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DIỄN VĂN

CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG
tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)

Ngày 18/11, tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam
- Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) được tổ chức tại Trung tâm
Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có
bài diễn văn quan trọng. Ban Biên tập trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu ý nghĩa này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 90 năm
Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng
bào ta ở nước ngoài,
Thưa các vị đại biểu, khách quý,
Trong không khí cả nước hân hoan, phấn
khởi trước thành công của đại hội đảng bộ các
cấp và đang tích cực chuẩn bị tiến tới Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kỳ
họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV vừa kết thúc
và thành công tốt đẹp, hôm nay, tại Thủ đô Hà
Nội ngàn năm văn hiến và anh hùng, chúng ta
long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày
thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt
Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) - một sự
kiện quan trọng trong đời sống chính trị của
nhân dân cả nước, ngày hội đại đoàn kết toàn
dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi
xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh
đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam; các vị lão thành cách mạng, các Mẹ Việt
Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang,
Anh hùng Lao động, các gia đình và người có
công với nước; các vị đại biểu, khách quý cùng
toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ
cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài lời thăm
hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Thưa các vị đại biểu, thưa đồng chí và
đồng bào,
Chúng ta đều đã biết, đoàn kết là một truyền
thống cực kỳ quý báu, làm nên sức mạnh vô
địch của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt

chiều dài lịch sử, trong suốt quá trình dựng
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nước và giữ nước của nhân dân ta. Ông cha ta
đã từng tổng kết: “Một cây làm chẳng nên non.
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”; “Đoàn kết
thì sống, chia rẽ thì chết”; “Nhiễu điều phủ lấy
giá gương, người trong một nước phải thương
nhau cùng”; “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy
rằng khác giống nhưng chung một giàn”...
Đến thời đại Hồ Chí Minh, xây dựng ý chí và
tinh thần đoàn kết được xác định là đường lối
chiến lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn
sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có
ý nghĩa quyết định bảo đảm cho thắng lợi bền
vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc. Bác Hồ đã nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại
đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành
công”. Không phải ngẫu nhiên mà ngay sau
khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời chưa
được bao lâu, ngày 18/11/1930, Ban Thường
vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị về việc
thành lập Hội Phản đế đồng minh, hình thức
tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống
nhất Việt Nam, đánh dấu sự phát triển về chất
của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn
kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải
phóng dân tộc. Ngày thành lập Mặt trận Dân
tộc thống nhất 18/11 hằng năm đã trở thành
Ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và là “Ngày hội đại đoàn kết
toàn dân tộc”.
Suốt 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của
Đảng, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam
đã ra sức hoạt động, khơi dậy tinh thần yêu
nước, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại
đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh của
thời đại, góp sức đưa con thuyền cách mạng
Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân
tộc (1930 - 1945), do yêu cầu, nhiệm vụ
cách mạng, tổ chức Mặt trận mang nhiều tên
gọi khác nhau, như: Hội Phản đế đồng minh
(11/1930), Mặt trận Thống nhất nhân dân
phản đế Đông Dương (11/1936), Mặt trận Dân
chủ Đông Dương (3/1938) và Việt Nam Độc
lập Đồng Minh (5/1941), gọi tắt là Việt Minh.
Mặt trận Việt Minh đã động viên, tổ chức mọi
tầng lớp nhân dân đoàn kết, vùng lên Tổng
khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945
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thành công, giành độc lập dân tộc, lập nên Nhà
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước
Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.
Bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ
chống thực dân Pháp xâm lược, nhằm đoàn
kết các tầng lớp nhân dân yêu nước, lấy liên
minh công nhân - nông dân - trí thức làm nền
tảng, kết hợp tinh thần yêu nước chân chính
với tinh thần quốc tế vô sản, Việt Minh và Hội
Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Hội
Liên Việt) đã hợp nhất thành một mặt trận dân
tộc thống nhất, lấy tên là Mặt trận Liên - Việt.
Mặt trận Liên - Việt ra đời là cơ sở quần chúng
rộng rãi để bảo vệ Đảng và Nhà nước ta, trở
thành trụ cột quan trọng của Nhà nước Dân
chủ Nhân dân, tập hợp được sức mạnh to lớn
của toàn dân ta, đưa cuộc kháng chiến, kiến
quốc của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn.
Sau Hiệp định Giơnevơ, ngày 10/9/1955,
Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất quyết định
thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thông
qua Cương lĩnh Mặt trận, ban hành chính sách
đại đoàn kết toàn dân tộc. Ở miền Bắc, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam đã đoàn kết rộng rãi
các giai cấp, các đảng phái, các dân tộc, các
tôn giáo, các nhân sĩ, trí thức yêu nước và tiến
bộ, động viên mọi lực lượng của toàn dân tộc
để xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa trở
thành hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn miền
Nam, đấu tranh thực hiện mục tiêu giải phóng
hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà.
Ở miền Nam, ngày 20/12/1960, Mặt trận
Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra
đời, công bố chương trình 10 điểm nhằm đánh
đổ chế độ độc tài Ngô Đình Diệm và tay sai
của đế quốc Mỹ, xây dựng một miền Nam Việt
Nam độc lập, dân chủ, hòa bình, trung lập,
tiến tới hòa bình, thống nhất Tổ quốc. Ngày
20/01/1968, Liên minh các Lực lượng Dân tộc
Dân chủ và Hoà bình Việt Nam được thành
lập. Đây là tổ chức liên minh to lớn, đoàn kết
rộng rãi hơn nữa các tầng lớp nhân dân miền
Nam, thực hiện nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước.
Sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải
phóng, đất nước thống nhất, Đại hội Mặt trận
Dân tộc Thống nhất họp từ ngày 31/01/1977
đến ngày 04/02/1977 đã quyết định thống
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nhất ba tổ chức Mặt trận, lấy tên là Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam. Đại hội thông qua Chương
trình hoạt động và Điều lệ nhằm đoàn kết rộng
rãi các tầng lớp nhân dân cả nước, cùng nhau
xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc
lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh, vững
bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Thưa các vị đại biểu, đồng bào, đồng chí,
Kể từ ngày thành lập đến nay, ở bất kỳ thời
kỳ nào, tổ chức Mặt trận cũng thể hiện rất rõ
và thực hiện rất tốt vai trò, vị trí của mình, luôn
trung thành với tôn chỉ, mục đích tập hợp các
tầng lớp nhân dân thành một khối đoàn kết
thống nhất về ý chí và hành động, tinh thần
và lực lượng, tạo thành sức mạnh to lớn của
cả dân tộc để hoàn thành những mục tiêu
cách mạng cao cả do Đảng ta khởi xướng và
lãnh đạo.
Trong công cuộc đổi mới, với nhiều hình
thức tổ chức và vận động nhân dân, Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam đã góp phần quan trọng
cùng với Đảng và Nhà nước thực hiện đồng
thời hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc; giải quyết những khó khăn về đời
sống, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp
nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng
Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc
phòng - an ninh, khơi dậy khát vọng phát triển,
phát huy ý chí, sức mạnh văn hoá và con người
Việt Nam. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối
hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống
chính trị tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng
rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất
và đồng thuận trong xã hội; tích cực tham gia
góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp, các dự án
luật, pháp lệnh và dự thảo văn bản quy phạm
pháp luật; các văn kiện trình đại hội đảng các
cấp; kiến nghị với Đảng và Nhà nước nhiều nội
dung quan trọng, góp phần hoạch định đường
lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp
luật của Nhà nước.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các
tổ chức thành viên đã chú trọng đổi mới nội
dung, phương thức hoạt động, triển khai sâu
rộng và nâng cao chất lượng các phong trào
thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thu hút

đông đảo các tầng lớp nhân dân, phát huy
tinh thần thi đua sáng tạo và huy động các
nguồn lực trong xã hội, tham gia thực hiện
thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng,
phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam đã có nhiều cố gắng,
nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, đa
dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân,
đẩy mạnh thực hành dân chủ ở cơ sở, thực
hiện giám sát và phản biện xã hội, góp phần
xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày
càng trong sạch, vững mạnh.
Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay
vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”
do Đảng và Nhà nước phát động, hằng năm,
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam đã chủ trì phát động tháng cao điểm “Vì
người nghèo”, khơi dậy những tấm lòng nhân
ái, nhiều nghĩa cử cao đẹp, chung tay giúp đỡ
người nghèo. Thấm nhuần đạo lý “Uống nước
nhớ nguồn” của dân tộc, Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên
thường xuyên tổ chức chăm lo các gia đình
chính sách, người có công, nhất là vào các dịp
kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; Tết cổ
truyền của dân tộc… Cuộc vận động “Người
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được
triển khai với nhiều giải pháp mới nhằm nâng
cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa
phương, doanh nghiệp và nhân dân trong việc
đẩy mạnh phát triển sản xuất trong nước.
Với phương châm “Chủ động, linh hoạt,
sáng tạo và hiệu quả”, hoạt động đối ngoại
nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các
cấp và các tổ chức thành viên ngày càng được
tăng cường và đổi mới, có trọng tâm, mở rộng
về địa bàn, lĩnh vực, đa dạng về đối tượng, góp
phần hiện thực hoá chủ trương, đường lối giữ
vững độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng
hoá quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin
cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của
cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, hợp
tác và phát triển, góp phần nâng cao vị thế, uy
tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Gần đây, khi đại dịch Covid-19 bùng phát,
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, với tinh thần
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to lớn và đạt được kết quả bước đầu trong kiểm
soát, đẩy lùi dịch bệnh. Để kết nối sự chung
tay, huy động sự vào cuộc của các tổ chức,
cá nhân trong và ngoài nước tham gia phòng,
chống đại dịch Covid-19, Đoàn Chủ tịch Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã
ra Lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ phòng, chống
dịch Covid-19”. Những tấm gương của đội
ngũ y, bác sĩ, chiến sĩ quân đội, công an cùng
với sự góp sức của mỗi người dân trong cuộc
chiến chống đại dịch Covid-19 chính là biểu
hiện sinh động của truyền thống yêu nước, sức
mạnh khối đại đoàn kết dân tộc với vai trò nòng
cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Những thành tích đạt được trong 90 năm
qua đã khẳng định: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
xứng đáng là tổ chức đại diện của nhân dân,
là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ
thống chính trị ở nước ta. Với những đóng góp
to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và
dân tộc, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam
đã 2 lần vinh dự được trao tặng Huân chương
Sao vàng - phần thưởng cao quý nhất của
Đảng và Nhà nước. Tại Lễ kỷ niệm hôm nay,
Mặt trận tiếp tục vinh dự được tặng thưởng
Huân chương Hồ Chí Minh.
Nhân ngày truyền thống vẻ vang 90 năm
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thay mặt
lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc
mừng và biểu dương những cố gắng, nỗ lực,
sự đóng góp, cống hiến to lớn và những bước
phát triển của Mặt trận qua các chặng đường
lịch sử, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới,
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thẳng thắn
nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế và điều
quan trọng nhất là cần tìm ra các giải pháp
hữu hiệu để khắc phục. Đó là: Sức mạnh đại
đoàn kết toàn dân tộc chưa được phát huy đầy
đủ; có lúc, có nơi chưa phát huy được vai trò,
sức mạnh của nhân dân. Chủ trương, quan
điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc,
về quyền và lợi ích hợp pháp của các giai cấp,
tầng lớp nhân dân chưa kịp thời được thể chế
hoá, hoặc đã thể chế hoá nhưng chưa được
thực hiện nghiêm túc. Hoạt động của Mặt trận
và các đoàn thể nhân dân các cấp có lúc, có
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nơi chưa sâu sát; còn có biểu hiện hành chính
hoá, chưa thiết thực, hiệu quả. Sự đổi mới nội
dung, phương thức hoạt động chưa theo kịp
yêu cầu của tình hình mới; công tác giám sát,
phản biện xã hội còn hạn chế.
Thưa các vị đại biểu, thưa đồng chí,
đồng bào,
Lịch sử ra đời, hoạt động, phát triển và
trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
90 năm qua là lịch sử vẻ vang, gắn liền với
lịch sử oai hùng của dân tộc và của Đảng ta,
đã góp phần làm nên biết bao kỳ tích rất vinh
quang trong thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI. Nhìn
lại chặng đường đã qua của Mặt trận Dân tộc
thống nhất Việt Nam, có thể khẳng định rằng:
Chủ trương của Đảng thành lập và lãnh đạo
Mặt trận Dân tộc thống nhất là hoàn toàn đúng
đắn, là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa
Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của
nước ta. Bằng sự sáng tạo độc đáo mang tính
lịch sử ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng
định vai trò lãnh đạo xã hội và đất nước, gắn
bó máu thịt với nhân dân, trung thành tuyệt
đối với dân tộc, được nhân dân tin yêu và coi
Đảng ta là Đảng của chính mình. Cũng từ đó,
Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã trở
thành cầu nối vững chắc giữa nhân dân với
Đảng, Nhà nước, không một thế lực nào có thể
chia cắt được.
Trong giờ phút trang trọng này, chúng ta
thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn
vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại Người sáng lập Mặt trận Dân tộc thống nhất
Việt Nam và là biểu tượng cao đẹp của khối
đại đoàn kết dân tộc. Chính Người là ngọn cờ
quy tụ, tập hợp, thu hút mọi người dân Việt
Nam yêu nước đứng chung hàng ngũ, dưới
sự lãnh đạo của Đảng, tạo nên sức mạnh vô
địch của khối đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp
sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại
để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược và chiến
thắng đói nghèo, lạc hậu. Chân lý mà Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết về đại đoàn kết
dân tộc mãi mãi soi đường và toả sáng trên
các chặng đường phát triển của đất nước ta.
Chúng ta cũng tưởng nhớ với lòng biết ơn sâu
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sắc các vị Chủ tịch Mặt trận, các cụ Huỳnh
Thúc Kháng, Tôn Đức Thắng, Hoàng Quốc
Việt, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ, Trịnh
Đình Thảo, Lê Quang Đạo và các vị, các đồng
chí lãnh đạo Mặt trận, các tổ chức thành viên
của Mặt trận qua các thời kỳ đã nhận thức sâu
sắc, nêu cao tư tưởng đại đoàn kết của Chủ
tịch Hồ Chí Minh, có nhiều cống hiến cho sự
nghiệp vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống
nhất và để lại những kinh nghiệm quý báu về
tổ chức và hoạt động của Mặt trận.
Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng,
liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy
sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của
dân tộc; biết ơn các Mẹ Việt Nam Anh hùng,
các thương binh, bệnh binh, gia đình người có
công với nước, các cựu chiến binh, các vị lão
thành cách mạng, cán bộ Mặt trận, các nhân
sĩ, trí thức, doanh nhân, các chức sắc tôn giáo,
những người tiêu biểu trong các dân tộc và
đồng bào yêu nước sống xa Tổ quốc đã cống
hiến sức lực, trí tuệ, tài năng và cả máu xương
cho đất nước, cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn
dân tộc, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của
sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống
nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam muôn vàn yêu quý của chúng ta.
Nhân dịp này, chúng ta cũng chân thành
cảm ơn các tổ chức Mặt trận, tổ chức đoàn
kết, hữu nghị, tổ chức nhân dân của các nước,
nhân dân yêu chuộng hoà bình và chính nghĩa
trên thế giới đã đoàn kết, ủng hộ nhân dân Việt
Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước
đây cũng như trong công cuộc xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
Thưa các vị đại biểu, thưa đồng chí,
đồng bào,
Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới,
dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, toàn
quân ta đã đoàn kết, tận dụng thời cơ, vượt
qua khó khăn, thách thức, kiên trì phấn đấu,
bằng trí tuệ, tài năng và nghị lực của mình đã
đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa
lịch sử. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ
đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Sự
đoàn kết, thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa

Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng
cường; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng,
an ninh không ngừng được củng cố, giữ vững
độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn
lãnh thổ của Tổ quốc; quan hệ đối ngoại và
hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu
quả; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường
quốc tế được nâng cao.
Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực vẫn
đang có những diễn biến nhanh chóng, phức
tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các
nước lớn, trong đó có cạnh tranh địa chính trị,
cạnh tranh kinh tế diễn ra ngày càng gay gắt;
các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền
thống tiếp tục tác động đến môi trường hoà
bình, ổn định và phát triển của các nước, trong
đó có Việt Nam. Bên cạnh những thuận lợi là
cơ bản, đất nước ta phải đương đầu với không
ít khó khăn, thách thức. Tình trạng suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của một
bộ phận cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu,
tham nhũng, lãng phí là những nguy cơ gây
mất ổn định, tác động đến niềm tin của nhân
dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản
lý của Nhà nước, tác động đến khối đại đoàn
kết toàn dân tộc. Các thế lực thù địch tiếp tục
tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất
nước ta; đó là những thách thức rất lớn đối với
nước ta trong thời gian tới.
Trước tình hình đó, tôi xin đề nghị Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới cần tập
trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chính
sau đây:
Một là, tiếp tục xây dựng và tăng cường
củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp
rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự
thống nhất cao về tư tưởng và hành động, kiên
định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa
xã hội, kiên quyết, kiên trì bảo vệ, giữ vững
độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định
chính trị - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng
giàu mạnh, văn minh; nhân dân có cuộc sống
ấm no, hạnh phúc.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần quán triệt

sâu sắc quan điểm chỉ đạo: Cách mạng là sự
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nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân
dân, và chính nhân dân là người làm nên
những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đại đoàn kết dân
tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu
của Đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng
đầu của cả dân tộc”. Đại đoàn kết dân tộc là
chủ trương chiến lược, có ý nghĩa sống còn,
quyết định sự thành bại của cách mạng, là sợi
chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối chiến lược
cách mạng của Đảng ta. Là biểu trưng sinh
động của tư tưởng đoàn kết thống nhất toàn
dân tộc, Mặt trận Tổ quốc cần động viên, phát
huy tốt hơn nữa vai trò đoàn kết các giai tầng,
nêu cao vai trò của các cá nhân tiêu biểu
trong các giới đồng bào, các dân tộc, tôn giáo,
người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Quan
tâm đến tâm tư, nguyện vọng và lợi ích thiết
thực của mỗi tầng lớp nhân dân, tạo mọi điều
kiện thuận lợi để nhân dân phát huy khả năng
sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp
chung. Mặt trận các cấp cần phát huy dân
chủ, tinh thần thân ái, trao đổi, bàn bạc, bảo
đảm sự bình đẳng, tôn trọng, thông cảm lẫn
nhau; xoá bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ,
thành phần, giai cấp; chấp nhận những điểm
khác nhau không trái với lợi ích chung của dân
tộc để Mặt trận các cấp thực sự là trung tâm
đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, đóng
góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trong giai đoạn mới, Mặt trận cần thực
hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc
chủ trì hiệp thương, phối hợp với các cấp chính
quyền và các tổ chức thành viên, đẩy mạnh
đổi mới, sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân,
triển khai sâu rộng và có hiệu quả các cuộc
vận động, phong trào thi đua yêu nước. Tiếp
tục tổ chức tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,
phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập
quốc tế”, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, lan
toả, sát hợp với thực tế.
Hai là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần làm
tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội
8
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theo tinh thần Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các quy định của
Bộ Chính trị. Tăng cường giám sát để tạo sự
đồng thuận, nhất trí cao, ổn định xã hội, phát
triển toàn diện và bền vững đất nước. Mặt trận
Tổ quốc phải tiếp tục làm tốt vai trò chủ trì hiệp
thương, phối hợp giữa các tổ chức thành viên
trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã
hội; phát huy tối đa trí tuệ của các nhà khoa
học, những chuyên gia giàu kinh nghiệm,
đóng góp ý kiến cho các chủ trương, chính
sách của Đảng và của cấp ủy, chính quyền
các địa phương, nhất là những vấn đề quốc
kế dân sinh, liên quan trực tiếp đến quyền và
lợi ích hợp pháp của quần chúng nhân dân.
Phải làm tốt hơn vai trò tập hợp, lắng nghe
ý kiến nhân dân để phản ánh với các cơ quan
đảng và nhà nước ở Trung ương cũng như
các địa phương. Chủ động phối hợp với chính
quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã
hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm
quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.
Luôn đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý
kiến, giải quyết khó khăn, vướng mắc và yêu
cầu chính đáng của nhân dân; tin dân và tôn
trọng dân; đồng thời, phát huy quyền làm chủ
của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và
các đoàn thể quần chúng.
Để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và tạo
điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực
hiện tốt vai trò của mình, Nhà nước cần tạo cơ
sở pháp lý cho các hoạt động của Mặt trận;
phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng hơn nữa với
Mặt trận. Làm được như vậy sẽ có lợi cho cả
Nhà nước và Mặt trận trong việc phục vụ lợi ích
của toàn dân. Mặt trận cần thực sự tham gia
vào quá trình hoạch định và thực hiện chính
sách, pháp luật chứ không chỉ làm nhiệm vụ
động viên, kêu gọi, tổ chức các phong trào.
Đó chính là cách làm cho Mặt trận mới hơn,
ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.
Ba là, Mặt trận cần tiếp tục đổi mới nội
dung và phương thức hoạt động theo hướng
sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thật sự thiết
thực, hiệu quả như chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ
Chí Minh tại Đại hội thống nhất Việt Minh Liên Việt (năm 1951): “Hoạt động của Mặt
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trận nên nhắm vào điểm chính để tránh khỏi
việc gì cũng làm, nhưng ít việc làm chu đáo”.
Coi trọng việc nhân rộng các điển hình tốt,
phê phán những việc làm chưa tốt, khắc phục
bệnh hình thức. Không ngừng nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ, trước hết là đội ngũ cán
bộ hoạt động chuyên trách ở các cấp. Đồng
thời, tăng cường công tác dân vận của chính
quyền các cấp; tổng kết và hoàn thiện Quy
chế phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam. Nâng cao nhận thức, trách
nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức nhà
nước về phong cách dân vận: “Trọng dân,
gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm
với dân”; “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm
dân tin”, thực sự vì nhân dân, phục vụ lợi ích
của nhân dân; đồng thời phải làm tốt công tác
tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân
thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng;
chính sách, pháp luật của Nhà nước; không
mị dân. Đối với những người lầm đường, lạc lối
thì phải kiên trì vận động, cảm hoá, giáo dục,
thuyết phục. Đối với những kẻ cố tình mượn
cớ, nhân danh nhân dân để chống đối, phá
hoại thì phải kiên quyết trừng trị theo luật pháp
của Nhà nước, kỷ luật của Đảng.
Cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức
lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận. Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã chỉ dẫn: “Đảng không thể đòi
hỏi Mặt trận thừa nhận quyền lãnh đạo của
mình, và phải tỏ ra là một bộ phận trung thành
nhất, hoạt động nhất và chân thực nhất. Chỉ
trong đấu tranh và công tác hàng ngày, khi
quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách
đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng, thì
Đảng mới giành được địa vị lãnh đạo”. Đảng
ta đã xác định vừa là thành viên, vừa là người
lãnh đạo Mặt trận, Đảng lãnh đạo Mặt trận
thông qua việc phát huy vai trò thành viên của
Mặt trận chứ không đứng ngoài, đứng trên để
lãnh đạo Mặt trận. Phải phát huy thật tốt vai
trò lãnh đạo của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.
Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần
tiếp tục vận động, phát huy vai trò của nhân
dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững

mạnh, tạo sự đồng thuận xã hội; chủ động
tham gia sâu hơn, toàn diện hơn, hiệu quả
hơn và động viên nhân dân tích cực tham gia
vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng
phí, tiêu cực. Mặt trận phải là hạt nhân trong
công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,
trong phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn
biến hoà bình” của các thế lực thù địch; kiên
quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái,
phản động, cơ hội chính trị nhằm phá hoại,
chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng
cường tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp
nhân dân nhận thức sâu sắc âm mưu thâm
độc của các thế lực thù địch xuyên tạc quan
điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo nhằm
chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.
Thưa các vị đại biểu, đồng bào, đồng chí,
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận
Dân tộc thống nhất đúng vào lúc toàn Đảng,
toàn dân ta đang tiến rất gần tới Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - một sự
kiện chính trị trọng đại, mở ra một thời kỳ phát
triển mới của đất nước.
Chúng ta tin tưởng rằng, Mặt trận Tổ quốc
các cấp với quyết tâm mới, khí thế mới, sẽ tiếp
tục có những hoạt động năng động, sáng tạo,
đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thiết thực, hiệu
quả hơn nữa, góp phần tập hợp ngày càng
đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối
đại đoàn kết dân tộc; tăng cường mối quan
hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng
và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để
xây dựng Tổ quốc ta ngày càng cường thịnh,
nhân dân ta ngày càng hạnh phúc; đất nước
ta ngày càng phát triển, phồn vinh.
Chúc khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Việt Nam ngày càng mạnh mẽ, vững chắc!
Chúc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
không ngừng phát triển!
Chúc các vị khách quý và toàn thể
đồng bào, đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và
thành công!
Vinh quang đời đời thuộc về dân tộc Việt
Nam văn hiến và anh hùng!
Xin trân trọng cảm ơn.
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Không ngừng củng cố
khối đại đoàn kết toàn dân tộc
90 năm qua, MTTQ Việt
Nam các cấp đã phát
huy tốt vai trò là tổ chức
tập hợp, đoàn kết các
tầng lớp Nhân dân vì
mục tiêu lớn của dân tộc.
Kỷ niệm 90 năm Ngày
truyền thống MTTQ
Việt Nam (18/11/1930
- 18/11/2020), phóng
viên đã có cuộc trao đổi
với UVBTV Thành ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP Hà Nội
Nguyễn Lan Hương xung
quanh vấn đề này.

Đ/c Nguyễn Lan Hương - UVBTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
TP Hà Nội trả lời phỏng vấn.

LUÔN LÀ CẦU NỐI GIỮA DÂN VỚI ĐẢNG
PV: 90 năm qua, MTTQ Việt Nam TP
Hà Nội đã thể hiện trách nhiệm trong việc
củng cố khối đại đoàn kết toàn dân như thế
nào, thưa đồng chí?
Đ/c Nguyễn Lan Hương: MTTQ Việt
Nam TP Hà Nội luôn lấy mục tiêu xây dựng
Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại để tập
hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân
dân. Các cấp MTTQ Việt Nam TP đã tập
trung làm tốt công tác nắm tình hình và
định hướng dư luận xã hội, 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, giải
quyết những bức xúc của Nhân dân, hạn
chế phát sinh điểm nóng.
Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam các cấp
đã phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản
của Nhân dân, triển khai có hiệu quả các
10
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CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước và
nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông
đảo tầng lớp Nhân dân Thủ đô.
PV: Những năm gần đây, MTTQ Việt
Nam các cấp của Thủ đô đã ghi nhiều dấu
ấn, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
Vậy đồng chí có thể cho biết kết quả nổi
bật là gì?
Đ/c Nguyễn Lan Hương: Thuận lợi lớn
nhất của MTTQ Việt Nam TP là có sự lãnh
đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ của Thành
ủy, HĐND, UBND TP nên đã đạt nhiều kết
quả nổi bật. Một trong những kết quả điển
hình là vận động Nhân dân hưởng ứng các
phong trào, CVĐ. Riêng Quỹ “Vì người
nghèo” 3 cấp trong 5 năm gần đây đã vận
động được gần 269 tỷ đồng; hỗ trợ xây,
sửa 8.148 nhà ở cho hộ nghèo, góp phần
giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn TP còn 0,4%
vào cuối năm 2019, đưa Hà Nội là đơn vị
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tiêu biểu trong công tác giảm nghèo của
cả nước.
Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”,
“Cứu trợ”, “Vì biển, đảo Việt Nam” luôn
nhận được sự ủng hộ tích cực của các tầng
lớp Nhân dân, góp phần hoàn thành tốt các
mục tiêu an sinh xã hội của TP. Việc thực
hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh” hỗ trợ đắc
lực giúp TP dẫn đầu cả nước về số xã đạt
chuẩn nông thôn mới.
Công tác giám sát, 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. 5 năm gần đây, Ban Thường trực Ủy
ban MTTQ Việt Nam từ TP đến cơ sở đã
chủ trì tổ chức 3.409 cuộc giám sát, 2.909
hội nghị phản biện xã hội. MTTQ các cấp
đã tham gia góp ý 1.665 dự thảo luật, dự
thảo văn bản quy phạm pháp luật của chính
quyền cùng cấp; góp ý vào dự thảo các
chương trình, đề án và các văn bản khác
của cấp ủy, chính quyền cùng cấp…
Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, trước
diễn biến phức tạp của dịch COVID-19,
MTTQ Việt Nam và tổ chức thành viên các
cấp đã cố gắng vượt bậc, tập trung cao độ,
tham gia tích cực, có trách nhiệm vào công
tác phòng, chống dịch, cùng cả nước và
Thủ đô khống chế dịch, tạo niềm tin trong
Nhân dân, được các cấp ủy Đảng, chính
quyền ghi nhận, đánh giá cao.
LUÔN HƯỚNG VỀ NHÂN DÂN
PV: Như đồng chí vừa trao đổi, dịch
COVID-19 được xem như “phép thử” trong
việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Vậy bài học kinh nghiệm từ hoạt động này
đối với Mặt trận là gì?
Đ/c Nguyễn Lan Hương: Hành trình
của cán bộ Mặt trận trong công tác phòng,
chống dịch COVID-19 là hành trình của
nhiệt huyết và yêu thương. Cán bộ Mặt
trận không chỉ là những người đi tuyên
truyền, vận động, mà còn trực tiếp xông
pha ở tuyến đầu.

Chúng tôi cùng lúc đóng nhiều vai, từ
tuyên truyền, vận động Nhân dân bình tĩnh,
không hoang mang, thực hiện nghiêm các
biện pháp phòng, chống dịch cho đến tham
gia truy vết, trực chốt kiểm dịch. Không chỉ
vận động, tiếp nhận ủng hộ tiền và hàng
hóa trị giá trên 243 tỷ đồng mà Mặt trận
các cấp của TP đã kịp thời phối hợp với các
cơ quan, đơn vị để chuyển đến hộ nghèo,
có hoàn cảnh khó khăn, lực lượng tuyến
đầu chống dịch, các địa phương bị cách ly
bảo đảm các nguồn lực hỗ trợ đến đúng đối
tượng, công khai, minh bạch.
Thực tế đó đã chứng minh rằng, nếu
không có sự ủng hộ của Nhân dân thì mọi
việc sẽ khó thành công. Vì vậy, để huy
động được sức mạnh tổng hợp từ Nhân
dân, những người làm công tác Mặt trận
phải luôn sát với cơ sở, hiểu được tâm tư,
nguyện vọng của dân bởi khi Nhân dân đã
tin tưởng vào Mặt trận thì các CVĐ, các
phong trào sẽ tiến nhanh đến đích.
Bài học kinh nghiệm về tập hợp, phát
huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc của
MTTQ Việt Nam đã trở thành biểu trưng
sức mạnh của tình đoàn kết trước nhiều
thử thách. Vì vậy, hơn lúc nào hết, Mặt trận
các cấp TP xác định cần tiếp tục duy trì và
“thổi bùng” ngọn lửa đại đoàn kết để phát
triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thủ đô và
đất nước ngày càng phát triển.
PV: Để các CVĐ, các phong trào do Mặt
trận phát động được đông đảo Nhân dân
hưởng ứng, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà
Nội sẽ có định hướng như thế nào trong
thời gian tới?
Đ/c Nguyễn Lan Hương: Những người
làm công tác Mặt trận nói chung, đặc biệt
là công tác Mặt trận trên địa bàn Thủ đô
Hà Nội nói riêng luôn xác định phương
châm hoạt động là không bao giờ được xa
rời cơ sở, bởi đây là nơi mặt trận nắm bắt
tình hình, tập hợp ý kiến của Nhân dân.
Vì vậy, hướng về cơ sở, sát với cơ sở luôn
được chúng tôi xác định là nhiệm vụ quan
trọng nhất.
(Xem tiếp trang 21)
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HÀ NỘI TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA KỶ NIỆM 90 NĂM
NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM NGÀY TRUYỀN THỐNG MTTQ VIỆT NAM
Nhân kỷ niệm 90 năm
ngày thành lập Mặt
trận dân tộc thống
nhất Việt Nam - Ngày
truyền thống MTTQ
Việt Nam, Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP Hà
Nội đã tổ chức nhiều
chương trình, hoạt
động ý nghĩa, thiết
thực và hấp dẫn được
thực hiện từ tháng 3
đến tháng 11/2020,
với tuần lễ cao điểm
kỷ niệm diễn ra trong
02 ngày 06 và 07/11.

