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ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG:

“MANG LẠI ẤM NO, HẠNH PHÚC THỰC CHẤT
CHO NHÂN DÂN MỚI LÀ THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI”
Đây chính là khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
trong diễn văn bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đ

ại hội XIII của Đảng
diễn ra từ 25/01/2021
đến 01/02/2021 với
1.587 đại biểu tham dự,
đông nhất trong 13 kỳ đại
hội. Đại biểu cao tuổi nhất
là 77 tuổi, đại biểu thấp tuổi
nhất là 34 tuổi. Đại biểu
nữ chiếm tỷ lệ 13,99%; đại
biểu là người dân tộc thiểu
số chiếm tỷ lệ 11,03%; đại
biểu là Anh hùng lực lượng
vũ trang chiếm tỷ lệ 0,19%;
đại biểu là Nhà giáo Ưu tú

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII của Đảng ra mắt Đại hội.

chiếm tỷ lệ 0,82%; đại biểu
là Thầy thuốc Nhân dân,
Thầy thuốc Ưu tú chiếm tỷ
lệ 0,95%.
Sau hơn 7 ngày làm việc
khẩn trương, nghiêm túc với
tinh thần đoàn kết, dân chủ,
kỷ cương, sáng tạo, phát
triển, với ý thức trách nhiệm
cao trước Đảng, Nhân dân,
đất nước, Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng đã thành công rất tốt
đẹp, hoàn thành toàn bộ

chương trình đã đề ra, kết
thúc sớm hơn gần hai ngày
so với kế hoạch đề ra.
Đại hội đã thảo luận sôi
nổi, thẳng thắn, dân chủ
và nhất trí cao thông qua
các văn kiện quan trọng:
Báo cáo chính trị; Báo cáo
tổng kết thực hiện chiến
lược phát triển kinh tế - xã
hội 10 năm (2011 - 2020),
xây dựng chiến lược phát
triển kinh tế - xã hội 10 năm
+
(2021 - 2030); Báo cáo
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đánh giá kết quả thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế
- xã hội 5 năm (2016-2020)
và phương hướng, nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã
hội 5 năm (2021 - 2025);
Báo cáo tổng kết công tác
xây dựng Đảng và thi hành
Điều lệ Đảng khóa XII; Báo
cáo kiểm điểm sự lãnh đạo,
chỉ đạo của Ban Chấp hành
Trung ương khóa XII.
Đại hội đã bầu ra Ban
Chấp hành Trung ương
khóa XIII gồm 180 đồng
chí, trong đó có 119 đồng
chí là Ủy viên và Ủy viên
Dự khuyết Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII
tái đắc cử, 61 đồng chí lần
đầu trúng cử. Đại hội cũng
bầu 20 đồng chí Ủy viên
Dự khuyết Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XIII.
Ban Chấp hành Trung ương
khóa XIII họp Hội nghị lần
thứ nhất bầu Bộ Chính trị
gồm 18 đồng chí, trong đó
có 8 đồng chí Ủy viên Bộ
Chính trị khóa XII tái đắc cử,
7 đồng chí là Ủy viên Ban Bí
thư Trung ương Đảng khóa
XII và 3 đồng chí Ủy viên
Trung ương Đảng khóa XIII
được bầu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Phú
Trọng, Tổng Bí thư Ban
Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XII, Chủ tịch
nước, được Ban Chấp hành
Trung ương khóa XIII tiếp
tục tín nhiệm bầu giữ chức
Tổng Bí thư Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XIII.
Ban Bí thư Trung ương
khóa XIII gồm một số đồng
chí Ủy viên Bộ Chính trị
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được Bộ Chính trị phân
công tham gia Ban Bí thư và
5 đồng chí được bầu tại Hội
nghị lần thứ nhất Ban Chấp
hành Trung ương khoá XIII.
Các văn kiện đã tổng kết,
đánh giá việc thực hiện nghị
quyết Đại hội XII của Đảng
gắn với nhìn lại 35 năm tiến
hành công cuộc đổi mới, 30
năm thực hiện cương lĩnh
năm 1991; tổng kết 10 năm
thực hiện cương lĩnh bổ
sung phát triển năm 2011;
chiến lược phát triển kinh tế
xã hội 10 năm (2011-2020),
đề ra phương hướng, nhiệm
vụ phát triển kinh tế xã
hội 5 năm (2021-2025) và
xác định mục tiêu, phương
hướng tầm nhìn đến năm
2030 và tầm nhìn phát triển
đất nước đến năm 2045.
Tổng Bí thư, Chủ tịch
nước Nguyễn Phú Trọng
cho biết, Đại hội biểu thị sự
thống nhất, ý chí và quyết
tâm hành động của toàn
Đảng, toàn quân, toàn dân
ta trong tình hình mới, thực
hiện bằng được mục tiêu
tổng quát đã nêu trong báo
cáo chính trị là nâng cao
năng lực lãnh đạo, năng lực
cầm quyền và sức chiến
đấu của Đảng, xây dựng
Đảng và hệ thống chính trị
trong sạch, vững mạnh toàn
diện, củng cố niềm tin của
Nhân dân với Đảng, Nhà
nước, chế độ XHCN, khơi
dậy khát vọng phát triển
đất nước phồn vinh, hạnh
phúc, phát huy ý chí và sức
mạnh đại đoàn kết dân tộc
kết hợp với sức mạnh thời
đại, đẩy mạnh toàn diện,

đồng bộ công cuộc đổi mới,
công nghiệp hóa, hiện đại
hóa, bảo vệ vững chắc Tổ
quốc, giữ vững môi trường
hòa bình, ổn định, phấn đấu
để đến giữa thế kỷ 21, nước
ta trở thành nước phát triển
theo định hướng XHCN.
Đại hội đã thảo luận
và thông qua những chủ
trương, quyết sách quan
trọng để định hướng và
lãnh đạo, chỉ đạo đúng
đắn, toàn diện quá trình
triển khai tổ chức thực hiện,
phương hướng, nhiệm vụ
phát triển đất nước nhanh,
bền vững, xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc…
Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng nhấn mạnh, Đảng
phải tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng và hệ
thống chính trị thật sự trong
sạch, vững mạnh, tiếp tục
nâng cao bản lĩnh, năng lực
lãnh đạo, cầm quyền trong
hoạch định và thực hiện
đường lối chính sách phù
hợp với thực tiễn Việt Nam
và xu hướng phát triển của
thời đại. Kịp thời thể chế
hóa, cụ thể hóa triển khai
thực hiện đúng, hiệu quả
chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước, khắc phục
yếu kém trong lãnh đạo,
chỉ đạo tổ chức thực hiện,
nâng cao lập trường, bản
lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ,
tính chiến đấu của cấp ủy,
các tổ chức Đảng và mỗi
cán bộ đảng viên, trước hết
là cán bộ lãnh đạo quản lý
chủ chốt các cấp và cán bộ
cấp chiến lược…
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Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng
đã thành công rất tốt đẹp.

Tại phiên bế mạc, đồng
chí Lê Minh Hưng, Bí thư
Trung ương Đảng khóa XIII,
Chánh Văn phòng Trung
ương Đảng, Trưởng Đoàn
Thư ký đọc toàn văn dự thảo
Nghị quyết Đại hội. Đại hội
đã nhất trí thông qua Nghị
quyết Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII.
Nghị quyết nêu rõ: Đại hội
tán thành những nội dung
cơ bản về đánh giá kết quả
thực hiện Nghị quyết Đại
hội XII và đánh giá chung
về 10 năm thực hiện Cương
lĩnh xây dựng đất nước trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa
xã hội năm 1991 (bổ sung,
phát triển năm 2011), 10
năm thực hiện Chiến lược
phát triển kinh tế - xã hội
(2011 - 2020), 30 năm thực
hiện Cương lĩnh 1991, 35
năm thực hiện công cuộc
đổi mới; định hướng phát
triển và phương hướng,
nhiệm vụ phát triển đất nước

trong thời gian tới nêu trong
các văn kiện của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng
khóa XII trình Đại hội.
Nghị quyết nêu bật kết
quả thực hiện Nghị quyết
Đại hội XII; khẳng định
những thành tựu đạt được
5 năm qua là kết tinh sức
sáng tạo của quá trình phấn
đấu liên tục, bền bỉ của toàn
Đảng, toàn dân và toàn
quân ta qua nhiều nhiệm kỳ
đại hội, góp phần tạo nên
những thành tựu to lớn, có
ý nghĩa lịch sử của nước ta
qua 35 năm đổi mới.
Nghị quyết đánh giá 10
năm thực hiện Cương lĩnh
(bổ sung, phát triển năm
2011) và thực hiện Chiến
lược phát triển kinh tế - xã
hội 10 năm (2011 - 2020);
nhìn lại 35 năm thực hiện
công cuộc đổi mới, 30 năm
thực hiện Cương lĩnh xây
dựng đất nước trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội

(Cương lĩnh năm 1991).
Những thành tựu của 35
năm thực hiện công cuộc
đổi mới, 30 năm thực hiện
Cương lĩnh năm 1991, đặc
biệt, trong 10 năm thực hiện
Cương lĩnh (bổ sung, phát
triển năm 2011) đã tiếp tục
khẳng định con đường đi lên
chủ nghĩa xã hội của nước
ta là phù hợp với thực tiễn
Việt Nam và xu thế phát
triển của thời đại; sự lãnh
đạo đúng đắn của Đảng
là nhân tố hàng đầu quyết
định thắng lợi của cách
mạng Việt Nam.
Trong bối cảnh tình hình
thế giới có nhiều biến động
nhanh, phức tạp, Cương lĩnh
của Đảng tiếp tục là ngọn
cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến
đấu, ngọn cờ quy tụ sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân
tộc phấn đấu vì một nước
Việt Nam “dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng,
+
văn minh”.
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Nêu tầm nhìn và định
hướng phát triển, quan
điểm chỉ đạo, Nghị quyết
nhấn mạnh mục tiêu tổng
quát là: Nâng cao năng
lực lãnh đạo, năng lực cầm
quyền và sức chiến đấu
của Đảng; xây dựng Đảng
và hệ thống chính trị trong
sạch, vững mạnh toàn diện;
củng cố, tăng cường niềm
tin của Nhân dân đối với
Đảng, Nhà nước, chế độ xã
hội chủ nghĩa; khơi dậy khát
vọng phát triển đất nước
phồn vinh, hạnh phúc, phát
huy ý chí và sức mạnh đại
đoàn kết toàn dân tộc kết
hợp với sức mạnh thời đại;
đẩy mạnh toàn diện, đồng
bộ công cuộc đổi mới, công
nghiệp hoá, hiện đại hóa;
xây dựng và bảo vệ vững
chắc Tổ quốc, giữ vững môi
trường hòa bình, ổn định;
phấn đấu đến giữa thế kỷ
XXI, nước ta trở thành nước
phát triển, theo định hướng
xã hội chủ nghĩa.
Mục tiêu cụ thể đến năm
2025, kỷ niệm 50 năm giải
phóng hoàn toàn miền
Nam, thống nhất đất nước:
Là nước đang phát triển,
có công nghiệp theo hướng
hiện đại, vượt qua mức thu
nhập trung bình thấp. Đến
năm 2030, kỷ niệm 100
năm thành lập Đảng: Là
nước đang phát triển, có
công nghiệp hiện đại, thu
nhập trung bình cao. Đến
năm 2045, kỷ niệm 100
năm thành lập nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hoà,
nay là nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở
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thành nước phát triển, thu
nhập cao.
Nghị quyết nêu rõ định
hướng các chỉ tiêu chủ yếu
về phát triển kinh tế - xã hội
5 năm (2021 - 2025); Định
hướng phát triển đất nước
giai đoạn 2021-2030 và 6
nhiệm vụ trọng tâm trong
nhiệm kỳ Đại hội XIII. Cụ
thể là: Tiếp tục đẩy mạnh
xây dựng, chỉnh đốn Đảng,
xây dựng Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa và
hệ thống chính trị toàn diện,
trong sạch, vững mạnh. Đổi
mới phương thức lãnh đạo,
cầm quyền của Đảng. Xây
dựng tổ chức bộ máy của
hệ thống chính trị tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu
quả. Tiếp tục đẩy mạnh
đấu tranh phòng, chống
quan liêu, tham nhũng,
lãng phí, tiêu cực, “lợi ích
nhóm”, những biểu hiện “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong nội bộ. Xây dựng đội
ngũ đảng viên và cán bộ
các cấp, nhất là cấp chiến
lược, người đứng đầu đủ
phẩm chất, năng lực, uy
tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Củng cố lòng tin, sự gắn
bó của Nhân dân với Đảng,
Nhà nước, chế độ xã hội
chủ nghĩa.
Tập trung kiểm soát đại
dịch COVD-19, tiêm chủng
đại trà vaccine COVID-19
cho cộng đồng; phục hồi,
phát triển kinh tế - xã hội,
đổi mới mạnh mẽ mô hình
tăng trưởng, cơ cấu lại nền
kinh tế, xây dựng, hoàn
thiện đồng bộ thể chế phát
triển phù hợp với nền kinh

tế thị trường đầy đủ, hiện
đại, hội nhập; phát triển
đồng bộ và tạo ra sự liên kết
giữa các khu vực, các vùng,
các thành phần kinh tế,
các loại hình sản xuất kinh
doanh; có chính sách hỗ
trợ hiệu quả doanh nghiệp
trong nông nghiệp; đẩy
mạnh nghiên cứu, chuyển
giao, ứng dụng tiến bộ khoa
học và công nghệ, đổi mới
sáng tạo, nhất là những
thành tựu của cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ
tư, thực hiện chuyển đổi số
quốc gia, phát triển kinh tế
số, nâng cao năng suất,
chất lượng, hiệu quả, sức
cạnh tranh của nền kinh tế;
huy động, phân bổ, sử dụng
có hiệu quả các nguồn lực,
tạo động lực để phát triển
kinh tế nhanh và bền vững;
hoàn thiện hệ thống pháp
luật, nhất là pháp luật về
bảo hộ sở hữu trí tuệ và giải
quyết các tranh chấp dân
sự, khắc phục những điểm
nghẽn cản trở sự phát triển
của đất nước.
Giữ vững độc lập, tự
chủ, tiếp tục nâng cao chất
lượng, hiệu quả hoạt động
đối ngoại, hội nhập quốc tế;
tăng cường tiềm lực quốc
phòng, an ninh, xây dựng
Quân đội Nhân dân, Công
an Nhân dân cách mạng,
chính quy, tinh nhuệ, từng
bước hiện đại, một số lực
lượng tiến thẳng lên hiện
đại, tạo tiền đề vững chắc
phấn đấu năm 2030 xây
dựng Quân đội Nhân dân,
Công an Nhân dân cách
mạng chính quy, tinh nhuệ,

CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
hiện đại; kiên quyết, kiên
trì bảo vệ vững chắc độc
lập, chủ quyền, thống nhất,
toàn vẹn lãnh thổ, biển,
đảo, vùng trời; giữ vững môi
trường hòa bình, ổn định để
phát triển đất nước.
Khơi dậy khát vọng phát
triển đất nước phồn vinh,
hạnh phúc; phát huy giá
trị văn hóa, sức mạnh con
người Việt Nam trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc, hội nhập quốc tế;
có chính sách cụ thể phát
triển văn hóa đồng bào
dân tộc thiếu số; thực hiện
tốt chính sách xã hội, bảo
đảm an ninh xã hội, an ninh
con người, tạo chuyển biến
mạnh mẽ trong quản lý
phát triển xã hội, thực hiện
tiến bộ, công bằng xã hội,
nâng cao chất lượng cuộc
sống và chỉ số hạnh phúc
của con người Việt Nam.
Hoàn thiện đồng bộ hệ
thống pháp luật, cơ chế,
chính sách nhằm phát huy
mạnh mẽ dân chủ xã hội
chủ nghĩa, quyền làm chủ
của Nhân dân; đồng thời
xây dựng Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa
Việt Nam trong sạch, vững
mạnh; cải cách tư pháp,
tăng cường pháp chế, bảo
đảm kỷ cương xã hội, trước
hết là sự gương mẫu tuân
theo pháp luật, thực hành
dân chủ xã hội chủ nghĩa
của cấp uỷ, tổ chức đảng,
chính quyền, MTTQ Việt
Nam và tổ chức chính trị xã hội các cấp, của cán bộ,
đảng viên; tăng cường đại
đoàn kết toàn dân tộc.

