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KỲ HỌP ĐẶC BIỆT
Ngày 24/3 kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc trọng thể. Đây là
kỳ họp cuối cùng, khép lại một nhiệm kỳ với những dấu ấn nổi bật, thể hiện sự đổi mới,
đột phá, hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm; đồng thời chuẩn bị cho một chặng đường mới
để Quốc hội tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của cơ quan quyền lực cao nhất
của Nhà nước, xứng đáng với lòng mong mỏi của Nhân dân và cử tri trong cả nước.

K

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV tại Hà Nội.

ỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV là kỳ
họp đặc biệt. Đặc biệt bởi đây là kỳ
họp cuối cùng của nhiệm kỳ 2016 2021, dịp để nhìn nhận lại những vấn đề mà
Quốc hội và các đại biểu Quốc hội đã khẳng
định với cử tri trong thực hiện chức năng,
nhiệm vụ của mình. Ông Vũ Minh Tuấn - Phó
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, đây
là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội
khóa XIV nên bên cạnh công tác xây dựng
pháp luật, xem xét, quyết định các vấn đề
quan trọng của đất nước, Quốc hội còn tập
trung thời gian cho tổng kết công tác nhiệm
kỳ của các cơ quan Nhà nước, Quốc hội và
Chính phủ. Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa
XIV cũng là dịp để chúng ta tập trung nhìn
lại chặng đường 5 năm qua, đánh giá khách
quan, toàn diện kết quả hoạt động của Quốc

hội; thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn
chế; phân tích nguyên nhân, rút ra những bài
học kinh nghiệm trong thực tiễn hoạt động.
Đồng thời, đề xuất các giải pháp để tiếp tục
đổi mới, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả
hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới,
xứng đáng với lòng mong mỏi của Nhân dân
và cử tri trong cả nước.
Các đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp
cũng đều nhận định rằng mỗi kỳ họp đều có
dấu ấn riêng, nhưng kỳ họp lần này thực sự có
ý nghĩa quan trọng. Bên cạnh việc quyết sách
các cơ chế, chính sách để triển khai kịp thời
các nhiệm vụ kinh tế - xã hội thì kỳ họp lần này
còn tổng kết công tác nhiệm kỳ của các cơ
quan Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. Nhiệm
kỳ được đánh giá là đã để lại nhiều dấu ấn của
+
sự đổi mới, trách nhiệm và niềm tin.
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Đặc biệt, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa
XIV diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn
dân và toàn quân đang tích cực triển khai
Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và
công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng dành nhiều
thời gian để kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà
nước. Về công tác xây dựng pháp luật, tại
kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành thời gian để
xem xét, thông qua dự án Luật Phòng, chống
ma túy (sửa đổi). Dự án Luật này đã được
Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ
10 trước đó….
Về công tác nhân sự, theo Phó Chủ nhiệm
Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn, tại kỳ
họp này, để đảm bảo sự đồng bộ trong công
tác nhân sự, Quốc hội sẽ dành nhiều ngày để
xem xét, kiện toàn một số vị trí lãnh đạo chủ
chốt của Nhà nước. Thời gian qua, Bộ Chính
trị đã tiến hành xem xét cẩn trọng cơ sở pháp
lý và cơ sở thực tiễn của việc kiện toàn các
chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước
ngay sau Đại hội của Đảng và thống nhất
cao cần sớm kiện toàn sắp xếp lại các chức
danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước một
cách đồng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển
khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần
thứ XIII của Đảng.
Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV,
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho
rằng, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV bước đi
trên đường không trải hoa hồng nhưng chúng
ta vẫn thành công và để lại những dấu ấn nổi
bật, là những năm tháng không thể nào quên.
Từng đại biểu Quốc hội, từng đoàn đại biểu
Quốc hội, chúng ta đã trải qua những công
việc rất trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân.
Trong suốt 5 năm, qua những kỳ họp, những
phiên họp, những hội nghị, đại biểu Quốc hội
chuyên trách và những hội nghị chuyên đề
bàn về những công việc của Quốc hội. Tất
cả có quyền tự hào về những đóng góp của
mình. Từng đại biểu Quốc hội, từng Đoàn đại
biểu Quốc hội, từng cơ quan của Quốc hội đã
thực hiện đúng lời hứa với cử tri. Tất cả đều
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hành động vì lợi ích của Nhân dân, vì lợi ích
của quốc gia dân tộc. Quốc hội khóa XIV đã
để lại những nền tảng vững chãi cho khóa
XV và các khóa tiếp theo.
“Mặc dù là kỳ họp cuối cùng nhưng các đại
biểu đã tích cực nghiên cứu, tham gia phát
biểu nhiều ý kiến. Kỳ họp đã có chất lượng,
tâm huyết với hoạt động của Quốc hội”, Chủ
tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Qua thảo luận, các đại biểu Quốc hội đều
nhất trí cho rằng Quốc hội khóa XIV là một
nhiệm kỳ thành công, hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ có những thành tựu và dấu ấn nổi
bật. Quốc hội tiếp tục gần dân, sát dân và có
nhiều đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng
hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực lập pháp,
giám sát. Quyết định những vấn đề quan
trọng của đất nước, cũng như các hoạt động
khác. Các cơ quan Quốc hội đã nỗ lực, đoàn
kết, đổi mới, chủ động phối hợp chặt chẽ với
các cơ quan Chính phủ, các cơ quan hữu
quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Các vị đại biểu Quốc hội đã luôn thể hiện
bản lĩnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước
cử tri và Nhân dân. Từ đó lắng nghe, phản
ánh đầy đủ, kịp thời ý kiến, nguyện vọng của
Nhân dân; phát huy trí tuệ, đóng góp thành
công chung của Quốc hội.
Một nhiệm kỳ đang dần khép lại trong tình
cảm, niềm tin của cử tri, Nhân dân về một đất
nước Việt Nam đổi mới, đột phá, phát triển,
ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Đồng
thời mở ra giai đoạn tiếp theo với nhiều kỳ
vọng mới đòi hỏi sự tập trung cao độ trí, sức
lực của cả hệ thống chính trị, mỗi người dân
và toàn xã hội để xây dựng nước Việt Nam
ngày một phát triển, trong đó vai trò của cơ
quan dân cử, người đại biểu dân cử là hết sức
quan trọng. Đặc biệt, cử tri, Nhân dân cả nước
đang có rất nhiều kỳ vọng vào đội ngũ trong
nhiệm kỳ mới sẽ kế thừa, phát huy những
thành quả, bài học, kinh nghiệm quý báu của
các kỳ Quốc hội trước để tiếp tục hoàn thành
tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền
lực Nhà nước, đại diện cho ý chí, nguyện vọng
và quyền làm chủ của Nhân dân.v
Phương Nguyên
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6 dấu ấn nổi bật

của HĐND các cấp TP Hà Nội
nhiệm kỳ 2016 - 2021
Phát biểu chỉ đạo tại
Kỳ họp thứ 19 HĐND
TP Hà Nội khóa XV,
Phó Chủ tịch Quốc hội
Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh:
Đối với HĐND các cấp
TP Hà Nội khóa XV
nhiệm kỳ 2016 - 2021
là một nhiệm kỳ hoạt
động sôi nổi, hiệu quả
với những dấu ấn quan
trọng.
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại hội nghị

NHIỆM KỲ HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI, HIỆU QUẢ

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, cuộc bầu
cử đại biểu (ĐB) HĐND TP khóa XV và
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên
địa bàn TP đã bầu 105 ĐB đại diện cho ý
chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân
Thủ đô. Đây cũng là nhiệm kỳ đầu tiên
HĐND các cấp TP thực hiện mô hình tổ
chức theo quy định mới của Luật Tổ chức
chính quyền địa phương năm 2015. Nhiệm
kỳ này, HĐND TP có tổng số 18 ĐB HĐND
hoạt động chuyên trách, cấp huyện có
70 ĐB chuyên trách. Với cơ cấu tổ chức
bộ máy mới, số lượng ĐB chuyên trách
tăng hơn, chất lượng ĐB được chú trọng
nâng cao hơn so với nhiệm kỳ trước, đã
góp phần làm nên thành công của HĐND
các cấp TP nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điều đó
được thể hiện ở 6 “dấn ấn” nổi bật.