K

ỷ niệm 90 năm Ngày
thành lập Mặt trận
dân tộc thống nhất
Việt Nam - Ngày Truyền
thống Mặt trận Tổ quốc
Việt
Nam
(18/11/1930
-18/11/2020) là thời điểm
để ôn lại lịch sử vẻ vang của
MTTQ Việt Nam, tạo không
khí phấn khởi và sự đồng
thuận xã hội, cổ vũ động
viên các tầng lớp nhân dân
Thủ đô tích cực tham gia các
cuộc vận động, các phong
trào thi đua yêu nước, góp
phần xây dựng Thủ đô giàu
đẹp, văn minh, hiện đại, là
trái tim của cả nước.
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UVBTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương
đọc diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Ngay từ đầu năm, Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP đã xây dựng
kế hoạch, chủ động triển
khai, hướng dẫn MTTQ
các cấp thực hiện công tác
tuyên truyền, tổ chức các
hoạt động kỷ niệm và phát
động đợt thi đua đặc biệt
chào mừng Đại hội Đảng
các cấp, hướng tới kỷ niệm
90 năm Ngày truyền thống
MTTQ Việt Nam; nổi bật là
các hoạt động:
Tổ chức Hội nghị điển
hình tiên tiến các cấp tiến
tới Đại hội thi đua yêu nước
TP giai đoạn 2020 - 2025

trong hệ thống MTTQ Việt
Nam TP Hà Nội; Tổ chức
Hội nghị tọa đàm “Phát huy
vai trò của MTTQ Việt Nam
TP Hà Nội trong thời kỳ
mới”; Tổ chức Lễ phát động
Tháng cao điểm “Vì người
nghèo” và an sinh xã hội
năm 2020 và khánh thành
90 nhà Đại đoàn kết cho
hộ nghèo. Tính đến ngày
27/11/2020, Quỹ “Vì người
nghèo” nhận được đăng
ký, ủng hộ với tổng số tiền
28,703 tỷ đồng (số tiền đã
về Quỹ là: 16,347 tỷ đồng).
TP Hà Nội trích Quỹ “Vì
người nghèo” TP ủng hộ

KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG MTTQ VIỆT NAM (18/11/1930 - 18/11/2020)

UVBCT, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài trao Bằng khen của
Thủ tướng Chính phủ và TW MTTQ Việt Nam cho các cá nhân có thành ch xuất sắc trong công tác Mặt trận TP.

Quỹ “Vì người nghèo” TW
5 tỷ đồng.
Với tinh thần Hà Nội vì cả
nước, cùng cả nước, Ủy ban
MTTQ TP phát động “Toàn
dân tham gia ủng hộ miền
Trung bị thiệt hại do mưa
lũ” tại Đại hội đại biểu Đảng
bộ TP lần thứ XVII. Tính
đến ngày 27/11/2020, đã
tiếp nhận ủng hộ và đăng
ký ủng hộ trên 108 tỷ đồng
cùng hàng hóa gồm: 700
thùng sữa Ecolean, 500kg
xúc xích, 02 tấn gạo ủng
hộ Nhân dân các tỉnh miền
Trung. Đã trích Quỹ “Cứu
trợ” TP hỗ trợ 2 đợt cho các
tỉnh miền Trung bị thiệt hại
do mưa lũ gây ra với tổng
số tiền 13,1 tỷ đồng.
Cao điểm kỷ niệm 90
năm Ngày thành lập Mặt
trận dân tộc thống nhất Ngày truyền thống MTTQ

Việt Nam với chủ đề “Tự
hào truyền thống Mặt trận
Thủ đô” diễn ra trong hai
ngày 06 và 07/11 tại Quảng
trường Tượng đài vua Lý
Thái Tổ:
Tối 06/11, Chương trình
nghệ thuật “Bài ca Đại
đoàn kết” với sự tham gia
của 450 nam nữ diễn viên
là các đoàn viên, hội viên,
các tầng lớp Nhân dân, các
đơn vị lực lượng vũ trang
và các tổ chức thành viên
của MTTQ Việt Nam TP;
20 tiết mục theo dòng lịch
sử của MTTQ Việt Nam:
MTTQ Việt Nam trong tiến
trình cách mạng từ những
ngày đầu thành lập, MTTQ
Việt Nam - Khối đại đoàn
kết vững mạnh, MTTQ
Việt Nam trong sự nghiệp
xây dựng và phát triển
đất nước, MTTQ Việt Nam

thời kỳ đổi mới, hướng tới
tương lai.
Sáng 7/11, khai mạc
Chương trình “Tự hào
truyền thống Mặt trận Thủ
đô” gồm các hoạt động
được tổ chức theo các
nhóm: truyền thống, phong
trào, thời sự trong không
gian ngoài trời tại Phố đi bộ
và khu vực Hồ Gươm, đó là:
Triển lãm Ảnh “Sức mạnh
Đại đoàn kết - Niềm tin và
phát triển” với 90 bức ảnh
lịch sử về Mặt trận và hoạt
động Mặt trận các thời kỳ;
Trưng bày 25 “Sáng kiến, ý
tưởng mới tiêu biểu” trong
phong trào Đoàn kết - sáng
tạo; Khai trương khu trưng
bày với gần 100 gian hàng
giới thiệu các sản phẩm,
dịch vụ hàng Việt Nam
được người tiêu dùng yêu

thích; Trao tặng 74 suất học
SỐ 93 - THÁNG 12/2020 DÂN CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT
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bổng, mỗi suất 5 triệu đồng
cho các em sinh viên miền
Trung bị ảnh hưởng do mưa
lũ đang học tập trên địa bàn
thành phố và 50 xe máy điện
Vinfast cho cho học sinh
cấp 3 nghèo vượt khó học
giỏi trên địa bàn TP; cùng
các hoạt động văn hóa,
văn nghệ, nghệ thuật quần
chúng được trình diễn bởi
Nhân dân Thủ đô.
Đặc biệt, tối 7/11, Ủy
ban MTTQ Việt Nam TP
đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90
năm Ngày thành lập Mặt
trận Dân tộc thống nhất Ngày truyền thống MTTQ
Việt Nam truyền hình trực
tiếp trên đài Hà Nội. Tại
Lễ kỷ niệm đã vinh danh
90 gương cán bộ Mặt trận
có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua
yêu nước giai đoạn 2015
- 2020; vinh danh 25 sáng
kiến, ý tưởng tiêu biểu trong
thực hiện phong trào Đoàn
kết sáng tạo do Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP phát
động; tôn vinh 103 doanh
nghiệp có sản phẩm được
bình chọn “Hàng Việt Nam
được người tiêu dùng yêu
thích” năm 2020. Tới dự có
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư
Thành ủy, Trưởng đoàn đại
biểu Quốc hội TP Vương
Đình Huệ; Phó Chủ tịch Ủy
ban TW MTTQ Việt Nam
Phùng Khánh Tài cùng các
đồng chí lãnh đạo TW, TP
Hà Nội.
Trong diễn văn tại buổi
lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP Nguyễn Lan
Hương khẳng định tự hào
14
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viết tiếp những trang sử
vẻ vang của MTTQ Việt
Nam, Ban Thường trực Ủy
ban MTTQ Việt Nam TP
tin tưởng đội ngũ cán bộ
Mặt trận Thủ đô bằng tâm,
tài, đức của mình tiếp tục
nỗ lực, đổi mới, sáng tạo;
“nghe dân nói, nói dân
hiểu, làm dân tin”, củng cố
khối đại đoàn kết toàn dân
tộc, góp phần xây dựng
Thủ đô ngày càng giàu
đẹp, văn minh, hiện đại,
xứng đáng là Thủ đô Văn
hiến - Anh hùng, Thành
phố vì hoà bình.
Nhân dịp này, MTTQ
Việt Nam TP Hà Nội vinh
dự được Thủ tướng Chính
phủ trao tặng Bằng khen
cho đồng chí Nguyễn Lan
Hương - UVBTV Thành
ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP và đồng chí
Nguyễn Anh Tuấn - Phó
Chủ tịch Thường trực Ủy
ban MTTQ Việt Nam TP;
Ủy ban TW MTTQ cũng
tặng Bằng khen cho 2 cá
nhân thuộc MTTQ TP.
Sau tuần lễ cao điểm,
nhiều hoạt động sôi nổi, ý
nghĩa tiếp tục được Ủy ban
MTTQ TP tổ chức: Gặp mặt
cán bộ MTTQ Việt Nam TP
Hà Nội qua các thời kỳ và
trao tặng Kỷ niệm chương
Vì sự nghiệp đại đoàn kết
dân tộc cho cán bộ Mặt trận
Hà Nội; Tổng kết và trao
giải Cuộc thi viết về những
tấm gương điển hình tiên
tiến trong công tác Mặt trận
và trao tặng Bằng khen của
UBND TP cho các tập thể
và cá nhân có thành tích

trong thực hiện các Cuộc
vận động do Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP phát động
năm 2020.
Ngày hội Đại đoàn kết
toàn dân tộc tại tất cả các
khu dân cư, tổ dân phố trên
địa bàn Thủ đô Hà Nội diễn
ra từ ngày 01 - 18/11 thực
sự là hoạt động của Nhân
dân kỷ niệm 90 năm Ngày
truyền thống MTTQ Việt
Nam; tạo khí thế sôi nổi,
động viên tinh thần, cổ vũ
Nhân dân nỗ lực vượt qua
khó khăn, chung sức thực
hiện thắng lợi Nghị quyết
Đại hội Đảng các cấp
nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp
phần xây dựng quê hương,
xây dựng Thủ đô.
Trong không khí trang
trọng, hào hùng, ngày
18/11, Ủy ban MTTQ Việt
Nam TP đã phối hợp với Ủy
ban TW MTTQ Việt Nam,
các ban, bộ, ngành và TP
Hà Nội đã tổ chức thành
công Lễ kỷ niệm 90 năm
Ngày thành lập Mặt trận
Dân tộc thống nhất - Ngày
truyền thống MTTQ Việt
Nam cấp quốc gia tại Trung
tâm Hội nghị quốc gia.
Thông qua việc tổ chức
các hoạt động kỷ niệm 90
năm đã truyền tải ý nghĩa
lịch sử, phát huy sức mạnh
khối đại đoàn kết dân tộc,
tạo bầu không khí vui tươi,
phấn khởi cho nhân dân
Thủ đô, góp phần xây dựng
Thủ đô giàu đẹp, văn minh,
hiện đại, tiếp tục giữ vững
truyền thống Thủ đô ngàn
năm văn hiến, anh hùng.
Ngọc Mai
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Tự hào truyền thống Mặt trận Thủ đô
Chào mừng kỷ niệm 90 năm
Ngày thành lập Mặt trận
Dân tộc thống nhất - Ngày
truyền thống MTTQ Việt Nam
(18/11/1930 -18/11/2020) và
Đại hội đại biểu lần thứ XVII
Đảng bộ TP Hà Nội, Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP đã tổ chức
chùm hoạt động, chương trình
thiết thực, ý nghĩa với tên gọi
“Tự hào truyền thống
Mặt trận Thủ đô”
Ảnh: Thế Khánh

Đ/c Nguyễn Lan Hương - UVBTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP
đọc diễn văn trong Chương trình nghệ thuật Bài ca Đại đoàn kết.

Đ/c Nguyễn Lan Hương - UVBTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia
biểu diễn.

Tiết mục văn nghệ trong Chương trình nghệ thuật Bài ca
Đại đoàn kết.

Các ết mục văn nghệ trong Chương trình nghệ thuật Bài ca Đại đoàn kết.
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Đ/c Nguyễn Lan Hương - UVBTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP phát biểu khai mạc Chương trình “Tự hào
truyền thống Mặt Trận Thủ đô”.

Lãnh đạo TP dự khai mạc Chương trình “Tự hào truyền thống
Mặt trận Thủ đô”.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Chương trình “Tự hào
truyền thống Mặt trận Thủ đô”.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và UVBTV Thành ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương trao
quà cho sinh viên miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ đang
học tập trên địa bàn TP.

Lãnh đạo TP trao tặng xe máy điện Vinfast cho các em
học sinh nghèo vượt khó.

Lãnh đạo TP thăm quan Triển lãm Ảnh “Sức mạnh Đại đoàn kết
- Niềm n và phát triển”.
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Lãnh đạo TP thăm quan khu trưng bày “Sáng kiến, ý tưởng
mới êu biểu”.

Lãnh đạo TP thăm quan khu trưng bày các sản phẩm hàng
Việt Nam được người êu dùng yêu thích.

Tiết mục giao lưu biểu diễn văn hóa văn nghệ của cán bộ, Nhân dân các quận, huyện
tại chương trình “Tự hào truyền thống Mặt trận Thủ đô” sáng 7/11/2020.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ của thiếu nhi quận Hoàn Kiếm
trong Chương trình “Tự hào truyền thống Mặt trận Thủ đô”
sáng 7/11/2020.

Văn nghệ khai mạc Chương trình truyền hình trực
“Tự hào truyền thống Mặt trận Thủ đô”.
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Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ
Việt Nam Phùng Khánh Tài
và Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc
Anh trao Bằng khen cho các
cá nhân xuất sắc trong CTMT
giai đoạn 2015 - 2020.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và
Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc
Tuấn trao Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc trong CTMT
giai đoạn 2015 - 2020.

UVBTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo
và UVBTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP
Nguyễn Lan Hương trao Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc
trong CTMT giai đoạn 2015 - 2020.

Lãnh đạo TW, TP trao Bằng khen cho 25 cá nhân có sáng kiến,
ý tưởng mới êu biểu năm 2020.

Lãnh đạo Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và TP cùng các doanh
nghiệp đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam được người êu dùng
yêu thích” năm 2020.
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NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI
LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Về mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát đến
năm 2025, định hướng đến năm 2030 và
tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045
Mục tiêu tổng quát
Đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ thành
phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu
cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững
mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền
vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành
phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh
tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản
hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa,
GRDP/người đạt 8.300 - 8.500 USD.
Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành
phố “xanh - thông minh - hiện đại”; phát
triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh
tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành
công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt
12.000 - 13.000 USD.
Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng
cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội
phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố
kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế,
GRDP/người đạt trên 36.000 USD.
Những định hướng lớn, nhiệm vụ
trọng tâm và khâu đột phá
* Các định hướng lớn và nhiệm vụ
trọng tâm
(1) Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ
về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây
dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch,
vững mạnh, tiêu biểu, bộ máy tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả. Thí điểm tổ chức
thành công mô hình chính quyền đô thị, củng
cố chính quyền nông thôn. Đẩy mạnh “Học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh phòng, chống
tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí... Củng cố và tăng cường niềm tin của
nhân dân đối với Đảng bộ.

