.
Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh
đạo TP và các quận, huyện, thị xã
đã tặng hoa, ân cần động viên các
tân binh lên đường nhập ngũ.
Để phòng, chống dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới của virus Corona (nCoV) gây
ra, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP
chỉ đạo tổ chức lễ giao, nhận quân
trang trọng, chu đáo và nhanh gọn
trong khoảng 25 phút. Các nghi
thức thắp lửa truyền thống, nổi
trống hội tòng quân, văn nghệ, phát
biểu của đơn vị nhận quân và các
tổ chức chính trị - xã hội... được cắt
bỏ. Bên cạnh đó, các cơ sở bố trí
đưa công dân nhập ngũ về địa điểm
quy định bằng xe ô tô đã được khử
trùng, đảm bảo vệ sinh dịch tễ... 
BTG
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Hà Nội: Giảm bớt “ma men” nhờ xử phạt nặng

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông.

N

gày 01/01/2020, Nghị
định số 100/2019/NĐCP của Chính phủ quy
định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường
bộ và đường sắt chính thức có hiệu
lực. Từ ngày 1 - 5/01, lực lượng
chức năng đã xử phạt 1.518 người
lái ô tô, xe máy vi phạm nồng độ
cồn theo Nghị định trên. Trong số
những lái xe vi phạm bị xử lý, có
nhiều người bị xử phạt với số tiền
rất cao, ở mức 30 - 35 triệu đồng.
MỨC PHẠT ĐỦ SỨC RĂN ĐE
“MA MEN”
Mấy ngày đầu tháng 1 năm
2020, mặc dù sắp đến Tết Nguyên
đán Canh Tý nhưng tại một quán
bia trên đường Tăng Bạt Hổ (Hà
Nội), thưa vắng khách hơn nhiều
so với trước đây. Còn buổi tối, tình
trạng tương tự, chỉ có khoảng 30%
số bàn có khách ngồi ăn uống. Tại

những con phố vốn “đông như
nêm” sau mỗi giờ tan tầm như:
Trần Hưng Đạo, Huỳnh Thúc
Kháng, Thái Thịnh... bỗng trở nên
thưa vắng lạ thường kể từ khi mức
phạt nồng độ cồn được tăng lên.
Một chủ quán nhậu bộc bạch,
hơn 1 tuần nay lượng khách đã
giảm đi đáng kể, chưa bao giờ
quán rơi vào tình trạng này. Trước
đây vào thời điểm cuối năm, khi
mà nhu cầu ăn nhậu của người
dân tăng cao thì nay vắng vẻ.
Nhiều đơn vị, cá nhân đã đến đặt
bàn, chọn món nhưng ít ngày sau
lại thông báo hủy kế hoạch ăn
uống, khiến việc kinh doanh rất
bấp bênh. Để cải thiện tình hình,
quán chúng tôi đang có kế hoạch
bố trí 2 đến 3 ô tô túc trực đưa
khách về nhà nhằm ổn định tình
hình kinh doanh.
Khác hẳn tâm lý lo lắng của
chủ quán ăn nhậu, nhiều bà vợ,

Ảnh: T.A

bà mẹ vui mừng ra mặt khi có quy
định xử phạt nặng hành vi uống
rượu bia khi điều khiển phương
tiện giao thông. Chị Nguyễn Minh
Nguyệt ở Hà Đông chia sẻ, những
tháng trước chồng chị thường rời
cơ quan là đến quán bia với bạn bè
để ăn nhậu, bàn chuyện làm ăn.
Nhiều hôm mải vui về đến nhà
say mềm người. Nhưng khoảng
1 tuần nay hội bạn của anh ấy dù
vẫn tụ tập nhưng đã không dám
uống nữa, khiến mọi người trong
gia đình rất vui. “Là người vợ,
người mẹ, tôi vẫn luôn mong quy
định này được duy trì. Khi đó mới
có thể giảm sự đau khổ và mất mát
cho những gia đình do bia rượu
gây ra”, chị Nguyệt bày tỏ.
Là người ngoại tỉnh công
tác ở Hà Nội, cuối năm gia đình
chị Nguyễn Hà Vân ở Cầu Giấy
thường về quê đón Tết. Chị kể
những năm trước đến nhà ai chúc
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Tết cũng mời chén rượu, lon bia.
Vì thế, mấy ngày Tết chồng chị
lúc nào cũng la đà trong men say,
sức khỏe giảm sút do ăn uống thất
thường, nồng độ cồn trong máu
luôn ở mức cao ngất ngưởng. Mặc
dù vậy nhưng việc từ chối uống
rượu bia rất khó. “Cả năm xa quê,
Tết gặp anh em, người thân mời
cốc rượu mà không uống lại bảo
xem thường nhau nên cũng khó
từ chối. Do cả nể nên nhiều khi
chồng tôi say vẫn phải chở vợ con
về nhà. Những lúc như vậy ngồi
sau xe máy mà lo ngay ngáy. Đã có
lần quá chén, chồng tôi bị ngã xe
khi tham gia giao thông”. Theo chị
Vân, với việc Nghị định 100/2019/
NĐ-CP xử phạt vi phạm nồng
độ cồn được thực thi, hy vọng sẽ
giảm được tình trạng “ma men”
ngày Tết. Đồng thời, người điều
khiển phương tiện dễ dàng từ
chối rượu bia khi được mời uống,
sẽ góp phần đáng kể giảm số vụ
TNGT xảy ra. Vì trên thực tế có
nhiều người sau khi cạn chén, rời
bàn nhậu đã không về nhà mà đi
thẳng ra nghĩa trang”.
Theo UBND TP Hà Nội, trong
năm 2019 trên địa bàn đã xảy ra
1.272 vụ TNGT làm chết 508
người, bị thương 847 người. So
với năm 2018 giảm 92 vụ, giảm
36 người chết, giảm 69 người bị
thương.
Hưởng ứng “Năm ATGT 2020”
với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”, Phó Chủ tịch UBND
TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cho
biết, TP đã ban hành Kế hoạch số
263/KH - UBND ngày 23/12/2019,
về thực hiện công tác bảo đảm trật
tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc
giao thông trên địa bàn, với mục
tiêu tiếp tục giảm 5% - 10% TNGT
trên cả 3 tiêu chí. Trước mắt,
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UBND TP chỉ đạo các Sở, ban,
ngành, UBND các quận, huyện,
thị xã và các đơn vị liên quan tiếp
tục triển khai quyết liệt Công điện
của Thủ tướng Chính phủ về bảo
đảm trật tự, an toàn giao thông
trong dịp Tết Nguyên đán Canh
Tý và lễ hội Xuân 2020. Cụ thể, TP
sẽ huy động tối đa các lực lượng
chức năng hướng dẫn, phân luồng,
không để xảy ra ùn tắc giao thông
tại các tuyến cửa ngõ, đường vành
đai, vào nội đô, nhất là thời điểm
trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên
đán Canh Tý và lễ hội Xuân 2020.
Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuần
tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm trật tự, an toàn
giao thông, đặc biệt là vi phạm về
nồng độ cồn, ma túy; vi phạm quy
định đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô,
xe gắn máy, xe đạp điện; vi phạm
trong lĩnh vực vận tải hành khách,
vận tải hàng hóa.
GIẢM TAI NẠN GIAO THÔNG
NHỜ KHÔNG BIA RƯỢU
Còn kết quả của Ủy ban ATGT
quốc gia cho thấy, từ ngày 1 - 5/1,
lực lượng chức năng đã xử phạt
1.518 người lái ô tô, xe máy vi
phạm nồng độ cồn theo Nghị
định số 100/2019/NĐ - CP của
Chính phủ. Trong số những lái xe
vi phạm bị xử lý, có nhiều người
bị phạt với số tiền rất cao, ở mức
30 - 35 triệu đồng. Hà Nội cũng là
một trong những địa phương có
kết quả xử lý cao so với toàn quốc.
Đánh giá về hiệu quả của việc
thực thi Luật phòng chống tác
hại rượu, bia trên cả nước trong
những ngày qua, theo Phó Chủ tịch
chuyên trách Ủy ban ATGT quốc
gia Khuất Việt Hùng, quy định cấm
tuyệt đối uống rượu bia khi lái xe đã
thu hút sự quan tâm và hưởng ứng