Thứ nhất, HĐND các cấp đã thực hiện
tốt chức năng quyết định những vấn đề
quan trọng của địa phương, HĐND TP đã
tổ chức thành công 19 kỳ họp, ban hành
198 nghị quyết (NQ) (tăng 55 NQ); HĐND
các quận, huyện, thị ban hành 1.844 NQ;
HĐND các xã, phường, thị trấn ban hành
22.131 NQ.
Thứ hai, HĐND các cấp đã thực hiện
hiệu quả chức năng giám sát (GS), thông
qua hoạt động chất vấn tại các kỳ họp,
hoạt động GS chuyên đề và giải trình
của Thường trực HĐND giữa các Kỳ họp.
HĐND TP đã tổ chức chất vấn 9/11 kỳ
họp thường kỳ, 8 phiên giải trình giữa 2
kỳ họp; 100% HĐND cấp huyện tổ chức
được phiên giải trình trong nhiệm kỳ và
chất vấn tại kỳ họp. Hiệu quả trong hoạt
+
động GS, chất vấn, giải trình của HĐND
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các cấp TP là lựa chọn trúng và đúng nội
dung GS; phương châm GS là đi đến tận
cùng vấn đề qua đó nhằm xác định rõ
nguyên nhân, rõ trách nhiệm và thời gian
khắc phục; cách thức tổ chức thực hiện
luôn đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trên tinh
thần thẳng thắn, công khai, dân chủ. Đây
cũng là một thành công lớn trong hoạt
động của HĐND các cấp TP, được cử tri,
Nhân dân Thủ đô ghi nhận, được Quốc
hội đánh giá cao.
Thứ ba, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp
công dân của đại biểu HĐND các cấp
được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm,
đảm bảo đúng quy định pháp luật, qua đó
tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết
giữa ĐB với cử tri đồng thời cho thấy trách
nhiệm của ĐB HĐND các cấp TP trước cử
tri và Nhân dân Thủ đô. Việc thực hiện giải
quyết khiếu nại tố cáo của công dân được
thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả
(tỷ lệ giải quyết đạt 91,5%). Từ cách làm
của HĐND TP đã có tác dụng định hướng,
lan tỏa mạnh tới hoạt động của HĐND
quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn
trên địa bàn TP.
Thứ tư, bên cạnh việc thực hiện tốt các
chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân cử,
HĐND các cấp TP còn rất quan tâm đến
việc đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ
cán bộ kế cận, nhất là cán bộ trẻ. Sau Đại
hội Đảng bộ các cấp, nhiều ĐB HĐND
được cơ cấu, đề bạt tham gia vào Ban
chấp hành Đảng bộ và được điều động,
luân chuyển, bổ nhiệm giữ các vị trí chủ
chốt tại các cơ quan, đơn vị.
Thứ năm, Thường trực HĐND các cấp
TP đã chủ động, sáng tạo, tham gia trách
nhiệm, tích cực vào các hoạt động chung
của TP; đề xuất các chủ trương, nội dung
công việc nhằm nâng cao hơn nữa hiệu
lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các
cấp. Phối hợp thực hiện và tổ chức GS việc
chấp hành quy định của pháp luật trong
công tác bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử
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ĐB Quốc hội khóa XV, ĐB HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021 - 2026 thắng lợi, thực sự
là ngày hội của toàn dân. Đồng thời, phối
hợp thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng
chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội (KT - XH), bảo đảm QP - AN.
Thứ sáu, hoạt động tích cực, hiệu quả
của HĐND các cấp đã góp phần quan
trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ KT
- XH của TP nhiệm kỳ này. Mặc dù gặp
nhiều khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, TP
vẫn giữ vững vị trí là đầu tàu kinh tế chính
trị của cả nước. Phát triển KT - XH đạt
tốc độ tăng trưởng khá, năng suất, chất
lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh được cải
thiện; 10/17 mục tiêu tổng quát cơ bản
đạt và vượt. GDP của TP trong nhiệm kỳ
luôn cao gấp khoảng 1,5 lần mức tăng của
cả nước.
“Với tất cả những thành tựu đó, hoạt
động của HĐND TP được cử tri, Nhân dân
Thủ đô ghi nhận, được lãnh đạo Quốc hội,
các cơ quan của Quốc hội và HĐND các
tỉnh, TP đánh giá cao, là “điểm sáng”, là
“hình mẫu” trong hoạt động của các cơ
quan dân cử của cả nước. Thay mặt Ủy ban
Thường vụ Quốc hội, tôi ghi nhận, nhiệt liệt
chúc mừng những cố gắng, nỗ lực và thành
tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân
Thủ đô, đặc biệt là HĐND các cấp TP Hà
Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua” Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG
“ĐỔI MỚI - SÂU SÁT - KHOA HỌC - HIỆU QUẢ”

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, HĐND các
cấp TP Hà Nội sắp bước sang một nhiệm
kỳ mới với nhiều thuận lợi, vị trí vai trò của
HĐND các cấp ngày càng được khẳng định,
mở ra những điều kiện mới hết sức thuận
lợi cho hoạt động của HĐND phát huy hiệu
quả. Tuy nhiên, cũng không ít khó khăn và
thử thách, đặc biệt trong tình hình mới, đặc
biệt năm 2021 là năm tổ chức cuộc bầu cử
ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các

HƯỚNG TỚI BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; cũng là năm
đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng.
Từ đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề
nghị, để chuẩn bị tốt cho một nhiệm kỳ
mới, HĐND các cấp TP cần lưu ý một số
nội dung:
Một là, chuẩn bị cuộc bầu cử ĐB Quốc
hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2021 - 2016, HĐND TP tiếp tục phối
hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP tập trung triển khai thực hiện
theo đúng quy định của Bộ Chính trị, các
hướng dẫn của TW và Thành ủy Hà Nội.
Các cấp chính quyền của TP cần xác
định rõ đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt
quan trọng, huy động sức mạnh của cả hệ
thống chính trị và tập trung mọi nguồn lực
cao nhất để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ,
bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết
kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân;
lựa chọn, bầu ra những ĐB tiêu biểu, xứng
đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và
quyền làm chủ của Nhân dân.
Hai là, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn
nguy cơ bùng phát và gây tác động tiêu
cực đến nền KT - XH của Thủ đô, HĐND
TP và các cấp chính quyền địa phương
cần tiếp tục thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”:
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng
chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của
TW, đồng thời chủ động nghiên cứu có giải
pháp linh hoạt, phù hợp thực tế để tạo điều
kiện phát triển sản xuất kinh doanh, đảm
bảo ổn định đời sống Nhân dân; phấn đấu
hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu
KT - XH của TP năm 2021 và các nhiệm
vụ chính trị mà Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ XIII, Đại hội Đảng bộ các cấp của TP
đã xác định.
Ba là, nhiệm kỳ tới, TP Hà Nội sẽ tổ
chức thực hiện Nghị quyết số 97/2019/
QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức
mô hình chính quyền đô thị; trong đó sẽ

không tổ chức HĐND phường ở các quận,
thị xã. Vì vậy, HĐND TP cần phối hợp chặt
chẽ với UBND TP xây dựng và ban hành
kịp thời, đầy đủ các quy định về tổ chức
thực hiện mô hình chính quyền đô thị, đặc
biệt đối với các quận, thị xã trên địa bàn,
đảm bảo các cấp chính quyền của TP đi
vào hoạt động hiệu quả, thông suốt ngay
sau khi cuộc bầu cử kết thúc.
Bốn là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất
lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND theo
thẩm quyền và quy định pháp luật. Trong
đó, xác định đúng vấn đề cần quyết định
để nâng cao hiệu lực, hiệu quả các NQ
của HĐND; NQ ban hành phải bám sát
vào nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tế,
khả năng thực hiện của địa phương. Trong
hoạt động GS, nội dung cần tập trung
vào những lĩnh vực quan trọng, dân sinh
bức xúc đang được cử tri quan tâm. Tăng
cường GS công tác quản lý quy hoạch, xây
dựng đô thị, xây dựng nông thôn mới gắn
với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường,
đảm bảo an toàn thực phẩm, cung cấp
nước sạch, xử lý chất rác thải sinh soạt,
đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các
công trình, dự án lớn… Đặc biệt phải chú
trọng hơn nữa, có kết quả cụ thể, rõ ràng
việc thực hiện kiến nghị sau GS của các
cơ quan, đơn vị. Đồng thời, quan tâm hiệu
quả hơn nữa đến công tác tiếp xúc cử tri và
giải quyết kiến nghị của cử tri để ĐB thực
sự là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của
cử tri và Nhân dân.
Năm là, mặc dù thời gian của nhiệm
kỳ 2016 - 2021 không còn nhiều, tôi đề
nghị HĐND và Thường trực HĐND, các
ĐB HĐND các cấp tiếp tục nêu cao tinh
thần trách nhiệm, thực hiện đảm bảo đầy
đủ, hiệu quả các nội dung công việc theo
kế hoạch đề ra trong năm 2021; sẵn sàng
chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho phiên
họp thứ Nhất của HĐND các cấp nhiệm
kỳ mới. v
Linh Nguyễn
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ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY, CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TP HÀ NỘI,
PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN BẦU CỬ TP HÀ NỘI NGUYỄN LAN HƯƠNG:

Tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã và đang tiến hành
công tác chuẩn bị, tổ chức giám sát cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm theo đúng luật, phù hợp với tình hình
thực tế, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Ban biên tập đã có cuộc trao đổi với
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Phó Chủ tịch Ủy ban
Bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương xung quanh vấn đề này.