Quản lý chặt chẽ, sử
dụng hợp lý, hiệu quả đất
đai, tài nguyên; bảo vệ, cải
thiện môi trường; chủ động,
tích cực triển khai các giải
pháp thích ứng với biến
đổi khí hậu, thiên tai khắc
nghiệt.
Nghị quyết nêu 3 đột phá
chiến lược được xác định
là: Hoàn thiện đồng bộ thể
chế phát triển, trước hết là
thể chế phát triển nền kinh
tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa. Đổi mới quản
trị quốc gia theo hướng hiện
đại, cạnh tranh hiệu quả.
Tập trung ưu tiên hoàn thiện
đồng bộ, có chất lượng và tổ
chức thực hiện tốt hệ thống
luật pháp, cơ chế, chính
sách, tạo lập môi trường
đầu tư kinh doanh thuận lợi,
lành mạnh, công bằng cho
mọi thành phần kinh tế, thúc
đẩy đổi mới sáng tạo; huy
động, quản lý và sử dụng có
hiệu quả mọi nguồn lực cho
phát triển, nhất là đất đai, tài
chính, hợp tác công - tư; đẩy
mạnh phân cấp, phân quyền
hợp lý, hiệu quả, đồng thời
tăng cường kiểm tra, giám
sát, kiểm soát quyền lực
bằng hệ thống pháp luật.
Phát triển nguồn nhân
lực, nhất là nguồn nhân lực
chất lượng cao; ưu tiên phát
triển nguồn nhân lực cho
công tác lãnh đạo, quản lý
và các lĩnh vực then chốt
trên cơ sở nâng cao, tạo
bước chuyển biến mạnh mẽ,
toàn diện, cơ bản về chất
lượng giáo dục, đào tạo gắn
với cơ chế tuyển dụng, sử
dụng, đãi ngộ nhân tài, đẩy

mạnh nghiên cứu, chuyển
giao, ứng dụng và phát
triển mạnh khoa học - công
nghệ, đổi mới sáng tạo; khơi
dậy khát vọng phát triển đất
nước phồn vinh, hạnh phúc,
phát huy giả trị văn hoá, sức
mạnh con người Việt Nam,
tinh thần đoàn kết, tự hào
dân tộc trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Xây dựng hệ thống kết
cẩu hạ tầng đồng bộ, hiện
đại cả về kinh tế và xã hội;
ưu tiên phát triển một số
công trình trọng điểm quốc
gia về giao thông, thích ứng
với biến đổi khí hậu; chú
trọng phát triển hạ tầng
thông tin, viễn thông, tạo
nền tảng chuyển đổi số
quốc gia, từng bước phát
triển kinh tế số, xã hội số.
Đồng chí Nguyễn Phú
Trọng đề nghị ngay sau Đại
hội này, các cấp ủy, tổ chức
Đảng, cán bộ, đảng viên cần
tập trung làm tốt việc phổ
biến, tuyên truyền sâu rộng
trong toàn Đảng, toàn quân,
toàn dân ta về kết quả của
Đại hội, nghiên cứu quán
triệt sâu sắc nghị quyết và
các văn kiện đại hội. Khẩn
trương xây dựng, triển khai
chương trình, kế hoạch hành
động, phát động phong trào
thi đua yêu nước sâu rộng,
tinh thần đổi mới sáng tạo,
vượt qua mọi khó khăn,
thách thức, sớm đưa Nghị
quyết Đại hội vào cuộc sống,
biến những quyết định quan
trọng của Đại hội lần này
thành hiện thực sinh động
trong thực tế. v
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Sẵn sàng cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tiếp ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, triển khai
đồng bộ việc thực hiện nghị quyết của Đại hội, cả nước ta lại tập trung triển khai các phần
việc phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021 - 2026. Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân,thực hiện tốt nhất quyền bầu
cử phổ thông, trực tiếp, bình đẳng và bỏ phiếu kín, Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Ủy ban
MTTQ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản và triển khai nhiều biện pháp.

Hội đồng bầu cử Quốc
gia tổ chức Hội nghị trực
tuyến toàn quốc để triển
khai công tác bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa
XV và bầu cử đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021 - 2026.

CHUẨN BỊ BÀI BẢN, KỸ LƯỠNG ĐÚNG PHÁP LUẬT

Ngày 21/01/2021, Bộ Chính trị đã tổ
chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc có sự
tham dự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch
nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều lãnh đạo
các Bộ, Ban ngành, đoàn thể ở Trung ương
và địa phương. Phát biểu giao nhiệm vụ và
chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn
Phú Trọng nhấn mạnh: Cả hệ thống chính
trị phải đoàn kết, tập trung chuẩn bị các
điều kiện cần thiết để bảo đảm cuộc bầu
cử được tổ chức thắng lợi, tiến hành thật

08

Dân chủ và Đoàn kết 3/2021
l

sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an
toàn và tiết kiệm.
Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021 - 2026 có trách nhiệm hoạch
định chính sách, pháp luật, kiểm tra giám sát
và quyết định nhiều việc lớn nhằm triển khai
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với mục tiêu
cao cả là đưa nước ta lập nên kỳ tích phát
triển mới, quyết đạt mục tiêu thành nước công
nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua ngưỡng
thu nhập trung bình thấp vào năm 2025 để kỷ
niệm 50 năm thống nhất đất nước, vào năm
2030 kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng
phải đạt mục tiêu nước ta là nước công nghiệp

TIẾN TỚI BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021
hiện đại, thu nhập trung bình cao và năm
2045 kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước
là nước phát triển theo định hướng XHCN thu
nhập cao.
Trước hội nghị này, đã có nhiệu cuộc họp
để lên kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện
tốt nhất cho bầu cử. Hội đồng bầu cử Trung
ương do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim
Ngân làm Chủ tịch đã họp lấy ngày chủ nhật
23/5/2021 là ngày bầu cử và phân công nhiệm
vụ cho các thành viên Ủy ban bầu cử Trung
ương, các Bộ, ban, ngành và MTTQ Việt Nam.
Chính phủ ban hành Nghị định thực hiện tổ
chức bầu cử, phân định rõ trách nhiệm, nhiệm
vụ và quyền hạn cho các tổ chức và cá nhân
chịu trách nhiệm về bầu cử. Bộ Tài chính ban
hành văn bản hướng dẫn về 8 nội dung chi
để hực hiện công tác bầu cử, như chi cho xây
dựng văn bản pháp luật, in ấn tài liệu văn bản,
vận hành trang thông tin điện tử và mua sắm
trang thiết bị, bảo đảm an ninh trật tự, thông
tin tin tuyên truyền, vận động bầu cử, hội họp,
tiếp công dân về khiếu nại tố cáo nhân sự
ứng cử… MTTQ Việt Nam có trách nhiệm tổ
chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người
ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp đã quyết định các cuộc hiệp
thương từ ngày 05/02 đến ngày 18/4/2021, để
chậm nhất là ngày 28/4/2021 công bố danh
sách chính thức những người ứng cử. Quốc
hội khóa XV có không quá 500 Đại biểu, trong
đó bảo đảm 200 Đại biểu chuyên trách, 35%
là phụ nữ và 18% là người dân tộc thiểu số.

NHIỀU ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG

Trước hết là yêu cầu rất cao về người
ứng cử được lựa chọn để bầu vào Quốc hội
khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021
- 2026. Đó phải là những người gương mẫu,
trong sạch, có phẩm chất và năng lực trình
độ, có chính kiến và gắn bó chặt chẽ máu thịt
với Nhân dân ở địa bàn dân cư. Kiên quyết
không đưa vào danh sách những người uy tín
thấp, không đạt hơn 50% khi lấy phiếu hoặc
biểu quyết tín nhiệm tại các hội nghị lấy ý kiến
nhận xét của cử tri, trừ các trường hợp đặc biệt
do đặc thù công tác.

Điểm mới thứ hai là chọn đại biểu nhằm
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động,
công tác của Quốc hội và HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021 - 2026. Từ nhiều khóa trước
đã nâng dần số lượng Đại biểu Quốc hội
chuyên trách từ vài chục Đại biểu đến hơn
100 đại biểu trong Quốc hội khóa XIV, lần
này đưa lên mức gần nửa số lượng Đại biểu
Quốc hội. Đây là chủ trương rất đúng nhưng
làm từng bước thận trọng để xây dựng một
Quốc hội chuyên nghiệp, nhằm thực hiện tốt
nhất ba chức năng của Quốc hội là cơ quan
lập pháp tối cao, kiểm tra giám sát tối cao và
quyết định những vấn đề quan trọng nhất của
đất nước. Cần nhanh chóng xây dựng Quốc
hội và HĐND cấp điện tử và chuyển từ tham
luận sang tranh luận tại các diễn đàn Quốc
hội và HĐND các cấp. Kỳ này bỏ HĐND
cấp phường ở ba thành phố lớn là TP Hồ Chí
Minh, Hà Nội và Đà Nẵng nhằm xây dựng đô
thị điện tử thông minh. Cuối cùng là giảm số
lượng đại biểu HĐND các cấp từ 5% - 10%.
Điểm mới thứ ba là tạo điều kiện cao nhất
cho Nhân dân thực hiện việc dân biết, dân
bàn, dân kiểm tra, giám sát trong tổ chức bầu
cử. Ủy ban bầu cử Trung ương và địa phương
cần công khai minh bạch về nhân thân các
ứng cử viên khi niêm yết công khai danh
sách bầu cử. Mọi khiếu nại, tố cáo cần xử lý
nhanh, chính xác, công tâm, đúng pháp luật.
Mở nhiều hội nghị tại địa bàn dân cư để lắng
nghe tâm tư nguyện vọng của Nhân dân và
để từng người dân có điều kiện hiểu biết rõ
về từng ứng cử viên trong danh sách bầu cử
Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2021 - 2026.
Cùng với các việc trên là đẩy mạnh công
tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình
thức sinh động, tổ chức tốt các cuộc vận động
bầu cử, mở các cuộc đối thoại công khai, công
bố chương trình hành động của ứng cử viên
để Nhân dân biết, kiểm tra giám sát nếu ứng
xử viên trúng cử... Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ
lưỡng, tin tưởng rằng cuộc bầu cử Quốc hội
khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021 - 2026 sẽ thành công tốt đẹp. v
Trần Nhung
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Tiếp lửa đam mê khởi nghiệp
CỦA THANH NIÊN THỦ ĐÔ

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên TP Hà Nội đã phát huy vai trò
người bạn đồng hành hiệu quả của các đoàn viên thanh niên có chí,
dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, quyết tâm vượt khó vươn lên làm giàu
cho bản thân, gia đình và đất nước.