của đông đảo người dân. Từ việc
cấm uống rượu bia khi lái xe đã góp
phần quan trọng giảm số vụ TNGT
trên toàn quốc. Số liệu từ Cục Cảnh
sát giao thông chỉ ra, từ 1 - 6/1, toàn
quốc có 103 người chết do TNGT,
trung bình 17 người chết/ngày,
thấp hơn 4 người so với con số 21
người chết/ngày do TNGT trong
năm 2019. Dù phải cần một thời
gian nữa để đánh giá toàn diện hơn
nhưng đây chính là hiệu quả thực
sự của quy định này.
Dù có những tín hiệu tích cực
từ việc cấm rượu bia khi tham
gia giao thông, song hiện nay
tại Hà Nội cũng như nhiều địa
phương khác trên toàn quốc đã
xuất hiện tình trạng người điều
khiển phương tiện không hợp tác,
không chấp hành yêu cầu kiểm
tra nồng độ cồn, có hành động,
thái độ chống lại cán bộ, chiến sĩ
thi hành nhiệm vụ... Vì thế, nhiều
người dân bày tỏ, quy định cấm
như trên là tiến bộ, nhận được sự
ủng hộ của xã hội, rất cần duy trì
xử phạt nghiêm, một cách thường
xuyên chứ không nên làm theo
kiểu phong trào như dẹp vỉa hè,
sau thời gian ra quân trống dong
cờ mở, rồi đâu lại vào đấy.
“Ăn nhậu” đã ăn sâu vào đời
sống của nhiều người bởi nhiều lý
do, trong đó có việc giải quyết mối
quan hệ cấp trên, cấp dưới, bạn bè
đối tác tại cuộc nhậu. Vì vậy, bên
cạnh việc xử phạt nặng các “ma
men” như hiện tại, cũng cần đẩy
mạnh công tác tuyên truyền giáo
dục để người dân, nhất là thế hệ
trẻ thoát khỏi sức ép rượu bia từ
các mối quan hệ trong xã hội để
tránh để lại hậu quả do chính
rượu, bia gây ra. 
Nguyễn Cao Khương
(Học viện Cảnh sát Nhân dân)
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Chủ động phòng chống dịch bệnh

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của virus Corona gây ra
Trong những ngày qua, tình
hình dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do chủng mới
của virus Corona (nCoV)
xuất phát từ TP Vũ Hán
(Trung Quốc) đang diễn
biến phức tạp khi số ca bệnh
liên tục tăng và đã lây lan ra
nhiều quốc gia trên thế giới,
trong đó có Việt Nam. Trước
tình hình đó, Ủy ban MTTQ
Việt Nam các cấp TP Hà Nội
đã tích cực, chủ động, khẩn
trương vào cuộc cùng cả hệ
thống chính trị quyết liệt
phòng, chống dịch bệnh.

B

an Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP đã
triển khai Kế hoạch tổ chức
các hoạt động phòng, chống dịch
bệnh trong hệ thống Mặt trận và
các tổ chức thành viên các cấp của
TP. Mặt trận các cấp TP đã phối
hợp với các tổ chức thành viên và
các cơ quan chức năng có liên quan
tham mưu với cấp ủy Đảng tổ chức
quán triệt, triển khai nghiêm túc
Công văn số 79-CV/TW của Ban
Bí thư TW Đảng, Chỉ thị số 05/
CT-TTg của Thủ tướng Chính
phủ, Công văn số 1344-CV/TU của
Thành ủy Hà Nội và Công văn số
514/MTTW-BTT của Ủy ban TW
MTTQ Việt Nam về việc phòng,
chống dịch bệnh viêm đường hô
hấp cấp do chủng mới của virus

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng và đeo khẩu trang cho người dân.
Ảnh: Lê Phương

Corona gây ra trong hệ thống Ủy
ban MTTQ Việt Nam và tổ chức
thành viên các cấp.
Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt
động tuyên truyền phòng, chống
dịch bệnh, nắm tình hình Nhân
dân; phối hợp với các cơ quan chức
năng tổ chức giám sát công tác
phòng, chống dịch, nắm chắc tình
hình triển khai các văn bản của TW,
TP và việc triển khai phòng chống
dịch bệnh; giám sát việc bán các
phương tiện phòng hộ cá nhân tại
các nhà thuốc, quầy thuốc và các cửa
hàng nhằm hạn chế tình trạng trục
lợi, bán các mặt hàng không đúng
giá niêm yết. Ủy ban MTTQ Việt
Nam TP đề nghị MTTQ Việt Nam
các quận, huyện, thị xã trích quỹ “Vì
người nghèo” hỗ trợ mỗi hộ nghèo ít

nhất 01 hộp khẩu trang, MTTQ Việt
Nam TP vận động doanh nghiệp hỗ
trợ mỗi hộ nghèo 1 lọ nước rửa tay
sát khuẩn, đảm bảo 100% hộ nghèo
trên địa bàn TP được hỗ trợ khẩu
trang, nước rửa tay sát khuẩn để
phòng dịch.
Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt
Nam TP đã tổ chức chương trình
“Chung tay phòng, chống dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới của virus Corona gây ra” và tổ
chức phát khẩu trang y tế, nước rửa
tay sát khuẩn miễn phí cho người
dân vào ngày 04/02/2020. Đây là
chương trình nhân văn, giàu ý nghĩa,
đã nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ
của nhiều tổ chức, cá nhân và cộng
đồng doanh nghiệp trên địa bàn TP.

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ
SỐ 88 - THÁNG 2/2020 DÂN CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT 33