BẢO ĐẢM ĐÚNG TIẾN ĐỘ

- Với vai trò, nhiệm vụ của
mình, Ủy ban MTTQ Việt
Nam các cấp của TP Hà Nội
tham gia vào những nội dung
nào của công tác bầu cử,
thưa đồng chí?
- Cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021 - 2026 là sự kiện chính
trị quan trọng của đất nước và
Thủ đô. Căn cứ vào nhiệm
vụ được giao trong công tác
bầu cử theo các quy định tại
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, Luật Bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu HĐND
năm 2015, Ban Thường trực
Ủy ban MTTQ Việt Nam thực
hiện 8 nhiệm vụ.
Đó là: Tham gia thành
lập các tổ chức phụ trách
bầu cử; chủ trì tổ chức hiệp
thương, lựa chọn giới thiệu
những người ứng cử đại biểu
Quốc hội, đại biểu HĐND
các cấp; chủ trì phối hợp với
chính quyền cùng cấp ở xã,
phường, thị trấn tổ chức hội
nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý
kiến nhận xét và sự tín nhiệm
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UVBTV, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP phát biểu tại Hội nghị biểu dương kết
quả phong trào thi đua năm 2020, phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức
thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp,
nhiệm kỳ 2016 - 2021.

của cử tri trước khi tổ chức hội
nghị hiệp thương lần thứ ba
để lựa chọn, lập danh sách
chính thức giới thiệu người
ứng cử; chủ trì tổ chức các hội
nghị cử tri để ứng cử viên gặp
gỡ, tiếp xúc với cử tri, thực
hiện quyền vận động bầu cử.
Mặt trận cũng tham gia tuyên
truyền, vận động cử tri thực
hiện quyền bầu cử, tự mình
đi bỏ phiếu trong ngày bầu

cử; thực hiện quyền giám sát
việc bầu cử; phối hợp với Ủy
ban Bầu cử, Ban Bầu cử các
cấp, các cơ quan có liên quan
trong việc tiếp công dân, giải
quyết đơn thư, khiếu nại tố
cáo của công dân. Cùng với
đó là thực hiện công tác thi
đua, khen thưởng, phát động
đợt thi đua thực hiện tốt các
nội dung Mặt trận tham gia
bầu cử gắn với nội dung thi
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đua thực hiện Chương trình
phối hợp và thống nhất hành
động năm 2021.
- Đến thời điểm hiện tại,
Ủy ban MTTQ Việt Nam
các cấp của TP Hà Nội đã
triển khai công tác bầu cử
như thế nào?
- Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP đã ban
hành kế hoạch và hướng
dẫn MTTQ Việt Nam các
cấp tham gia công tác bầu
cử và thực hiện các nhiệm
vụ trong bầu cử, bảo đảm
đúng tiến độ.
Ủy ban MTTQ Việt Nam
các cấp TP đã tổ chức thành
công hội nghị hiệp thương
lần thứ nhất và lần thứ hai.
Qua đó, đã thống nhất danh
sách sơ bộ 72 người ứng cử
đại biểu Quốc hội khóa XV;
188 người ứng cử đại biểu
HĐND TP Hà Nội khóa XVI;
2.060 người ứng cử đại biểu
HĐND quận, huyện, thị xã;
21.399 người ứng cử đại
biểu HĐND xã, thị trấn.
Ngay sau hội nghị hiệp
thương lần thứ hai, Mặt trận
các cấp khẩn trương triển khai
thực hiện bước bốn quy trình
hiệp thương giới thiệu người
ứng cử đại biểu Quốc hội
khóa XV, đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ủy ban MTTQ Việt Nam các
địa phương phối hợp với các
cơ quan, đơn vị liên quan tổ
chức hội nghị lấy ý kiến nhận
xét và tín nhiệm của cử tri nơi
cư trú đối với người được giới
thiệu ứng cử. Việc tổ chức hội
nghị bảo đảm dân chủ, khách
quan, không phân biệt, thực
hiện theo đúng luật và quy

định về bầu cử. Bên cạnh đó,
Mặt trận các cấp còn phải
đặc biệt chú trọng kiểm tra,
giám sát việc ứng xử của các
cơ quan, tổ chức, cá nhân với
người ứng cử đại biểu Quốc
hội và đại biểu HĐND các
cấp để bảo đảm công bằng,
công khai, không phân biệt
đối xử; không đưa vào danh
sách hiệp thương lần thứ ba
những người ứng cử không
đạt ít nhất 50% tín nhiệm của
cử tri nơi cư trú.
Đến nay, MTTQ Việt Nam
TP đã tổ chức xong Hội nghị
hiệp thương lần thứ ba lập
danh sách những người đủ
tiêu chuẩn ứng cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại
biểu HĐND TP nhiệm kỳ
2021 - 2026. Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
TP đã gửi biên bản Hội nghị
hiệp thương lần thứ ba và
danh sách những người đủ
tiêu chuẩn ứng cử đến Hội
đồng bầu cử TP và Ủy ban
Thường vụ Quốc hội.

NÊU CAO VAI TRÒ GIÁM SÁT

- Thưa đồng chí, những
điểm mới và nhiệm vụ trọng
tâm trong thời gian tới mà Ủy
ban MTTQ Việt Nam các cấp
của TP sẽ triển khai để góp
phần vào thành công của
cuộc bầu cử là gì?
- Như tôi vừa nói ở trên,
trong quy trình hiệp thương
giới thiệu năm nay, những
người ứng cử không đạt ít
nhất 50% tín nhiệm của cử
tri nơi cư trú sẽ không được
đưa vào danh sách hiệp
thương lần thứ ba. Mặt khác,
TP Hà Nội cũng thực hiện thí

điểm mô hình chính quyền
đô thị nên sẽ không còn tổ
chức HĐND ở các phường.
Đây là những nét mới trong
lần bầu cử này.
Thời gian tới, MTTQ Việt
Nam các cấp TP sẽ tổ chức
tốt hội nghị; hội nghị tiếp xúc
cử tri để ứng cử viên đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp vận động bầu
cử. Cùng với đó, triển khai kế
hoạch kiểm tra, giám sát công
tác bầu cử, cử người tham gia
tổ chức bầu cử, nhất là thành
viên Ban Công tác Mặt trận
ở địa bàn dân cư; tham gia tổ
bầu cử ở khu vực bỏ phiếu;
thường xuyên nắm bắt tình
hình; tuyên truyền, vận động
Nhân dân tích cực tham gia
bầu cử, tạo thành công cho
cuộc bầu cử…
- Càng gần đến ngày bầu
cử, vai trò giám sát ngày càng
quan trọng. Vậy, Mặt trận các
cấp TP sẽ tập trung giám
sát vấn đề gì để cuộc bầu cử
bảo đảm dân chủ, bình đẳng,
đúng pháp luật?
- Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP đã thành
lập 5 đoàn kiểm tra, giám sát
công tác chuẩn bị bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021 - 2026 để nắm bắt tình
hình, kết quả tổ chức, triển
khai công tác bầu cử tại 30
quận, huyện, thị xã. Ủy ban
MTTQ Việt Nam 30 quận,
huyện, thị xã cũng thành lập
đoàn kiểm tra, giám sát công
tác bầu cử HĐND cấp huyện,
cấp xã nhằm phát hiện những
(Xem tiếp trang 11)
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ÔNG ĐỖ VĂN CHIẾN GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH
ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
Ngày 12/4, tại Hà Nội, Ủy
ban TW MTTQ Việt Nam
tổ chức Hội nghị lần thứ
tư, khóa IX để hiệp thương
cử Chủ tịch Ủy ban TW
MTTQ Việt Nam và nhân
sự bổ sung tham gia Đoàn
Chủ tịch, Ủy ban TW
MTTQ Việt Nam khóa IX.

P

hát biểu tại Hội nghị,
Phó Chủ tịch Thường
trực Quốc hội, Chủ tịch
Ủy ban TW MTTQ Việt Nam
Trần Thanh Mẫn cho biết:
“Sau Đại hội lần thứ XIII của
Đảng, Bộ Chính trị đã có ý
kiến về công tác nhân sự và
tại kỳ họp lần thứ 11, Quốc
hội khóa XIV đã bầu, kiện
toàn các chức danh lãnh đạo
chủ chốt của Nhà nước”.
Theo đó, ông Trần Thanh
Mẫn đã được bầu làm Phó
Chủ tịch Thường trực Quốc
hội. Đoàn Chủ tịch Ủy ban
TW MTTQ Việt Nam đã
thống nhất để trình ra Ủy ban
TW MTTQ Việt Nam thảo
luận hiệp thương cử Chủ tịch
Ủy ban TW MTTQ Việt Nam
và bổ sung Ủy viên Đoàn
Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban TW
MTTQ Việt Nam.
Tại hội nghị, Phó chủ tịch
Ủy ban TW MTTQ Việt Nam

10

Dân chủ và Đoàn kết 4/2021
l

Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Nguyễn Hữu Dũng đã trình
bày Tờ trình của Ban Thường
trực về việc hiệp thương cử
nhân sự tham gia Ủy ban,
Đoàn Chủ tịch và giữ chức
Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ
Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ
2019 - 2024 và Tờ trình về
việc hiệp thương cử bổ sung,
thay thế nhân sự tham gia Ủy
ban, Đoàn Chủ tịch Ủy ban
TW MTTQ Việt Nam khóa
IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW
MTTQ Việt Nam lần thứ tám
đã giới thiệu để Hội nghị Ủy
ban TW MTTQ Việt Nam lần
thứ tư, khóa IX hiệp thương
cử ông Đỗ Văn Chiến - Bí
thư TW Đảng, Bí thư Đảng
đoàn MTTQ Việt Nam tham
gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch
và giữ chức Chủ tịch Ủy ban
TW MTTQ Việt Nam khóa
IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
100% đại biểu tham dự đã

thống nhất cao hiệp thương
cử đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư TW Đảng, Bí thư Đảng
đoàn MTTQ Việt Nam tham
gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch
và giữ chức Chủ tịch Ủy ban
TW MTTQ Việt Nam khóa
IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Bên cạnh đó, Hội nghị
Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW
MTTQ Việt Nam giới thiệu
để hiệp thương cử bổ sung
8 vị tham gia Ủy ban TW
MTTQ Việt Nam khóa IX,
nhiệm kỳ 2019 - 2024 và
bổ sung 2 vị tham gia Đoàn
Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ
Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ
2019 - 2024.
100% đại biểu cũng đã
thống nhất cao, cử bổ sung
8 đồng chí tham gia Ủy ban
TW MTTQ Việt Nam khóa
IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024,
bao gồm: Bùi Thị Minh Hoài Bí thư TW Đảng, Trưởng ban
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Dân vận TW; Phan Xuân
Dũng - Bí thư Đảng đoàn,
Chủ tịch Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật Việt
Nam; Đậu Xuân Cảnh - Chủ
tịch Hội Đông y Việt Nam;
Võ Thành An - Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn
Văn Giang - Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng
ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh Thái Bình; Trần Văn
Hiện - Ủy viên Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân
vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy
ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà
Mau; Lương Tuấn Hùng - Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh Cao Bằng; Quách
Thị Hương - Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng

Ông Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, quê ở huyện Sơn
Dương, tỉnh Tuyên Quang. Ông là Ủy viên TW dự khuyết
khóa X và là Ủy viên TW 3 khóa (XI, XII, XIII); đại biểu
Quốc hội 2 khóa (XIII và XIV). Ông từng giữ chức Phó bí
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Bí thư
Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp
hành TW Đảng khóa XIII, đồng chí được bầu vào Ban Bí
thư TW Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh Hưng Yên.
100% các đại biểu cũng
thống nhất về việc cử bổ
sung đồng chí Bùi Thị Minh
Hoài - Bí thư TW Đảng,
Trưởng ban Dân vận TW và
đồng chí Phan Xuân Dũng Chủ tịch Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật Việt
Nam tham gia Đoàn Chủ
tịch Ủy ban TW MTTQ Việt
Nam khóa IX, nhiệm kỳ
2019 - 2024.

Tạo sự đồng thuận cao...

Trước đó, ngày 6/4/2021,
Đảng đoàn MTTQ Việt Nam
tổ chức Hội nghị công bố
quyết định của Bộ Chính
trị về công tác cán bộ.
Quyết định của Bộ Chính
trị chỉ định đồng chí Đỗ Văn
Chiến - Bí thư TW Đảng,
Bí thư Ban cán sự Đảng,
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy
ban Dân tộc giữ chức Bí thư
Đảng đoàn MTTQ Việt Nam
nhiệm kỳ 2019 - 2024. v
BBT

(Tiếp theo trang 9)

khó khăn, vướng mắc để kịp thời hướng dẫn,
chỉ đạo hoặc kiến nghị biện pháp khắc phục,
góp phần cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ,
đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thu hút và tạo
được sự đồng thuận trong Nhân dân.
Việc kiểm tra, giám sát của Ủy ban MTTQ
Việt Nam các cấp TP thời gian tới sẽ tập
trung vào việc lập, niêm yết danh sách cử
tri; lập, niêm yết danh sách những người ứng
cử; tuyên truyền, vận động bầu cử; vận động
bầu cử thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri; vận
động bầu cử thông qua phương tiện thông tin
đại chúng; trình tự bỏ phiếu, việc kiểm phiếu;
tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại,
tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến
công tác bầu cử. Bên cạnh việc tăng cường

giám sát trực tiếp của cán bộ Mặt trận các
cấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cũng quan
tâm, vận động Nhân dân tham gia giám sát
để cuộc bầu cử thật sự dân chủ, khách quan,
công khai, minh bạch.
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của TP
còn đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên
truyền, nắm và định hướng tình hình dư
luận, vận động Nhân dân phát huy quyền,
nghĩa vụ, trách nhiệm tham gia bỏ phiếu,
để cuộc bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 2026 diễn ra thành công, thực sự là ngày
hội của toàn dân.
- Trân trọng cảm ơn đồng chí! v
Nguyên Hoa (thực hiện)
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CHỌN NGƯỜI GÁNH VÁC
VIỆC DÂN, VIỆC NƯỚC
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026,
đã đến rất gần. Cùng với các địa phương khác trong cả nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP
Hà Nội đang tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch
với tinh thần dân chủ, công khai và minh bạch để lựa chọn những người thật sự
xứng đáng lo việc cho dân, cho nước.

UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch
TT UBND TP Lê Hồng Sơn
bàn giao danh sách trích ngang,
hồ sơ người ứng cử ĐBQH
và HĐND TP cho Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP.

V

iệc tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021
- 2026 có ý nghĩa rất quan trọng trên
phạm vi cả nước. Tuy nhiên, đối với Hà Nội thì
lại càng quan trọng hơn vì là Thủ đô, quy mô
lớn, dân số đông. Để thực hiện tốt việc này,
trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam
các cấp của TP Hà Nội đã chủ động, tích cực
trong việc tham mưu, phối hợp và trực tiếp tổ
chức thực hiện các nội dung quy trình về công
tác bầu cử. Theo đó, từ TP đến các quận,
huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn đã kết
hợp các hình thức tuyên truyền cả diện rộng
và chiều sâu trong cán bộ, đảng viên và Nhân
dân Thủ đô; tuyên truyền trên các phương tiện
thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan
bằng băng rôn, khẩu hiệu, cờ, tranh cổ động,
kết hợp với gửi tài liệu, tuyên truyền phổ biến
miệng đến các hộ gia đình...
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Tuy nhiên, để công tác bầu cử thành công
thì vai trò giám sát của Mặt trận đặc biệt coi
trọng. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban
TW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Trưởng
ban Chỉ đạo công tác bầu cử Ủy ban TW
MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, việc tổ chức các
đoàn giám sát phải thiết thực, tránh trùng lặp.
Qua công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát
hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực
tiễn triển khai công tác bầu cử ở địa phương,
những vi phạm pháp luật về bầu cử nếu có để
hướng dẫn, chỉ đạo hoặc kiến nghị cơ quan, tổ
chức, đơn vị có trách nhiệm khắc phục kịp thời
nhằm đảm bảo cho cuộc bầu cử thực sự dân
chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là
ngày hội của toàn dân.
Chọn người vào cơ quan dân cử cũng là
chọn người đứng ra gánh vác việc dân, việc
nước. Chính vì thế công tác chuẩn bị nhân sự
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là vô cùng quan trọng, sẽ quyết định thành
công của cuộc bầu cử. Cùng với các cơ quan
được giao trọng trách kiểm tra, hoàn chỉnh hồ
sơ người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND thì
lá phiếu của mỗi cử tri có tầm quan trọng đặc
biệt. Vì thế, không để lọt vào danh sách người
ứng cử không đủ tiêu chuẩn. Mặt khác, cử tri
cũng cần hiểu rõ về người mình sẽ bỏ phiếu.
Vai trò của ĐBQH và HĐND thể hiện rất
rõ ở việc gần dân, biết lắng nghe và có ý kiến
để bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân
cũng như góp phần tháo gỡ những khó khăn,
vướng mắc về chính sách, chí công vô tư, vì lợi
ích lớn mạnh của đất nước. Vì thế, người đại
biểu của dân phải có tâm, có tầm, có bản lĩnh
và phải là người biết đặt quyền lợi của Nhân
dân, của đất nước lên trên hết.
Trải qua các vòng hiệp thương để lựa chọn
những người đủ đức, đủ tài vào cơ quan dân
cử cũng có nhiều ý kiến bàn thảo được đưa
ra về số lượng, cơ cấu, thành phần. Trong
đó, một trong những vấn đề mà nhiều người
quan tâm nhất đó là tăng đại biểu chuyên
trách ở các khối, ngành, bà Bùi Thị An Nguyên ĐBQH khóa XIII, Chủ tịch Hội Nữ
trí thức Hà Nội cũng cho rằng, trong nhiệm
kỳ Quốc hội khóa XV cần lựa chọn, bầu ra
những ĐBQH thật sự xứng đáng, có đủ trình
độ, chất lượng. Theo bà An, muốn có chất
lượng phải chọn được những người xứng
đáng để dân bầu làm ĐBQH.
Bà An cũng cho rằng, cơ cấu nào cũng
phải chọn người xuất sắc. Phân bổ cơ cấu
“cứng” là do Hội đồng bầu cử quốc gia quyết
định, cho nên trong phân bổ cơ cấu nên có
sự nghiên cứu kỹ, giảm bớt tỷ lệ đại biểu ở
khối hành pháp.
“Chúng ta hay nói chủ trương đúng nhưng
tổ chức thực hiện chưa tốt. Tổ chức thực hiện
chính là bên hành pháp. Để cấu tạo ra Quốc
hội khóa XV thực sự mạnh, Hội đồng bầu cử
quốc gia bên cạnh việc cơ cấu cho các địa
phương cũng cần giám sát việc thực hiện cơ
cấu để họ lựa chọn được những người thực
sự xứng đáng, nếu không sẽ thiệt cho dân. Vì
lập pháp phải chọn những người có trình độ,