ĐỒNG HÀNH CÙNG THANH NIÊN

Gần đây, nhiều địa phương trên địa bàn
Hà Nội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ
chức các hội thảo “Thanh niên khởi nghiệp
với chương trình OCOP thành phố Hà Nội”
năm 2020. Chương trình được tổ chức
nhằm tiếp tục cổ vũ, hỗ trợ thanh niên phát
huy vai trò xung kích, tình nguyện tham gia
phát triển kinh tế - xã hội; tích cực tham gia
chương trình OCOP; tạo cơ hội cho thanh
niên được trang bị kiến thức, kỹ năng khởi
nghiệp thông qua các chương trình tập
huấn, tuyên truyền; hỗ trợ hoàn thiện, nâng
cấp sản phẩm; ươm mầm phát triển đội ngũ
doanh nghiệp (DN), có triển vọng phát triển
tốt trong tương lai.
Chương trình cũng tạo môi trường, điều
kiện kết nối cho thanh niên Hà Nội với các
DN, các chuyên gia kinh tế, chính quyền
địa phương, tạo thuận lợi trong sản xuất và
thương mại hóa sản phẩm - dịch vụ nông,
lâm nghiệp, thủy sản địa phương.
Khi tham gia các chương trình khởi
nghiệp, thanh niên được nghe chia sẻ về
kinh nghiệm khởi nghiệp. Tại nhiều diễn
dàn, huyện Gia Lâm cũng đã chia sẻ về bốn
mô hình, sản phẩm tiêu biểu trên địa bàn
đang triển khai thực hiện. Đó là trung tâm
phát triển hoa cây cảnh; mô hình sản phẩm
nông sản ba miền; mô hình sản phẩm tinh
bột nghệ, tinh dầu “Bà Bé” và Rau an toàn
xã Văn Đức.
Anh Lý Duy Xuân - Phó Bí thư Thành
đoàn Hà Nội cho biết: Hỗ trợ thanh niên khởi
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nghiệp là chủ trương lớn của Chính phủ và
TP Hà Nội cũng đang triển khai rất tích cực,
trong đó Đoàn Thanh niên là lực lượng xung
kích. TW Đoàn, Thành đoàn Hà Nội đã và
đang hỗ trợ thanh niên trong công tác vay
vốn thông qua Ngân hàng Chính sách xã
hội. Theo đó, các đoàn viên, thanh niên làm
chủ hợp tác xã, DN nhỏ và vừa, hộ cá thể có
nguồn vay rất lớn, có tài sản đảm bảo, mức
vay có thể lên đến 2 tỷ đồng. Mức vay vốn
và thời hạn tối đa do Ngân hàng Chính sách
xã hội xem xét. Đoàn Thanh niên từ Trung
ương tới cơ sở luôn đồng hành cùng thanh
niên phát triển kinh tế nông nghiệp, đặc biệt
là chương trình OCOP.
“Bên cạnh đó, Thành đoàn sẽ liên
hệ và phối hợp với một số ngân hàng để
có nguồn kinh phí hỗ trợ thanh niên khởi
nghiệp thành công. Trong thời gian tới, Ban
thường vụ Thành đoàn sẽ xây dựng một kế
hoạch dài hơi làm sao để hướng các khối
đối tượng thanh niên tập trung vào vấn đề
khởi nghiệp”, anh Lý Duy Xuân chia sẻ.
Với vai trò là DN hưởng ứng chương trình
khởi nghiệp của thanh niên, PGS, TS Đặng
Văn Đông, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu
rau quả chia sẻ, đất nước ta là nước nông
nghiệp, thế mạnh về nông nghiệp rất lớn.
Từ một nước nghèo, Việt Nam đã xuất khẩu
sản phẩm nông nghiệp đứng top đầu trên thế
giới. Nay đi đến đâu chúng ta cũng thấy sản
phẩm nông nghiệp rau, củ quả, lương thực
của Việt Nam trên thế giới, mang lại thu nhập
cao cho người dân. Đó là cơ hội cho các bạn
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Thanh niên Thủ đô
khởi nghiệp sáng
tạo với nhiều cách
làm mới.

trẻ. Hơn nữa, nông nghiệp không vất vả như
trước đây mà đã áp dụng công nghệ 4.0, có
thể điều khiển bằng điện thoại... những tiến
bộ đó là bệ phóng để ngành nông nghiệp
của chúng ta cất cánh.
Truyền lửa cho các bạn đoàn viên, thanh
niên trong khởi nghiệp, ông Đặng Văn Đông
cũng cho rằng, khi khởi nghiệp, các bạn
trước hết cần có ý tưởng, xuất phát từ mong
muốn, đam mê và quyết tâm thực hiện. Đây
là những yếu tố tiên quyết trên con đường
khởi nghiệp, lập nghiệp.

KHƠI DẬY ĐAM MÊ TRONG THANH NIÊN

Chia sẻ với thanh niên trẻ Thủ đô tại diễn
đàn “Đồng hành cùng thanh niên Thủ đô
khởi nghiệp”, nguyên Phó Thủ tướng Vũ
Khoan tâm sự: “Những người trẻ thế hệ như
các bác trước đây không có nhiều cơ hội tự
quyết về ngành nghề, việc làm theo ý muốn
của cá nhân mình. Thanh niên thời nay
có nhiều cơ hội tiếp xúc với các nền kinh
tế khác nhau và có cơ hội tự do lựa chọn
ngành nghề mình yêu thích. Đó là thuận lợi
nhưng cũng đồng thời là thách thức, khi các
bạn phải tìm ra được đâu là con đường khởi
nghiệp đúng đắn nhất với mình. “Để khởi
nghiệp thành công, nhất thiết, các bạn trẻ
phải nhớ 8 chữ T cần thiết: Tức khí, Tò mò,

Thử nghiệm, Tìm kiếm, Chữ Tín, Thất bại,
Thử lại, Thành công”. Đó là những nhân tố
cơ bản cần thiết để các bạn trang bị những
kiến thức, kĩ năng cơ bản trên con đường
khởi nghiệp, xác định năng lực bản thân,
sự mạo hiểm, thách thức và dĩ nhiên là cả
những thất bại”, ông Vũ Khoan chia sẻ.
Cố Bí thư thứ nhất TW Đoàn Vũ Mão cũng
đã từng khẳng định, phong trào Đoàn nói
chung và các phong trào của tuổi trẻ TP Hà
Nội nói riêng đã có những sắc thái riêng, phù
hợp với tình hình mới. Tinh thần xung kích
tình nguyện của thanh niên Thủ đô đã được
thể hiện trên mọi lĩnh vực của đời sống, xã
hội, được Nhân dân đồng tình, hưởng ứng.
Đó cũng là môi trường thuận lợi để đoàn viên,
thanh niên phấn đấu rèn luyện, cống hiến và
trưởng thành, đồng thời là bước đầu để thanh
niên khởi nghiệp.
Để xây dựng Hà Nội thành Thủ đô của
khởi nghiệp, trong đó, thanh niên phải là
lực lượng nòng cốt, hiện Ban Thường vụ
Thành đoàn Hà Nội đã xây dựng văn hóa
khởi nghiệp, qua đó nắm bắt được tâm tư,
nguyện vọng của từng khối đối tượng và sau
đó sẽ tổ chức các hội thảo, tọa đàm tuyên
truyền, vận động cho đoàn viên thanh niên
khởi nghiệp. v
Thanh Giang
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BỘ NỘI VỤ HƯỚNG DẪN BẦU CỬ
KHI DỊCH COVID-19 BÙNG PHÁT
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số
01/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp
vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở
địa phương.

T

hông tư nêu rõ, việc tổ chức bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu
cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2021 - 2026 tại quận, phường của
thành phố Hồ Chí Minh (theo Nghị quyết
số 131/2020/QH14 ngày 16-11-2020
của Quốc hội khóa XIV về tổ chức chính
quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh);
thành phố Đà Nẵng (theo Nghị quyết số
119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của
Quốc hội khóa XIV về thí điểm tổ chức
mô hình chính quyền đô thị và một số cơ
chế chính sách đặc thù phát triển thành
phố Đà Nẵng) và tại phường của thành
phố Hà Nội (theo Nghị quyết số 97/2020/
QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội
khóa XIV về thí điểm tổ chức mô hình
chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội)
và theo thông tư này. Việc thành lập, cơ
cấu, thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn,
nguyên tắc hoạt động của các tổ chức
phụ trách bầu cử ở địa phương thực hiện
theo quy định tại các Điều 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27 và Điều 28 Luật Bầu cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.
Đối với các địa phương hải đảo, không
có đơn vị hành chính cấp xã thì việc thành
lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa
phương do UBND cấp huyện sau khi
thống nhất với Thường trực HĐND (nếu
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có) với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ
Việt Nam cùng cấp quyết định cơ cấu,
thành phần của các tổ chức phụ trách bầu
cử ở các địa phương mình quản lý.
Đối với đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội
và bầu cử đại biểu HĐND cấp xã chỉ có
một khu vực bỏ phiếu thì vẫn thành lập
Ban bầu cử và Tổ bầu cử riêng; thành viên
Ban bầu cử có thể tham gia làm thành
viên Tổ bầu cử.
Đối với đơn vị lực lượng vũ trang Nhân
dân được xác định là khu vực bỏ phiếu
riêng do Ban Chỉ huy đơn vị quyết định.
Trong trường hợp một đơn vị lực lượng vũ
trang Nhân dân đóng quân trên địa bàn
2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì chỉ
huy đơn vị trao đổi với UBND cấp huyện
nơi đóng quân, đề nghị chỉ định một trong
các đơn vị hành chính cấp xã phối hợp
thực hiện việc lập danh sách cử tri, phát
thẻ cho cử tri tại đơn vị lực lượng vũ trang
Nhân dân.
Về nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử
cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Trưởng ban
Bầu cử đại biểu Quốc hội, Trưởng ban bầu
cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện,
cấp xã và tổ trưởng tổ bầu cử (người đứng
đầu tổ chức phụ trách bầu cử) chịu trách
nhiệm phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ
thể của từng thành viên tổ chức phụ trách
bầu cử cấp mình từ giai đoạn chuẩn bị,
triển khai, tổ chức ngày bầu cử, các công
việc tiến hành sau ngày bầu cử cho đến
khi kết thúc cuộc bầu cử theo quy định tại
Điều 28 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội
và đại biểu HĐND năm 2015. Trong đó,
phân công một thành viên làm thư ký chịu

VĂN BẢN MỚI
trách nhiệm quản lý tài liệu, con dấu, tổng
hợp chung công tác bầu cử của tổ chức
phụ trách bầu cử.
Về địa điểm bỏ phiếu, tùy theo điều
kiện cơ sở vật chất ở địa phương như:
Nhà văn hóa, hội trường, trường học... và
căn cứ mật độ phân bố dân cư ở khu vực
bỏ phiếu, Tổ bầu cử lựa chọn địa điểm bỏ
phiếu (phòng bỏ phiếu) cho phù hợp, bảo
đảm thuận tiện để cử tri đến bầu cử. Địa
điểm bỏ phiếu phải được trang trí trang
nghiêm, tiết kiệm; bố trí lối vào cho cử tri
bỏ phiếu và lối ra cho cử tri sau khi đã bỏ
phiếu xong; địa điểm bỏ phiếu phải bảo
đảm an ninh, trật tự.
Việc chuẩn bị hòm phiếu, số lượng,
kích cỡ hòm phiếu tùy theo đặc điểm,
điều kiện của từng địa phương theo
hướng dẫn cụ thể của Ủy ban Bầu cử
cấp tỉnh. Hòm phiếu được đóng mới hoặc
sử dụng hòm phiếu bầu cử hiện có. Hòm
phiếu phải bảo đảm chắc chắn, trang trí
sạch đẹp, phía mặt trước của hòm phiếu
có dán hình Quốc huy, phía dưới có dòng
chữ “HÒM PHIẾU”. Ngoài hòm phiếu
chính, Tổ bầu cử phải chuẩn bị hòm
phiếu phụ (hòm phiếu lưu động) và băng
niêm phong hòm phiếu.
Về tài liệu liên quan đến công tác bầu
cử, tổ bầu cử phân công thành viên nhận
các loại tài liệu từ UBND cấp xã và Ban
bầu cử cùng cấp: Thẻ cử tri theo danh
sách cử tri ở khu vực bỏ phiếu và phát
cho cử tri trước ngày bầu cử theo quy
định của pháp luật về bầu cử; nhận đủ
số lượng phiếu bầu theo danh sách cử
tri và số lượng phiếu bầu dự phòng; con
dấu của tổ bầu cử và con dấu “Đã bỏ
phiếu”; các loại biên bản, biểu mẫu của tổ
bầu cử; danh sách cử tri của khu vực bỏ
phiếu; danh sách và tiểu sử tóm tắt của
những người ứng cử đại biểu Quốc hội và
đại biểu HĐND các cấp tại khu vực bỏ

phiếu; nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu
cử, mẫu diễn văn khai mạc, tiêu chuẩn
đại biểu Quốc hội và tiêu chuẩn đại biểu
HĐND; phù hiệu của các thành viên tổ
bầu cử; văn phòng phẩm và các tài liệu
khác liên quan đến bầu cử theo hướng
dẫn của địa phương.
Điều 15 Thông tư 1/2021 hướng dẫn
các tình huống có thể phát sinh trước,
trong và sau ngày bầu cử.
1. Trường hợp dịch Covid-19 bùng phát
Ủy ban bầu cử cấp tỉnh báo cáo Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chỉ đạo,
hướng dẫn phương án tổ chức bầu cử
đảm bảo phù hợp với các quy định của
pháp luật hiện hành, trên tinh thần là địa
phương chủ động xây dựng các phương
án tốt nhất để có kế hoạch đưa hòm
phiếu phụ và phiếu bầu đến cho những
cử tri này nhận phiếu bầu và thực hiện
việc bầu cử. Đồng thời, đề nghị Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 theo các
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ (số 15/
CT-TTg ngày 27/3/2020, số 16/CT-TTg
ngày 31/3/2020 và số 19/CT-TTg ngày
24/4/2020).
2. Trường hợp mưa lũ đặc biệt nghiêm
trọng, địa hình bị chia cắt dẫn đến cử tri
không thể đi đến khu vực bỏ phiếu thì Ủy
ban bầu cử các cấp chỉ đạo Tổ bầu cử
tìm phương án tốt nhất để có kế hoạch
đưa hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến cho
những cử tri này nhận phiếu bầu và thực
hiện việc bầu cử.
3. Trong trường hợp các tình huống
phát sinh tại khoản 1 và khoản 2 Điều này
đã được các cơ quan có thẩm quyền ở địa
phương giải quyết nhưng không thể xử lý
được, do vượt quá thẩm quyền thì Ủy ban
bầu cử cấp tỉnh báo cáo Hội đồng bầu cử
quốc gia xem xét, quyết định phương án
tổ chức bầu cử tại các khu vực này.v
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Để chọn đúng người tài đức
Năm 2021 nước ta sẽ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để chọn được người tài, đức, thì Nhân dân có quyền giám sát
quá trình thực hiện bầu cử dân chủ, công bằng; giám sát các ứng cử viên thông qua Ủy ban
MTTQ và các tổ chức đoàn thể. Hà Nội là Thủ đô, là một trong hai đầu tàu kinh tế lớn nhất
cả nước, việc chọn lựa đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân
càng quan trọng. Do đó, MTTQ các cấp và các đoàn thể Nhân dân cần phát huy cao độ vai
trò là đại diện cho tiếng nói Nhân dân trong hiệp thương, giám sát thực hiện bầu cử.