VÌ AN NINH TỔ QUỐC



Việt Nam TP đã tiếp nhận đăng ký
ủng hộ để mua phương tiện phòng
hộ cấp phát miễn phí cho Nhân dân
trên địa bàn Thủ đô với tổng số trên
10.000 chai nước rửa tay sát khuẩn,
10.000 khẩu trang và 100 triệu đồng
tiền mặt.
Ngay sau khi tiếp nhận, Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP cùng các chiến
sỹ Trung đoàn CSCĐ, Thành đoàn
Hà Nội, nghệ sỹ Xuân Bắc, các nghệ
sỹ Nhà hát kịch Hà Nội và nhân
viên các doanh nghiệp tổ chức cấp
phát miễn phí khẩu trang, nước rửa
tay sát khuẩn cho người dân tại các
điểm: Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt
Nam TP, 29 Lý Thường Kiệt (quận
Hoàn Kiếm), ngã tư Tràng Tiền
- Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn
Kiếm), bến xe buýt gần chợ Long
Biên (quận Ba Đình), đối diện cổng
Bệnh viện Thanh Nhàn và xóm chạy
thận (quận Hai Bà Trưng).
Vui mừng khi được nhận khẩu
trang và nước rửa tay sát khuẩn
miễn phí, ông Dương Văn Lực (ngõ
121 Lê Thanh Nghị) cho rằng, trong
lúc khẩu trang đang khan hàng thì
những chương trình như thế này
rất đáng trân trọng. Ông cảm thấy
rất tự hào khi thấy Đảng, Nhà nước,
các cấp, các ngành đang tích cực vào
cuộc để lo cho Nhân dân, chung tay
phòng, chống dịch bệnh.
Đồng hành cùng chương trình,
ông Lê Hữu Thắng - Chủ tịch Hội
Doanh nghiệp trẻ Hà Nội đánh giá
đây là chương trình hành động ý
nghĩa trong lúc dịch bệnh đang bùng
phát. Ông cũng mong muốn được
tiếp tục cùng đồng hành với Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trong
nhiều chương trình ý nghĩa, thiết
thực để cùng phát triển cộng đồng.
Với những hoạt động thiết thực,
Mặt trận các cấp TP Hà Nội đang
nỗ lực cùng cả hệ thống chính trị
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chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Tuy
nhiên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam TP Nguyễn Lan Hương nhận
định, với vị trí là Thủ đô của cả
nước, mật độ dân số cao và di biến
rộng lớn nên rất thuận lợi cho sự lây
lan dịch bệnh, do vậy không được
chủ quan trong công tác phòng,
chống dịch bệnh. Đồng chí đề nghị

MTTQ Việt Nam các cấp cần vào
cuộc mạnh mẽ, đồng bộ, nhằm bảo
vệ sức khỏe, tính mạng cho Nhân
dân, không để dịch lây lan, phải coi
việc phòng, chống dịch như “chống
giặc” theo đúng tinh thần chỉ đạo
của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính
(Xem tiếp trang 43)

Các lực lượng tham gia phát khẩu trang, nước sát khuẩn miễn phí tại bến xe buýt
gần chợ Long Biên (quận Ba Đình)
Ảnh: L.P

Phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus Corona
Theo Bộ Y tế, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau để
phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus
Corona gây ra:
1. Sử dụng khẩu trang đúng cách.
2. Tránh tiếp xúc quá gần với người bị sốt/ho. Khi bắt buộc tiếp xúc
người bệnh, người dân phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ
khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc.
3. Rửa tay thường xuyên với xà phòng, nước sạch hoặc các loại rửa
tay có chất cồn. Nơi ở thông thoáng, thường xuyên lau sàn nhà, tay
vịn cầu thang bằng chất tẩy rửa.
4. Chỉ sử dụng thực phẩm nấu chín và đảm bảo an toàn thực phẩm.
5. Tránh tiếp xúc quá gần với các động vật nuôi hoặc hoang dã, dù
là động vật sống, bị ốm hay đã chết.
6. Chủ động tìm đến cơ sở y tế nếu bị bệnh, sốt.
7. Nếu có các triệu chứng ho, sốt... tránh đi lại đến nơi đông người.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải
hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH

Ngoại thành xanh, sạch
đón xuân về

Những ngày này, khắp các vùng ngoại thành Hà Nội, người dân tích cực tham gia các hoạt động vệ
sinh môi trường, chỉnh trang làng xóm do địa phương phát động nhằm mừng đón Tết Nguyên đán
Canh Tý năm 2020. Gìn giữ, bảo vệ môi trường gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, khu vực
ngoại thành Hà Nội đang sáng, xanh, sạch, đẹp hơn từng ngày.
CHUNG TAY TẠO CẢNH QUAN
MÔI TRƯỜNG
Những ngày gần đây, nhiều địa
phương khu vực ngoại thành đã
ra quân vệ sinh môi trường, tạo
diện mạo sáng, xanh, sạch, đẹp cho
làng quê trong dịp năm mới 2020
và Tết Nguyên đán Canh Tý. Tại
huyện Quốc Oai, hàng trăm cán
bộ, Nhân dân đã tham gia tổng vệ
sinh tuyến tỉnh lộ 421, đường trục
Bắc - Nam Khu đô thị Quốc Oai
thuộc địa phận các xã Yên Sơn, Sài
Sơn, Thạch Thán, Phượng Cách...
Ông Phùng Văn Thư, người dân xã
Yên Sơn hồ hởi cho biết: “Hưởng
ứng phong trào do địa phương phát
động, chúng tôi cùng nhau phát

quang bụi rậm, thu gom rác thải...
ven các tuyến đường, tạo cảnh
quan sạch đẹp”.
Phó Trưởng ban Quản lý dự
án Đầu tư xây dựng huyện Quốc
Oai Nguyễn Thị Thu Trang thông
tin thêm: Đã thành nếp, năm nào
huyện Quốc Oai cũng xây dựng kế
hoạch, vận động toàn dân tham gia
vệ sinh môi trường, trang hoàng
làng xóm... vào dịp đón năm mới
Dương lịch và Tết Nguyên đán. Sau
lễ ra quân do huyện phát động, các
xã, thị trấn triển khai tại địa bàn
theo kế hoạch riêng của từng đơn vị.
Tại xã Hồng Dương (huyện
Thanh Oai), người dân cũng
chuẩn bị đón Xuân mới với những

việc làm rất cụ thể. Chủ tịch
UBND xã Hồng Dương Nguyễn
Duy Hùng cho biết, xã đã hoàn
thành xây dựng nông thôn mới và
đang tiếp tục xây dựng nông thôn
mới nâng cao. Năm 2019, xã đầu
tư được nhiều công trình hạ tầng;
đặc biệt, nhiều tuyến đường giao
thông mới được hoàn thành nhờ
công sức đóng góp của Nhân dân,
như: Đường xóm Ma Bộ (thôn Tảo
Dương), đường thôn Ba Dư, thôn
Mạch Kỳ... Ở các đoạn đường có
quỹ đất trống 2 bên, xã vận động
các hội, đoàn thể và Nhân dân
trồng hoa, cây xanh, giữ vệ sinh
sạch đẹp dịp Tết. Theo Chủ tịch
UBND xã Hồng Dương Nguyễn
Duy Hùng, không chỉ cao điểm
trong dịp Tết, năm 2019, xã đã tổ
chức được 14 đợt tổng vệ sinh tiêu
độc môi trường. Do vậy, đường
làng ngõ xóm luôn sạch sẽ. Tinh
thần, ý thức của người dân về gìn
giữ, bảo vệ cảnh quan môi trường
ngày một nâng cao...
Ở xã Đan Phượng (huyện
Đan Phượng), khắp các ngõ xóm
được trang hoàng với cờ Tổ quốc
và đôi câu đối Tết được treo trang
trọng trước cổng mỗi ngôi nhà
vào những ngày Tết Nguyên đán...
Công tác bảo vệ môi trường được
người dân chủ động tham gia.