năng lực, đại diện cho ý chí nguyện vọng của
Nhân dân. Đất nước muốn phát triển đầu tiên
phải nằm ở khâu “kiến tạo” như Thủ tướng
nói. Mà kiến tạo chính là làm luật. Trong thời
điểm tình hình thế giới và trong nước có nhiều
biến động mau lẹ như: Kinh tế, dịch bệnh,
biến đổi khí hậu. Cho nên đòi hỏi những người
trong cơ quan Lập pháp phải có năng lực, có
khả năng dự báo thì mới ra được những quyết
sách đúng để áp dụng vào trong thực tiễn
cuộc sống”, bà An nói.
Đối với kỳ bầu cử ĐBQH và HĐND kỳ này,
Thủ đô Hà Nội cũng được ưu tiên phân bổ số
lượng với cơ cấu, thành phần, số lượng hợp lý.
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Chí
Đoàn, Ủy viên Ủy ban Bầu cử TP cho biết, số
ĐBQH được bầu tại TP Hà Nội là 29, số người
được giới thiệu ứng cử là 59 người; số đại biểu
HĐND TP được bầu là 95, số người được giới
thiệu ứng cử là 190 người. Đáng chú ý, trong
29 đại biểu được phân bổ thì có 14 đại biểu do
TW giới thiệu, 15 đại biểu do TP giới thiệu. Về
cơ cấu số lượng, thành phần người giới thiệu
ứng cử sẽ đảm bảo thành phần hợp lý, đại diện
các tầng lớp Nhân dân Thủ đô; đại diện lãnh
đạo chủ chốt của TP, đại biểu chuyên trách...;
đảm bảo sự hợp lý trong phân bổ theo cơ cấu
kết hợp do TP giới thiệu như: Số lượng người
là phụ nữ, đại biểu tôn giáo, người ngoài đảng,
đại biểu trẻ tuổi, đại biểu tái cử và đại biểu tự
ứng cử.
Để đảm bảo thật tốt cho các hoạt động để
chuẩn bị cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và
HĐND sắp tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị,
các bước giới thiệu, ứng cử Đại biểu Quốc hội
và HĐND TP Hà Nội cần dân chủ, đúng luật,
đúng thời gian quy định để đạt kết quả tốt. Thời
gian tới, các đơn vị cần nghiên cứu kỹ các văn
bản hướng dẫn của TW và TP dựa trên tinh
thần đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, không
để xảy ra sai sót dù nhỏ nhất cũng như để
đảm bảo tính thực tiễn cao; đảm bảo sự bình
đẳng của tất cả các ứng cử viên, để công tác
bầu cử thành công và thắng lợi. v
Phương Nguyên

Dân chủ và Đoàn kết 4/2021
l

13

KỶ NIỆM 46 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2021)

Khám phá Tổng hành dinh của
mùa Xuân đại thắng bằng công nghệ
Giữa lòng Thủ đô có một di tích quan
trọng, là nơi Bộ Chính trị, Quân ủy
Trung ương làm việc và ra những
quyết định quan trọng trong công cuộc
giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước. Đó là Nhà và Hầm D67 thuộc
Di tích Hoàng thành Thăng Long.
Nằm trong khuôn viên Di sản Văn
hóa Thế giới Hoàng thành Thăng
Long, Nhà và Hầm D67 được chính
quyền, Nhân dân Thủ đô gìn giữ, làm
nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ
trẻ. Không những thế, hiện nay, công
chúng có thể khám phá di tích trên
không gian mạng.

N

Nhà D67, khu di sản Hoàng thành Thăng Long.

ăm 2010, Hoàng thành Thăng Long
được UNESCO công nhận là Di sản
Văn hoá thế giới. Trong khu di sản
Hoàng thành Thăng Long (phố Hoàng Diệu,
quận Ba Đình), có một di tích đặc biệt quan
trọng liên quan đến công cuộc kháng chiến
chống Mỹ, giải phóng dân tộc. Đó là Nhà và
Hầm D67. Công trình được xây dựng vào
năm 1967, là nơi làm việc của Bộ Chính
trị và Quân ủy Trung ương trong giai đoạn
từ năm 1968 đến 1975. Tại đây đã diễn ra
những cuộc họp quan trọng của Bộ Chính
trị, Quân ủy Trung ương, dẫn đến quyết
định mở Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử
năm 1975, thống nhất đất nước. Nhà D67
được xây dựng năm 1967. Đó là tòa nhà
một tầng, diện tích 604,41m2. Chính giữa
là phòng họp của Bộ Chính trị và Quân ủy
Trung ương (rộng 76m2), bên cạnh là phòng
nghỉ giải lao. Từ nhà D67 có 2 cầu thang
nối thẳng xuồng hầm D67. Căn hầm được
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xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, cửa
bằng thép dày tới 12cm. Đây là nơi trú ẩn,
làm việc của các đồng chí lãnh đạo khi máy
bay Mỹ ném bom Hà Nội.
Chính tại ngôi nhà này, ngày 18/12/1974,
hội nghị Bộ Chính trị mở rộng được khai mạc
tại Sở chỉ huy - Nhà D67 để bàn kế hoạch
và hạ quyết tâm giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước trong thời gian 1975 - 1976.
Sau đó, trước những diễn biến thuận lợi, khi
tin thắng trận liên tiếp báo về, Bộ Chính trị,
Quân ủy Trung ương đã có những thay đổi
chiến lược. Sáng 31/3/1975, tại ngôi nhà này,
Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp mở rộng.
Hội nghị quyết định thực hiện tổng công kích,
tổng khởi nghĩa trong thời gian sớm nhất, tốt
nhất là trong tháng 4/1975. Từ chủ trương
này, quân, dân ta đã biến thành hiện thực và
thực hiện Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào
30/4/1975.
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Hơn 40 năm đã trôi qua, Nhà D67 trở
thành di tích cách mạng đặc biệt quan trọng
trong khu di sản Hoàng thành Thăng Long.
Chính quyền, Nhân dân Thủ đô vẫn giữ gìn
nguyên vẹn nơi làm việc của Bộ thống soái
tối cao, trung tâm đầu não của cuộc kháng
chiến chống Mỹ cứu nước. Mỗi tấm bản đồ,
mỗi chiếc ghế ngồi, điện thoại làm việc đều
gợi nhớ về một thời oanh liệt, về những năm
tháng khó khăn, cam go và cả những giây
phút hào hùng của dân tộc trong niềm vui
chiến thắng.
Từ năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của
dịch bệnh COVID-19, nhiều khoảng thời
gian Thủ đô Hà Nội phải đóng cửa di tích,
hạn chế tập trung đông người. Song, để mọi
người có thể tham quan, tìm hiểu về di tích
Nhà và Hầm D67, Trung tâm Bảo tồn Di sản
Thăng Long - Hà Nội, đơn vị quản lý Hoàng
thành Thăng Long, đã có sáng tạo mở một
tua tham quan “ảo” Nhà và Hầm D67 trên
không gian mạng.
Với một chiếc điện thoại thông minh hay
máy tính nối mạng, chỉ cần truy cập vào
một trong hai địa chỉ: www.trungbayonline.
hoangthanhthanglong.vn hoặc www.trungbay360.hoangthanhthanglong.vn, từ bất cứ
địa điểm nào, khách tham quan sẽ được khám
phá Nhà và Hầm D67 trong bối cảnh giống
như thật thông qua ứng dụng ảnh 360 độ. Đó
là một nếp nhà một tầng giản dị, nằm giữa
những tán cây xanh mát. Không gian chính
của căn nhà là phòng họp của Bộ Chính trị và
Quân ủy Trung ương. Khách tham quan sẽ
được thấy hệ thống bản đồ chiến lược mà các
đồng chí lãnh đạo từng nghiên cứu; các trang,
thiết bị lãnh đạo Bộ Chính trị, Quân ủy Trung
ương từng sử dụng trong các cuộc họp như:
điện thoại, máy chữ… hay những vật dụng
giản dị như cặp lồng, bi đông uống nước…
Từng vị trí của các đồng chí trong những
cuộc họp vẫn được giữ nguyên như những
năm về trước. Bấm tiếp vào chỉ dẫn, khách
tham quan sẽ được “bước sang” những căn
phòng khác. Phía bên tay phải là phòng làm
việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tại gian
phòng này, hầu hết mọi hiện vật đều được