N

gay sau thành công
của Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XIII, toàn
Đảng, toàn dân lại chuẩn bị
cho một sự kiện trọng đại khác
của đất nước: Bầu cử đại biểu
Quốc hội và HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cuộc
bầu cử nhằm bầu ra cơ quan
quyền lực cao nhất của đất
nước cũng như những người
đại diện cho ý chí, nguyện
vọng, quyền lợi của Nhân dân
ở các địa phương. Nhà nước
ta là nhà nước của Nhân dân,
do Nhân dân, vì Nhân dân. Do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tham dự Hội nghị tập huấn công tác kiển tra, giám sát
vậy, mọi hoạt động tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Ủy ban
Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức.
bầu cử đại biểu Quốc hội và
người ứng cử, khiếu nại, kiến nghị về những sai
bầu cử đại biểu HĐND các cấp được tiến hành
dưới sự giám sát toàn diện của Nhân dân. Nhân sót trong việc lập danh sách những người ứng
dân giám sát quá trình tổ chức thực hiện bầu cử; giám sát trong hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc
cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các giữa cử tri và người ứng cử để tiến hành vận
cấp bảo đảm các thủ tục, trình tự tiến hành bầu động bầu cử bằng cách cử tri lắng nghe và suy
cử thực sự dân chủ và đúng luật, bằng cách tự nghĩ về chương trình hành động mà người ứng
mình giám sát và thông qua MTTQ Việt Nam cử trình bày…
Hiến pháp và pháp luật Việt Nam có những
và các đoàn thể chính trị - xã hội.
Đối với giám sát trực tiếp theo Hiến pháp quy định cụ thể về vai trò của MTTQ và các
và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu đoàn thể Nhân dân. Trong đó MTTQ Việt Nam
HĐND, cử tri có thể thực hiện các quyền giám thực hiện quyền giám sát của Nhân dân đối
sát như: Giám sát việc lập danh sách cử tri; nêu với bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại
ý kiến tín nhiệm hay không tín nhiệm đối với biểu HĐND thông qua các việc giám sát sát
người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội việc thành lập và hoạt động của các tổ chức
và đại biểu HĐND tại hội nghị cử tri nơi công phụ trách bầu cử; giám sát việc giới thiệu
tác, hoặc nơi cư trú; có thể khiếu nại, tố cáo về người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu
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HĐND và thủ tục làm hồ sơ ứng cử; giám
sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
đối với người ứng cử; giám sát việc lập danh
sách cử tri, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo
về danh sách cử tri và việc niêm yết danh
sách những người ứng cử; giám sát việc vận
động bầu cử, giám sát việc tiếp xúc giữa cử
tri với người ứng cử vận động bầu cử; giám
sát trình tự bầu cử, thể thức bỏ phiếu trong
ngày bầu cử… Qua giám sát, nếu MTTQ phát
hiện thấy có những sai sót, lệch lạc trong các
hoạt động trên thì kiến nghị với cơ quan Nhà
nước có thẩm quyền để điều chỉnh cho phù
hợp với pháp luật bầu cử.
MTTQ các cấp có thể phối hợp với các tổ
chức phụ trách bầu cử để cùng giám sát hoặc
chủ động trong các hoạt động của mình để
thực hiện nhiệm vụ giám sát. Có thể thông qua
các hình thức giám sát trực tiếp như: Qua việc
tổ chức các hội nghị hiệp thương, hội nghị cử tri
nơi cư trú, hội nghị gặp gỡ tiếp xúc giữa ứng cử
viên với cử tri để vận động bầu cử; hay qua các
hình thức gián tiếp như: tiếp dân và xử lý đơn
thư khiếu nại của công dân, phản ánh ý kiến,
tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tuyên
truyền, vận động cử tri thực hiện quyền bầu cử,
thông qua các phương tiện thông tin đại chúng,
thông qua hoạt động của các tổ chức phụ trách
bầu cử, và các hình thức phù hợp khác.
Hà Nội là Thủ đô, trung tâm chính trị, kinh
tế, văn hoá, giáo dục lớn của cả nước. Bầu cử
đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND có ý nghĩa
hết sức quan trọng, trước hết là chọn ra những
đại biểu của Hà Nội trong cơ quan quyền lực
Nhà nước cao nhất; tiếp đó, là chọn ra những
đại diện của Nhân dân ở hệ thống chính quyền
các cấp. Để triển khai nhiệm vụ này, ngay từ
cuối tháng 01/2020, Thường trực Thành ủy
Hà Nội đã chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai
công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bí thư
Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết,
để chuẩn bị cho công tác bầu cử, Ban Thường
vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị 35-CT/TW
ngày 10/9/2020, ban hành sớm ngay sau Chỉ
thị của Bộ Chính trị; ban hành chỉ thị của Chủ

MTTQ quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng
thảo luận, giới thiệu người ứng cử.

tịch UBND TP về tổ chức thực hiện bầu cử;
thành lập Ban chỉ đạo của TP do Bí thư Thành
ủy làm Trưởng ban...
Để lựa chọn đại biểu ưu tú xứng đáng vào
cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước và
HĐND ở các địa phương, Hà Nội sẽ triển khai
thí điểm mô hình chính quyền đô thị, theo đó
không bầu đại biểu HĐND cấp phường tại các
quận nội thành và thị xã Sơn Tây. Theo dự
kiến, Hà Nội có 29 đại biểu Quốc hội, là một
trong hai đoàn đại biểu lớn nhất cả nước. Vì
vậy, thành công của cuộc bầu cử tại Hà Nội
không chỉ là yếu tố quyết định thực hiện thắng
lợi các nhiệm vụ Trung ương giao mà còn đóng
góp trực tiếp vào thành công chung của cuộc
bầu cử trên phạm vi toàn quốc.
Để tổ chức tốt cuộc bầu cử, Bí thư Thành
ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị các đơn
vị nghiên cứu kỹ các quy định của cuộc bầu
cử, văn bản của Trung ương, văn bản của TP;
từng quận, huyện, thị xã khẩn trương thành
lập Ban chỉ đạo bầu cử các cấp; xây dựng
kế hoạch thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử để
ngày bầu cử thực sự là ngày bầu cử của toàn
dân. Trong suốt quá trình triển khai, tiếp tục
nghiên cứu các văn bản, trao đổi, thống nhất
cao các kế hoạch của Ủy ban bầu cử của TP
và các cấp.
Nhấn mạnh việc triển khai công tác bầu
cử trong thời gian tới là rất khẩn trương, khối
(Xem tiếp trang 18)
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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI
LÀM TỐT VAI TRÒ HIỆP THƯƠNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU
QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

C

uộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và bầu cử đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện
chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với cả
nước và từng địa phương. Đây là đợt sinh
hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp
Nhân dân; là dịp để cử tri phát huy quyền
làm chủ, lựa chọn những đại biểu xứng
đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của
mình tham gia vào cơ quan quyền lực của
Nhà nước, tiến tới xây dựng Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do
Nhân dân và vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo
của Đảng Cộng sản Việt Nam. MTTQ Việt
Nam các cấp có vai trò quan trọng tổ chức
hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng
cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
các cấp, tham gia phối hợp thành lập các
tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương đảm
bảo khách quan, công tâm, vô tư, chính
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xác; giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội
và đại biểu HĐND các cấp…
Để thực hiện công tác bầu cử, Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã
ban hành 6 Kế hoạch, 2 Hướng dẫn về thực
hiện nhiệm vụ bầu cử: công tác hiệp thương,
giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp;
thực hiện kiểm tra, giám sát bầu cử; tiếp công
dân, tiếp nhận và giải quyết đơn liên quan
đến bầu cử. Tham gia các hội nghị triển khai
công tác bầu cử và hội nghị tập huấn công
tác bầu cử do TW và TP tổ chức, đồng thời,
tổ chức tập huấn công tác bầu cử, hướng dẫn
việc tổ chức các hội nghị hiệp thương đến Ủy
ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã.
Đến thời điểm này, mọi công việc đang diễn
ra đúng kế hoạch, tiến độ.
Tính đến hết ngày 08/02/2021, có 30/30
đơn vị cấp huyện, 404 xã, phường, thị trấn tổ
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UVTW Đảng, Phó Bí thư
Thường trực Thành ủy
Nguyễn Thị Tuyến phát biểu
tại Hội nghị.

chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất
để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng
người của địa phương được giới thiệu ứng
cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 2026. Sáng 05/02/2021, Ủy ban MTTQ Việt
Nam TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị hiệp
thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cơ cấu,
thành phần, số lượng người ứng cử Đại biểu
Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tại Hội nghị, Văn phòng HĐND TP đã trình
bày dự kiến phân bổ của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội và Đề án của Ủy ban bầu cử TP
về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu
Quốc hội khóa XV của TP Hà Nội. Theo đó,
TP Hà Nội được phân bổ 29 đại biểu, gồm
14 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở TW
giới thiệu và 15 đại biểu do các cơ quan, tổ
chức ở địa phương giới thiệu. Về dự kiến số
đơn vị bầu cử là 10 đơn vị và số lượng người
dự kiến giới thiệu 59 người. Hội nghị đã biểu
quyết nhất trí các nội dung hiệp thương tại
Hội nghị. Cũng trong ngày, Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị
hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu,
thành phần, số lượng người ứng cử Đại biểu
HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021
- 2026. Theo đó, số người dự kiến giới thiệu
ứng cử là 190 đồng chí để bầu 95 đại biểu,
trong đó, bảo đảm có ít nhất 35% tổng số
người trong danh sách chính thức những
người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ; phấn

đấu đạt tỷ lệ từ 30% trở lên đại biểu HĐND
nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái cử nhiệm kỳ 2021
- 2026; tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại
biểu HĐND là đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi)
không thấp hơn 10% tổng số người được
giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND; giảm tỷ lệ
người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND
công tác ở các cơ quan quản lý Nhà nước so
với nhiệm kỳ 2016 - 2021; bảo đảm tỷ lệ hợp
lý người trong danh sách chính thức những
người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND
là người dân tộc thiểu số, phù hợp với đặc
điểm, cơ cấu dân số của TP.
Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, các
cơ quan, đơn vị đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến
người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Sáng ngày 15/3/2021, Ủy ban bầu cử TP Hà
Nội bàn giao 72 bộ hồ sơ và danh sách trích
ngang những người ứng cử đại biểu Quốc hội
khóa XV (gồm bản sao Tiểu sử tóm tắt và bản
kê khai tài sản thu nhập), trong đó có 42 hồ
sơ và danh sách những người ứng cử do các
cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 30 hồ
sơ, danh sách những người tự ứng cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và 188 bộ hồ sơ và danh
sách trích ngang những người ứng cử đại biểu
HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026;
trong đó có 185 hồ sơ và danh sách những
người ứng cử do các cơ quan, tổ chức, đơn +
vị giới thiệu và 03 hồ sơ, danh sách những
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người tự ứng cử đại biểu HĐND TP khóa XVI,
nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến Ban Thường trực
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.
Trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương
lần thứ nhất, kết quả các hội nghị giới thiệu
danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV,
HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
và danh sách người ứng cử từ Ủy ban bầu cử
TP chuyển đến, vào ngày 17 và 18/3/2021,
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP
Hà Nội tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ
hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những
người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm
kỳ 2021 - 2026. Hội nghị đã thống nhất biểu
quyết bằng hình thức giơ tay, có 82/83 đại
biểu (98,8%) nhất trí danh sách sơ bộ 72 ứng
cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, có 51/51
đại biểu (100%) nhất trí danh sách sơ bộ
188 ứng cử viên đại biểu HĐND TP, nhiệm
kỳ 2021 - 2026. Hội nghị cũng nhất trí thông
qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và
tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người
được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng
cử và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét
và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác
(nếu có) đối với người tự ứng cử; những vấn
đề cần xác minh, làm rõ đối với người ứng cử.

Để chọn đúng người...

(Tiếp theo trang 15)

lượng công việc lớn, đúng vào dịp Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
và chuẩn bị đón tết Nguyên đán Tân Sửu,
vì vậy cần khẩn trương bắt tay ngay vào tập
trung triển khai thực hiện tốt nhất cuộc bầu
cử. Đối với các quận, huyện, thị xã và các
xã, phường, thị trấn triển khai ngay các nội
dung công việc theo kế hoạch của TP, trong
đó cần đặc biệt lưu ý tiến độ với các nhiệm
vụ. Thành lập Ủy ban bầu cử và xây dựng,
triển khai các kế hoạch để đáp ứng Luật Bầu
cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cũng
như kế hoạch của Ban chỉ đạo TP, Ủy ban
bầu cử TP. Thường trực HĐND các cấp khẩn
trương dự kiến cơ cấu thành phần và phân bổ
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Bà Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy
ban TW MTTQ Việt Nam, UVBTV Thành ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội
cho biết ngay sau Hội nghị hiệp thương lần
thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam TP Hà Nội sẽ gửi Biên bản Hội nghị tới
Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường
vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban TW
MTTQ Việt Nam và Ủy ban bầu cử TP đảm
bảo thời gian theo quy định. Ngay sau đó,
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
TP Hà Nội tổ chức họp với đại diện Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp
huyện, cấp xã nơi có người ứng cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP Hà
Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cư trú
và đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị có
người ứng cử để hướng dẫn việc tổ chức lấy
ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri ở nơi
cư trú đối với người ứng cử và ý kiến nhận
xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác (nếu
có) đối với người tự ứng cử. Bên cạnh đó,
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
TP tiến hành tổ chức kiểm tra, giám sát
công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 2026 theo Kế hoạch.v
Lê Hương

số lượng người được giới thiệu ứng cử vào các
cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính, thôn, tổ
dân phố gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng
cấp để tiến hành hiệp thương lần thứ nhất.
Ủy ban bầu cử các cấp tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát, chỉ đạo việc tổ chức triển
khai thực hiện công tác bầu cử…
Với cách làm khoa học, bài bản, trách
nhiệm, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2021 - 2026 sẽ là ngày hội của toàn dân
để Nhân dân lựa chọn ra được những cán bộ
có đủ tài, đức vào cơ quan quyền lực cao nhất
của Nhà nước.v
Giang Nam

XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN

Đoàn kết toàn dân triển khai Nghị quyết
Đại hội lần thứ XVII của Thành phố

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Thủ đô và đất nước đón năm mới 2021 trong những kỳ vọng mới, song cũng không ít khó
khăn, thử thách. Thách thức càng lớn thì việc tập hợp khối đoàn kết Nhân dân vào thực
hiện các nhiệm vụ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu
Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII càng phải khẩn trương và nghiêm túc hơn.