(2) Tận dụng hiệu quả cơ hội từ hội nhập
quốc tế, thành tựu của Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư. Đổi mới mạnh mẽ mô
hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế dựa
trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi
mới sáng tạo gắn với thực hiện đồng bộ 3
đột phá chiến lược. Sớm cụ thể hóa và tổ
chức thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về
thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính
- ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà
Nội, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô
để khai thác tối đa và sử dụng hiệu quả mọi
nguồn lực phát triển. Đẩy mạnh cải cách
hành chính; tạo lập môi trường đầu tư kinh
doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh
tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế theo các
chuẩn mực của OECD.
(3) Phát triển nhanh và bền vững. Quản
trị xã hội hiệu quả; bảo đảm an sinh xã
hội, không ngừng nâng cao phúc lợi xã
hội, chất lượng cuộc sống của người dân
Thủ đô, giảm chênh lệch mức sống giữa
khu vực đô thị và nông thôn. Đổi mới căn
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, khoa
học và công nghệ, phát triển nguồn nhân
lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Chú
trọng phát triển văn hóa và con người Hà
Nội trên cơ sở phát huy truyền thống Thăng
Long - Đông Đô - Hà Nội, ngàn năm văn
hiến và anh hùng; Thành phố Vì hòa bình,
Thành phố sáng tạo, tiếp thu tinh hoa văn
hóa của nhân loại. Xây dựng người Hà Nội
thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện
với những giá trị nhân văn và tinh thần yêu
nước, yêu Hà Nội sâu sắc.
(4) Đổi mới, nâng cao chất lượng công
tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, tăng
cường hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị, dân
cư, trật tự xây dựng, an toàn giao thông,
bảo đảm kỷ cương, văn minh đô thị. Nâng
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cao chất lượng, hiệu quả chỉnh trang, phát
triển, hiện đại hóa đô thị gắn với phát triển
kinh tế đô thị theo hướng bền vững. Tiếp
tục đẩy mạnh chất lượng xây dựng nông
thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp và
phát triển kinh tế nông thôn. Nâng cao hiệu
lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên,
bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống
thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến
đổi khí hậu; tạo cho được chuyển biến căn
bản đối với các vấn đề dân sinh cấp bách
về giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ùn tắc
giao thông...
(5) Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô
vững mạnh, toàn diện; xây dựng thế trận
quốc phòng, an ninh nhân dân vững chắc,
không để bị động, bất ngờ trong mọi tình
huống; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm
an ninh, an toàn xã hội, phòng, chống tội
phạm hiệu quả; bảo vệ tuyệt đối an toàn
các cơ quan đầu não của Trung ương và
thành phố, các sự kiện quốc gia, quốc tế.
Mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối
ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường
tranh thủ phối hợp với các ban, bộ, ngành
trung ương; đẩy mạnh liên kết vùng.
* Các khâu đột phá
(1) Ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh
và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh
tế, xã hội, xây dựng các công trình tiêu biểu,
không gian kiến trúc cảnh quan đặc sắc,
mang đặc trưng của Thủ đô. Tập trung phát
triển đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối đô
thị trung tâm với khu vực ngoại thành, các
đô thị vệ tinh, các tỉnh, thành phố trong
vùng Thủ đô. Phát triển mạnh hạ tầng số,
hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng dữ
liệu..., kết nối liên thông, đồng bộ và thống
nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã
hội số.
(2) Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể
chế, cơ chế, chính sách; tăng cường công
tác tổ chức thực thi pháp luật, nâng cao
hiệu quả quản trị xã hội, quản lý đô thị; cơ
bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện
tử, tiến tới chính quyền số. Tạo chuyển biến
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mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách
nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ
doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức. Đề xuất Quốc hội
sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô tạo thể chế
thuận lợi để xây dựng, phát triển Thủ đô
nhanh và bền vững.
(3) Phát triển nguồn nhân lực, nhất là
nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản
lý xã hội, quản trị kinh tế, nhân lực ngành
văn hóa, du lịch. Xây dựng và phát triển
hệ sinh thái học tập sáng tạo, hệ sinh thái
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thu hút,
trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước,
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và
hội nhập quốc tế. Thúc đẩy phát triển
mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới
sáng tạo trong toàn xã hội. Khai thác, phát
huy tối đa tài nguyên chất xám, nguồn lực
trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa
học, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trên địa
bàn thành phố. Khơi dậy mạnh mẽ tinh
thần yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự lực,
tự cường và khát vọng xây dựng Thủ đô
thành nơi đáng sống. Đề cao ý thức, trách
nhiệm, đạo đức xã hội, sống và làm việc
theo Hiến pháp và pháp luật. Đưa văn hóa
và con người Hà Nội thực sự trở thành giá
trị tinh thần to lớn, nguồn lực quan trọng
quyết định phát triển Thủ đô.
Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
trong giai đoạn 2020 - 2025
Đại hội thống nhất thông qua 14 nhóm
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn
2020 - 2025 đã trình bày chi tiết trong Báo
cáo chính trị là:
(1) Tăng cường công tác xây dựng,
chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ thành
phố trong sạch, vững mạnh.
(2) Tiếp tục phát triển kinh tế nhanh và
bền vững.
(3) Tiếp tục đẩy mạnh công tác quy
hoạch, xây dựng và quản lý đô thị theo
hướng thông minh, xanh và bền vững.
(4) Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông
thôn mới cấp thành phố, triển khai mạnh
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mẽ nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới
kiểu mẫu.
(5) Phát huy giá trị văn hóa và con người
Hà Nội, khơi dậy ý chí, niềm tự hào, khát
vọng phát triển của nhân dân Thủ đô.
(6) Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo
dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
chất lượng cao.
(7) Phát triển mạnh mẽ khoa học, công
nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần phát
triển Thủ đô hiện đại, văn minh.
(8) Tiếp tục phát triển hệ thống an sinh
xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng
cuộc sống của nhân dân Thủ đô.
(9) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý,
sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ
động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu
nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu.
(10) Tăng cường tiềm lực quốc phòng,
an ninh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự,

Không ngừng củng cố...
Ngoài ra, Mặt trận sẽ kết
hợp với các tổ chức thành
viên để hiệp thương, có sự
thống nhất trong tổ chức
thực hiện các CVĐ trong
Nhân dân để tránh chồng
chéo. Đây cũng là cách
nâng cao hiệu quả hoạt
động của công tác Mặt trận.
Công tác tiếp nhận hỗ trợ,
phân bổ và giám sát việc
chi trả hỗ trợ phải bảo đảm
công khai, minh bạch.
Để làm được điều này đòi
hỏi các cấp Mặt trận cần nâng
cao hiệu quả tuyên truyền,
vận động, tập hợp mọi tầng
lớp Nhân dân thực hiện các
chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà
nước. Mặt trận phải đoàn
kết rộng rãi mọi thành viên
trong xã hội, không phân biệt

an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trong
mọi tình huống.
(11) Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu
quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế,
hợp tác phát triển, nâng cao uy tín, vị thế
Thủ đô.
(12) Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu
quả quản lý, điều hành của chính quyền
các cấp gắn với thực hiện thí điểm quản lý
theo mô hình chính quyền đô thị.
(13) Đổi mới nội dung, phương thức và
nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận
Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các
cấp, hoạt động của các hội quần chúng
thành phố, phát huy quyền làm chủ của
nhân dân Thủ đô.
(14) Nâng cao hiệu quả công tác phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí. 

(Tiếp theo trang 11)

thành phần giai cấp, dân tộc,
tôn giáo, ở trong nước hay ở
nước ngoài. Mặt trận phải đa
dạng hóa các hình thức tập
hợp, động viên các tầng lớp
Nhân dân để tạo sự đồng
thuận, hiệp lực trong thực
hiện chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước. Bên cạnh
đó, sẽ đẩy mạnh thực hiện
các CVĐ, phong trào thi đua
yêu nước, nắm bắt kịp thời
để phản ánh tâm tư, nguyện
vọng và nỗ lực chăm lo lợi ích
thiết thực, chính đáng, hợp
pháp của các giai cấp, các
tầng lớp Nhân dân. Mặt trận
cũng tôn trọng và phát huy
vai trò gương mẫu, dẫn dắt
của những người tiêu biểu,
có uy tín trong cộng đồng
dân cư, các dân tộc, tôn

giáo; bảo đảm công bằng và
bình đẳng xã hội; kết hợp hài
hòa lợi ích cá nhân với lợi ích
của tập thể và toàn xã hội.
Nhân kỷ niệm 90 năm
Ngày truyền thống MTTQ
Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt
Nam TP Hà Nội mong muốn
toàn thể cán bộ, mọi người
dân trên địa bàn Thủ đô
chung sức, chung lòng thực
hiện các phong trào thi đua
yêu nước, tham gia xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn
minh, góp phần thực hiện
thắng lợi các mục tiêu, nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội,
xây dựng Thủ đô ngày càng
văn minh, giàu đẹp.
- Xin trân trọng cảm ơn
đồng chí! 
Nguyên Hoa
(thực hiện)
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KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 - 22/12/2020)

Sứ mệnh Giáo dục truyền lửa
H

Trước yêu cầu của
sự
nghiệp
xây
dựng và bảo vệ Tổ
quốc, những năm
qua, công tác giáo
dục quốc phòng an
ninh cho học sinh,
sinh viên được
Đảng, Nhà nước ta
đặc biệt quan tâm.
Là một trong những
đơn vị ra đời sớm
trong hệ thống các
Trung tâm Giáo
dục quốc phòng và
an ninh (QP&AN)
của cả nước, 20
năm qua, các thế
hệ cán bộ, giảng
viên của Trung tâm
Giáo dục QP&AN,
Trường Đại học Sư
phạm Hà Nội 2 đã
luôn xuất sắc hoàn
thành sứ mệnh cao
cả, là địa chỉ thắp
lửa cho thế hệ trẻ
tinh thần yêu nước,
lòng tự hào dân tộc,
sẵn sàng bảo vệ
Tổ quốc…
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iện nay, dưới sự
bùng nổ của công
nghệ thông tin và
mạng xã hội khiến không
ít người trẻ có nhận thức
lệch chuẩn và trên giảng
đường của Trung tâm
Giáo dục QP&AN Hà Nội
2 sự “lệch chuẩn” ấy sẽ
được chia sẻ, được các
thầy phân tích, định hướng
một cách rõ ràng và sinh
động nhất. Giờ học chính
trị thầy và trò sẽ trao
đổi về các vấn đề thời
sự, chính trị trong nước
và quốc tế. Còn đối với
những giờ học thực hành
trên thao trường, các bạn
trẻ được trang bị những kỹ
năng quân sự cơ bản như
bắn súng, tập điều lệnh...
Thời gian khóa học giáo
dục quốc phòng của sinh
viên chỉ gói gọn 3 đến 4
tuần, đòi hỏi sự nỗ lực lớn
của người học cũng là thử
thách với giảng viên…
Trung tâm giáo dục
QP&AN là một trong 12
đơn vị được Thủ tướng
Chính phủ giao đào tạo
giáo viên giáo dục QP&AN
hệ đại học chính quy tập
trung, những năm qua,
Trung tâm luôn chủ động
đổi mới chương trình theo
hướng tiếp cận năng lực
người học, phát triển toàn

diện phẩm chất, nhân cách
người giáo viên giáo dục
quốc phòng và an ninh trên
cả ba phương diện: kiến
thức, kỹ năng và thái độ.
4 năm học tập tập trung
dưới mái nhà chung, các
giáo viên giáo dục QP&AN
tương lai được sống trong
môi trường kỷ luật quân
đội, đồng thời là môi trường
sư phạm mẫu mực, được
truyền lửa bởi những người
thầy tận tụy… Đến nay,
Trung tâm đã đào tạo gần
1.000 giáo viên QP&AN
chất lượng cho các trường
trung học phổ thông, trung
cấp, cao đẳng, cơ sở giáo
dục đại học trên toàn
quốc. Đi đến đâu họ cũng
được chào đón, đánh giá
cao. Đó là bởi những định
hướng đúng đắn cùng sự
quyết liệt trong triển khai
chiến lược phát triển tập
trung vào các yếu tố mang
tính căn cơ của Trung tâm
trong những năm qua mà
trọng tâm là nỗ lực đổi
mới toàn diện... Để có thể
truyền cảm hứng tốt nhất
cho các em học sinh các
thầy cô giáo tại Trung tâm
đều xác định trở thành tấm
gương để các em noi theo
học tập.
Theo Thiếu tướng, TS
Phạm Đức Tú - Vụ trưởng
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Một buổi huấn luyện của Trung tâm Giáo dục QP&AN, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Vụ Giáo dục QP&AN, Bộ
Giáo dục và Đào tạo: Cấp
ủy BGĐ Trung tâm rất
quyết liệt trong đổi mới cả
nội dung chương trình lẫn
phương pháp giảng dạy.
Tập trung đổi mới chương
trình nội dung đào tạo theo
đúng sự chỉ đạo của Bộ.
Trung tâm đầu tư mạnh
vào đổi mới phương pháp
giảng dạy theo tinh thần
đổi mới của Nghị quyết 29
của Đảng đấy là phát huy
năng lực tính sáng tạo của
người học. Vụ Giáo dục
QP&AN đánh giá cao việc
nâng cao chất lượng đội
ngũ giảng viên của Trung
tâm, đây là điều quyết định
chất lượng giáo dục đào
tạo đối với dạy học môn

giáo dục QP&AN với sinh
viên tại các Trung tâm.
Trung tâm Giáo dục
QP&AN, Trường Đại học
Sư phạm Hà Nội 2 đã
thực hiện 205 khóa học,
cấp chứng chỉ giáo dục
QP&AN cho gần 300.000
sinh viên của 26 trường
đại học, cao đẳng… 10
khóa ngắn hạn, nhiều
khóa khóa dài hạn chính
qui và văn bằng 2… đào
tạo gần 1.000 giáo viên
giáo dục QP&AN. Đó là
những con số biết nói cho
sự đóng góp của Trung
tâm trong nhiệm vụ giáo
dục QP&AN cho học sinh
sinh viên và đào tạo giáo
viên giáo dục QP&AN cho
quốc gia.

Cùng với đòi hỏi của
công cuộc xây dựng đất
nước, nhiệm vụ bảo vệ
Tổ quốc đang đặt lên vai
thế hệ trẻ. Và những khóa
học giáo dục QP&AN đã
và đang kiến tạo nhiều
“giá trị mới” cho thế hệ trẻ.
Gắn bó với sứ mệnh vinh
quang ấy, các cán bộ, giáo
viên, nhân viên Trung tâm
Giáo dục QP&AN, Trường
Đại học Sư phạm Hà Nội
2 đang nỗ lực từng ngày,
bằng sự nhiệt tâm, sáng
tạo, vượt khó tiếp lửa yêu
nước, tinh thần tự hào dân
tộc và khơi dậy ý thức
trách nhiệm của tuổi trẻ
trong công cuộc giữ nước
hôm nay.
Tú Linh
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HÀ NỘI:

Phát huy vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới
Trong suốt 90 năm ra đời
và phát triển, MTTQ TP
Hà Nội đã có những đóng
góp to lớn cho sự nghiệp
cách mạng đối với Nhân
dân Thủ đô. Đặc biệt,
trong giai đoạn đổi mới
đất nước, Mặt trận tiếp tục
tập hợp rộng rãi các tầng
lớp Nhân dân, đảm bảo
sự thống nhất cao về tư
tưởng, hành động, để Hà
Nội xứng đáng là trung
tâm của cả nước.