giữ nguyên trạng như khi Đại tướng làm việc
cách đây mấy chục năm, từ bàn làm việc,
cho đến bàn tiếp khách, hay những cuốn sổ
đã ngả màu theo năm tháng. Trong những
giai đoạn chiến tranh căng thẳng, Đại tướng
Võ Nguyên Giáp thường làm việc tại đây
trong thời gian dài, nên anh em đã bố trí một
chiếc giường nhỏ để đồng chí ngả lưng. Tất
cả đều toát lên một sự đơn sơ, giản dị của
người Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt
Nam. Ngay phía bên tay trái phòng họp là nơi
làm việc của Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tổng
tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt
Nam trong công cuộc giải phóng và thống
nhất đất nước.
Cũng chỉ bằng những cái chạm hoặc bấm
chuột, khách tham quan sẽ được “xuống
hầm” D67. Tại mỗi “địa điểm tham quan”,
Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà
Nội bố trí một cột thông tin giới thiệu đầy
đủ về giá trị của địa điểm, các sự kiện liên
quan đến địa điểm. Khách tham quan có thể
phóng to, thu nhỏ theo ý muốn. Các thông
tin đều được trình bày song ngữ Việt - Anh
để nhiều đối tượng độc giả có thể khám phá.
Để công chúng có thể hình dung rõ hơn
về Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Trung
tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội còn
cung cấp cho khách tham quan nhiều thông
tin có giá trị, bắt đầu từ khi ký kết Hiệp định Pari năm 1973, đến các trận đánh quan trọng
trong tháng 3, tháng 4/1975 và các cuộc họp
quan trọng của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung
ương, dẫn đến quyết định mở Chiến dịch Hồ
Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam.
Trưởng phòng Hướng dẫn - Thuyết minh
Nguyễn Thị Yến cho biết, việc số hóa di sản,
quảng bá di sản online từ lâu đã là một hướng
đi của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội. Trước tình hình dịch bệnh xảy ra trong
hơn một năm qua, giải pháp mở tour tham
quan, trưng bày trên mạng là hoạt động thiết
thực mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước, tạo điều kiện để mọi người có
thể khám phá di tích, hiểu thêm về lịch sử dân
tộc dù không thể trực tiếp đến thăm. v
Phương Liên
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HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TIẾN HÀNH
BỎ PHIẾU BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Thông tư số 1/2021/TT-BNV hướng
dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu Hội đồng Nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Trong đó hướng dẫn chi tiết công
tác tiến hành bỏ phiếu trong ngày
bầu cử trong Mục 3,4, Điều 10,
Chương III của Thông tư.
TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU
a) Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không
được nhờ người khác bầu hộ, bầu thay.
Khi đến phòng bỏ phiếu, cử tri xuất trình
Thẻ cử tri để được nhận phiếu bầu.
b) Khi bắt đầu việc bỏ phiếu, Tổ bầu
cử mời những cử tri có tên trong danh
sách cử tri là lãnh đạo cấp ủy đảng, chính
quyền địa phương, người có công với cách
mạng, chức sắc tôn giáo (nếu có) và cử tri
là người cao tuổi nhất có mặt tại thời điểm
khai mạc bỏ phiếu trước.
c) Việc bỏ phiếu được tiến hành liên tục.
Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo,
hướng dẫn cử tri thực hiện đúng các quy
định của pháp luật về bầu cử, thể lệ bầu
cử, nội quy phòng bỏ phiếu; hướng dẫn cử
tri cách thức bỏ phiếu và gạch phiếu bầu;
đôn đốc cử tri tích cực thực hiện quyền và
nghĩa vụ bầu cử của công dân.
d) Khi cử tri gạch phiếu bầu, không ai
được xem, kể cả các thành viên Tổ bầu
cử. Nếu cử tri gạch bị nhầm hoặc bị hỏng,
cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác. Cử
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tri không thể tự gạch phiếu bầu thì nhờ
người khác gạch phiếu hộ nhưng phải tự
mình bỏ phiếu. Người gạch phiếu hộ phải
đọc đầy đủ họ và tên những người ứng
cử trên phiếu bầu để cử tri tự mình quyết
định. Người gạch hộ phiếu bầu phải ghi
trung thực ý muốn của cử tri nhờ viết hộ
và bảo đảm bí mật phiếu bầu. Khi viết hộ
phiếu bầu xong phải giao lại phiếu bầu
cho cử tri để cử tri tự mình bỏ phiếu vào
hòm phiếu. Người khuyết tật không thể bỏ
phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu
vào hòm phiếu.
đ) Trong khi tiến hành bỏ phiếu, nếu
có tình huống bất thường xảy ra làm
gián đoạn cuộc bỏ phiếu thì Tổ trưởng
Tổ bầu cử và các thành viên Tổ bầu cử
phải nhanh chóng hội ý để kịp thời xử lý.
Trường hợp vượt quá thẩm quyền hoặc
không thể tự xử lý được thì phải tạm dừng
cuộc bỏ phiếu, Tổ bầu cử phải tiến hành
niêm phong và quản lý chặt chẽ hòm
phiếu, phiếu bầu và các tài liệu liên quan
khác, kịp thời báo cáo Ban bầu cử để có
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phương án giải quyết, đồng thời phải có
biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được
tiếp tục tiến hành.
e) Tổ bầu cử phải đóng dấu “Đã bỏ
phiếu” vào Thẻ cử tri của cử tri đã bỏ
phiếu bầu xong.
MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý
TRONG NGÀY BẦU CỬ
a) Trong quá trình diễn ra việc bỏ phiếu,
các thành viên Tổ bầu cử phải ân cần, lịch
sự, hướng dẫn tận tình, chu đáo cho cử tri
đến tham gia bỏ phiếu. Các thành viên Tổ
bầu cử được phân công đảm nhiệm từng
công việc trong ngày bầu cử phải chủ
động thực hiện nhiệm vụ được phân công
và hỗ trợ thành viên khác hoàn thành
nhiệm vụ chung của Tổ bầu cử.
b) Tổ bầu cử hướng dẫn cụ thể cử tri
cách thức bỏ phiếu. Nếu cử tri không tín
nhiệm người ứng cử nào thì gạch ngang
cả họ và tên người ứng cử đó (gạch đè lên
hàng chữ họ và tên người ứng cử); không
khoanh tròn; không được đánh dấu trên
phiếu bầu; không được viết thêm, không
được ghi tên người ngoài danh sách ứng
cử vào phiếu bầu; không bầu quá số đại
biểu được ấn định trong phiếu bầu; không
để nguyên phiếu bầu đối với phiếu bầu có
số dư người ứng cử (không gạch tên người
ứng cử nào) hoặc gạch tất cả người ứng
cử trong phiếu bầu.
c) Trường hợp phải sử dụng hòm phiếu
phụ thì Tổ trưởng Tổ bầu cử chịu trách
nhiệm kiểm tra số lượng phiếu bầu khi
phát ra cho thành viên Tổ bầu cử để mang
theo cùng với hòm phiếu phụ đến các cử
tri là người ốm đau, già yếu, khuyết tật;
người đang bị tạm giam, người đang chấp
hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục
bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà
trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc
không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng;

người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ;
người đang bị cách ly xã hội tập trung
tại các cơ sở điều trị COVID-19 hoặc các
địa điểm cách ly tập trung khác và người
đang bị cách ly tại nhà (nếu có); những
khu vực bị chia cắt do thiên tai, lũ lụt, để
thực hiện việc bỏ phiếu do không đến
được phòng bỏ phiếu. Sau khi những cử
tri này bỏ phiếu xong, thành viên Tổ bầu
cử phải mang ngay hòm phiếu phụ về khu
vực bỏ phiếu.
d) Nếu cử tri yêu cầu đổi phiếu bầu
khác do gạch hỏng, Tổ bầu cử phải thu
hồi phiếu gạch hỏng của cử tri, sau đó mới
được phát phiếu bầu khác.
đ) Khi cử tri có Thẻ cử tri và Giấy
chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác do Ủy
ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc do
chỉ huy đơn vị vũ trang Nhân dân cấp đề
nghị thì tên của cử tri đó được bổ sung
vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu
ở khu vực bỏ phiếu của xã nơi được ghi
trong giấy chứng nhận thì Tổ bầu cử phải
hướng dẫn người đó đến trụ sở Ủy ban
Nhân dân cấp xã ghi trong giấy chứng
nhận để bổ sung vào danh sách cử tri.
Danh sách cử tri bổ sung phải xác định
rõ những người này được bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân
cấp tỉnh. Sau khi có danh sách cử tri bổ
sung do Ủy ban Nhân dân cấp xã xác
nhận, Tổ bầu cử mới được phát phiếu bầu
cho những cử tri này; khi những cử tri này
đã bỏ phiếu xong thì Tổ bầu cử phải đóng
dấu “Đã bỏ phiếu” lên Thẻ cử tri và Giấy
chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác. Tổ bầu
cử phải ghi danh sách cử tri bổ sung để
theo dõi riêng và tổng hợp số liệu sau khi
kết thúc việc bỏ phiếu.
e) Tổ bầu cử không được để những
người không có nhiệm vụ vào phòng bỏ
phiếu. Không ai được mang vũ khí, chất
nổ, vật dễ cháy... vào địa điểm bỏ phiếu.v

Dân chủ và Đoàn kết 4/2021
l

17

XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN

Hà Nội thông qua danh sách 36 ứng cử viên đại biểu
Quốc hội khóa XV và 160 ứng cử viên đại biểu HĐND
Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 16 và 17/4/2021, Ủy ban MTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị hiệp thương lần
thứ 3 lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban TW
MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP,
Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương và các đồng chí Phó Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP chủ trì Hội nghị.

T

rước đó, tại Hội nghị
hiệp thương lần thứ
hai do Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP Hà Nội tổ chức
ngày 17 và 18/3/2021, đã
thống nhất danh sách sơ
bộ 72 ứng cử viên đại biểu
Quốc hội khóa XV, 188 ứng
cử viên đại biểu HĐND TP
khóa XVI, nhiệm kỳ 2021
- 2026. Để chuẩn bị cho
Hội nghị hiệp thương lần
thứ ba, từ ngày 21/3 đến
13/4/2021, các xã, phường,
thị trấn nơi có người ứng cử
đại biểu Quốc hội, HĐND
TP cư trú và các cơ quan,
tổ chức, đơn vị nơi có người
tự ứng cử công tác hoặc
làm việc đã tiến hành tổ
chức lấy ý kiến nhận xét,
tín nhiệm của cử tri. Ông
Nguyễn Anh Tuấn - Phó
Chủ tịch Thường trực Ủy
ban MTTQ Việt Nam TP
cho biết có tổng số 76 hội
nghị lấy ý kiến nhận xét
và tín nhiệm cho 66 ứng
cử viên đại biểu Quốc hội
khóa XV với 5.724 cử tri
tham dự và 391 ý kiến phát
biểu nhận xét; 182 hội nghị
lấy ý kiến nhận xét và tín
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Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách 36 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV
tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

nhiệm cho 180 ứng cử viên
đại biểu HĐND TP khóa
XVI với 15.174 cử tri tham
dự, 1.003 ý kiến ý kiến phát
biểu nhận xét. Các hội nghị
lấy ý kiến nhận xét và tín
nhiệm của cử tri nơi cư trú
và nơi công tác hoặc nơi
làm việc được tổ chức đảm
bảo dân chủ, công khai,
minh bạch, công bằng,
đúng Luật, đúng tiến độ,
thời gian.
Trên cơ sở tiêu chuẩn
của đại biểu Quốc hội
và HĐND; cơ cấu, thành

phần, số lượng người của
cơ quan, tổ chức, đơn vị
được giới thiệu ứng cử đại
biểu Quốc hội và HĐND
TP và kết quả hội nghị cử
tri nơi cư trú, nơi công tác,
Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP Hà
Nội 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 và HĐND
TP theo Quy định tại Điều
49 và Điều 56 của Luật bầu
cử đại biểu Quốc hội và đại

XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN
biểu HĐND. Dự Hội nghị
hiệp thương lần thứ 3 lựa
chọn, lập danh sách những
người đủ tiêu chuẩn ứng
cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và đại biểu HĐND TP
Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ
2021 - 2026 có các đồng
chí: Ủy viên TW Đảng,
Phó Bí thư Thường trực
Thành ủy, Phó Chủ tịch
Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội
Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên
Ban Thường vụ Thành ủy,
Phó Chủ tịch HĐND TP,
Phó Chủ tịch Thường trực
Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội
Phùng Thị Hồng Hà.
Hội nghị đã nghe báo
cáo về tình hình, kết quả 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 người ứng cử và lấy ý
kiến cử tri nơi công tác của
người tự ứng cử, những vấn
đề cần xác minh, làm rõ
đối với người ứng cử. Theo
báo cáo của Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP, trong tổng số
72 người ứng cử đại biểu
Quốc hội, có 21 người có
đơn xin rút, 11 người có
tín nhiệm của cử tri nơi cư
trú dưới 50%, 1 người bị
cơ quan an ninh điều tra
Công an TP Hà Nội bắt;
Trong số 188 người ứng cử
đại biểu HĐND TP Hà Nội
có 24 người có đơn xin rút,
02 người có tín nhiệm cử
tri nơi cư trú dưới 50%. Đại
biểu tham dự hội nghị đã
có những ý kiến sâu sắc,
tâm huyết, trách nhiệm đối
với những người ứng cử

đại biểu Quốc hội khóa XV
và HĐND TP khóa XVI để
lựa chọn những người hoạt
động chuyên nghiệp, hiệu
quả, cống hiến cho Quốc
hội và HĐND TP khóa mới,
xứng đáng với kỳ vọng của
Nhân dân. Các ý kiến đồng
tình, nhất trí với danh sách
được giới thiệu ứng cử của
Ủy ban MTTQ Việt Nam
TP. Ghi nhận và bày tỏ sự
trân trọng đối với những ý
kiến cụ thể, xác đáng của
các đại biểu tham dự Hội
nghị, thay mặt Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam TP, Chủ tịch Nguyễn
Lan Hương khẳng định
những ý kiến đóng góp đã
thể hiện tinh thần dân chủ,
đoàn kết, trách nhiệm và
đầy nhân văn.
Tại Hội nghị, các đại biểu
đã tiến hành hiệp thương
để lựa chọn, lập danh sách
những người đủ tiêu chuẩn
ứng cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và HĐND TP khóa
XVI. Thông qua hình thức
giơ tay, các đại biểu đã biểu
quyết đồng ý cho các ứng
cử viên có đơn xin rút không
tham gia ứng cử; nhất trí với
việc không đưa vào danh
sách những người có tín
nhiệm nơi công tác và nơi
cư trú dưới 50%. Hội nghị
cũng đã biểu quyết thông
qua danh sách 36 người đủ
tiêu chuẩn ứng cử đại biểu
Quốc hội khóa XV, trong đó,
có 33 người đạt tỷ lệ 100%,
2 người đạt tỷ lệ 98,78%, 1
người đạt tỷ lệ 97,56% và
100% đại biểu thống nhất
danh sách 160 người đủ

tiêu chuẩn ứng cử đại biểu
HĐND TP khóa XVI.
Kết luận Hội nghị, Chủ
tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam TP Hà Nội Nguyễn
Lan Hương cho biết, ngay
sau đây, Ban Thường trực
Ủy ban MTTQ Việt Nam
TP sẽ gửi biên bản Hội
nghị hiệp thương lần ba và
danh sách những người đủ
tiêu chuẩn ứng cử đại biểu
Quốc hội và HĐND TP 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 Hà Nội
bảo đảm thời gian theo quy
định. Xây dựng Kế hoạch
và hướng dẫn tổ chức hội
nghị cử tri để những người
ứng cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và HĐND TP
khóa XVI gặp gỡ, tiếp xúc
cử tri tại nơi ứng cử để thực
hiện quyền vận động bầu
cử cho những người ứng cử
theo quy định của Luật bầu
cử đại biểu Quốc hội và
đại biểu HĐND và hướng
dẫn của TW. 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.
MTTQ Việt Nam các cấp
của TP tiếp tục nắm và
định hướng dư luận nhân
dân, tăng cường công tác
tuyên truyền, vận động cử
tri tham gia cuộc bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa
XV và đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
(Xem tiếp trang 27)
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HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC MẶT TRẬN: KINH NGHIỆM VÀ THỰC TIỄN

Giám sát để phát huy
tính tiên phong gương mẫu của đảng viên
Xác định công tác giám
sát (GS) nói chung và GS
cán bộ đảng viên ở nơi
cư trú nói riêng là nhiệm
vụ quan trọng trong xây
dựng Đảng, chính quyền,
những năm qua, Ủy ban
MTTQ Việt Nam các
cấp trên địa bàn TP Hà
Nội đã triển khai nhiều
giải pháp để nâng cao
hiệu quả của hoạt động
này. Nhờ đó, nhiều cán
bộ, đảng viên đã thực
sự gương mẫu, tích cực
tham gia các hoạt động
tại địa phương, tạo niềm
tin và sự đồng thuận
trong Nhân dân.

TẠO SỰ GẮN BÓ

Thôn Hội xã Cổ Bi
(huyện Gia Lâm) có 78
đảng viên đang tham gia
sinh hoạt 2 chiều. Bí thư Chi
bộ kiêm Trưởng ban Công
tác Mặt trận (CTMT) thôn
Hội Đinh Văn Xuân khẳng
định: Nhờ thực hiện tốt việc
GS và nhận xét đảng viên ở
nơi cư trú, nhiều đảng viên
đã gần gũi với Nhân dân,
gương mẫu thực hiện chủ
trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của
Nhà nước và hăng hái tham
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Trưởng ban CTMT KDC số 10, phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) Bùi Thu Én chia sẻ
kinh nghiệm trong hoạt động giám sát, nhận xét đảng viên ở nơi cư trú.

gia các hoạt động ở địa
phương… Khu dân cư (KDC)
số 10, phường Khương Đình
(quận Thanh Xuân) hiện có
112/135 đảng viên đang
sinh hoạt 2 chiều. Hàng
năm, Ban CTMT của KDC
đều có kế hoạch GS với
từng nội dung cụ thể thông
qua việc tổ chức các hội
nghị, việc nhận xét, đánh
giá của các tổ chức đoàn
thể ở KDC, nắm bắt ý kiến
của Nhân dân… Trước khi
kết thúc năm, ban CTMT
phối hợp với tổ trưởng tổ dân
phố, trưởng các chi hội đoàn
thể họp đánh giá từng đồng
chí đảng viên sinh hoạt 2
chiều và tổng hợp ý kiến
gửi Bí thư Chi bộ. Với những

đảng viên chưa nhiệt tình
tham gia sinh hoạt tại địa
phương sẽ được Bí thư chi
bộ và tổ trưởng tổ Đảng góp
ý trực tiếp trước khi nhận
xét vào phiếu. Trưởng ban
CTMT KDC số 10, phường
Khương Đình Bùi Thu Én
cho biết: “Với cách làm này,
ban CTMT KDC số 10 đã
gắn kết được đảng viên sinh
hoạt 2 chiều với địa phương,
tham dự đầy đủ các hội nghị,
tham gia các phong trào ở
KDC. Điển hình như 100%
đảng viên 2 chiều tham gia
bầu cử tổ trưởng tổ dân phố
năm 2020, 70% đảng viên 2
chiều tham dự ngày hội đại
đoàn kết toàn dân, hội nghị
đại biểu Nhân dân.