KHẨN TRƯƠNG VÀO CUỘC

Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ
2020-2025) Đảng bộ TP Hà Nội đặt mục tiêu
đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ TP có năng
lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống
chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát
triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô
thị xanh, TP thông minh, hiện đại; cơ bản hoàn
thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người
đạt 8.300 - 8.500 USD. Ngày 17/3, đồng chí
Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư
Thành ủy Hà Nội đã ký ban hành 10 Chương
trình công tác của Đảng bộ TP Hà Nội khóa
17, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Chương trình số
01 “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn
Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị
TP trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách
hành chính giai đoạn 2021 - 2025”. Chương

trình số 02 “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng
trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc
tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả,
sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh
và bền vững giai đoạn 2021 - 2025”. Chương
trình số 03 “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô
thị và kinh tế đô thị TP Hà Nội giai đoạn 2021
- 2025”. Chương trình số 04 “Đẩy mạnh thực
hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia
Xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với cơ cấu
lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông
thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của
nông dân giai đoạn 2021 - 2025”. Chương trình
số 05 “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý
quy hoạch; 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 biến đổi khí hậu trên địa bàn TP Hà
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Nội giai đoạn 2021 - 2025”. Chương trình số
06 “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh
lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025”. Chương
trình số 07 “Đẩy mạnh phát triển khoa học,
công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn
TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”. Chương
trình số 08 “Phát triển hệ thống an sinh xã hội,
nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống
của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025”.
Chương trình số 09 “Tăng cường tiềm lực quốc
phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP giai
đoạn 2021 - 2025”. Chương trình số 10 “Nâng
cao hiệu quả công tác phòng, chống tham
nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
giai đoạn 2021 - 2025”. So với các nhiệm kỳ
trước, 10 Chương trình công tác toàn khóa lần
này được ban hành sớm hơn từ sáu tháng cho
đến một năm, thể hiện tinh thần quyết tâm của
Đảng bộ TP trong việc khẩn trương cụ thể hóa,
sớm triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng
các cấp vào cuộc sống. Để đạt được mục tiêu
này, các cấp, các ngành phải khẩn trương bắt
tay vào nhiệm vụ. Năm 2021, việc thực hiện
các mục tiêu kinh tế - xã hội càng khó khăn
hơn khi Hà Nội cùng cả nước vẫn đang phải
triển khai các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh COVID-19. Bối cảnh ấy, đòi hỏi toàn dân
càng phải đoàn kết một lòng, quyết tâm hơn
nữa trong triển khai các phong trào thi đua, bảo
đảm các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.
Các ngành, các địa phương đã khẩn trương
triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống. Bí thư
Quận ủy Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn cho biết, Đảng
bộ quận đã đổi mới việc học tập, quán triệt nghị
quyết theo hướng thực chất, thiết thực, hiệu
quả, phù hợp tình hình của cơ quan, đơn vị,
tránh hình thức; coi trọng việc thảo luận, bàn
giải pháp thực hiện. Nhằm cụ thể hóa mục
tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà
Nghị quyết Đại hội đề ra, Ban Chấp hành Đảng
bộ quận xây dựng 6 chương trình, kế hoạch
toàn khóa giao cho các cơ quan thường trực
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của quận, chủ trì tham mưu xây dựng chương
trình cụ thể. Trong đó, việc tiếp tục nâng cao
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp
ủy đảng và tăng cường công tác quản lý Nhà
nước về kinh tế được đặt lên hàng đầu.
Song song với nhiệm vụ phát triển kinh
tế, công tác bảo đảm an sinh xã hội cũng hết
sức quan trọng. Theo Giám đốc Sở Lao động
- Thương binh và Xã hội Bạch Liên Hương
các mục tiêu, chính sách về an sinh xã hội
rất đúng và trúng, phù hợp với xu hướng phát
triển. Cụ thể, đến năm 2025, TP phấn đấu đạt
tỷ lệ lao động đã qua đào tạo từ 75 đến 80%,
tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ từ 55
đến 60%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị
duy trì ở mức dưới 3%; không còn hộ nghèo
và hộ tái nghèo theo tiêu chuẩn của TP. Trên
cơ sở đó, ngành sẽ phối hợp các sở, ngành,
đơn vị chức năng tập trung phát triển hệ thống
an sinh xã hội, gắn chính sách an sinh xã hội
với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội ở địa phương; đồng thời đẩy mạnh
xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực tham gia
công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời
sống Nhân dân.

ĐOÀN KẾT NHÂN DÂN VÌ MỤC TIÊU CHUNG

Trong triển khai nhiệm vụ công tác của
nhiệm kỳ mới, kinh nghiệm công tác của
nhiệm kỳ vừa qua có ý nghĩa hết sức quan
trọng. Thành công trong nhiệm kỳ công tác
vừa qua có sự đóng góp rất lớn của Mặt trận
và các đoàn thể Nhân dân trong vận động các
tầng lớp Nhân dân thi đua yêu nước, triển khai
các nhiệm vụ; vai trò làm cầu nối giữa cấp uỷ,
chính quyền với Nhân dân. Cụ thể, Mặt trận đã
triển khai CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng
NTM, đô thị văn minh”; thực hiện công tác
xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát, phản
biện xã hội... Những hoạt động này giúp Hà
Nội ngày một hiện đại, nông thôn đổi mới. Đối
với xây dựng Đảng, chính quyền, ở nhiệm kỳ
(Xem tiếp trang 29)

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

MẶT TRẬN CÁC CẤP THÀNH PHỐ TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN
CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
Triển khai Kế hoạch số 125/KH-MTTQ-BTT ngày 31/12/2020 của Ban Thường trực
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và bầu cử đại biểu HĐND các cấp TP nhiệm kỳ 2021 - 2026; Các cấp Mặt trận TP đã tổ
chức tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

S

au khi Hội đồng bầu
cử Quốc gia và Ủy
ban
Trung
ương
MTTQ Việt Nam tổ chức
tập huấn công tác bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV
và bầu cử đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021 2026; ngày 29/01/2021, Ủy
ban MTTQ TP đã tổ chức
hội nghị tập huấn hướng
dẫn công tác bầu cử cấp
TP. Trên cơ sở Luật bầu
cử đại biểu Quốc hội, đại

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP
tổ chức Hội nghị tập huấn
hướng dẫn công tác bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026.

biểu HĐND, các văn bản
hướng dẫn của Hội đồng
bầu cử quốc gia, Ủy ban
bầu cử TP và Ban Thường
trực Ủy ban Trung ương
MTTQ Việt Nam, các đại
biểu được hướng dẫn chi
tiết Quy trình hiệp thương,
giới thiệu người ứng cử đại
biểu Quốc hội khóa XV, đại
biểu HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2021 - 2026 của Ủy ban
MTTQ Việt Nam các cấp
TP Hà Nội, gồm 5 bước:

Bước 1: Tổ chức hội nghị
hiệp thương lần thứ nhất để
thỏa thuận về cơ cấu, thành
phần, số lượng người ứng
cử ĐBQH, đại biểu HĐND,
được thực hiện từ 03/02
đến ngày 17/02/2021, phấn
đấu hoàn thành trước ngày
09/02/2021 - Trước Tết
Nguyên đán.
Bước 2: Các cơ quan, tổ
chức, đơn vị giới thiệu người
ứng cử đại biểu Quốc hội,
+
đại biểu HĐND, từ ngày
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24/02 đến ngày 11/3/2021.
Theo đó, chậm nhất là
17h00 ngày 14/3, người
ứng cử đại biểu Quốc hội và
HĐND các cấp phải hoàn
thành việc nộp hồ sơ ứng cử
tại Ủy ban bầu cử TP và Ủy
ban bầu cử ở đơn vị hành
chính mà mình ứng cử.
Bước 3: Tổ chức hội nghị
hiệp thương lần thứ hai để
thỏa thuận lập danh sách
sơ bộ những người ứng cử
đại biểu Quốc hội, đại biểu
HĐND, từ ngày 15/3 đến
ngày 19/3/2021.
Bước 4: Tổ chức lấy ý
kiến nhận xét và tín nhiệm
của cử tri đối với người ứng
cử đại biểu Quốc hội, đại
biểu HĐND, từ ngày 21/3
đến ngày 13/4/2021.
Bước 5: Tổ chức hội nghị
hiệp thương lần thứ ba để
lựa chọn, lập danh sách
những người đủ tiêu chuẩn
ứng cử đại biểu Quốc hội,
đại biểu HĐND, từ ngày
14/4 đến ngày 18/4/2021.
Đối với việc hiệp thương
giới thiệu người ứng cử đại
biểu HĐND, chậm nhất là
ngày 23/4/2021, Biên bản
hội nghị hiệp thương ở cấp
huyện, cấp xã được gửi
đến Thường trực HĐND,
UBND, Ủy ban MTTQ Việt
Nam cấp trên trực tiếp và
Thường trực HĐND, Ủy ban
bầu cử cùng cấp.
Hội nghị cũng triển khai
các văn bản mới do Ủy ban
Trung ương MTTQ Việt Nam
ban hành và các văn bản
do Mặt trận TP triển khai:
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Hướng dẫn tham gia công
tác bầu cử đại biểu đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại
biểu HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch
về kiểm tra, giám sát công
tác bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021 2026. Tại hội nghị, các đại
biểu đã thảo luận các vấn
đề từ cơ sở đặt ra từ thực
tiễn của công tác tổ chức
bầu cử các kỳ trước đó, để
cùng rút kinh nghiệm cho kỳ
bầu cử năm nay.
Phó Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP Đàm
Văn Huân nhấn mạnh: Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam các
cấp TP có 8 nhiệm vụ quan
trọng, đó là tham gia thành
lập các tổ chức phụ trách
bầu cử; tổ chức các hội
nghị hiệp thương; tổ chức
hội nghị cử tri; tổ chức hội
nghị tiếp xúc cử tri để vận
động bầu cử; thực hiện công
tác tuyên truyền, vận động
Nhân dân; tổ chức hoạt
động giám sát; tổ chức hoạt
động tổng kết, khen thưởng.
Do đó, hệ thống Mặt trận Tổ
quốc các cấp phải hết sức
nghiêm túc, nỗ lực và phải
tuân thủ các mốc thời gian
của Luật quy định để đảm
bảo thành công chung của
kỳ bầu cử năm nay. Mặt trận
các cấp cần xác định công
tác bầu cử đại biểu Quốc
hội và HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2021 - 2026 là nhiệm vụ
quan trọng hàng đầu, phải
đi đôi với triển khai thực hiện

công tác Mặt trận trong năm
2021; bên cạnh đó phải
đảm bảo phòng, chống dịch
COVID-19 trong tình hình
diễn biến dịch bệnh vẫn còn
phức tạp. MTTQ Việt Nam
các cấp TP quyết tâm góp
phần vào thành công cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu HĐND
các cấp, nhiệm kỳ 2021 2026.
Ngay sau Hội nghị tập
huấn cấp TP, Mặt trận các
quận, huyện đã đồng loạt
triển khai tập huấn, hướng
dẫn công tác bầu cử cho
các đối tượng ở cơ sở , đó
là BTT Ủy ban MTTQ Viêt
Nam, các đồng chí Bí thư
chi bộ, Tổ trưởng dân phố,
Trưởng ban CTMT, trưởng
các chi hội đoàn thể xã,
phường, thị trấn.
Công tác tập huấn giúp
đội ngũ cán bộ Mặt trận các
cấp trang bị một số kiến thức
cơ bản, nắm chắc nhiệm
vụ, quyền hạn, quy trình
và những nội dung công
việc cần phải làm trong quá
trình bầu cử, những văn bản
hướng dẫn về công tác bầu
cử Quốc hội khóa XV và bầu
cử đại biểu HĐND các cấp,
nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng
thời, nâng cao ý thức, trách
nhiệm của các thành viên
trong công tác bầu cử, qua
đó góp phần hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao, bảo
đảm cuộc bầu cử thực sự
dân chủ, đúng luật, an toàn,
tiết kiệm và thành công. v
Ngọc Mai
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Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội

CHUNG SỨC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

S

au 52 ngày liên tiếp
không có ca mắc mới
COVID-19 trong cộng
đồng, ngày 22/01/2021, Việt
Nam đánh dấu giai đoạn mới
của cuộc chiến với dịch bệnh
nguy hiểm này. Quán triệt tinh
thần chỉ đạo của Bí thư Thành
ủy Hà Nội “Chủ động phản
ứng nhanh hơn, quyết liệt hơn
nhưng cũng cần bình tĩnh,
không hoang mang, lo lắng”;
Công điện số 02CĐ-UBND
ngày 28/01/2021 của Chủ
tịch UBND TP, Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP Hà Nội đã vào
cuộc phòng, chống COVID-19 với tinh thần chủ động,
sự quyết tâm cao, nhiều biện
pháp đồng bộ. Trong khó
khăn, hoạn nạn, tinh thần “Hà
Nội vì cả nước”, lại được Ủy
ban MTTQ Việt Nam TP thắp
sáng, lan tỏa, tiếp thêm sức
mạnh cho các lực lượng chức
năng và Nhân dân vùng dịch.
Trước diễn biến phức tạp
của dịch bệnh, Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP Hà Nội đã đề
nghị MTTQ các cấp và các
tổ chức thành viên triển khai
ngay tinh thần chỉ đạo của
Thủ tướng tại Chỉ thị số 05/
CT-TTg và Thành ủy - UBND
TP về phòng, chống dịch, vận
động cán bộ, đoàn viên, hội
viên và các tầng lớp Nhân
dân tích cực, chủ động trong
phòng, chống dịch với các
yêu cầu cụ thể: Tăng cường

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tiếp nhận và chuyển giao kinh phí ủng hộ công tác
phòng chống dịch Covid-19.