Đ/c Nguyễn Lan Hương - UVBTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP
phát biểu tại hội nghị tọa đàm.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA
CÁC HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trong
những năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp
TP đã tích cực chú trọng đổi mới nội dung và
phương thức hoạt động. Khối đại đoàn kết toàn
dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy,
tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng nền
tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất
nước. Các CVĐ, các phong trào thi đua được
triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy
mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo
của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng
đồng tham gia giải quyết các vấn đề xã hội.
Gần đây, MTTQ TP cũng tích cực tham gia
phòng, chống dịch COVID-19; xây dựng Nông
thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững
được các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp
Nhân dân ghi nhận. Công tác giám sát và phản
biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng
Nhà nước được quan tâm; vai trò đại diện, bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của
Nhân dân, tham gia phòng, chống tham nhũng,
lãng phí được tăng cường.
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Hoạt động của Mặt trận ngày càng đổi mới
và hướng mạnh về cơ sở, tạo tiền đề quan
trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt
động. Tuy nhiên, hoạt động của MTTQ các
cấp chưa đều và chưa bền vững. Hoạt động
giám sát, phản biện xã hội, kết quả tập hợp,
đoàn kết các tầng lớp Nhân dân; vai trò đại
diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính
đáng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân
còn một số mặt hạn chế. Công tác phối hợp
hành động giữa MTTQ và các tổ chức để chủ
động tham gia cùng Đảng, chính quyền trong
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
đôi khi còn chưa rõ...
Ông Phạm Lợi - Chủ nhiệm Hội đồng Tư
vấn Văn hóa xã hội cho rằng, trong thời gian
qua, các HĐTV đã có những hoạt động tích
cực trong việc tư vấn, phản biện xã hội một
số chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây
dựng pháp luật, xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền. Nhiều thành viên trong Hội
đồng tư vấn có trình độ chính trị, kinh tế - xã
hội, rất nhiệt tình, trách nhiệm tham gia hoạt
động. Tuy nhiên để nâng cao chất lượng hoạt
động các Hội đồng Tư vấn cần tăng cường
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hoạt động giám sát, khảo sát, hiểu rõ đời
sống, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để
lấy đó làm căn cứ quan trọng trong hoạt động.
TS. Đinh Hạnh - Chủ nhiệm Hội đồng Tư
vấn Kinh tế lại cho rằng cần soát xét lại chức
năng, nhiệm vụ của Hội đồng Tư vấn, tập trung
vào một số việc then chốt phù hợp với Luật Mặt
trận, không dàn trải, tránh việc nào cũng tư vấn
phản biện nhưng ít nội dung sâu sắc.
“Mặt trận TP thử thí điểm tổ chức Hội đồng
Tư vấn theo mô hình “Hội đồng Tư vấn theo vụ
việc”, không cố định thành viên Hội đồng Tư vấn,
không theo nhiệm kỳ. Có việc gì cần tư vấn, Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP mời trực
tiếp chuyên gia giỏi thuộc lĩnh vực đó tham gia.
Hội đồng tư vấn chỉ cần có một vài thành viên
thường trực, chuyên trách công tác tại Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP”, TS. Đinh Hạnh đề xuất.
ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG MẶT TRẬN CƠ SỞ
Trong 90 năm xây dựng và trưởng thành,
MTTQ cơ sở đóng vai trò quan trọng để thực
hiện tốt các phong trào, các CVĐ do Mặt trận
phát động. Tiêu biểu như Ủy ban MTTQ Việt
Nam phường Đức Giang, quận Long Biên đã
thực hiện tốt mô hình tự quản trong bảo vệ môi
trường. Bà Cao Thị Mai Nguyệt - Chủ tịch Ủy
ban MTTQ Việt Nam phường Đức Giang cho
biết, các thành viên của tổ tự quản ở phường
Đức Giang là những người có uy tín trong cộng
đồng; vận động hơn 6.200 hộ gia đình cam kết
đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, hạn chế
sử dụng túi nilon; khuyến khích người dân biến
điểm chân rác thành vườn hoa, ngõ bích họa,
vận động 100% người dân chăm sóc ít nhất 1
cây xanh.
“Các tổ tự quản cũng thường xuyên phát
hiện vi phạm về vệ sinh môi trường để kịp thời
đề nghị UBND phường xử lý kịp thời; qua đó,
các trường hợp vi phạm đã giảm dần. Để hoạt
động của các tổ tự quản có hiệu quả, cần kịp
thời kiểm tra đôn đốc, khích lệ, biểu dương khen
thưởng các nhân tố tích cực; Các cấp chính
quyền chỉ đạo xử lý quyết liệt các trường hợp vi
phạm…”, bà Cao Thị Minh Nguyệt chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Quyên - Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã Xuân Canh, huyện Đông

Anh lại đề cập đến nhiều hoạt động nổi bật
trong giám sát đầu tư của cộng đồng góp
phần quan trọng trong việc thực hiện quy chế
dân chủ ở cơ sở. Ngay từ đầu năm, MTTQ xã
đã chỉ đạo Ban TTND xây dựng kế hoạch hoạt
động, tổ chức triển khai và thực hiện đầy đủ
các công việc theo tháng, theo quý, đảm bảo
tiến độ, khối lượng và chất lượng công việc.
“Để thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, hàng
tháng, hàng quý Ban TTND xã đã đề xuất
kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét
giải quyết, các vấn đề bức xúc trong cộng
đồng dân cư để không ảnh hưởng đến an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ nhận thức
về vai trò, trách nhiệm của Ban TTND, từng
thành viên Ban TTND luôn nêu cao tinh thần
trách nhiệm trong công việc. Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã cũng đã trang bị đầy đủ các văn
bản, tài liệu cho thành viên Ban TTND để
phục vụ tốt trong công việc. Nhất là những
vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai, lấn
chiếm đất công, trật tự đô thị, xây dựng trái
phép…”, bà Quyên chia sẻ.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn
Lan Hương cho biết, trải qua 90 năm ra đời,
phát triển, MTTQ Việt Nam đã đáp ứng được
yêu cầu của các giai đoạn. Bà con đặt nhiều kỳ
vọng vào sự thay đổi về chất trong hiệu quả của
công tác Mặt trận thời kỳ mới. Đây là cơ sở, là
căn cứ quan trọng cả về lý luận và thực tiễn để
Mặt trận các cấp quan tâm, lựa chọn những mô
hình để thực hiện. Nhất là trong công tác vận
động ủng hộ người dân ở những nơi khó khăn.
Bà Nguyễn Lan Hương cũng khẳng định,
MTTQ Việt Nam đã có đầy đủ văn bản, công
cụ pháp luật để xác định vị trí, vai trò, chức
năng, nhiệm vụ của Mặt trận. Quá trình cụ thể
hóa các văn bản chỉ đạo cần phải bắt đầu từ
cán bộ, đảng viên. Có như vậy mới hoàn thành
được sứ mệnh của Mặt trận là phát huy được
sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trong quá trình hoạt động, Mặt trận các cấp
phải đảm bảo nguyên tắc hoạt động là hiệp
thương dân chủ, thống nhất hành động; đại
diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng
của người dân. 
Tuệ Phương
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Tưng bừng Ngày hội
Đại đoàn kết toàn dân tộc
H
òa cùng khí thế thi
đua sôi nổi, hướng
về kỷ niệm 90
năm Ngày thành lập Mặt
trận Dân tộc thống nhất
Việt Nam (18/11/1930 18/11/2020), các khu dân
cư trên địa TP Hà Nội đã
đồng loạt tổ chức Ngày hội
Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Cũng như mọi năm, Ngày
hội năm nay được tổ chức
chu đáo về phần lễ lẫn
phần hội, góp phần thắt
chặt thêm tình đoàn kết
của người dân trong cộng
đồng dân cư nhưng vẫn
đảm bảo an toàn trong
bối cảnh cả nước tiếp tục
phòng, chống dịch bệnh
COVID-19.
Từ ngày 01/11/2020
đến ngày 18/11/2020,
không khí tổ chức Ngày
hội Đại đoàn kết toàn dân
tộc tại các khu dân cư trên
địa bàn TP Hà Nội trở nên
rộn ràng hơn, với nhiều
hoạt động phong phú và
đa dạng. Tại Ngày hội,
mọi người cùng nhau ôn
lại truyền thống vẻ vang
chặng đường 90 năm
thành lập và trưởng thành
của Mặt trận Dân tộc
thống nhất Việt Nam, nay
là Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam; đánh giá kết quả 05
năm thực hiện các cuộc
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Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho cán bộ lão thành cách mạng,
cán bộ ền khởi nghĩa, thương binh, cán bộ bị địch bắt tù đày, người cao tuổi
tại địa bàn phường Điện Biên, quận Ba Đình.

vận động, các phong trào
thi đua yêu nước ở cộng
đồng dân cư, trọng tâm là
cuộc vận động “Toàn dân
đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh”
và 03 năm thực hiện Quy
tắc ứng xử nơi công cộng
trên địa bàn TP Hà Nội,
công tác đền ơn đáp nghĩa,
xóa đói giảm nghèo, biểu
dương những gia đình
tiêu biểu, tặng quà cho hộ
nghèo, hộ gia đình chính
sách và tổ chức nhiều tiết
mục giao lưu văn nghệ, trò
chơi dân gian… Qua đó,
không chỉ tạo cầu nối gắn
kết để người dân phát huy

dân chủ, tinh thần đoàn
kết ngay ở cơ sở mà còn là
dịp để cán bộ lắng nghe ý
kiến của Nhân dân qua hệ
thống chính trị tại cơ sở.
Ngày hội đại đoàn kết
toàn dân tộc đã trở thành
một hoạt động mang ý
nghĩa sâu sắc trong cộng
đồng khu dân cư, góp phần
cổ vũ, nâng cao tinh thần
thi đua yêu nước trong
Nhân dân tại các khu dân
cư, từ đó tích cực tham gia
đóng góp công sức xây
dựng Thủ đô ngày càng
phát triển. 
Bài: Ngọc Mai
Ảnh: Thế Khánh

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

UVBCT, Phó Thủ tướng
Thường trực Chính phủ
Trương Hòa Bình cùng các
đ/c lãnh đạo TP dự Ngày hội
Đại đoàn kết toàn dân tộc
tại phường Trần Hưng Đạo,
quận Hoàn Kiếm.

UVBCT, Bí thư Thành ủy
Hà Nội Vương Đình Huệ
và Bí thư TW Đảng,
Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ
Việt Nam Trần Thanh Mẫn
dự Ngày hội Đại đoàn kết
toàn dân tộc tại phường
Quán Thánh, quận Ba Đình.

UVBCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ dự Ngày hội
Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Quán Thánh, quận Ba Đình.

Đ/c Hầu A Lềnh - UVTWĐ, Phó Chủ tịch Thường trực,
Tổng Thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam dự Ngày hội
Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Điện Biên, quận Ba Đình.
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UVTWĐ, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cùng các đ/c
lãnh đạo TP trao quà cho các hộ gia đình tại Ngày hội
Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Nam Đồng, quận
Đống Đa.

UVTWĐ Ngô Thị Thanh Hằng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn
dân tộc tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quà
cho các hộ gia đình tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại
xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì.

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chú tịch Thường trực HĐND TP
Nguyễn Ngọc Tuấn và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Anh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn
kết toàn dân tộc tại xã Văn Bình, huyện Thường Tín.

Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP
Nguyễn Thị Bích Ngọc tặng hoa trong Ngày hội Đại đoàn kết
toàn dân tộc tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tặng hoa trong
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Tri Thủy, huyện
Phú Xuyên.

28

DÂN CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT SỐ 93 - THÁNG 12/2020

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

UVBCT, Bí thư Thành ủy
Vương Đình Huệ và UVBTV
Thành ủy, Chủ tịch Ủy
ban MTTQ Việt Nam TP
Nguyễn Lan Hương tặng
hoa và quà tại Ngày hội
Đại đoàn kết toàn dân
tộc phường Phú Thượng,
quận Tây Hồ.

UVBTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP
Nguyễn Lan Hương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
tại phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Sỹ Trường
trao quà tặng của TP cho khu dân cư thôn Gốc Báng, xã An
Phú, huyện Mỹ Đức.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đàm Văn Huân
trao quà tặng của TP cho các hộ gia đình trong Ngày hội
Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Thị Kim Dung
trao quà tặng của TP cho các hộ gia đình khu dân cư thôn
Yên Bài, xã Yên Bài, huyện Ba Vì.
SỐ 93 - THÁNG 12/2020 DÂN CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT
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Nhân rộng gương điển hình tiên tiến
trong công tác Mặt trận
Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)
và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã
tổ chức Cuộc thi viết về những tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận năm
2020, phát động từ cuối tháng 02/2020, kết thúc vào ngày 30/6 và triển khai tới các đối tượng
là cán bộ Mặt trận trong hệ thống MTTQ Việt Nam TP các cấp. Cuộc thi là đợt sinh hoạt
chính trị sâu rộng, nhằm nâng cao nhận thức, vai trò của tổ chức Mặt trận trong tình hình mới.

N

gày 16/11 vừa qua, Ủy
ban MTTQ Việt Nam
TP đã tổ chức tổng kết,
trao giải Cuộc thi viết và biểu
dương gương điển hình tiên
tiến trong công tác Mặt trận
năm 2020. Trình bày báo cáo
tổng kết về Cuộc thi viết, đồng
chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó
Chủ tịch Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP cho biết:
Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận
được 136 bài tham gia dự thi
được lựa chọn tại cơ sở. Các
bài dự thi chủ yếu tập trung
viết về các điển hình tập thể,
cá nhân trong công tác tuyên
truyền, vận động các tầng lớp
Nhân dân, phát huy sức mạnh
đại đoàn kết toàn dân tộc; Các
CVĐ, các phong trào thi đua
yêu nước do MTTQ chủ trì,
phát động hoặc phối hợp thực
hiện; Công tác giám sát, phản
biện xã hội, TTND; Tham gia
phòng chống tham nhũng
lãng phí, tham gia xây dựng
Đảng, chính quyền và hoạt
động của MTTQ các cấp…
Ban Giám khảo cuộc thi đã
triển khai tổ chức chấm thi với
nguyên tắc công tâm, khách
quan, trung thực, đúng thể lệ,
đáp án và thang điểm do Ban
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Đ/c Nguyễn Lan Hương - UVBTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
TP trao giải Cuộc thi viết về những tấm gương điển hình ên ến trong CTMT.

Tổ chức cuộc thi xây dựng. Qua hai vòng sơ khảo và chung kết,
Ban giám khảo cuộc thi đã thống nhất trao 1 giải Đặc biệt, 1 giải
Nhất, 4 giải Ba, 12 giải Khuyến khích.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương
cho biết, đây là năm đầu tiên MTTQ TP tổ chức Cuộc thi viết về
những tấm gương cán bộ Mặt trận. Cuộc thi đã nhận được sự
hưởng ứng, nhiệt tình của các cán bộ Mặt trận cơ sở, các nhà
báo chuyên và bán chuyên nghiệp tham gia dự thi. Các bài viết
có tính phát hiện cao, trở thành các tác phẩm ấn tượng viết về
cán bộ Mặt trận, những người đang thực hiện các công việc thầm
lặng tại cơ sở; góp phần lan tỏa việc làm đẹp ở cộng đồng dân
cư. Việc này còn là sự khích lệ, động viên để những tấm gương
điển hình tiếp tục cống hiến vì cộng đồng dân cư, vì công việc
chung. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự tham gia
tích cực của các cấp cơ sở, cán bộ Mặt trận, các nhà báo trong
thời gian tới để công tác Mặt trận ngày càng lan tỏa sâu rộng,
mang lại hiệu quả tích cực. 
Ngọc Mai

XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN

ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC
GIÁM SÁT CỦA MTTQ VIỆT NAM
CÁC CẤP TP
Tăng cường hoạt động giám sát là một nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ
Việt Nam các cấp TP Hà Nội, thông qua hoạt động giám sát nhằm thực hiện
dân chủ ở cơ sở, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của
nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin giữa dân với Đảng
và chính quyền.