Đường đê Hữu Hồng đoạn qua xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng sạch đẹp đón Xuân về.
Ảnh: Nguyễn Mai

(Xem tiếp trang 37)
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NGƯỜI HÀ NỘI THANH LỊCH, VĂN MINH

Ði lễ chùa
NÉT ĐẸP
VĂN HÓA
ĐẦU XUÂN

T

ừ lâu, đi lễ chùa đã trở
thành một nét văn hóa
đẹp đầu xuân, cũng là
nét đẹp cần giữ gìn trong đời
sống tâm linh của người Việt
nói chung, người Hà Nội nói
riêng. Trong không khí vui tươi,
náo nức của những ngày đầu
năm mới, mọi người lên chùa
với mong muốn tâm hồn được
thanh thản, thanh tịnh, gạt bỏ
mọi ưu phiền, cầu mong một
năm mới bình an, may mắn. Đây
cũng là dịp để người lớn giáo dục
con cháu nếp sống hướng thiện,
hướng về nguồn cội, tổ tiên.
Với nhiều gia đình Hà Nội,
những ngày đầu năm mới, dù
bận rộn với các hoạt động thăm
hỏi, chúc Tết người thân, bạn
bè, đối tác làm ăn thì một điều
không thể thiếu đó là sắp xếp
thời gian để đi lễ chùa. Tùy điều
kiện mà người ta có thể chọn
ngôi chùa gần hoặc xa nhà. Lễ vật
cũng tùy tâm mà đơn giản hay
cầu kỳ. Điều quan trọng nhất là
phải thành tâm, tôn kính. Nhiều
người tin rằng, đến chùa là một
trong những thời khắc con người
được hòa mình với thế giới tâm
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Đi lễ chùa đầu năm - nét văn hóa đẹp.

linh, gạt bỏ mọi ưu tư, phiền
muộn trong cuộc sống hàng ngày
để lòng được thanh thản, nhẹ
nhàng. Cũng bởi vậy, người ta đi
lễ chùa để cầu mong cho gia đình
một năm mới an lành, mạnh
khỏe, nhiều niềm vui, may mắn.
Vào chùa, dù là đi lễ hay vãn
cảnh chùa thì điều quan trọng
không thể thiếu đó là tìm hiểu
và chấp hành nghiêm quy định
của nhà chùa. “Nhập gia tùy
tục”, biết được những điều nên,
không nên làm để đảm bảo cho
ngày đầu năm mới mọi việc hanh
thông, thuận lợi, tránh những
sơ suất không đáng có. Thứ nữa
là chú ý về trang phục. Chùa là
nơi thanh tịnh, tôn nghiêm nên
trang phục của người đến chùa
nên đảm bảo lịch sự mà thuận
tiện cho việc hành lễ. Khách đến
chùa nên mặc quần áo dài, kín
cổ. (Riêng Phật tử thì mặc áo lễ
khi đến chùa). Từ năm 2017 đến
nay, khi UBND TP Hà Nội ban
hành “Quy tắc ứng xử nơi công
cộng trên địa bàn TP”, trang phục
của khách đến chùa đã có những
thay đổi tích cực. Tuy nhiên, bên
cạnh đó vẫn còn những trường

Ảnh: ST

hợp ăn mặc phản cảm (váy áo
quá ngắn, mỏng, hở hang) khiến
người xung quanh bức xúc và làm
ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm
nơi cửa Phật. Những trường hợp
này hầu hết là giới trẻ, chưa hiểu
hết ý nghĩa cao đẹp của việc đi
lễ chùa mà đi lễ theo “phong
trào” - thấy người khác đi thì
mình cũng đi.
Chùa là nơi thanh tịnh, trang
nghiêm nên bên cạnh việc trang
phục chỉnh tề, thì việc đi đứng,
nói năng cũng cần phải có ý tứ.
Trong quá trình lễ ở các ban,
không thể tránh khỏi việc phải
di chuyển, vì vậy, khách đến lễ
chùa nên đi đứng nhẹ nhàng,
không chen lấn, xô đẩy, tránh va
chạm với người khác. Khi đứng
khấn vái, không nên đứng thẳng
ban thờ mà nên đứng chếch sang
một bên. Cầu khấn cũng chỉ vừa
đủ nghe, không đọc to, làm ảnh
hưởng đến không gian trang
nghiêm nơi cửa Phật cũng như
người xung quanh.
Đi lễ chùa đầu năm, điều
không thể thiếu đó là lễ vật.
Người đơn giản thì chỉ cần thẻ
hương, bó hoa, gói bánh, vài

NGƯỜI HÀ NỘI THANH LỊCH, VĂN MINH
chiếc oản chay... nhưng cũng có
những trường hợp cầu kỳ, sắm
sửa cả mâm lễ nặng. Điều cần
chú ý là phải biết đặt lễ đúng nơi
(Nơi thờ tự chính của chùa thì
không được đặt lễ mặn. Nếu sắm
lễ mặn thì chỉ có thể bày ở những
vị trí thờ các vị Đức Ông, Thánh,
Mẫu). Cũng nên hạn chế đồ vàng
mã vì vừa gây tốn kém về tiền
bạc, lại góp phần làm ô nhiễm
môi trường. Tiền thật thì chỉ nên
thả vào hòm công đức, đừng để
các vị trí khác trong chùa, đặc
biệt là không nên nhét tiền vào

tay tượng Phật hoặc để tiền tràn
lan ở các ban.
Các chùa đều đã thắp hương
nên du khách cũng nên hạn chế
việc đốt nhiều hương khi lễ,
chỉ cần thắp một nén hương để
bày tỏ lòng thành. (Một số chùa
không cho phép khách đi lễ chùa
đốt hương để giữ gìn môi trường
cũng như bảo quản hệ thống
tượng Phật).
Trong không khí linh thiêng
của đất trời trong thời khắc đầu
năm, chùa đã trở thành điểm đến
không thể thiếu của nhiều người.

Ngoại thành xanh, sạch...
Bà Nguyễn Thị Thám, thôn Đoài
Khê (xã Đan Phượng) cho biết,
không chỉ đến Tết mới cần dọn dẹp
nhà cửa sạch sẽ mà việc sống sạch
và giữ gìn vệ sinh từ nhà ra ngõ
đến nơi công cộng là công việc mỗi
ngày. Xã Đan Phượng đã vận động
người dân thường xuyên giữ gìn
làng xóm sạch sẽ, trồng thêm nhiều
hoa và cây xanh, vẽ tranh bích họa,
tạo diện mạo đẹp cho làng quê.
GÌN GIỮ NÉT ĐẸP LÀNG QUÊ
Có thể thấy, việc tạo dựng
không gian sạch sẽ, đầm ấm
trong mỗi gia đình, mỗi khu dân
cư vào dịp Tết đến, Xuân về là
một nét đẹp của người dân khu
vực nông thôn. Đến nay, hầu
hết các địa phương ngoại thành
Hà Nội đã xây dựng kế hoạch
và triển khai vệ sinh môi trường
trên địa bàn. Trong đó, thị xã
Sơn Tây thực hiện phong trào
“Gọn nhà, sạch phố, đẹp Thủ đô”;
huyện Quốc Oai vận động Nhân
dân đẩy mạnh phong trào “Toàn
dân giữ gìn vệ sinh nơi cư trú, nơi

Gạt bỏ mọi ưu tư, phiền muộn,
để lại đằng sau những vất vả,
lo toan, trong bảng lảng hương
trầm, sắc màu lung linh của đèn,
nến, hoa tươi, đi lễ chùa giúp mọi
người cảm nhận sự giao hòa của
Trời - Đất và gửi gắm niềm tin,
ước mong về một năm mới bình
an, tốt lành. Chùa đã trở thành
miền tâm thức linh thiêng, nơi
người người không phân biệt
tuổi tác, giới tính, địa vị... không
hẹn mà cùng gặp trong những
ngày đầu xuân. 
Minh Huệ