công tác tuyên truyền, thường
xuyên cập nhật diễn biến tình
hình dịch bệnh, vận động
Nhân dân thực hiện nghiêm
thông điệp 5K và cài đặt ứng
dụng Bluezone, vận động
Nhân dân chủ động khai
báo y tế. Phát động phong
trào quần chúng huy động
mặt trận, các đoàn thể tại địa
phương tuyên truyền tới từng
tổ dân phố, khu dân cư, hộ
gia đình với phương châm “đi
từng ngõ, gõ từng nhà”, “mỗi
người dân như là một chiến sỹ
trinh sát” nhằm phát hiện, tố
giác những trường hợp không
chấp hành việc phòng, chống
dịch bệnh COVID-19. Phối
hợp giám sát công tác phòng,
chống dịch, đặc biệt là những
người đi, đến từ vùng có dịch,

tiếp xúc với bệnh nhân. Nắm
chắc tình hình dư luận trong
Nhân dân, kịp thời báo cáo về
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP
và các cơ quan chức năng khi
có diễn biến mới. Dừng việc tổ
chức các hội nghị, hoạt động
tập trung đông người không
cần thiết; việc tổ chức các
hoạt động chăm lo Tết cho
người nghèo phải đảm bảo tốt
công tác phòng, chống dịch.
Song song với công tác
tuyên truyền, Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP đã có nhiều hoạt
động thiết thực hỗ trợ cho các
lực lượng chức năng làm công
tác chống dịch và Nhân dân
vùng có dịch COVID-19.
Ngày 31/01, Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ TP đã +
trao 200 triệu đồng hỗ trợ
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cán bộ, giáo viên và học
sinh trường Tiểu học Xuân
Phương, quận Nam Từ Liêm
hiện đang thực hiện cách ly
do COVID-19. ngày 01/02,
hỗ trợ 100 triệu đồng và 05
thùng bánh cho Trung tâm
kiểm soát bệnh tật TP; trao
07 thùng bánh cho Sở Y tế
Hà Nội để hỗ trợ cho cán bộ
thực hiện công tác phòng,
chống COVID - 19 trên địa
bàn Thủ đô.
Với tinh thần Hà Nội vì cả
nước, nhằm thể hiện sự quan
tâm và động viên đến các lực
lượng đang ngày đêm bảo vệ
lãnh thổ của Tổ quốc và thực
hiện công tác phòng, chống
dịch COVID-19 tại các chốt
trên địa bàn biên giới của Tổ
quốc, đặc biệt là lực lượng Bộ
đội Biên phòng không quản
ngại khó khăn, gian khổ,
bảo vệ sự to àn vẹn lãnh thổ
và bình yên cho Nhân dân,
ngày 01/02/2021, Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP đã tổ
chức chương trình trao hỗ trợ
500 suất quà cho cán bộ lực
lượng biên phòng trị giá 150
triệu đồng và 50.000 khẩu
trang y tế.
Ngày 09/02/2021, Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP tiếp
nhận ủng hộ công tác phòng,
chống dịch COVID - 19 của
Tập đoàn Sungroup (1 tỷ
đồng); tập đoàn Geleximco
(750 triệu đồng); Công ty cổ
phần Him Lam (1 tỷ đồng).
Sau khi tiếp nhận ủng hộ,
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP
đã chuyển giao số tiền từ các
nhà tài trợ đến các lực lượng
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tuyến đầu phòng chống dịch
bệnh: Hỗ trợ 728 cán bộ y
tế, công an, quân đội, những
người trực tiếp làm nhiệm vụ
ứng trực, phòng, chống dịch
tại các điểm cách ly tập trung
(mỗi người 3 triệu đồng) và
951 người dân đang thực hiện
cách ly tập trung dịch bệnh
COVID - 19 (mỗi người 1 triệu
đồng); tổng số tiền hỗ trợ trị
giá 3 tỷ 135 triệu đồng.
Chiều 18/02/2021, tại chốt
kiểm soát dịch nút giao đường
cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
với tỉnh Hải Dương (nút Gia
Lộc), thay mặt Thành ủy
- HĐND - UBND - Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội,
đồng chí Nguyễn Lan Hương,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam TP Hà Nội đã trao 2 tỉ
đồng và 50.000 khẩu trang
hỗ trợ tỉnh Hải Dương phòng,
chống dịch.
Hơn 1 tháng qua, nhiều cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp,
cơ sở tôn giáo, các cá nhân
trên địa bàn Thủ đô đã chung
sức, đồng lòng, hỗ trợ cung
cấp thực phẩm, nước rửa

tay, các nhu yếu phẩm, đặc
biệt là những vật tư, trang
thiết bị y tế đặc thù, có giá
trị lớn để hỗ trợ đắc lực cho
công tác phòng, chống dịch
COVID-19. Sự đóng góp
của các tổ chức, cá nhân đã
chứa đựng những giá trị, ý
nghĩa nhân văn sâu sắc, hiệu
quả thiết thực, tạo nên sức
mạnh tổng hợp của cả dân
tộc trong phòng, chống dịch
bệnh; động viên, tiếp thêm
sức mạnh cho cán bộ, Nhân
dân vùng có dịch.
Trước những diễn biến
phức tạp của dịch bệnh, Ủy
ban MTTQ Việt Nam TP
Hà Nội kêu gọi các doanh
nghiệp, các nhà hảo tâm và
cán bộ, Nhân dân Thủ đô tiếp
tục phát huy tinh thần trách
nhiệm, đạo lý tốt đẹp của dân
tộc “Thương người như thể
thương thân”, nếp sống nhân
ái, nghĩa tình của người Hà
Nội, đồng hành cùng TP, góp
phần cùng Đảng, Nhà nước
và Thủ đô ngăn chặn, đẩy lùi
dịch bệnh. v
Nguyễn Tâm

Mọi thông tin xin liên hệ: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
(Số 29 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội)
Điện thoại: 024.39346108 - 0977838898 - 0912124488
Tên tài khoản: Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội - Quỹ Cứu trợ
Số tài khoản: 3761.0.9057260.91049 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội
(Khi chuyển từ kho bạc: Mã KBNN: 0011, chuyển từ Ngân hàng:
Mã: 01701002)
Hoặc tài khoản Ngân hàng số: 1500201113833 tại Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

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

BÁC HỒ VỚI THANH NIÊN
Trong cuộc đời và sự nghiệp
hoạt động cách mạng của
mình, Chủ tịch Hồ Chí
Minh luôn quan tâm đến sự
nghiệp giáo dục thế hệ trẻ
Việt Nam. Người đã dành
rất nhiều tâm huyết cho
việc tổ chức, dẫn dắt các thế
hệ thanh niên đến với cách
mạng, tham gia vào quá
trình đấu tranh giải phóng
dân tộc, xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc…

Bác Hồ tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cứu quốc 1956 tại Hà Nội
(Ảnh tư liệu)

ào những năm 1920
trên diễn đàn Hội
nghị Tua (Pháp),
Bác đã lên tiếng phản đối
chế độ thực dân gây ra
những tội ác tày trời đối
với Nhân dân và thanh
niên ta thông qua bức thư
Gửi Thanh niên Việt Nam
(1925), các tác phẩm Bản
án chế độ thực dân Pháp
(1925) hay Đường cách
mệnh (1927)…, Bác căm
phẫn lên án chế độ thực
dân đầu độc, nô dịch, bóc
lột dân bản xứ trong đó có
thanh niên. Người khẳng
định, muốn thức tỉnh dân
tộc phải thức tỉnh thanh
niên, vì thanh niên là một
bộ phận quan trọng của
dân tộc.
Nhận định thanh niên
là một trong những lực

lượng nòng cốt, nên ngay
từ những năm đầu về nước
hoạt động, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã bí mật thành lập
Hội Việt Nam cách mạng
Thanh niên (tháng 6/1925),
chuẩn bị những hạt giống
đỏ, ươm mầm cho sự
trưởng thành, lớn mạnh của
sự nghiệp cách mạng Việt
Nam.
Cách mạng Tháng Tám
năm 1945 thành công, Bác
đã chỉ rõ: Nước nhà thịnh
hay suy, yếu hay mạnh
một phần là do thanh niên,
thanh niên là chủ tương lai
của đất nước. Trong thư gửi
thanh niên và nhi đồng toàn
quốc nhân dịp Tết Nguyên
Đán năm 1946, Người viết:
“Một năm khởi đầu từ mùa
xuân. Một đời khởi đầu từ
tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa
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xuân của xã hội”. Bởi theo
Người, đoàn viên, thanh
niên là người chủ tương lai
của nước nhà, nước nhà
thịnh hay yếu, suy hay
mạnh một phần lớn là do
các thanh niên.
Quan tâm đến thanh
niên và công tác thanh niên,
Bác cũng chỉ rõ những ưu,
khuyết điểm của thanh niên
nước ta trong thời điểm đó,
từ đó giúp thanh niên có
thể hoàn thiện bản thân:
“Ưu điểm của thanh niên
ta là hăng hái, giàu tinh
thần xung phong. Khuyết
điểm là ham chuộng hình
thức, thiếu thực tế, bệnh
cá nhân, bệnh anh hùng.
Rất mong toàn thể thanh
niên ta ra sức phát triển
những ưu điểm và tẩy sạch
+
những khuyết điểm ấy. Huy
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hiệu của thanh niên ta là
“tay cầm cờ đỏ sao vàng
tiến lên”. Ý nghĩa của nó
là: Phải xung phong làm
gương mẫu trong công tác,
trong học hỏi, trong tiến bộ,
trong đạo đức cách mạng.
Thanh niên phải thành
một lực lượng to lớn và
vững chắc trong công cuộc
kháng chiến và kiến quốc.
Đồng thời phải vui vẻ, hoạt
bát. Bác mong mỗi cháu và
toàn thể các cháu nam nữ
thanh niên cố gắng làm tròn
nhiệm vụ, để xứng đáng
với cái huy hiệu tươi đẹp và
vẻ vang ấy”.(Thư gửi thanh
niên, tháng 4/1951, Hồ Chí
Minh toàn tập)
Sinh thời, Chủ tịch Hồ
Chí Minh luôn coi trọng việc
giáo dục đạo đức cho đoàn
viên, thanh niên. Người đặc
biệt quan tâm tổ chức, bồi
dưỡng đoàn viên thanh niên
thành đội xung kích cách
mạng, lực lượng hậu bị của
Đảng nhằm kế tục trung
thành và xuất sắc sự nghiệp
của giai cấp và dân tộc.
Người yêu cầu mỗi đoàn
viên, thanh niên phải tự giác
rèn luyện, không ngừng
học tập, gương mẫu xung
phong trong mọi công việc.
Tại Đại hội Sinh viên Việt
Nam lần thứ II (07/5/1958),
Người đã nói “Thanh niên
phải có đức, có tài. Có tài
mà không có đức ví như một
anh làm kinh tế tài chính rất
giỏi nhưng lại đi đến thụt két
thì chẳng những không làm
được gì lợi ích cho xã hội, mà
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còn có hại cho xã hội nữa.
Nếu có đức mà không có tài
ví như ông Bụt không làm
hại gì, nhưng cũng không
có lợi gì cho loài người”.
Nhân dịp kỷ niệm 20
năm Cách mạng tháng
Tám, Bác đã gửi thư cho
thanh niên. Trong thư Bác
đã viết: “Phải luôn luôn
nâng cao chí khí cách
mạng, trung với nước, hiếu
với dân, nhiệm vụ nào cũng
hoàn thành, khó khăn nào
cũng vượt qua, kẻ thù nào
cũng đánh thắng. Không sợ
gian khổ, hy sinh, hăng hái
thi đua tăng gia sản xuất
và anh dũng chiến đấu,
xung phong đi đầu trong
sự nghiệp chống Mỹ cứu
nước” (Hồ Chí Minh toàn
tập, Nhà xuất bản chính trị
Quốc gia, 2011)
Với tinh thần đó, để Đoàn
thanh niên hoàn thành sứ
mệnh cách mạng cao cả,
Bác đã đề cao trách nhiệm
cụ thể của từng đoàn viên
“đoàn viên phải gương
mẫu trong công tác, trong
sản xuất, trong học tập” và
trách nhiệm chung “Các
chi đoàn thanh niên phải
xung phong làm đầu tàu
trong cuộc thi đua”. Vì thi
đua là điều kiện thuận lợi
giúp cho Đoàn phát triển
mạnh mẽ, vững chắc và
thu hút sự quan tâm của
thanh niên. Phải thực hiện
khẩu hiệu: Đâu cần thanh
niên có, đâu khó có thanh
niên. Trong Di chúc, Bác
đã căn dặn: “Đoàn viên

và thanh niên ta nói chung
là tốt, mọi việc đều hăng
hái xung phong, không
ngại khó khăn, có chí tiến
thủ. Đảng cần phải chăm
lo giáo dục đạo đức cách
mạng cho họ, đào tạo họ
thành những người thừa kế
xây dựng chủ nghĩa xã hội
vừa “hồng”, vừa “chuyên”…
Những nhìn nhận và đánh
giá của Người như nhắn
gửi ở lớp lớp thế hệ thanh
niên về niềm tin, trí tuệ và
sự sáng tạo cho một xã hội
mới của dân tộc.
Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh, với tinh
thần “Không có việc gì khó,
chỉ sợ lòng không bền, đào
núi và lấp biển, quyết chí ắt
làm nên”, Thanh niên ngày
nay đã phát huy truyền
thống của thế hệ trước,
hăng hái, sôi nổi hưởng
ứng các cuộc vận động,
các phong trào: “Xung kích
phát triển kinh tế - xã hội
và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng
hành cùng thanh niên lập
thân lập nghiệp”…; Kế tục
truyền thống và sự nghiệp
cha anh, các thế hệ thanh
niên đã và đang trở thành
lực lượng lao động có trí tuệ,
có tay nghề cao, có đạo
đức và lối sống trong sáng,
có sức khỏe thể chất và sức
khỏe tâm thần cường tráng
để đưa Việt Nam “sánh vai
với các cường quốc năm
châu” như mong muốn của
Bác Hồ lúc sinh thời.v
BBT
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Quận Long Biên:

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH TỰ QUẢN
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp trên địa bàn quận Long Biên đã xây dựng các tổ tự
quản bảo vệ môi trường, xử lý và chống rác thải nhựa. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức,
phát huy sức mạnh của Nhân dân trong bảo vệ môi trường (BVMT) từ mỗi khu dân cư.