T

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP giám sát công tác ếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
tại UBND huyện Đông Anh.

hực hiện Chương trình
Giám sát năm 2020,
Ban Thường trực Ủy
ban MTTQ Việt Nam TP Hà
Nội tổ chức giám sát công
tác tiếp công dân và giải
quyết khiếu nại, tố cáo của
UBND quận Thanh Xuân
và UBND huyện Đông Anh,
TP Hà Nội.
Theo báo cáo của UBND
quận Thanh Xuân trong
thời gian từ 01/10/2019
đến hết ngày 30/09/2020

đã tiếp 172 lượt công dân;
thụ lý 148 đơn phản ánh,
kiến nghị, khiếu nại, tố cáo
thuộc thẩm quyền; tổ chức
04 cuộc đối thoại với công
dân để giải quyết vụ việc
trên địa bàn; tổng số vụ
việc phức tạp, kéo dài của
địa phương có 01 vụ đang
giải quyết. UBND huyện
Đông Anh đã tiếp 698 lượt
công dân tại trụ sở UBND
huyện; thụ lý 735 đơn phản
ánh, kiến nghị, khiếu nại,

tố cáo thuộc thẩm quyền;
tổ chức 08 cuộc đối thoại
với công dân để giải quyết
vụ việc trên địa bàn; tổng
số vụ việc phức tạp, kéo
dài của địa phương có 22
vụ đã giải quyết dứt điểm
21 vụ còn 01 vụ việc đang
giải quyết.
Liên quan đến vụ việc cụ
thể tại quận Thanh Xuân
là vụ tố cáo việc chiếm
dụng ngõ đi chung của bà

Cao Thị Yến tại số nhà 26
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phố Tô Vĩnh Diện, phường
Khương Trung, quận Thanh
Xuân, TP Hà Nội kéo dài
16 năm. UBND TP Hà Nội
đã có nhiều văn bản thông
báo, kết luận và chỉ đạo
giải quyết việc chiếm ngõ
đi chung của hộ gia đình bà
Nguyễn Thị Nhung tại số
nhà 28 phố Tô Vĩnh Diện,
phường Khương Trung,
quận Thanh Xuân, TP Hà
Nội. Tuy nhiên UBND quận
Thanh Xuân chưa giải
quyết dứt điểm vụ việc trên.
Sau khi Ủy ban MTTQ Việt
Nam TP Hà Nội triển khai
thực hiện giám sát, UBND
quận đã chỉ đạo quyết liệt
tổ chức cưỡng chế, xử lý
vụ việc vi phạm lấn chiếm
nêu trên.
Đối với vụ việc cụ thể tại
huyện Đông Anh kéo dài
12 năm, cụ thể: năm 2009,
10 hộ dân trúng thầu đất
đấu giá tại khu Bắc cầu Đá,
phố Vân Trì, xã Vân Nội đã
nộp tiền đất, tiền thuế hàng
năm đầy đủ nhưng chỉ được
cấp giấy xác nhận đăng ký
đất đai ngày 05/05/2017,
chưa được cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất.
Qua giám sát của MTTQ
TP nguyên nhân chậm trễ
có trách nhiệm của 10 hộ
gia đình, cá nhân do chậm
nộp tiền sử dụng đất; trách
nhiệm của UBND xã Vân
Nội năm 2009 do thực hiện
việc thu tiền đất, giao đất
không đúng quy định dẫn
đến vi phạm pháp luật đất
đai; trách nhiệm của phòng
Tài nguyên và Môi trường
huyện trong công tác tham
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mưu quản lý Nhà nước về
đất đai trên địa bàn huyện
Đông Anh. Hiện nay, UBND
huyện đã có báo cáo xin
ý kiến UBND TP, Sở Tài
nguyên và Môi trường để
giải quyết dứt việc cấp
GCN QSD đất của các hộ
nêu trên.
Kết quả giám sát cho
thấy UBND quận Thanh
Xuân và UBND huyện
Đông Anh đã thực hiện
nghiêm túc công tác phổ
biến, quán triệt, triển khai
thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW
của Bộ Chính trị, Chỉ thị số
15-CT/TU của Thành ủy Hà
Nội, Luật Tiếp công dân,
Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo
và các văn bản quy phạm
pháp luật khác về tiếp công
dân, khiếu nại, tố cáo ở địa
phương; ban hành các văn
bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ
chức thực hiện Chỉ thị số 35CT/TW của Bộ Chính trị và
Chỉ thị số 15-CT/TU ngày
16/12/2016 của Thành ủy
Hà Nội; thực hiện trách
nhiệm của người đứng đầu
chính quyền trong công tác
tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,
phản ánh của Nhân dân;
tăng cường công tác tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật để người dân hiểu
rõ và chấp hành đúng chủ
trương đường lối của đảng,
chính sách pháp luật của
Nhà nước về tiếp công dân,
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,
phản ánh; việc thực hiện
nâng cao chất lượng, hình
thức tư vấn pháp luật, công
tác hòa giải ở cơ sở; củng

cố, kiện toàn tổ chức, đội
ngũ cán bộ làm công tác
tiếp công dân.
Bên cạnh những kết
quả đạt được, đoàn giám
sát cũng chỉ ra những hạn
chế như chưa giải quyết
dứt điểm các vụ việc, còn
để xảy ra vụ việc kéo dài
nhiều năm, làm ảnh hưởng
đến quyền và lợi ích hợp
pháp, chính đáng của công
dân, gây mất đoàn kết
trong nội bộ dân cư, ảnh
hưởng đến an ninh, trật tự
của địa phương.
Phát biểu Kết luận tại
buổi làm việc, Trưởng
đoàn giám sát Đàm Văn
Huân đề nghị thời gian tới
UBND quận Thanh Xuân
và UBND huyện Đông Anh
cần rà soát, đánh giá vai
trò của người đứng đầu
trong công tác tiếp công
dân cả ở cấp huyện và cấp
xã, đánh giá những tồn tại
trong việc giải quyết khiếu
nại, tố cáo của công dân.
Đồng thời, đề nghị các đơn
vị đưa những kiến nghị,
đề xuất giải pháp để giải
quyết dứt điểm các vụ việc
đang diễn ra, giải pháp ổn
định tình hình trật tự tại địa
bàn dân cư sau khi vụ việc
được giải quyết.
Trong thời gian tới MTTQ
Việt Nam các cấp cần
tiếp tục đổi mới nội dung,
phương thức giám sát để
hoạt động giám sát thiết
thực, hiệu quả góp phần
tham gia xây dựng Đảng
và chính quyền trong sạch,
vững mạnh.
Lê Hương

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

HỘI KHUYẾN HỌC HÀ NỘI

LÀM THEO LỜI BÁC DẠY VỀ HỌC TẬP SUỐT ÐỜI
Xác định giáo dục là nhiệm vụ vô cùng cấp bách, ngay buổi họp đầu tiên của Hội đồng
Chính phủ, ngày 03 tháng 9 năm1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yêu cầu xếp chống nạn mù
chữ là việc quan trọng thứ hai phải làm ngay chỉ sau việc chống nạn đói, Người nói:“ Nạn dốt
là một trong những phương pháp thâm độc mà thực dân dùng để cai trị chúng ta. Hơn 90%
đồng bào bị mù chữ. Thế mà chỉ cần ba tháng là đọc được, viết được tiếng nước ta. Một dân
tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy tôi đề nghị mở một chiến dịch chống nạn mù chữ”.

Đại hội các mô hình
học tập êu biểu và
tổng kết 5 năm thực
hiện Quyết định 281/
QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ của Hội
Khuyến học TP.

H

à Nội có mặt bằng
dân trí cao vào thời
điểm ấy, nhưng nhiều
lớp bình dân học vụ vẫn được
khai giảng trong nhiệt huyết
bừng bừng khắp trong, ngoài
TP. Họ dạy cho người lao
động mù chữ, người già quá
tuổi đi học và cả các trẻ em
nghèo khó không được đến
trường. Bác Hồ coi con người
là vốn quý nhất, là nhân tố
quan trọng nhất quyết định
mọi thành công. Chính vì
thế, con người có nhận thức
đúng đắn, có tri thức thì mới

có thể thắng lợi. Câu nói của
Bác đã nhấn mạnh, đề cao
vai trò của giáo dục đối với
con người. Trong giai đoạn
hiện nay, giáo dục càng
phải được đề cao và đầu tư
để phát triển. Đảng và Nhà
nước ta đã xác định rõ: Giáo
dục, đào tạo cùng với khoa
học, công nghệ là quốc sách
hàng đầu.
Trong những năm qua,
Hội Khuyến học Hà Nội đã
học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh theo chủ đề từng năm

do Thành ủy, HĐND, UBND
TP chỉ đạo, MTTQ TP hướng
dẫn với tư cách một tổ chức
thành viên. Hội chủ động
xây dựng chương trình, kế
hoạch thực hiện gắn với
nhiệm vụ chính trị của Hội
Khuyến học các cấp trong
TP. Hàng năm, Hội đã mời
báo cáo viên nói chuyện về
gương học tập suốt đời của
Bác, tư tưởng Hồ Chí Minh
về giáo dục. Sau đó Hội đã
tổ chức tọa đàm, phát động
phong trào thi đua “Dân vận

khéo” trong vận động Nhân
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dân Thủ đô học tập thường
xuyên, học tập suốt đời. Mỗi
năm Hội Khuyến học Hà
Nội đã thực hiện chuyên đề
mang tính ứng dụng thực
tiễn trong xây dựng các mô
hình học tập. Năm 2020,
hai chuyên đề được chọn
đó là: “Vận động người lớn
học tập thường xuyên, học
tập suốt đời” và chuyên đề
“Xây dựng, phát triển các
đơn vị học tập”, đặc biệt là
các cơ quan, doanh nghiệp,
lực lượng vũ trang… (đây là
mô hình còn nhiều khó khăn
trong thời gian qua).
Kết quả của việc học
Bác bằng những việc làm
cụ thể đó đã giúp cho Hội
Khuyến học các cấp của Hà
Nội ngày càng phát triển;
công tác tuyên truyền về
khuyến học, khuyến tài, xây
dựng xã hội học tập ngày
được chú trọng. Hàng năm
Hội đã tổ chức tập huấn,
hướng dẫn nghiệp vụ nhằm
giúp cán bộ, hội viên làm
công tác tuyên truyền có kỹ
năng, vững vàng về nghiệp
vụ. Nội dung công tác tuyên
truyền tập trung vào tuyên
truyền các văn bản lãnh
đạo, chỉ đạo của TW, TP
về công tác khuyến học,
khuyến tài, xây dựng xã hội
học tập, xây dựng các mô
hình học tập, phong trào học
tập suốt đời theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh. Hội tổ chức biểu
dương gương tuyên truyền
viên giỏi của TP. Phát động
viết bài tuyên truyền, mỗi
năm Hội đã phát hành hai
cuốn tập san khuyến học;
34

DÂN CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT SỐ 93 - THÁNG 12/2020

xây dựng trang web của Hội
có chất lượng được nhiều
người trong và ngoài nước
truy cập.
Thực hiện Quyết định
281/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ, Ban Chấp hành
Hội đã tích cực hoạt động
tạo được phong trào từ cơ
sở đến TP, xây dựng và phát
triển các mô hình học tập cả
bề rộng và chiều sâu. Kết
quả gia đình, dòng họ, cộng
đồng, đơn vị học tập năm
sau cao hơn năm trước.
Tính đến hết năm 2019,
gia đình học tập đạt 62,4%;
dòng họ học tập đạt 54,1%;
cộng đồng học tập đạt 90%;
đơn vị học tập đạt 87,3%.
Thực hiện Thông tư 44 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo kết
quả xây dựng xã, phường
học tập đạt 50% loại tốt và
25% loại khá.
Nhiệm kỳ qua, mặc dù
trong điều kiện hoạt động
còn nhiều khó khăn Hội
khuyến học từ cơ sở đến TP
đã tạo được nguồn lực xã hội
hóa to lớn trong sự nghiệp
khuyến học, khuyến tài, xây
dựng xã hội học tập. Riêng
năm 2019, số quỹ toàn TP
đạt trên 346 tỷ đồng, đạt
bình quân 44.000đ/1 người
dân. Hàng năm, các cấp hội
đã tổ chức hàng ngàn đợt
trao học bổng, khen thưởng
các em học sinh, sinh viên
có hoàn cảnh khó khăn vươn
lên học giỏi; học sinh, sinh
viên đạt giải cao trong các kỳ
thi cấp huyện, TP, quốc gia,
quốc tế; những gương người
lớn có sáng kiến, sáng tạo,
có thành tích xuất sắc trong

học tập, lao động sản xuất.
Trao học bổng, phần thưởng
khuyến học, khuyến tài đã
trở thành nét đẹp truyền
thống của TP. Cùng với sự
phấn đấu nỗ lực của các hội
khuyến học cơ sở. Nhiệm
kỳ 2015 - 2020, Hội Khuyến
học Hà Nội đã nhận được
nhiều phần thưởng cao quý:
1 Huân chương Lao động
hạng Nhì, 4 Cờ thi đua xuất
sắc của TW Hội Khuyến
học Việt Nam, 1 Bằng khen
của Thành ủy Hà Nội, 3 cờ
thi đua xuất sắc của UBND
TP và nhiều bằng khen, giấy
khen khác.
Trong thời gian tới, Hội
Khuyến học Hà Nội tiếp tục
thực hiện lời Bác dạy bằng
những hành động thiết thực,
cụ thể, đúng với chức năng,
nhiệm vụ của tổ chức Hội,
đó là: Hội tiếp tục trang bị kỹ
năng tự học cho cán bộ, hội
viên khuyến học. Thực hiện
chuyên đề vận động người
lớn học tập thường xuyên,
học tập suốt đời. Tổ chức tọa
đàm sâu về tiêu chí mô hình
“Công dân học tập” theo chỉ
đạo của TW Hội Khuyến học
Việt Nam. Tiếp tục xây dựng
các mô hình học tập. Bằng
các hình thức tuyên truyền
như xây dựng kỷ yếu, clip,
phóng sự về khuyến học, tọa
đàm, viết bài… Vinh danh các
gương học tập tiêu biểu để
lan tỏa trong mỗi người dân
Thủ đô về tinh thần học tập.
Tiếp tục củng cố tổ chức, phát
triển hội viên, xây dựng Hội
vững mạnh. 
Nguyễn Thị Ngọc Minh
Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Nội

CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN
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Cuộc thi viết ”Hà Nội trong tôi”

hân kỷ niệm 1010 năm
Thăng Long - Hà Nội, Liên
hiệp các tổ chức Hữu nghị
TP Hà Nội tổ chức Cuộc thi viết với
chủ đề “Hà Nội trong tôi”. Cuộc thi
nhằm khơi dậy tình yêu, niềm tự
hào của người dân Việt Nam trong
và ngoài nước đối với Thủ đô, đồng
thời là dịp để bạn bè quốc tế thể
hiện tình cảm với mảnh đất ngàn
năm văn hiến, giúp tăng cường sự
hiểu biết và tình đoàn kết hữu nghị
giữa Nhân dân Việt Nam, Nhân
dân Thủ đô Hà Nội với bạn bè Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao giải Nhất
Cuộc thi viết “Hà Nội trong tôi” cho tác giả Saleem (Pales n).
quốc tế.
Đối tượng dự thi là các công dân người nước đó là niềm vui khi nói được tiếng Việt, được đi
ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài. Các chợ và mặc cả, đó là ấn tượng về những món
tác phẩm dự thi có nội dung phản ánh mọi mặt ăn đường phố mà hiếm nơi nào có được, và
trong đời sống Thủ đô, là những ấn tượng, kỷ trên tất cả, điều mà bài viết nào cũng biểu lộ, là
niệm, cảm nhận của tác giả về Hà Nội qua quá niềm trân trọng tính cách và con người Hà Nội
thanh lịch, thân thiện, tốt bụng.
trình gắn bó.
Sau một thời gian làm việc khẩn trương,
Cuộc thi được tổ chức theo hình thức phát
động online, thí sinh gửi bài dự thi qua đường nghiêm túc, Ban Giám khảo cuộc thi đã triển
thư điện tử. Đây là điều rất thuận tiện cho các khai tổ chức chấm thi với nguyên tắc công tâm,
thí sinh gửi kèm ảnh, video minh họa để làm khách quan, trung thực và tổ chức Lễ Tổng kết
phong phú thêm cho bài dự thi viết. Hình thức và trao giải Cuộc thi viết “Hà Nội trong tôi” tại
này cũng vô cùng phù hợp trong tình hình đại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ, số 50
dịch COVID-19 hiện nay. Thời gian gửi bài dự Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
thi Cuộc thi viết từ ngày 20/9/2020 đến hết
Dự lễ trao giải có các đồng chí: Nguyễn Lan
ngày 20/10/2020.
Hương - UVBTV Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy
Trong thời gian tổ chức cuộc thi, Ban Tổ chức ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Chủ tịch Liên
nhận được 206 bài dự thi đến từ nhiều quốc hiệp các tổ chức Hữu nghị TP Hà Nội cùng các
gia khác nhau, như Nhật, Pháp, Nga, Đức, Đài đại diện các Sở, ban, ngành TP; Liên hiệp các
Loan, Ấn Độ, Indonesia, Mozambic, Philippin, tổ chức Hữu nghị TP Hà Nội; đại diện các Hội
Lào, Palestin, Đông Timo... Các bài thi được và Tổ chức thành viên; phóng viên các cơ quan
viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, có những thông tấn, báo chí của TW và Hà Nội. Về phía
thí sinh viết cả bằng 2 thứ tiếng. Trong đó, rất đại biểu Quốc tế có: Bà Pascoela Barreto dos
nhiều bài thi của thí sinh người nước ngoài cũng Santos - Đại sứ Đông Timo tại Việt Nam; Ông
được viết bằng tiếng Việt với lối hành văn rất tốt. David de Leon - Đại diện lâm thời Đại sứ quán
Mỗi bài viết là một góc nhìn về Hà Nội, nhưng Panama tại Việt Nam cùng phu nhân.
Phát biểu tại buổi Lễ trao giải Chủ tịch
tựu chung lại, các tác giả đều gửi gắm tình yêu
Hà Nội chân thành và sâu đậm, đó là ấn tượng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội - Chủ tịch
với kiến trúc, phong cảnh yên bình của Hà Nội,
(Xem tiếp trang 39)
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141 sản phẩm, dịch vụ đạt danh hiệu
“Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”
năm 2020

UVBCT, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài trao chứng nhận
cho Top 1 doanh nghiệp đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam được người êu dùng yêu thích” năm 2020.