(Tiếp theo trang 35)

công cộng, không vứt rác, đổ rác
ra đường, nơi công cộng”; huyện
Gia Lâm đẩy mạnh thực hiện
“Ngày chủ nhật xanh”; huyện
Thanh Oai phát động phong trào
ra quân tổng dọn vệ sinh trước
và sau Tết...
Cùng với phong trào xây
dựng nông thôn mới, khu vực
ngoại thành Hà Nội đang sáng,
xanh, sạch, đẹp hơn mỗi ngày.
Văn phòng Điều phối chương
trình xây dựng nông thôn mới
Hà Nội đánh giá: Trong những
thành tựu chung về xây dựng
nông thôn mới của TP, có những
chuyển biến rõ nét về môi trường
nông thôn. Công tác vệ sinh môi
trường được đông đảo các tầng
lớp Nhân dân tham gia giúp cho
làng quê ngày một đẹp hơn. Đến
nay, 100% huyện đã có đơn vị vệ
sinh môi trường thực hiện công
tác thu gom, vận chuyển rác thải
sinh hoạt; những tuyến đường
hoa, đường cây xanh được trồng
ngày một nhiều hơn... Cùng với
đó, tỷ lệ hộ dân nông thôn được

sử dụng nước sinh hoạt bảo đảm
vệ sinh trên địa bàn thành phố
đạt 100%, trong đó, tỷ lệ người
dân nông thôn có mạng nước
sạch tập trung bao phủ chiếm
khoảng 73%.
Phó Chánh Văn phòng Điều
phối xây dựng nông thôn mới
Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho biết:
Môi trường là chỉ tiêu quan trọng
trong tiêu chí về xây dựng nông
thôn mới. Trên địa bàn thành
phố đã xuất hiện ngày càng nhiều
mô hình tiêu biểu trong giữ gìn
vệ sinh môi trường, hình thành
nhiều tuyến đường nở hoa, tuyến
đường kiểu mẫu, con đường bích
họa. Với việc triển khai nhiều giải
pháp đồng bộ, người dân khu vực
nông thôn không chỉ được vui
Xuân, đón Tết trong môi trường
sáng, xanh, sạch, đẹp mà xa hơn,
vệ sinh môi trường, trồng hoa và
cây xanh sẽ tạo thành thói quen
của mỗi người trong xây dựng
nếp sống văn minh, chủ động góp
sức xây dựng nông thôn mới. 
Nguyễn Mai
SỐ 88
SỐ
88 - TH
TTHÁNG
HÁ
ÁN
NG 2/
2/2020
/2
202
02
020
0 0 DÂN
N CHỦ
CHỦ VÀ
V Đ
ĐO
ĐOÀN
OÀN
N KẾT
ẾT 37
37

NGƯỜI HÀ NỘI THANH LỊCH, VĂN MINH

ngày
Tết

Những phong tục truyền thống

Tết Nguyên Đán rất quan
trọng đối với người Việt Nam.
Ngày Tết đến, người người
nhà nhà sum họp quây quần
bên nhau. Bên cạnh đó thì
những phong tục truyền thống
trong những ngày Tết Việt
Nam cũng rất quan trọng.

Xin chữ đầu năm - một phong tục đẹp đầu Xuân.

Cúng ông Công, ông Táo
Ngày 23 tháng Chạp, các gia
đình Việt Nam dọn dẹp sạch sẽ
nhà bếp để cúng ông Công, ông
Táo. Lễ cúng truyền thống phải có
cá chép để tiễn ông về trời, mong
ông sẽ báo cáo với Ngọc Hoàng
những điều tốt vì theo quan niệm
dân gian, đây là ngày mà Ngọc
Hoàng sẽ trách phạt hay thưởng
cho gia chủ dựa trên những gì mà
ông Táo báo cáo.
Gói bánh chưng
Bánh chưng là món ăn truyền
thống lâu đời của người Việt. Ngay
từ những ngày 28, 29 Tết, các gia
đình đã chuẩn bị gói bánh chưng
làm quà biếu Tết và để thưởng
thức. Ăn bánh chưng để nhớ về
công ơn của tổ tiên, cha mẹ và gợi
nhớ đến câu chuyện vua Hùng kén
phò mã từ rất lâu đời. Đây là phong
tục văn hóa có tính cộng đồng cao.
Luộc bánh chưng là công đoạn
được nhiều người thích nhất. Đêm
những ngày gần Tết, trời se lạnh
mà ngồi chờ đợi bên nồi bánh
chưng thì còn gì thú bằng.

Cúng giao thừa
Giao thừa là khoảnh khắc
thiêng liêng khi đất - trời giao hòa.
Đón giao thừa bao giờ cũng cúng
ngoài trời, có thể cúng mặn hoặc
cúng hoa quả. Lễ cúng giao thừa
ngoài trời gồm: ngũ quả, hương,
hoa, đèn nến, trầu cau, muối gạo,
trà, rượu, quần áo và mũ thần linh,
mâm lễ mặn với thủ lợn luộc hoặc
gà trống luộc, xôi, bánh chưng...
Đối với lễ cúng giao thừa trong
nhà, các gia chủ khấn Thổ Công,
tức vị thần cai quản trong nhà để
xin phép cho tổ tiên về ăn Tết.
Xông đất, xông nhà
Theo tục lệ, giờ “xông đất”
được tính bắt đầu từ sau giờ giao
thừa trở đi, người “xông đất” là
người đầu tiên bước vào cửa nhà
từ sau giờ khắc giao thừa cho đến
sáng ngày mùng 1 Tết Nguyên
đán. Từ xa xưa, ông cha ta đã quan
niệm, người “xông đất” sẽ có ảnh
hưởng quan trọng đến may mắn,
hạnh phúc, công danh, tài lộc của
cả gia đình trong năm mới. Vì vậy,
nhà nhà đều mong muốn mọi
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sự tốt đẹp đến với gia đình mình
bắt đầu từ ngày đầu năm. Gia chủ
chọn người hợp tuổi với chủ nhà,
là người thành đạt, hạnh phúc,
viên mãn trong cuộc sống để đem
đến cho gia đình mình sự may
mắn ngay từ đầu năm.
Chúc Tết
Phong tục chúc Tết của người
Việt chỉ được gói trọn trong câu
thành ngữ: “Mồng một Tết cha,
mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết
thầy”. Đó là nếp sống đã trở thành
phong tục ngày Tết, được bảo tồn
và giữ gìn qua bao thế hệ, thể hiện
lòng hiếu thảo, sự tri ân của con
cháu với ông bà, cha mẹ, hai bên
nội - ngoại và tinh thần “Uống
nước nhớ nguồn” của người Việt.
Mừng tuổi
Không biết từ bao giờ tục mừng
tuổi đầu năm ra đời để rồi lưu truyền
từ năm này sang năm khác và đến
giờ vẫn được gìn giữ. Trong những
ngày Tết, mọi người thường đến nhà
những người mình yêu quý để thăm
hỏi và chúc Tết đồng thời không
quên mừng tuổi (lì xì) khi gặp trẻ

NGƯỜI HÀ NỘI THANH LỊCH, VĂN MINH

10 sự kiện nổi bật...
(Tiếp theo trang 13)

9.

Hoạt động đối ngoại nhân
dân hiệu quả thiết thực hơn, đã
đón tiếp các đoàn trong và ngoài
nước đến thăm và làm việc với
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.
Ngoài các đơn vị, tổ chức có quan
hệ truyền thống thì các tổ chức
nước ngoài đã chủ động liên
hệ đến giao lưu, trao đổi kinh
nghiệm như Chính hiệp Khu Tự
trị Tây Tạng (Trung Quốc).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu
Chính hiệp Khu tự trị Tây Tạng.
Ảnh: Lê Phương

10.