CHỦ ĐỘNG XÂY DỰNG
MÔ HÌNH TỰ QUẢN

Những ngày này về quận
Long Biên dễ dàng bắt gặp
những tuyến đường, tuyến
phố sạch đẹp, các vườn hoa,
cây xanh được cắt tỉa gọn
gàng. Nhiều người dân đã tự
trồng những bồn hoa với đủ
màu sắc quanh các bồn cây,
trước cửa nhà. Tất cả đã tạo

nên một bức tranh đủ màu
sắc. Đây là một trong nhiều
hoạt động mà cán bộ và
Nhân dân quận Long Biên
đang thực hiện vì một Long
Biên xanh- sạch - đẹp - văn
minh. MTTQ các địa phương
đã phát động phong trào
“Ngày thứ bảy xanh - sạch
- đẹp”, động viên và hướng
dẫn người dân phân loại rác

tại nguồn, để rác đúng giờ,
đúng nơi quy định.
Bà Cao Thị Minh Nguyệt,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam phường Đức Giang cho
biết, trong những năm qua,
mô hình tự quản về vệ sinh
môi trường, (VSMT) xây
dựng cảnh quan đô thị sáng
- xanh - sạch - đẹp đã đạt
+
được kết quả nhất định, góp

Bà con Nhân dân phường Giang Biên dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu vực chung cộng đồng dân cư.
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phần nâng cao chất lượng
CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh”. Thành phần tổ tự
quản là các thành viên của
Ban Công tác Mặt trận cư trú
tại tổ dân phố và người có
uy tín trong cộng đồng dân
cư. Ngay sau khi thành lập
các tổ tự quản đã đi vào hoạt
động. Tổ tự quản phân công
từng thành viên phụ trách
hộ gia đình để tuyên truyền,
vận động, hướng dẫn, kiểm
tra đôn đốc thực hiện. Tổ tự
quản có trách nhiệm nắm
bắt thông tin, phát hiện và
phản ánh kịp thời những
trường hợp thường xuyên vi
phạm trật tự đô thị, VSMT.
Qua tuyên truyền, vận động,
ý thức người dân ngày một
nâng cao; các hộ vi phạm,
các điểm rác vô chủ giảm
dần, nhất là các hộ tái vi
phạm giảm rõ rệt.
Không chỉ phường Đức
Giang mà thời gian gần đây
bà con Nhân dân phường
Việt Hưng cũng có nhiều
hoạt động trong việc BVMT.
Bà Âu Thị Dư, tổ dân phố số
11, cho biết, vào mỗi sáng
thứ Bảy hoặc Chủ nhật hàng
tuần chúng tôi đều tranh thủ
tham gia dọn dẹp VSMT.
Bên cạnh đó, cán bộ phường
cũng thường xuyên nhắc
nhở để người dân nâng cao ý
thức, trách nhiệm trong việc
BVMT sáng - xanh - sạch
- đẹp. Chính vì thế cảnh
quan của phường ngày càng
khang trang, sạch sẽ.
Hiện nay, phường Việt
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Hưng cũng đã thành lập Câu
lạc bộ “Tình nguyện Vì môi
trường” để nâng cao ý thức
người dân. Phó Chủ tịch
UBND phường cũng là Chủ
nhiệm Câu lạc bộ Nguyễn
Thị Kim Ánh chia sẻ: Câu
lạc bộ ra đời nhằm tập hợp
những người dân quan tâm
và có tinh thần tình nguyện
hành động vì cộng đồng để
BVMT ở địa bàn dân cư. Từ
khi ra đời đến nay Câu lạc bộ
đã góp phần duy trì đều đặn
và hoạt động rộng khắp tại
nhiều cụm dân cư, nhiều tổ
dân phố trên địa bàn.
Nhờ có sự chủ động
trong công tác BVMT, quận
Long Biên đã có những
phương án kịp thời cho các
tình huống bất ngờ xảy ra
trên địa bàn như vụ cháy
Cảng Đức Giang xảy ra
vào cuối tháng 6/2020, đến
thời điểm hiện tại, các chất
thải phát sinh đã được xử
lý đúng theo quy định, chất
lượng môi trường khu vực
cháy sau khi khắc phục đã
đạt ngưỡng cho phép.

NÂNG CAO Ý THỨC NGƯỜI DÂN

Quận Long Biên phấn đấu
100% các tổ dân phố, cụm
dân cư tổ chức tổng vệ sinh
tại các tuyến đường, ngõ,
xóm, cụm dân cư vào sáng
thứ Bảy hằng tuần. Hết năm
2020, không còn tổ chức, cá
nhân sử dụng than và bếp
than tổ ong trong sinh hoạt,
kinh doanh dịch vụ; không
chăn nuôi gia súc, gia cầm
trong khu dân cư trên địa

bàn quận; giảm dần, tiến tới
thực hiện không sử dụng sản
phẩm nhựa sử dụng một lần
và túi nilon khó phân hủy trên
địa bàn quận theo kế hoạch
của UBND TP và của quận.
Phong trào thi đua BVMT
còn được lan tỏa khắp các
cơ quan đoàn thể của quận.
Trong đó, cũng có những
đóng góp không nhỏ của
Hội Liên hiệp Phụ nữ quận
Long Biên. Tính riêng năm
2019, 14/14 cơ sở Hội duy trì
120 tuyến ngõ do phụ nữ tự
quản xanh - sạch; xóa điểm
chân rác thành bồn hoa, duy
trì và nhân rộng 47 điểm
đoạn đường nở hoa; 10 điểm
tường hoa và con đường bích
họa góp phần làm tốt công
tác BVMT. Ngoài ra, Hội Liên
hiệp Phụ nữ quận Long Biên
còn đã đẩy mạnh công tác
giám sát, phản biện xã hội,
góp ý xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền. Theo đó,
Hội cũng đã giám sát 14/14
phường trong công tác đảm
bảo an toàn thực phẩm và
thực hiện quy chế dân chủ
trong BVMT.
Chia sẻ thành công
trong công tác VSMT tại địa
phương, Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam quận Long
Biên Vũ Thị Thành nhấn
mạnh, với cách làm đổi mới,
sáng tạo, Ủy ban MTTQ Việt
Nam quận đã làm tốt vai trò
cầu nối bền chặt giữa cấp ủy
Đảng, chính quyền và các
tầng lớp Nhân dân. Thực
hiện tốt CVĐ “Toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới,

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH
đô thị văn minh” gắn với thực
hiện chủ đề “Hành động vì
một Long Biên xanh, sạch,
đẹp, văn minh”, 100% MTTQ
phường, Ban công tác Mặt
trận tổ chức thực hiện trật tự
đô thị, duy trì thường xuyên
tổng VSMT sáng thứ Bảy
hàng tuần; phối hợp với các
tổ chức thành viên triển khai
thực hiện tốt mô hình“Tổ tự
quản trật tự đô thị, VSMT”,

xây dựng tổ dân phố “Xanh,
sạch, đẹp, văn minh”... Ý
thức người dân trong việc
BVMT đã được nâng lên
một bước đáng kể. Nhờ đó,
đến nay, toàn quận có trên
91,2% hộ gia đình đạt danh
hiệu gia đình văn hóa; 80,6%
tổ dân phố đạt danh hiệu tổ
dân phố văn hóa.
Thời gian qua, quận Long
Biên đã gặt hái được nhiều

thành tựu trong BVMT xanh
- sạch - đẹp. Mỗi hoạt động
được quận phát động đều
nhận được sự vào cuộc tích
cực của hệ thống Mặt trận
các cấp, của người dân và
các cơ quan, đơn vị trên địa
bàn, góp phần không nhỏ
vào thành công trong công
tác BVMT tại cơ sở. v
Tuấn Trung

Đoàn kết toàn dân triển khai Nghị quyết...
vừa qua, MTTQ đã phát huy vai trò chủ động
tổ chức các cuộc đối thoại giữa người đứng
đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn
thể chính trị - xã hội và Nhân dân; phối hợp
tổ chức hoạt động giám sát, phản biện xã hội,
tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền. 5 năm qua, MTTQ Việt Nam và
các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã phối
hợp tổ chức 23.350 cuộc giám sát, 5.650 hội
nghị phản biện. Qua đó, các cấp ủy Đảng,
chính quyền đã lắng nghe, kịp thời giải quyết
những vấn đề dân sinh bức xúc. Đối với xây
dựng NTM, sự tham gia tích cực của Mặt trận
và các đoàn thể giúp Hà Nội dẫn đầu cả nước
trong xây dựng NTM. Đến nay, Hà Nội đã có 7
đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM; 367/382 xã
đạt chuẩn NTM và 18 xã đạt chuẩn NTM nâng
cao... Đến hết năm 2020, thu nhập bình quân
đầu người trên địa bàn TP đạt 55 triệu đồng/
người/năm, vượt 6 triệu đồng so với mục tiêu
đề ra.
Từ kinh nghiệm này, MTTQ Việt Nam TP
và các tổ chức thành viên cần phải năng động,
tích cực hơn nữa trong tăng cường khối đại
đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò làm chủ
của Nhân dân, vận động Nhân dân thực hiện
tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.
Theo bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy
ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, năm 2021

(Tiếp theo trang 20)

là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan
trọng của đất nước và Thủ đô, là năm tổ chức
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021 - 2026 và là năm đầu tiên thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Căn
cứ vào định hướng một số nội dung trọng
tâm công tác của Ban Thường trực Ủy ban
TW MTTQ Việt Nam, Nghị quyết và chương
trình công tác của Thành ủy, trên cơ sở chủ
đề năm 2021 của TP là “Kỷ cương, trách
nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Ủy
ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội xác định chủ
đề công tác năm 2021 “Phát huy sức mạnh
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường kỷ
cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo để
xây dựng và phát triển Thủ đô”, đồng thời xây
dựng chương trình phối hợp và thống nhất
hành động năm 2021. Ủy ban MTTQ Việt
Nam TP Hà Nội đề nghị Ủy ban MTTQ Việt
Nam các cấp và các tổ chức thành viên, trên
cơ sở chương trình phối hợp và thống nhất
hành động để cụ thể hóa, triển khai thực hiện
có hiệu quả. Đồng thời kêu gọi các tầng lớp
Nhân dân đoàn kết, thống nhất phối hợp thực
hiện các CVĐ, các phong trào thi đua yêu
nước do MTTQ phát động. v
Phương Liên
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XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM LÀNG NGHỀ HÀ NỘI:

Cần sự chủ động của doanh nghiệp
Phát triển thương hiệu,
xây dựng các kênh quảng
bá nhằm nâng cao giá trị
cạnh tranh của sản phẩm
ngày càng được các làng
nghề ở Hà Nội coi trọng.
Tuy nhiên, để sản phẩm
của làng nghề có thể vươn
ra thế giới với chỉ dẫn xuất
xứ “Made in Vietnam”, rất
cần sự chủ động của doanh
nghiệp trong việc xây dựng
và bảo vệ thương hiệu.
Làng lụa Vạn Phúc, Hà Đông.

QUAN TÂM HƠN ĐẾN XÂY DỰNG
THƯƠNG HIỆU

Thời gian qua, nhiều làng
nghề truyền thống đã được
UBND các quận, huyện, thị
xã trên địa bàn TP Hà Nội
quan tâm hỗ trợ xây dựng
thương hiệu. Điển hình như
quận Nam Từ Liêm hỗ trợ
xây dựng thương hiệu cho
làng nghề bún truyền thống
Phú Đô, cốm Mễ Trì. Huyện
Thường Tín xây dựng nhãn
hiệu tập thể cho sản phẩm
làng nghề sơn mài Hạ Thái
(xã Duyên Thái); làng nghề
chăn, ga, gối đệm Trát Cầu
(xã Tiền Phong)... Làng
nghề bánh chưng Tranh
Khúc (huyện Thanh Trì)
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cũng đã được Cục Sở hữu trí
tuệ (Bộ Khoa học và Công
nghệ) công nhận nhãn hiệu
tập thể và có hệ thống mã
vạch riêng do Hợp tác xã
Tranh Khúc quản lý. Huyện
Mê Linh có dự án “Xây
dựng, quản lý và phát triển
nhãn hiệu tập thể hoa Mê
Linh, huyện Mê Linh”...
Chia sẻ với chúng tôi, đại
diện nhiều làng nghề nhận
xét, từ khi có thương hiệu trên
thị trường, việc tiêu thụ sản
phẩm tốt hơn, đời sống người
lao động được nâng cao. Bà
Nguyễn Thị Cúc (làng nghề
bánh chưng Tranh Khúc)cho
biết, hiện lượng sản phẩm
tiêu thụ của gia đình bà cao

hơn trước, đối tượng khách
hàng cũng được mở rộng.
Còn theo bà Chu Ngọc Lan
(làng nghề cốm Mễ Trì), ngoài
yếu tố chất lượng, người dân
còn chú trọng xây dựng, phát
triển thương hiệu cốm Mễ Trì
để đông đảo người tiêu dùng
trong nước và quốc tế biết
đến. Đặc biệt, tại nhiều sự
kiện quốc tế, cốm và các sản
phẩm từ cốm Mễ Trì vinh dự
được chọn là một trong 9 đặc
sản của Hà Nội để giới thiệu,
phục vụ các đại biểu. Chủ tịch
Hội Làng nghề dệt lụa Vạn
Phúc (quận Hà Đông) Phạm
Khắc Hà cũng cho hay, các
hộ dân làng nghề đã quan
tâm đến việc giữ gìn thương
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hiệu thông qua việc nâng cao
chất lượng sản phẩm, tích
cực đổi mới mẫu mã.
Tuy nhiên, thực tế hiện
nay cho thấy, do đa số doanh
nghiệp (DN), hộ kinh doanh
cá thể có quy mô nhỏ và
siêu nhỏ nên việc đầu tư xây
dựng thương hiệu còn manh
mún. Bên cạnh đó, việc dành
nguồn kinh phí cho quảng bá
thương hiệu cũng là một bài
toán nan giải. Giám đốc Công
ty TNHH sơn mài Hải Thịnh
(huyện Phú Xuyên) Nguyễn
Thị Hải chia sẻ, hiện nay
khâu quảng bá, tiếp thị, phân
phối sản phẩm của công ty
vẫn chủ yếu qua mạng xã hội
hoặc các hội chợ, triển lãm...
Để cân đối giá thành và lợi
nhuận, mức kinh phí dành
cho tiếp thị sản phẩm chỉ
chiếm khoảng 10% so với chi
phí vận hành, sản xuất.
Nói về vấn đề này, Phó
Giám đốc Trung tâm Xúc
tiến đầu tư, thương mại, du
lịch Hà Nội Nguyễn Thị Mai
Anh cho biết, nhiều DN làng
nghề chưa thực sự chú trọng
tới tiếp thị, quảng bá sản
phẩm. Khó khăn lớn nhất là
nhân sự phụ trách nghiên
cứu thị trường, tiếp thị của
DN ít hoặc gần như không
có, trong khi quảng cáo
thông qua các đơn vị dịch vụ
thì chi phí quá lớn.