Chương trình bình chọn “Hàng
Việt Nam được người tiêu dùng
yêu thích” của TP Hà Nội là
hoạt động tiêu biểu nằm trong
chuỗi hoạt động hưởng ứng
cuộc vận động (CVĐ) “Người
Việt Nam ưu tiên dùng hàng
Việt Nam” do Bộ Chính trị
phát động, nhằm tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho các
Doanh nghiệp có ý thức sản
xuất hàng hóa có chất lượng
cao, khẳng định thương hiệu.
Đồng thời, tuyên truyền nâng
cao niềm tự hào về hàng Việt
trong Nhân dân.
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ua nhiều năm tổ chức, chương trình đã thu
hút trên 900 sản phẩm hàng hóa, dịch vụ
của hơn 600 doanh nghiệp (DN) tham gia và
được người tiêu dùng yêu thích bình chọn, với nhiều
sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, thương hiệu như
khóa Việt Tiệp, cáp điện Thượng Đình CADI - SUN,
bình nước nóng Sơn Hà, đồ gia dụng Sunhouse, dệt
kim Đông Xuân, văn phòng phẩm Hồng Hà, cà phê
Minh Tiến, gốm sứ Minh Long, lụa Vạn Phúc, trà Việt
Xưa… Năm 2020, chương trình thu hút thêm 189 sản
phẩm của 103 DN, cơ sở sản xuất kinh doanh trên
địa bàn TP.
Nhằm tiếp tục lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu của
DN Việt để người tiêu dùng bình chọn, tôn vinh các
sản phẩm của DN được người tiêu dùng bình chọn,
giúp người tiêu dùng nhận biết được các sản phẩm
Việt Nam tốt, uy tín, chất lượng, phù hợp, chương
trình bình chọn năm nay được triển khai tới 12 nhóm
sản phẩm, dịch vụ, gồm: ngành hàng tiêu dùng; sản
phẩm công nghiệp; xây dựng, hóa mỹ phẩm; giáo

HƯỞNG ỨNG CVĐ “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”
dục, đào tạo; thủ công mỹ nghệ; hàng nông
sản thực phẩm, các sản phẩm OCOP và
các dịch vụ ngân hàng, nhà hàng, khách
sạn; truyền thông, viễn thông - công nghệ
thông tin; vận chuyển… Biểu điểm bình xét
sản phẩm đã điều chỉnh tăng mức điểm
ở các yếu tố về chất lượng, giá cả, bao bì
đóng gói thân thiện môi trường và sức ảnh
hưởng thị trường của sản phẩm, dịch vụ…
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP,
Phó Ban chỉ đạo CVĐ cho biết năm 2020
là năm thứ 11 TP tổ chức kết nối triển khai
bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu
dùng yêu thích. Năm nay chương trình bình
chọn lại có ý nghĩa hơn khi gắn với sự kiện
chính trị kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống
MTTQ Việt Nam của TP.
Để công tác tuyên truyền đạt kết quả
cao và đến được đông đảo người tiêu dùng,
Ban Tổ chức đã triển khai tuyên truyền
chương trình trên thành xe buýt từ ngày
07/10 đến hết ngày 07/11; đăng tải thông
tin tuyên truyền về chương trình và các
DN tham gia chương trình bình chọn qua
website www.binhchonhangviet.com.vn và
tổ chức bình chọn trực tiếp tại các điểm
công cộng, các hội chợ…
Ban tổ chức đã tiếp nhận 200 DN gửi hồ sơ
tham dự, có 103 DN với 189 sản phẩm, dịch
vụ đạt đủ tiêu chí tham gia bình chọn. Kết
quả bình chọn kênh online từ 01/8 đến 10/10
đạt 50.923 lượt bình chọn cho các sản phẩm,
dịch vụ, tăng 204,6% so với năm 2019. Triển
khai bình chọn tại các điểm đông dân cư từ
ngày 2/10 đến ngày 18/20 với tổng số phiếu
phát hành là 5.000 phiếu. Tổng lượt bình chọn
online và offline năm 2020 đạt 165.560 lượt
tăng 34,45% so với năm 2019. Ban tổ chức
cũng mời Ban giám khảo tổ chức chấm điểm
độc lập các sản phẩm tham gia bình chọn căn
cứ vào quy chế với thang điểm chuẩn 100 đã
được phê duyệt, kết hợp kênh thông tin kết
quả bình chọn trực tiếp, bình chọn online để
đánh giá, cho điểm từng sản phẩm, dịch vụ.
Kết quả 141 sản phẩm, dịch vụ của 103
DN thuộc 4 Top sản phẩm được người tiêu

dùng bình chọn đáp ứng quy định theo quy
chế bình chọn. Top 1 có 25 sản phẩm, dịch
vụ của 23 DN; Top 2 có 31 sản phẩm, dịch
vụ của 24 DN; Top 3 có 57 sản phẩm, dịch
vụ của 39 DN; Top 4 có 28 sản phẩm, dịch
vụ của 17 DN.
Bà Nguyễn Lan Hương - UVBTV Thành
ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP,
Trưởng Ban chỉ đạo CVĐ cho biết Chương
trình bình chọn “Hàng Việt Nam được
người tiêu dùng yêu thích” năm nay đã thu
hút được sự quan tâm của nhiều doanh
nghiệp trên địa bàn TP, việc này giúp cho
các DN tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, mở
rộng thị trường, xây dựng thương hiệu, góp
phần tích cực phát triển kinh tế trên địa
bàn Thủ đô. Đồng thời, cũng giúp người
tiêu dùng nhận biết, tiếp cận mặt hàng,
sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao.
Thời gian tới, Ban chỉ đạo CVĐ “Người
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
sẽ tiếp tục hoàn thiện, đổi mới, nâng cao
chất lượng chương trình bình chọn “Hàng
Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”;
phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể
chính trị - xã hội TP và các cơ quan thông
tin đại chúng trong việc tuyên truyền, vận
động nâng cao nhận thức trong hệ thống
chính trị và các tầng lớp Nhân dân tích cực
tham gia hưởng CVĐ “Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam” nói chung và
chương trình “Hàng Việt Nam được người
tiêu dùng yêu thích” nói riêng, tạo sự phát
triển chung cho các DN trên địa bàn TP,
khuyến khích sự sáng tạo các sản phẩm
mới, thúc đẩy các DN mới phát triển; bên
cạnh đó các DN cũng cần đổi mới để đem
những sản phẩm chất lượng cao, tốt nhất
đến người tiêu dùng.
Các sản phẩm được bình chọn năm
2020 được vinh danh “Hàng Việt Nam được
người tiêu dùng yêu thích” tại Lễ kỷ niệm
90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam
(18/11/1930 - 18/11/2020) vào tối ngày
07/11/2020 tại vườn hoa tượng đài vua Lý
Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
Ngọc Mai - Đăng Chung
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Ngăn chặn hàng giả, gian lận thương mại
dịp cuối năm
Cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người dân tăng mạnh, đây cũng là
thời gian hay xảy ra các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng
cấm, hàng giả diễn biến phức tạp. Để bình ổn thị trường hàng hóa, lực lượng quản lý thị
trường trên địa bàn tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
trong kinh doanh thương mại. Qua kiểm tra, các đơn vị thuộc Ban chỉ đạo 389 TP Hà Nội
liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu vi phạm hình sự.

N

gày 23/9, Đội Quản lý
thị trường số 1 - Cục
QLTT Hà Nội kiểm
tra cơ sở kinh doanh đóng gói
găng tay cao su thuộc Công
ty CP Đầu tư công nghệ mới
Hải Thịnh (địa chỉ lô CN2
Khu Công nghiệp Phú Nghĩa,
Chương Mỹ). Thời điểm này,
cơ cở đang cho công nhân
kiểm tra, phân loại găng tay
cao su trên hệ thống bơm hơi,
sản phẩm đạt và số sản phẩm
bị hỏng, rách sẽ được tách
riêng. Số lượng sản phẩm
găng tay cao su đã được kiểm
tra, phân loại là 190kg và
2.423 bao tải đựng găng tay
cao su chưa được phân loại,
không rõ chất lượng, không
có tem phụ (trên vỏ bao tải có
chữ nước ngoài, không phải
bao bì do nhà sản xuất Great
Eco Glove Factory đóng gói).
Đoàn kiểm tra đã tạm giữ
toàn bộ số găng tay cao su
có dấu hiệu không phù hợp
với tờ khai hải quan để tiếp
tục xác minh, làm rõ. Qua
thực tế kiểm tra và các giấy
tờ do Công ty CP đầu tư CN
mới Hải Thịnh xuất trình, cơ
quan chức năng nhận thấy
lô hàng găng tay cao su
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Lực lượng Công an - Quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa có dấu hiệu vi phạm.

nói trên thuộc Chương 40
- Nhóm 4015 - Phân nhóm
1900 của Phụ lục 1 danh
mục hàng tiêu dùng, thiết
bị y tế đã qua sử dụng cấm
nhập khẩu (Ban hành kèm
theo Thông tư số 12/2018/
TT-BCT ngày 15/06/2018
của Bộ trưởng Bộ Công
thương), có dấu hiệu tội
phạm theo Điểm đ, Khoản
1, Điều 190 Bộ Luật hình sự
năm 2015, vi phạm về gia
công, sản xuất hàng cấm
kinh doanh. Vụ việc đang
tiếp tục được điều tra, xác
minh làm rõ và xử lý theo
quy định của pháp luật.

Một vụ việc với trị giá hàng
hóa có dấu hiệu vi phạm
đặc biệt lớn, do Phòng Cảnh
sát kinh tế CATP thụ lý điều
tra. Theo đó, ngày 25/9, Cơ
quan CSĐT CATP Hà Nội
đã ra quyết định khởi tố vụ
án, khởi tố 6 bị can về tội
Vận chuyển trái phép hàng
hoá, tiền tệ qua biên giới,
quy định tại Điều 189 BLH;
trị giá hàng hóa vi phạm
khoảng 9 triệu USD.
Thông tin ban đầu cho biết,
các đối tượng trong vụ án này
đã thành lập nhiều công ty để
làm thủ tục hồ sơ tạm nhập
tái xuất lợi dụng vận chuyển

VÌ AN NINH TỔ QUỐC
hàng hóa, tiền tệ trái phép qua
biên giới.
Cuối tháng 9, tại Bưu điện
Thị xã Sơn Tây (phường
Quang Trung, thị xã Sơn Tây),
Chi cục Hải quan Chuyển
phát nhanh phối hợp với Đội
Kiểm soát phòng, chống ma
túy - Cục Hải quan TP Hà Nội
Đội 7 - Phòng Cảnh sát Môi
trường CATP, Đội Kiểm soát
phòng, chống ma túy - Cục
Hải quan Hà Nội, Đội 5 - Cục
Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan và Công
an thị xã Sơn Tây phát hiện
và thu giữ hơn 882 gam ma
túy tổng hợp dạng “đá”, được
cất giấu bên trong 2 độc bình
bằng gỗ trong bưu gửi từ thị xã
Sơn Tây, TP Hà Nội đi Nga.
Cơ quan chức năng đã bắt giữ
1 đối tượng, tiếp tục điều tra
mở rộng vụ án.
Ngày 8/10, Công an quận
Tây Hồ đã khám phá vụ Trịnh
Thị Ngọc Anh (SN 1999, quê
quán Bình Lục, Hà Nam) vận
chuyển 9.980 bao thuốc lá
điếu nhãn hiệu 555 do nước
ngoài sản xuất. Khám xét khẩn

cấp chỗ ở của Trịnh Ngọc Anh
tại địa chỉ số 34 xóm La, Đại
Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội,
cơ quan chức năng phát hiện,
thu giữ thêm 3.340 bao thuốc
lá điếu nhãn hiệu 555 do nước
ngoài sản xuất.
Căn cứ tài liệu thu thập,
ngày 14/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra
quyết định khởi tố vụ án, khởi
tố bị can đối với Trịnh Ngọc
Anh về tội Vận chuyển, tàng
trữ hàng cấm.
Ngày 13/10, Đội QLTT số
17 phối hợp cùng các đơn vị
chức năng CATP Hà Nội tiến
hành khám phương tiện vận
tải BKS: 98C-20045 và kiểm
tra 3 địa điểm kinh doanh thực
phẩm tại Chùa Tổng, La Phù,
Hoài Đức, Hà Nội liên quan
đến mặt hàng bột canh Hải
Châu có dấu hiệu giả mạo
nhãn hàng hóa (Giả tên và địa
chỉ của Công ty CP bánh kẹo
Hải Châu).
Kết quả kiểm tra và khám
phương tiện xác định toàn
bộ hàng hóa tổng số 28.470
gói, trọng lượng 6,5 tấn, trị

Cuộc thi viết “Hà Nội trong tôi”...
Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP Hà Nội
Nguyễn Lan Hương cho biết: Cuộc thi được
tổ chức với mong muốn tạo cơ hội cho bạn bè
quốc tế và người Việt Nam đang sinh sống ở
nước ngoài bày tỏ tình cảm của mình đối với
Thủ đô Hà Nội, qua đó tăng cường hiểu biết về
Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành phố vì hòa
bình, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP Hà Nội
phát động Cuộc thi viết “Hà Nội trong tôi” bằng
tiếng Việt và tiếng Anh. Cuộc thi đã nhận được
sự hưởng ứng nhiệt tình của các cán bộ đoàn
ngoại giao, sinh viên nước ngoài đang học tập
tại Hà Nội và người Việt Nam ở nước ngoài.

giá ước tính 130 triệu đồng
trên bao bì sản phẩm ghi:
sản phẩm của Công ty CP
bánh kẹo Hải Châu, Địa chỉ:
15 Mạc Thị Bưởi, Hai Bà
Trưng, Hà Nội.
Tại thời điểm kiểm tra, đại
diện Công ty CP bánh kẹo Hải
Châu có mặt và xác nhận toàn
bộ số hàng hóa trên là hàng
hóa giả mạo tên và địa chỉ
của Công ty CP bánh kẹo Hải
Châu, không phải do Công ty
CP bánh kẹo Hải Châu sản
xuất. Do vụ việc có dấu hiệu
tội phạm hình sự theo điều 193
BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ
sung năm 2017, nên đã được
chuyển giao đến Cơ quan An
ninh điều tra CATP Hà Nội để
thụ lý giải quyết
Thời gian tới, Ban chỉ
đạo sẽ tiếp tục tăng cường
kiểm tra phát hiện các hành
vi buôn lậu, sản xuất, buôn
bán hàng cấm, hàng giả và
gian lận thương mại trên địa
bàn, nhất là trong dịp Tết
Nguyên đán Tân Sửu 2021
đang đến gần. 
M.H

(Tiếp theo trang 35)

Nhiều bài viết được đầu tư công phu, nội dung
sâu sắc, thể hiện tình cảm yêu mến đặc biệt
của tác giả đối với Hà Nội, sử dụng văn phong
tiếng Việt nhuần nhuyễn, đi vào lòng người.
Đồng chí bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới sự
ủng hộ và tham gia tích cực cuộc thi của bạn
bè quốc tế đang sinh sống, làm việc tại Thủ đô
cũng như bà con Việt kiều ở nước ngoài.
Ban giám khảo đã thống nhất trao 1 giải
Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến
khích cho các thí sinh xuất sắc Cuộc thi viết
“Hà Nội trong tôi”. 
Vũ Hoàn
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Hành trình

không có điểm kết thúc

Sau 5 năm thực hiện
Chương trình số 02-CTr/
TU của Thành ủy Hà
Nội về “Phát triển nông
nghiệp, xây dựng nông
thôn mới (NTM), nâng
cao đời sống nông dân
giai đoạn 2016 - 2020”
đã đạt được những
kết quả nổi bật, rõ nét.
Đây là những nền tảng,
động lực quan trọng để
Hà Nội tiếp tục hành
trình không có điểm
kết thúc, hướng tới xây
dựng NTM nâng cao,
NTM kiểu mẫu mang
bản sắc Thủ đô nghìn
năm văn hiến.