Đ/c Nguyễn Lan Hương - UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trao
Bằng khen cho các cá nhân có thành ch xuất sắc trong hoạt động của các hội đồng tư vấn
nhiệm kỳ 2014 - 2019.
Ảnh: L.P



em hay những người cao tuổi. Mừng
tuổi đầu năm như một lời chúc may
mắn, sức khỏe và sung túc.
Xuất hành, lễ chùa đầu năm
“Xuất hành” là ra khỏi nhà
trong ngày đầu năm để đi tìm may
mắn, Trước khi xuất hành, phải
chọn ngày giờ và hướng tốt để
mong gặp được các quý thần, tài
thần, hỉ thần,... Đi lễ chùa là tìm
đến phật - chốn bình yên, thanh
tịnh với mong muốn tìm được sự
bình an, gạt bỏ đi những muộn
phiền, lo âu của năm cũ và cầu

mong những may mắn, hạnh phúc
trong năm mới.
Xin chữ ngày Xuân
Mỗi đợt Tết đến xuân về, người
dân, không kể già trẻ, gái trai
thường đi xin chữ treo trong nhà.
Tùy vào cá tính, nghề nghiệp và
lứa tuổi của mỗi người, mà những
chữ được xin cũng khác nhau.
Người đi học thường xin chữ Tài,
Đăng Khoa. Người buôn bán, kinh
doanh thường xin chữ Phát, Lộc,
Tín. Người muốn rèn khả năng
chịu đựng xin chữ Nhẫn; người cầu

Đổi mới các hoạt
động và phương pháp vận
động, hỗ trợ các đối tượng
khó khăn; phát huy vai trò
của các hội đồng tư vấn, các
cộng tác viên ở cơ sở; Đổi
mới công tác thi đua khen
thưởng, kịp thời khen thưởng
các tập thể, cá nhân có thành
tích trong các phong trào thi
đua của Mặt trận. 
Ban Tuyên giáo và Đối ngoại

thành công xin chữ Đạt, Thành. Xin
chữ cho gia đình, người ta xin chữ
Phúc, Tâm; xin chữ cho cha mẹ,
người ta xin chữ Thọ, An; xin chữ
cho con cái, người ta xin chữ Hiếu,
Trí. Theo truyền thống từ xưa, các
chữ được xin thường là chữ Nho.
Với người thời nay, chữ Nho có
phần lạ lẫm, nhưng lại mang nhiều
tầng ý nghĩa. Mãi đến gần đây, người
ta mới có thói quen xin cả chữ Quốc
ngữ vì loại chữ này có ưu điểm là
thông dụng, dễ đọc, dễ hiểu. 
Giang Nam
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HÀ NỘI TRONG TA

Hội hất phết ở Hà Nội
Đây là môn thể thao dân gian cổ phổ biến ở vùng
ven sông Hồng từ Phú Thọ, Vĩnh Phúc qua Hà Nội
đến Bắc Ninh. Môn này hẳn rất hấp dẫn nên vua
quan cũng thích chơi. Theo sử cũ thì năm 1069, sau
khi thắng trận, vua Lý Thánh Tông đã đánh phết ở sân
điện. Năm 1139, vua Lý Thần Tông đánh phết ở sân
Long Trì cho cả sứ Chiêm Thành xem.
Ở Hà Nội có làng Đông Đồ nay thuộc huyện Đông
Anh thờ thánh Linh Lang có hội “hất phết” vào đêm
mùng 6 tháng Giêng. Quả cầu để đánh phết đẽo bằng
gỗ tương tự như quả dừa nhưng có khía thành nhiều
múi và sơn son. Phết là tên gọi một dụng cụ bằng tre
gộc có giữ cả gốc cong hình móc câu, có khi làm bằng gỗ
đẽo theo hình cái bơi chèo, dài 1 sải tay. Đêm mở hội,
dân bắt đầu làm lễ ở đình. Đến nửa đêm thì ra đánh
phết. Trước đó, làng đã cử ra 15 đấu thủ gọi là các “tay
phết”, lại cử thêm vài chục người sung vào chân cầm
đuốc. Mở đầu, ông chủ tế vào nội cung lấy quả cầu
đem ra sân. Chiêng trống nổi lên. Dưới ánh sáng của

vài chục bó đuốc, các tay phết sẵn sàng. Ông chủ tế ra
đến giữa sân đình liền tung quả cầu lên. Một tay phết
nào đó nhanh nhẹn đón lấy và hất đi. Các tay khác
đuổi theo và hất tiếp. Thế rồi kẻ đón, kẻ rê, kẻ lùa,
kẻ quật... quả cầu liên tục được những cây phết hất
truyền đi theo đám hội, từ sân đình ra cổng cầu tức
là từ Đông sang Tây (cách nhau khoảng 500m) rồi
cứ thế hất quay trở về đình, rồi lại từ đình trở ra cổng
cầu và quay lại. Đến giữa sân đình, ai nhặt được quả
cầu trước tiên thì chạy vào đặt lại trong hậu cung và
đó sẽ là người được may mắn trong năm.
Tại các địa phương có tục hất phết đều cho đó là
lặp lại việc luyện quân của các vị Thành hoàng làng
ngày trước. Còn các nhà dân tộc học thì có người lại
cho rằng tục lệ này bắt nguồn hoặc là xạ ảnh của tín
ngưỡng thờ mặt trời, bởi, quả cầu nào để đánh phết
cũng tròn hoặc sơn đỏ và việc rê phết theo hướng
Đông sang Tây đối với các hội chơi một phe là bắt
chước vận động ảo của mặt trời. 
(Trích cuốn 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
của nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc)

Lời chúc đầu Xuân
Ta đi giữa mùa xuân
Nghe rạo rực những niềm vui mới
Mừng Đảng 90 năm vững tay chèo lái
Mừng 130 năm ngày sinh Bác Hồ vĩ đại
Mừng Tổ quốc ta 75 mùa xuân
Mừng Khối đại đoàn kết toàn dân
Vững vàng cùng Đảng vun trồng cây Đổi Mới
Để đất nước ta bốn mùa nở hoa thắng lợi.
Ta chúc nhau lời chúc đầu năm
Sức khỏe thêm tăng
Việc nước, việc nhà luôn tấn tới
Truyền thống vẻ vang cha ông để lại
Ta chung tay gìn giữ đắp bồi
Chung tay xây dựng cuộc đời
Xóa đói giảm nghèo làm giàu chính đáng
Nhân nghĩa Việt Nam thêm rạng ngời
Trí tuệ Việt Nam thêm tỏa sáng
Vị thế Việt Nam lớn thêm trong lòng bè bạn.
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Ta chúc nhau chung xây hạnh phúc gia đình
Hiện đại văn minh
Mà vẫn sáng ngời nét son truyền thống
Vợ chồng anh em cháu con hòa thuận
Gia tộc gần xa gắn bó ân tình
Người người chí sỹ tính nhân văn
Nhà nhà chăm xây hạnh phúc
Biển đảo biên cương vững vàng tay súng
Để Tổ quốc ta mãi mãi yên bình
Nào.
Hãy cùng nhau nâng chén rượu xuân
Sánh vai nhau ta đón mừng năm mới. 
Phạm Ngọc Thảo
Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP

NGƯỜI HÀ NỘI THANH LỊCH, VĂN MINH

LÀM VIỆC BẰNG
TÂM HUYẾT,
TRÁCH NHIỆM

N

gười ta bảo, cán bộ Mặt
trận như người vác tù và
hàng tổng, trận nào cũng
có mặt và đặc biệt là tinh thần làm
việc tâm huyết, trách nhiệm. Ông
Ngô Văn Lợi, Trưởng Ban Công tác
mặt trận (CTMT) số 1 phường Yên
Hòa, quận Cầu Giấy là một người
như vậy. 7 năm gắn bó với “Ngôi
nhà Mặt trận”, ông được cấp trên
tin tưởng, Nhân dân quý mến.
Ông Lợi vốn là cán bộ Công
ty giày Thượng Đình, về nghỉ
hưu năm 2011. Một năm sau, ông
được cấp trên tin tưởng, bà con tín
nhiệm bầu là Trưởng Ban CTMT
số 1 phường Yên Hòa. Từng tham
gia chiến đấu tại chiến trường
miền Đông Nam Bộ, là thương
binh 4/4, ông Lợi luôn nghĩ rằng,
có được cuộc sống như ngày hôm
nay là niềm vui, niềm may mắn lớn
bởi bao đồng đội ông đã vĩnh viễn
không trở vể. Với suy nghĩ, về hưu
là hoàn thành trách nhiệm với Nhà
nước nhưng trách nhiệm của một
công dân khiến ông luôn sẵn lòng
gánh vác việc phố phường. “Còn
sức khỏe, làm được việc gì có ích
cho khu phố, cho phường, thì nhiệt
tình đảm nhận”. Ông đã đến với
cương vị Trưởng ban CTMT bằng
tâm thế như vậy.

Ông Ngô Văn Lợi nghiên cứu tài liệu, văn bản mới phục vụ
việc triển khai công tác Mặt trận.
Ảnh: Hoàng Thu

Công việc của một Trưởng Ban
CTMT với ông Lợi, là một khởi đầu
mới khi tuổi đã tròn 60. Xác định
cán bộ Mặt trận là cán bộ dân vận,
để mọi chương trình, hành động
của Mặt trận được triển khai hiệu
quả thì điều không thể thiếu đó là
sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân
dân. Muốn đạt được điều đó thì
cán bộ Mặt trận phải gần dân, chân
thành quan tâm, chân thành chia
sẻ, lắng nghe tiếng nói của Nhân
dân. Ông Lợi đã lên kế hoạch cho
từng năm, cố gắng tận dụng tối đa
thời gian để gặp gỡ bà con, xuống
từng ngõ nhỏ nắm tình hình để
biết được hoàn cảnh của từng nhà,
đặc điểm của từng ngõ, từng khu.
Chỉ sau một thời gian ngắn, ông đã
nắm vững hoàn cảnh của từng hộ
gia đình trong tổng số 486 hộ mà
ông quản lý. Điều khiến cho ông
Lợi ngày càng được bà con quý
mến, tin tưởng chính bởi sự gần
gũi, chân thành của ông. Trong địa
bàn, nhà nào có việc vui hay buồn,
đều nhận được sự quan tâm thăm
hỏi, động viên từ ông. Ông bảo, bản
thân ông đã từng nghe người ở đâu
đó phàn nàn “Cứ thấy cán bộ đến
là y như rằng đến thu tiền” nên ông
muốn xóa bỏ định kiến đó. Cán bộ
ở cơ sở, đến với người dân bằng

tấm lòng, bằng sự quan tâm, chia
sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống để
lắng nghe dân, để giải quyết những
vấn đề mà dân quan tâm, bức xúc,
phản ánh với cấp trên những vấn
đề vượt thẩm quyền, mà qua đó,
điều lớn lao hơn là tạo lòng tin của
Nhân dân vào cán bộ, vào chính
quyền, chứ không phải đến là thu
tiền các loại quỹ, các loại ủng hộ từ
thiện nhân đạo. Ông Lợi chia sẻ:
“Khi người ta buồn, mình có mặt
để nỗi buồn được nguôi ngoai, vơi
bớt, để họ cảm thấy không đơn độc
trước hoàn cảnh. Khi người vui,
mình đến chúc mừng để niềm vui
nhân lên và lan tỏa ra xung quanh”.
Để người dân tin yêu, ủng hộ
thì điều không thể thiếu đó là sự
nêu gương. Ông Lợi đã luôn gương
mẫu trong cách sống giản dị, ứng
xử, nhã nhặn, có văn hóa, giao tiếp
đúng mực. Nêu gương bằng cách
tích cực tham gia các phong trào
thi đua yêu nước, các cuộc vận
động do cấp trên phát động. “Một
tấm gương sống có giá trị hơn
cả ngàn bài diễn thuyết. Cán bộ
gương mẫu đi đầu thì mới đạt hiệu
quả trong tuyên truyền, vận động
người dân tích cực tham gia” - ông
Lợi bộc bạch.
(Xem tiếp trang 43)
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MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

N

ăm 2019, bám sát chủ đề
của Ủy ban MTTQ Việt
Nam TP Hà Nội về “Tập
trung Đại hội và nâng cao hiệu
quả hoạt động của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp”, Mặt trận
các cấp huyện Thanh trì và các tổ
chức thành viên tiếp tục phát huy
vai trò, trách nhiệm trong việc tập
hợp, vận động các tầng lớp Nhân
dân thực hiện các phong trào thi
đua yêu nước, các cuộc vận động,
các chương trình kế hoạch đề ra.
Tại các thôn, làng, tổ dân phố
(TDP) đã tổ chức 122 hội nghị đại
biểu Nhân dân bàn xây dựng đời
sống văn hóa, với 18.186 đại biểu
tham dự, có trên 98% hộ gia đình
đăng ký gia đình đạt danh hiệu gia
đình văn hóa. 100% thôn, làng,
TDP tổ chức được cả phần lễ và
phần Hội trong ngày Hội Đại đoàn
kết toàn dân tộc ở khu dân cư, khen
thưởng 1.018 hộ gia đình tiêu biểu
năm 2019. 100% Ban công tác Mặt
trận đăng ký mô hình, công trình,
phần việc chào mừng Đại hội
MTTQ các cấp gắn với mô hình
“Xây dựng khu dân cư tự quản bảo
vệ môi trường, thực hiện trật tự
văn minh đô thị” vận động Nhân
dân tổng vệ sinh môi trường vào
sáng thứ bảy hàng tuần, thực hiện
tốt nếp sống văn minh trong việc
cưới, việc tang, lễ hội. Đến nay, toàn
huyện có tỷ lệ hỏa táng đạt 65,6%,
(tăng 2,1% so với năm 2018).
MTTQ Việt Nam các cấp huyện
tích cực vận động ủng hộ Quỹ “Vì
người nghèo”, đã tặng 5.988 suất
quà và hỗ trợ khám chữa bệnh cho
các hộ nghèo với tổng giá trị trên 2
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Đ/c Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam trao Huân chương
Lao động hạng Nhì cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì.
Ảnh: MTTQ huyện Thanh Trì