CẦN THÊM CÁC CƠ CHẾ HỖ TRỢ

Theo Phó Chủ tịch Hiệp
hội DN nhỏ và vừa TP Hà

Du khách nước ngoài trải nghiệm nghề làm gốm Bát Tràng.

Nội Mạc Quốc Anh, để khắc
phục bất cập về tài chính,
DN mong muốn các cơ
quan quản lý hỗ trợ quá trình
xây dựng thương hiệu theo
hướng đưa thêm cơ chế bảo
vệ hàng hóa trong nước, xây
dựng môi trường kinh doanh
bình đẳng.
Về vấn đề này, Quyền
Giám đốc Sở Công thương
Hà Nội Trần Thị Phương
Lan thông tin, TP Hà Nội
đã ban hành kế hoạch hỗ
trợ các DN trên địa bàn xây
dựng và quảng bá thương
hiệu: Từ đào tạo kiến thức
về đặt tên thương hiệu cho
đến thiết kế biểu tượng,
hoặc hệ thống các dấu hiệu
nhận diện thương hiệu của
DN, sản phẩm… Đối với các
làng nghề đang phát triển
mạnh, TP sẽ tập trung phát
triển những sản phẩm có
kim ngạch xuất khẩu lớn
và giá trị kinh tế cao; hỗ trợ
quy hoạch các cụm công

nghiệp làng nghề để mở
rộng mặt bằng sản xuất…
Bên cạnh đó, Sở hỗ trợ kết
nối DN với thương vụ Việt
Nam ở nước ngoài giúp DN
rút ngắn thời gian trao đổi,
giới thiệu sản phẩm làng
nghề đến với người tiêu
dùng nước ngoài.
Có thể nói, xây dựng
thương hiệu là yếu tố then
chốt giúp DN nâng cao năng
lực cạnh tranh. Do đó, bên
cạnh sự hỗ trợ của các cấp
chính quyền, DN cũng cần có
sự đầu tư thích đáng cho việc
phát triển và bảo vệ thương
hiệu, như: Nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực, mở
kênh quảng bá trực tuyến,
chú trọng công tác truyền
thông, quảng bá sản phẩm...
Khi tạo dựng được hình ảnh
tốt với người tiêu dùng, chắc
chắn doanh thu bán hàng sẽ
gia tăng, cơ hội mở rộng thị
trường cũng sẽ lớn hơn. v
Thanh Hiền
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VÌ AN NINH TỔ QUỐC

Chủ động bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Lực lượng Công an Thủ đô
bảo vệ an ninh Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, trong đó có sự
đóng góp, dành toàn tâm, toàn lực của lực lượng Công an Nhân dân, bảo vệ tuyệt đối an ninh,
an toàn và phục vụ tổ chức thành công sự kiện chính trị trọng đại này.

Đ

ại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII
của Đảng là sự kiện
chính trị trọng đại của toàn
Đảng, toàn dân và toàn quân
ta; là dấu mốc quan trọng
trong quá trình phát triển
của Đảng và của đất nước.
Nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an
ninh, an toàn Đại hội Đảng
đã được lực lượng Công an
Nhân dân cả nước quán triệt
sâu sắc phương châm “kiên
quyết không để bị động, bất
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ngờ; không để xảy ra bất cứ
sơ suất nào” và với tinh thần
trách nhiệm, quyết tâm cao
nhất.
Đối với lực lượng Công
an Nhân dân nói chung và
lực lượng Công an Thủ đô
nói riêng, nhiệm vụ bảo vệ
tuyệt đối an ninh, an toàn
cho Đại hội đã được triển
khai thực hiện từ rất sớm.
Quán triệt các văn bản chỉ
đạo của Trung ương, của
Bộ trưởng Bộ Công an; dưới

sự chỉ đạo của Tiểu ban An
ninh, trật tự - Bộ Công an,
Công an TP Hà Nội đã tập
trung triển khai thực hiện
đồng bộ nhiều biện pháp,
giải pháp trên các mặt công
tác ngay từ khi chuẩn bị diễn
ra Đại hội Đảng bộ các cấp
và phân công trách nhiệm,
nhiệm vụ cụ thể đối với từng
Phòng nghiệp vụ và Công
an cấp huyện.
Lực lượng Công an Thủ
đô đã chủ động nắm chắc

VÌ AN NINH TỔ QUỐC

Công an Thủ đô ra quân
bảo vệ Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng.

tình hình một cách toàn diện
về âm mưu chống phá của
các thế lực thù địch, phản
động, phần tử xấu; tăng
cường đấu tranh, phòng
chống các quan điểm sai
trái, thù địch; đăng tải, chia
sẻ hàng trăm bài viết, hình
ảnh, video, phóng sự tuyên
truyền, định hướng dư luận
phản bác luận điệu sai trái,
thù địch; đẩy mạnh tuyên
truyền về công tác chuẩn bị
Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng… Các
đơn vị nghiệp vụ đã triển
khai lực lượng tổ chức xác
minh, đấu tranh với các
đối tượng trọng điểm, phá
rã các hội, nhóm trái pháp
luật chống phá trên không
gian mạng. Làm tốt công
tác phòng ngừa, ngăn
chặn, giải quyết khiếu kiện
không để các thế lực thù
địch, phản động kích động
chống phá, tập trung đông
người, biểu tình, tuần hành
trái pháp luật và gây rối trật
tự công cộng, góp phần giữ

vững ổn định chính trị phục
vụ tổ chức Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng.
Thực hiện công tác bảo
vệ Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng,
Công an Thủ đô đã liên
tục mở các cao điểm, như:
Cao điểm tấn công trấn áp
tội phạm, bảo vệ an ninh
trật tự Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng
và Tết Nguyên đán Tân
Sửu 2021; Cao điểm bảo
đảm trật tự an toàn giao
thông, trật tự đô thị, trật tự
công cộng dịp Tết Dương
lịch, Tết Nguyên đán Tân
Sửu và các lễ hội đầu xuân
năm 2021; Cao điểm đấu
tranh với các hành vi vi
phạm pháp luật về pháo;
Cao điểm tổ chức cấp căn
cước công dân lưu động...
tổ chức công tác ứng trực,
tuần tra kiểm soát 24/24
giờ tại các địa bàn quan
trọng, đặc biệt là sân bay
quốc tế Nội Bài, nhà ga,

bến xe, các công trình văn
hóa, tượng đài, hệ thống
điện, trạm biến áp, phòng
chống cháy nổ, cứu nạn
cứu hộ, nhất là ở các khu
vực diễn ra Đại hội và nơi
ăn nghỉ của đại biểu.
Với tinh thần trách nhiệm
cao nhất trước Đảng, Nhà
nước và Nhân dân, toàn
lực lượng Công an Thủ đô
nêu cao tinh thần chủ động,
nỗ lực quyết tâm, triển khai
quyết liệt, có hiệu quả các
phương án, kế hoạch, dành
toàn tâm, toàn lực, “chỉ biết
sống chết với Đảng, chỉ biết
còn Đảng thì còn mình”, đã
bảo vệ tuyệt đối an ninh, an
toàn Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng
thành công tốt đẹp. Trong
thời gian tới, các cấp lực
lượng Công an sẽ tiếp tục
lên phương án bảo đảm an
toàn cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại
biểu HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2021 - 2026. v
Thu Hoài
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NGƯỜI HÀ NỘI THANH LỊCH, VĂN MINH

Áo dài Bản sắc
của
văn hóa
Việt Nam

T

ừ hàng trăm năm
nay, chiếc áo dài
của phụ nữ Việt
đã được coi như một biểu
tượng văn hóa gắn liền
với hình tượng phụ nữ Việt
Nam. Qua nhiều thời kỳ
phát triển, tà áo dài không
ngừng biến đổi nhưng vẫn
đảm bảo tính truyền thống,
góp phần tôn thêm vẻ đẹp
thanh lịch, dịu dàng của
người phụ nữ.
Theo tư liệu, chiếc áo
dài xưa có độ dài vừa phải,
không dài lê thê mà cũng
không ngắn trên đầu gối.
Eo áo rộng nhưng cũng tạo
dáng thắt đáy lưng ong. Vai
tròn, ngực tròn dù bên trong
chỉ mặc áo yếm. Áo dài xưa
thường có màu trắng hoặc
màu nhẹ nhàng như màu
xanh da trời, tím nhạt, tuyền
đen, vàng mơ mặc với quần
đen hoặc trắng, ống quần
không quá rộng..., chất liệu
chủ yếu bằng lụa.
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Áo dài Việt Nam

Nếu người phương Tây
thích khoe cổ, khoe tay thì
vẻ đẹp mềm mại, dịu dàng
và kín đáo của chiếc áo dài
thướt tha với đường lượn
ở đáy eo cũng đã tạo nên
bao sự gợi cảm, cuốn hút
đầy nữ tính.
Trong vòng 100 năm
qua, chiếc áo dài Việt Nam
cũng trải nhiều biến đổi,
thăng trầm. Từ chiếc áo
dài thụng 5 thân, áo rộng,
không eo, dài đến gần mắt
cá chân của phụ nữ Việt
Nam đầu thế kỷ 20 thì đến
năm 1935 hoạ sĩ Lê Phổ
là người đầu tiên cách tân
chiếc áo dài Việt Nam. Ông
vẫn giữ phong cách của
áo dài cổ điển nhưng tiện
dụng và tân thời hơn với
áo dài được may ôm hơn,
cổ thấp hơn, chiều dài áo
ngắn hơn một đoạn.
Trong những năm gần
đây, với sự nỗ lực của một
số họa sĩ, nhà tạo mẫu đã

đem lại một vẻ đẹp mới cho
tà áo dài Việt Nam. Vẫn giữ
nguyên kiểu dáng, cấu trúc
của chiếc áo dài cổ điển, họ
đưa thêm nhiều chất liệu
mới và thổi vào đó vẻ đẹp
mới, hiện đại được chắt lọc
từ văn hóa truyền thống Việt
Nam như thêu, vẽ những
họa tiết trang trí, điểm xuyết
những hoa văn từ các trang
phục của các dân tộc Việt
Nam, họa tiết từ trống đồng
Ngọc Lũ, phục hồi chiếc áo
dài 300 năm, phục hồi nghệ
thuật thêu truyền thống trên
áo dài... đã tạo nên một ấn
tượng đẹp cho áo dài Việt
Nam.
Từ trong tâm khảm người
dân Việt Nam, áo dài đã là
một huyền thoại, là linh hồn
dân tộc và mang trong mình
vẻ đẹp trường tồn, không chỉ
mang tầm vóc của một đất
nước mà còn là thương hiệu
trên trường quốc tế.v
Minh Thúy

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

TÌM HIỂU
LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
1. Hồ sơ ứng cử của người ứng cử đại
biểu Quốc hội, đại biểu HĐND gồm những
giấy tờ nào?
Trả lời:
Công dân ứng cử đại biểu Quốc hội, đại
biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của
Luật phải nộp hồ sơ ứng cử chậm nhất là 70
ngày trước ngày bầu cử.
Hồ sơ ứng cử bao gồm:
a) Đơn ứng cử;
b) Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của cơ
quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền;
c) Tiểu sử tóm tắt;
d) Ba ảnh chân dung màu cỡ 4cm x 6cm;
đ) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy
định của pháp luật về phòng, chống tham
nhũng.
2. Việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc
hội, đại biểu HĐND được thực hiện như
thế nào?
Trả lời:
1. Việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng
cử đại biểu Quốc hội được thực hiện như sau:
a) Người được tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ
trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung
ương giới thiệu ứng cử nộp hai bộ hồ sơ ứng
cử tại Hội đồng bầu cử quốc gia;
b) Người được tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ
trang nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị
sự nghiệp, tổ chức kinh tế ở địa phương
giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử nộp
hai bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử ở
tỉnh nơi mình cư trú hoặc công tác thường
xuyên;
c) Sau khi nhận và xem xét hồ sơ của
những người ứng cử, nếu thấy hợp lệ theo

quy định của Luật thì Hội đồng bầu cử quốc
gia chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản
sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản,
thu nhập của người được giới thiệu ứng cử
đến Ban thường trực Ủy ban trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam. Ủy ban bầu cử ở tỉnh
chuyển hồ sơ ứng cử của người được giới
thiệu ứng cử, người tự ứng cử tại địa phương
đến Hội đồng bầu cử quốc gia; chuyển danh
sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử
tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của
người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử
tại địa phương đến Ban thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, để đưa
vào danh sách hiệp thương.
2. Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân
dân nộp một bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu
cử ở đơn vị hành chính mà mình ứng cử.
Người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử
đại biểu Hội đồng nhân dân của địa phương
nào thì phải là người đang cư trú hoặc công
tác thường xuyên ở địa phương đó.
Sau khi nhận và xem xét hồ sơ của những
người tự ứng cử, người được cơ quan, tổ chức,
đơn vị giới thiệu ứng cử, nếu thấy hợp lệ theo
quy định của Luật thì Ủy ban bầu cử chuyển
danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử
tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của
những người ứng cử đến Ban thường trực Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để
đưa vào danh sách hiệp thương.
3. Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử
làm đại biểu Hội đồng nhân dân tối đa ở hai
cấp trong cùng một nhiệm kỳ; nếu nộp hồ sơ
ứng cử đại biểu Quốc hội thì chỉ được nộp hồ
sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân
ở một cấp.v
Ngọc Quỳnh
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Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao Cờ thi đua năm 2020 của Chính phủ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, Phó Bí thư Thường trực
Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
TP Nguyễn Lan Hương trồng cây tại Lễ phát động “Tết trồng
cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021 và hưởng ứng
Chương trình trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương và
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Sỹ Trường
trao xe máy điện Vinfast cho học sinh nghèo vượt khó
trên địa bàn TP tại Chương trình Xuân chia sẻ, Tết đoàn viên.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tặng quà cán bộ, chiến sĩ
bộ đội biên phòng đang làm công tác phòng, chống dịch
COVID-19 tại các tuyến biên giới.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương và
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền trao Thư khen
của Bí thư Thành ủy cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh người cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội.