Nhà Văn hóa thôn Xuân Đồng, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn - công trình trong
chương trình xây dựng NTM.

NÔNG THÔN MỚI VỀ ĐÍCH
TRƯỚC 2 NĂM
Theo Văn phòng Điều
phối Chương trình xây dựng
NTM Hà Nội, kết thúc giai
đoạn 2011 - 2015, TP có
201/386 xã (chiếm 52,07%)
và 1 huyện đạt chuẩn NTM
thì đến nay đã có 7 huyện,
thị xã (Đan Phượng, Đông
Anh, Thanh Trì, Hoài Đức,
Quốc Oai và Gia Lâm, thị
xã Sơn Tây) và 355/382 xã
(chiếm 92,9%) được UBND
TP công nhận đạt chuẩn
NTM (số xã hiện nay giảm
so với giai đoạn 2011 - 2015
do một số xã sáp nhập địa

giới hành chính). Kết quả
này hoàn thành trước 2 năm
so với mục tiêu đề ra và Hà
Nội hiện có số xã đạt chuẩn
NTM cao nhất cả nước. Bên
cạnh đó, Hà Nội đã có 13 xã
được công nhận xã đạt chuẩn
NTM nâng cao. Dự kiến đến
cuối năm 2020, Hà Nội có 10
huyện, thị xã và 371 xã đạt
chuẩn NTM (chiếm 96,1%),
23 xã đạt chuẩn NTM nâng
cao. Đến năm 2021, sẽ có
100% số xã hoàn thành xây
dựng NTM.
Đặc biệt, trong 5 năm qua,
Hà Nội đã huy động được
hơn 56.512 tỷ đồng cho xây
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dựng NTM với sự tham gia
chung sức của toàn xã hội.
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT
Trần Thanh Nam nhận xét:
Nét nổi bật trong xây dựng
NTM ở Hà Nội đó chính là cơ
sở hạ tầng được đầu tư ngày
càng khang trang, hiện đại,
đáp ứng ngày càng cao nhu
cầu phát triển kinh tế - xã hội
khu vực nông thôn.
Để nâng cao đời sống
nông dân, nhiều chương
trình hỗ trợ đưa tiến bộ khoa
học kỹ thuật vào sản xuất;
chuyển đổi cơ cấu cây trồng,
vật nuôi được triển khai.
Nhiều mô hình mới trong

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI - ĐÔ THỊ VĂN MINH
phát triển kinh tế nông thôn
đã hình thành, điển hình như
phát triển kinh tế gắn với du
lịch sinh thái trải nghiệm ở xã
Hồng Vân (huyện Thường
Tín), xã Ba Trại (huyện Ba
Vì), giúp tạo chuyển động
tích cực cho các làng quê.
Kinh tế nông thôn có bước
phát triển căn cơ hơn gắn
với Chương trình mỗi xã một
sản phẩm (OCOP). Công
tác đào tạo nghề, giải quyết
việc làm cho lao động nông
thôn được tăng cường, tỷ
lệ lao động nông thôn có
việc làm thường xuyên đạt
trên 98%. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ
nghèo khu vực nông thôn dự
kiến đến hết năm 2020 giảm
còn dưới 0,5%.
Cùng với đó, việc thực
hiện Quy chế dân chủ ở cơ
sở được đẩy mạnh tạo điều
kiện để Nhân dân được tham
gia đóng góp và trực tiếp thực
hiện các giải pháp phát triển
kinh tế - xã hội, xây dựng
nông thôn mới, bảo đảm
quốc phòng, an ninh; tham
gia xây dựng Đảng, chính
quyền vững mạnh. Người
dân phấn khởi, đoàn kết, tin
tưởng vào sự lãnh đạo của
các cấp ủy, chính quyền.
Đặc biệt, trong xây dựng
nông thôn mới, các nét đẹp
văn hóa truyền thống được
phát huy, nhiều hủ tục được
đẩy lùi; phong trào văn nghệ,
thể thao “nở rộ” khắp các
thôn, xóm không chỉ mang
lại niềm hứng khởi cho mỗi
người dân mà còn góp phần
xây dựng tinh thần đoàn kết
của cộng đồng. Theo thống
kê, hiện Hà Nội có 61% làng

đạt và giữ vững danh hiệu
“Làng văn hóa”.
NỀN TẢNG ĐỂ ĐI TIẾP
Là Thủ đô văn hiến, nơi
hội tụ tinh hoa của mọi miền
đất nước và gắn với nền văn
minh lúa nước của người Việt,
Hà Nội đang lưu giữ 5.922 di
tích, 1.793 di sản văn hóa phi
vật thể. Nông thôn Hà Nội có
truyền thống lịch sử, văn hóa
lâu đời với những phong tục,
tập quán đẹp mang tính đặc
thù của mỗi làng quê. Đây là
nét đặc sắc của nông thôn
Hà Nội - nông thôn của đất
văn hiến, cũng là nguồn lực,
động lực để phát triển kinh tế
nông thôn. PGS.TS Bùi Thị
An - Chủ tịch Hội Nữ trí thức
Hà Nội cho biết: TP đang
triển khai mô hình xây dựng
NTM kiểu mẫu của Thủ
đô trên nền tảng gìn giữ và
phát huy những giá trị lịch sử,
văn hóa...
Thời điểm hiện tại, Hà
Nội đang tích cực triển khai
xây dựng, hoàn thiện Đề án
thí điểm xây dựng xã NTM
kiểu mẫu của Thủ đô hướng
tới mục tiêu phát triển nông
thôn bền vững, có kinh tế
- xã hội phát triển, bản sắc
văn hóa đặc trưng của từng
làng quê được giữ gìn và phát
huy... Hiện Hội Nữ trí thức Hà
Nội (chủ trì) đang phối hợp
cùng các sở, ngành TP hoàn
thiện đề án, trình UBND TP
Hà Nội xem xét, phê duyệt.
Theo kế hoạch, 2 xã Hồng
Vân (huyện Thường Tín) và
xã Đan Phượng (huyện Đan
Phượng) được chọn làm thí
điểm xây dựng xã NTM kiểu

mẫu của Thủ đô. Như vậy,
Hà Nội đã đi những bước
đầu tiên trên hành trình xây
dựng NTM kiểu mẫu.
Trong nhiều lần phát biểu
chỉ đạo tại các hội nghị về
xây dựng NTM, đồng chí
Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy
viên TW Đảng, nguyên Phó
Bí thư Thường trực Thành
ủy, Trưởng ban Chỉ đạo
Chương trình số 02-CTr/TU
của Thành ủy giai đoạn 2016
- 2020 đã nhấn mạnh: Nông
nghiệp, nông dân, nông thôn
có vị trí, vai trò quan trọng
trong sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa Thủ đô; là
cơ sở và lực lượng quan trọng
để phát triển kinh tế - xã hội,
giữ vững ổn định an ninh,
chính trị; giữ gìn, phát huy bản
sắc văn hóa dân tộc và bảo
vệ môi trường sinh thái… Xây
dựng NTM là một hành trình
dài có điểm khởi đầu nhưng
không có điểm kết thúc nên
với các xã, các huyện đã
hoàn thành xây dựng NTM
của Hà Nội cần tiếp tục triển
khai xây dựng NTM nâng
cao, NTM kiểu mẫu.
Có thể nói, Chương trình
số 02-CTr/TU của Thành
ủy Hà Nội đã đạt được
những kết quả hết sức tích
cực và toàn diện. NTM Hà
Nội không chỉ “về đích” ấn
tượng với nhiều thành tựu
đáng ghi nhận mà còn tạo
được nền tảng vững chắc
cho giai đoạn phát triển tiếp
theo - phát triển NTM theo
hướng bền vững, mang bản
sắc riêng có của Thủ đô
văn hiến.
Nguyễn Mai
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Người phụ nữ
hết lòng vì công tác xã hội

Ở cái tuổi xưa nay hiếm,
mọi người thường chỉ
muốn được nghỉ ngơi,
vui vầy bên con cháu.
Thế nhưng, có một
người phụ nữ ở độ tuổi
ngoại bát tuần vẫn miệt
mãi làm công tác xã hội
và coi đó là niềm hạnh
phúc của mình. Đó là
câu chuyện về bà Vũ Thị
Thu Hồng tại phường
Đống Mác, quận Hai Bà
Trưng, Hà Nội.

N

hững bước chân
dù không còn vững
chãi, gương mặt
đã hằn dài những vết dấu
của thời gian nhưng hơn 30
năm qua, cụ bà Vũ Thị Thu
Hồng vẫn miệt mài trên
những con đường, những
ngõ phố thân quen để góp
sức cho đời. Bởi lẽ, hơn ai
hết bà hiểu hòa bình và
hạnh phúc ngày hôm nay
không chỉ bà mà cả dân
tộc đã phải đổi rất nhiều
máu xương để bảo vệ, giữ
gìn. Theo đạo Tin lành,
bà đối với tín ngưỡng một
lòng trong sáng, trung trinh
nhưng trên tất cả, trong trái
tim của bà Tổ quốc vẫn là
tín ngưỡng lớn nhất, thủy
chung và son sắt nhất.
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Bà Hồng tham gia cuộc họp bàn về ANTT tổ dân phố.

Không chỉ dành cả tuổi
thanh xuân đi theo cách
mạng, phụng sự Tổ quốc,
bà đã dâng hiến người con
trai duy nhất của mình để
bảo vệ từng tấc đất của
quê hương. Sau hơn 30
năm, nỗi đau mất con vẫn
khắc khoải, giằng xé trong
trái tim, mỗi khi nhớ con, bà
chỉ biết âm thầm nén nước
mắt vào lòng để những xót
xa thắt ruột ấy không bật ra
thành tiếng vì bà sợ những
người xung quanh phải lo
lắng cho mình.
Thật khó để tin, cụ bà 84
tuổi này sau khi nghỉ hưu
vẫn chưa chịu ngừng lao
động. Gương mẫu trong
mọi mặt công tác xã hội,
tuổi cao nhưng quyết tâm

đẩy lùi tệ nạn xã hội ra khỏi
cộng đồng của bà chưa bao
giờ giảm sút. Không chỉ
người dân mà ngay cả với
những người đã từng lầm
lỗi, đối với họ bà luôn giống
như một người thân. Anh
Vũ Thăng Long, sinh năm
1976 từng có những sai lầm
trong quá khứ, khi trở về địa
phương, anh giống như con
thuyền bị mất đi bánh lái,
lạc lõng và không phương
hướng giữa cuộc đời. Lúc
ấy, bà Hồng đã thường
xuyên động viên và giúp đỡ
anh, không chỉ về tinh thần
mà còn giúp đỡ anh bằng
chính số lương hưu ít ỏi của
mình, đồng thời vận động
Hội Phụ nữ giúp anh vay
vốn để làm ăn sinh sống.

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

TÌM HIỂU
LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
1. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại
biểu HĐND được tiến hành theo nguyên tắc
nào, tuổi bầu cử và tuổi ứng cử được quy
định như thế nào?
Trả lời:
Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu
HĐND được tiến hành theo nguyên tắc phổ
thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
Tính đến ngày bầu cử được công bố, công
dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai
mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào
Quốc hội, HĐND các cấp.
2. Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải
đảm bảo các tiêu chuẩn nào?
Trả lời:
Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải đáp ứng
các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, cụ thể
như sau:
- Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến
pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm,
chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành
pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh
chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện
quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi
vi phạm pháp luật khác.
- Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có
đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công

Hiện nay, anh đã trở thành
chủ quán ăn với hơn 10
nhân viên, cuộc sống khá
giả và không quên những
gì mà bà đã luôn căn dặn
để sống một cuộc đời có ích
và ý nghĩa hơn.
Dùng tấm lòng để cảm
hóa, thuyết phục các đối

tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu
Quốc hội.
- Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý
kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.
- Có điều kiện tham gia các hoạt động của
Quốc hội.
3. Người ứng cử đại biểu HĐND phải đảm
bảo các tiêu chuẩn nào?
Trả lời:
Người ứng cử đại biểu HĐND phải đáp ứng
các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, quy định
tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cụ
thể như sau:
Tiêu chuẩn của biểu HĐND
- Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến
pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm,
chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành
pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh
chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện
quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi
vi phạm pháp luật khác.
- Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ
năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và
uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều
kiện tham gia các hoạt động của HĐND.
- Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý
kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.
Ngọc Quỳnh

tượng lầm lỗi, khuyên
giải mâu thuẫn trong nội
bộ Nhân dân, bà đã góp
phần giúp chính quyền địa
phương và lực lượng công
an vơi đi phần nào những
gánh nặng nghề nghiệp của
mình. Cống hiến không mệt
mỏi vì trong trái tim của bà

Vũ Thị Thu Hồng, có một
niềm biết ơn lớn lao luôn tồn
tại, đi theo bà rộng dài năm
tháng, sống và làm việc với
tất cả niềm tận tụy, đúng
mực của một công dân và
đức tin thánh thiện của một
người theo đạo Tin lành.
Tố Mai
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Ủy ban MTTQ Việt Nam
TP chúc mừng Ủy ban
TW MTTQ Việt Nam nhân
kỷ niệm 90 năm Ngày truyền
thống MTTQ Việt Nam
(18/11/1930 - 18/11/2020).

Đoàn khảo sát CVĐ “Người Việt Nam ưu ên dùng hàng Việt Nam” TP
làm việc tại Liên đoàn Lao động TP.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp
Đại đoàn kết dân tộc cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ
Mặt trận tại Hội nghị gặp mặt cán bộ MTTQ Việt Nam TP qua các thời kỳ
nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

UVBTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương
trao quà cho các em sinh viên miền Trung bị ảnh hưởng mởi mưa lũ đang
học tập trên địa bàn Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương - UVBTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP phát biểu tại hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội
lần thứ XIII của Đảng.
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