tỷ, 668 triệu đồng; hỗ trợ xây, sửa 26
nhà đại đoàn kết, trị giá 720 triệu
đồng. Vận động Nhân dân ủng hộ
quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” được
trên 1 tỷ đồng.
Phong trào xây dựng “Chùa tinh
tiến”, “Xứ họ đạo tiên tiến”, được Ban
Trị sự phật giáo, Ban đoàn kết công
giáo huyện phối hợp thực hiện tốt,
góp phần củng cố vững chắc khối
đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục thực
hiện cam kết về tuyên truyền bảo vệ
môi trường, ứng phó với biến đổi
khí hậu. Qua đó, người dân trên
địa bàn đã có nhiều chuyển biến
từ nhận thức đến hành vi về bảo vệ
môi trường, đổ rác đúng giờ, đúng
nơi qui định, góp phần xây dựng
môi trường sạch, đẹp.
Công tác xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền, giám sát và
phản biện xã hội được Mặt trận các
cấp triển khai đồng bộ, thực hiện có
hiệu quả. Tổ chức 03 hội nghị phản

biện cấp huyện trong đó 01 hội nghị
phản biện đóng góp ý kiến vào dự
thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng
bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và
15 hội nghị phản biện tại các xã, thị
trấn, tổ chức 34 hội nghị đối thoại
giữa người đứng đầu cấp ủy, chính
quyền với MTTQ, các tổ chức
chính trị và Nhân dân, nhiều ý kiến
đề xuất, kiến nghị được giải đáp kịp
thời, quyền và lợi ích hợp pháp của
Nhân dân được bảo vệ. Hoạt động
của các ban TTND, GSĐTCĐ được
duy trì nề nếp, trong năm đã tham
gia giám sát 182 vụ việc và 38 công
trình, dự án trên địa bàn, phát hiện
4 công trình vi phạm kiến nghị các
cơ quan có thẩm quyền và chủ đầu
tư khắc phục sửa chữa kịp thời. Các
tổ hòa giải hoạt động có hiệu quả,
đã hòa giải thành 134/150 vụ việc,
đạt 89,3%; tiếp nhận, chuyển các
cơ quan có thẩm quyền giải quyết
120/127 đơn thư, đạt 94,5%.

NGƯỜI HÀ NỘI THANH LỊCH, VĂN MINH
Đặc biệt, huyện Thanh Trì là
đơn vị được chọn tổ chức điểm
Đại hội đại biểu MTTQ Việt
Nam cấp quận, huyện, nhiệm
kỳ 2019 - 2024, được TP đánh
giá cao. 95/95 Ban CTMT đăng
ký thực hiện có hiệu quả các mô
hình, công trình, phần việc lập
thành tích chào mừng 50 năm
thực hiện Di chúc của Chủ tịch
Hồ Chí Minh và chào mừng Đại
hội MTTQ các cấp.
Với những thành tích đạt được,
năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt
Nam huyện Thanh Trì được UBND
TP Hà Nội tặng cờ thi đua xuất

sắc và Chủ tịch nước tặng thưởng
Huân chương Lao động hạng Nhì.
Bước sang năm 2020, năm kỷ
niệm nhiều ngày lễ lớn của đất nước,
hưởng ứng chủ đề năm 2020 của Ủy
ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội:
“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn
dân tộc, góp phần xây dựng Đảng,
hệ thống chính trị trong sạch vững
mạnh, tổ chức thành công đại hội
Đảng bộ các cấp”, MTTQ các cấp
huyện Thanh Trì đoàn kết, gương
mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp
tục vận động các tầng lớp Nhân dân
thực hiện các đường lối, chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của

Nhà nước; triển khai đồng bộ các
cuộc vận động và các phong trào thi
đua yêu nước; tích cực tham gia góp
ý xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền; nâng cao hiệu quả công tác
đối ngoại Nhân dân; đổi mới các
mặt công tác, phối hợp với các tổ
chức thành viên, không ngừng xây
dựng, củng cố khối đại đoàn kết các
dân tộc; chăm lo xây dựng đội ngũ
cán bộ MTTQ các cấp xứng tầm
nhiệm vụ trong giai đoạn mới, phấn
đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
công tác được giao.

Chủ động phòng chống dịch bệnh...
phủ. MTTQ Việt Nam các cấp cần báo cáo cấp ủy, phối
hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch
phòng chống dịch bệnh; vận động các cơ quan, đơn
vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn chung tay
phòng, chống dịch bệnh và ủng hộ, phát miễn phí khẩu
trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn cho Nhân dân, ưu tiên
trẻ em, những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Để
thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh,
đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị, MTTQ các cấp
phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan liên
quan tuyên truyền đến từng địa bàn khu dân cư, từng
đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân để mọi
người dân đều nhận rõ tính chất nguy hiểm, các tác hại

Làm việc bằng tâm huyết...
Cũng bởi sự bám sát địa bàn, nắm vững tình hình
dân cư của ông Lợi nên những trường hợp có hoàn
cảnh khó khăn, hoạn nạn đều được quan tâm, động
viên kịp thời. Những món quà tuy chưa lớn về giá trị
vật chất nhưng ấm áp tình người và sự quan tâm của
khu phố chứa đựng giá trị nhân văn, có tác dụng động
viên rất nhiều đồng thời tăng thêm sự đoàn kết, gắn bó
giữa các hộ dân.
Cũng với cái tâm với công việc, ông Lợi rất quan
tâm đến các tổ chức thành viên của Mặt trận như Chi
hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh... Ông
luôn đặt mình vào vị trí của từng cán bộ cơ sở trong

Nguyễn Thị Thắm
MTTQ huyện Thanh Trì

(Tiếp theo trang 34)

nghiêm trọng của dịch bệnh; phổ biến, nâng cao ý thức
tự dự phòng của người dân trong bảo vệ, nâng cao sức
khỏe và biện pháp, giải pháp phòng chống dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona
gây ra. Đấu tranh với với các tổ chức, cá nhân đưa các
thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng
đến đời sống Nhân dân. Vận động Nhân dân tự giác
khai báo với cơ quan y tế nếu có yếu tố dịch tễ đi về từ
vùng có dịch, đồng thời phát hiện những người có triệu
chứng sốt, ho, khó thở, có yếu tố dịch tễ nguy cơ mắc
bệnh do chủng mới của virus Corona để được cách ly,
chẩn đoán và điều trị kịp thời...
Thu Thủy

(Tiếp theo trang 41)

triển khai nhiệm vụ tháo gỡ những vướng mắc phát
sinh. Tích cực tham gia các hoạt động của các Chi hội
tổ chức với sự nhiệt tình và trách nhiệm cao. Ông Lợi
đã nhiều lần được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường
Yên Hòa, quận Cầu Giấy tặng Giấy khen.
Những cố gắng của ông Lợi đã góp phần vào thành
tích chung của tập thể. Ban CTMT số 1 đã vinh dự
được Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy, Ủy
ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội biểu dương, khen
thưởng. Đặc biệt, năm 2012, Ban đã được Ủy ban
Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen.
Hoàng Thu
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Ủy ban MTTQ Việt Nam
TP Hà Nội nhận Cờ thi đua
Chính phủ năm 2019.
Ảnh: CTV

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương chụp ảnh cùng các đại biểu dự hội nghị gặp mặt chức sắc tôn giáo,
văn nghệ sĩ, trí thức nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.
Ảnh: Lê Phương

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương phát biểu tại
buổi gặp mặt phóng viên báo đài, cộng tác viên bản n, website nhân dịp
DÂN CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT SỐ 88 - THÁNG 2/2020
Tết 44
Nguyên
đán Canh Tý.
Ảnh: L.P

Đ/c Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trao
Bằng khen cho các cá nhân có thành ch trong Chương trình phối hợp về
Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Ảnh: L.P