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC MẶT TRẬN: KINH NGHIỆM VÀ THỰC TIỄN
Từng là đảng viên sinh
hoạt 2 chiều tại KDC số 1
phường Kim Giang (quận
Thanh Xuân), ông Trần Bá
Ca nhận thấy rằng, trước
đây, mỗi cuộc họp tại nơi
cư trú chỉ có khoảng 3 - 4
đảng viên 2 chiều tham dự,
không khí cuộc họp nặng
nề, thiếu cởi mở. Nghỉ hưu
vào năm 2017 và được
bầu làm Trưởng ban liên
lạc đảng viên 2 chiều của
KDC, ông đã đổi mới cách
làm, duy trì đều mỗi năm 2
lần sinh hoạt đảng viên 2
chiều, vận động đảng viên
đóng góp xây dựng cơ sở
vật chất cho khu dân cư
như: Tặng mái che trước
nhà hội họp rộng 50m2,
tặng Câu lạc bộ đọc sách
báo của KDC tủ sách trị giá
10 triệu đồng…

ĐỔI MỚI HƠN NỮA

GS đảng viên ở nơi cư
trú là việc làm được các ban
CTMT ở KDC trên địa bàn
TP thực hiện từ năm 2014
đến nay theo Nghị quyết liên
tịch số 05/2006/NQLT-CPUBTƯMTTQ giữa Chính phủ
và Ủy ban TW MTTQ Việt
Nam về việc ban hành Quy
chế “MTTQ Việt Nam giám
sát cán bộ, công chức, đảng
viên ở KDC”; Quy định số
213/QĐ-TW của Bộ Chính
trị “Về trách nhiệm của đảng
viên đang công tác thường
xuyên giữ mối liên hệ với
tổ chức Đảng và Nhân dân
nơi cư trú” và các thông tri,

hướng dẫn của Ban Thường
trực Ủy ban TW MTTQ Việt
Nam và Ban Thường trực
Ủy ban MTTQ Việt Nam
TP. “Hoạt động này đã dần
đi vào nền nếp, góp phần
quản lý đảng viên và xây
dựng Đảng, chính quyền
trong sạch, vững mạnh, nêu
gương tốt, hạn chế những
việc làm chưa gương mẫu
của cán bộ, đảng viên”, Phó
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam TP Đàm Văn Huân
khẳng định. Tuy nhiên, quá
trình triển khai thực hiện ở
cơ sở còn gặp nhiều khó
khăn, như: Việc thực hiện
Hướng dẫn số 60/HD-MTTQ-BTT của Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
TP về “Giám sát và nhận
xét của ban CTMT đối với
đảng viên thường xuyên ở
nơi cư trú, đang công tác tại
các cơ quan, doanh nghiệp,
đơn vị sự nghiệp” ở một số
địa phương còn chậm; việc
xây dựng kế hoạch GS,
nhận xét thiếu chưa bám
sát tình hình địa phương; đối
với những nơi Trưởng ban
CTMT không là Bí thư Chi
bộ việc tiếp nhận, lập danh
sách đảng viên đang công
tác hiện cư trú ở thôn, xã,
phường, tổ dân phố còn lúng
túng… Để giải quyết những
khó khăn trên, Bí thư Chi
bộ kiêm Trưởng ban CTMT
thôn Hội, xã Cổ Bi (huyện
Gia Lâm) Đinh Văn Xuân
mong muốn: “Cấp ủy đảng
cần tạo điều kiện hơn nữa

để ban CTMT thực hiện GS.
TP tăng cường bồi dưỡng
nghiệp vụ cho Trưởng ban
CTMT”. Cũng với mong
muốn nâng cao hiệu quả
hoạt động trong thời gian tới,
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam quận Long Biên
Ngô Thanh Xuân đề nghị:
“TP sớm ban hành hướng
dẫn để các địa phương thực
hiện và có cơ chế GS của
chi ủy, Chi bộ với cán bộ,
đảng viên”. Để việc GS,
nhận xét về đảng viên 2
chiều được thực chất, Phó
Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn
Kinh tế của Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP Bùi Thị An nêu
quan điểm: “Trước khi gửi
phiếu nhận xét cho Chi ủy,
ban CTMT cần công khai ý
kiến nhận xét cho đảng viên
và ban CTMT cần quan tâm
đến hiệu quả GS, chịu trách
nhiệm về ý kiến nhận xét
của mình”. Quan tâm hơn
đến hoạt động GS, nhận xét
đối với đảng viên đang công
tác tại các cơ quan, doanh
nghiệp, đơn vị sự nghiệp ở
nơi cư trú thực sự là kênh
thông tin quan trọng giúp
cấp ủy cơ sở phát huy dân
chủ trong đánh giá, phân loại
đảng viên. Đây còn là cách
phát huy vai trò của Mặt trận
ở KDC, giúp mỗi đảng viên
tự rèn luyện, tu dưỡng, nêu
cao tinh thần trách nhiệm,
hạn chế sai sót, xứng đáng
để quần chúng học tập,
noi theo. v
Hiền Phương

Dân chủ và Đoàn kết 4/2021
l

21
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Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa:

Cầu nối bền chặt giữa
Đảng, chính quyền và Nhân dân

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, triển khai chương trình công tác năm 2021.

N

ăm 2020, công tác Mặt trận quận
Đống Đa được triển khai toàn diện
trên các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác;
nội dung phương thức hoạt động có nhiều đổi
mới, sáng tạo; các mô hình, phong trào được
duy trì hiệu quả bền vững và rõ nét… Ủy ban
MTTQ Việt Nam quận Đống Đa vinh dự nhận
Cờ thi đua của TP Hà Nội.

CÔNG TÁC THI ĐUA ĐI VÀO ĐỜI SỐNG

Nhận thức rõ vai trò cầu nối, tập hợp, phát
huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban
MTTQ Việt Nam quận Đống Đa luôn bám
sát nhiệm vụ chính trị, chủ động và có nhiều
sáng kiến tổ chức các phong trào thi đua yêu
nước, các cuộc vận động (CVĐ).
Trong năm qua, MTTQ quận Đống Đa
đã vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực
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tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua
như: “Cả nước chung sức xây dựng nông
thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo
- Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh
nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”... và
các CVĐ, các phong trào thi đua do MTTQ
Việt Nam cũng như MTTQ TP phát động như:
CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua
“Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất
lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”...
MTTQ các cấp quận Đống Đa đã thực
hiện tốt chủ đề năm của Mặt trận TP “Phát
huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị
phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu
nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức
thành công Đại hội Đảng bộ các cấp” và chủ

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC MẶT TRẬN: KINH NGHIỆM VÀ THỰC TIỄN
đề của MTTQ quận “Phát huy sức mạnh đại
đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu quả
hoạt động MTTQ trên địa bàn quận Đống
Đa; thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các
cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Triển khai thực
hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác,
các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ.
Công tác giám sát, phản biện xã hội, đóng
góp xây dựng Đảng, chính quyền được triển
khai đồng bộ, hiệu quả, có chiều sâu.
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt
trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, MTTQ
quận đã tổ chức nhiều hoạt động như: Tọa
đàm “Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam
trong giai đoạn cách mạng mới; nâng cao
hiệu quả công tác MTTQ trên địa bàn quận
Đống Đa” với 17 tham luận và 10 ý kiến
phát biểu; tổ chức thực hiện các công trình,
phần việc cụ thể: Sửa chữa, bàn giao 7 nhà
Đại đoàn kết, các công trình dân sinh ở
cộng đồng, lắp đặt thiết bị thể dục thể thao
tại các phường: Trung Tự, Quốc Tử Giám,
Ô Chợ Dừa, Ngã Tư Sở, Văn Miếu, Láng
Hạ… vẽ hơn 1.250m2 tranh tường tại các
phường; tặng 20 xe lăn cho người khuyết
tật tại phường Trung Liệt; tổ chức các hoạt
động bảo vệ môi trường, phát động và thực
hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói
không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”,
trồng cây xanh, vệ sinh đường ngõ, chỉnh
trang khu dân cư sạch, đẹp.
Đáng chú ý, trước bối cảnh, nhiệm vụ
chính trị đặt ra và những yêu cầu đột xuất,
Mặt trận đã chủ động ra lời kêu gọi toàn dân
ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai, bão
lũ miền Trung; các Quỹ. Năm 2020, quỹ “Vì
biển, đảo Việt Nam” đạt trên 2,6 tỷ; Quỹ “Cứu
trợ ủng hộ đồng bào miền Trung” được gần
7,8 tỷ đồng; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được
hơn 1,719 tỷ đồng, đạt 171,9% kế hoạch.
Trong phòng, chống dịch COVID-19, Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã
ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo tổ
chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh;
hướng dẫn các phường và các tổ chức thành

viên tích cực tuyên truyền phòng, chống dịch
bằng nhiều hình thức. Quỹ “Phòng, chống
dịch” của Quận thu về hơn 1,84 tỷ đồng và
nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ công
tác phòng, chống dịch và sử dụng có hiệu
quả các nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ, đảm bảo
đúng tiêu chuẩn, đối tượng theo chỉ đạo, đảm
bảo đúng quy định.

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ MẶT TRẬN VỮNG MẠNH

Những hoạt động của MTTQ quận Đống
Đa đã được TP đánh giá cao. Cụ thể, 12/21
MTTQ phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
(đạt 57,2%); 146/263 Ban CTMT hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ (đạt 55,5 %); 117/263 Ban
CTMT hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 44,5%).
Ông Đỗ Trọng Nam - Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam quận Đống Đa cho biết,
năm 2021, MTTQ quận quyết tâm giữ vững
thành tích, tiếp tục phát động và tổ chức
triển khai có hiệu quả các phong trào, các
đợt thi đua, phấn đấu thực hiện các nhiệm
vụ chính trị, các nội dung chương trình
công tác của Quận đã đề ra. MTTQ quận
sẽ tăng cường công tác phối hợp hoạt động
giữa MTTQ với Thường trực HĐND; Lãnh
đạo UBND và các tổ chức thành viên. Chủ
động, tích cực tham gia xây dựng Đảng,
Chính quyền vững mạnh; đẩy mạnh hoạt
động công tác tôn giáo; Tiếp tục thực hiện
có hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân
trong tình hình mới; Không ngừng nâng cao
chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp;
Nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền,
nhân rộng các điển hình tiến tiến trong cơ
quan, đơn vị, trong địa bàn dân cư trên địa
bàn quận và trong hệ thống Mặt trận các
cấp. Tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép” là
thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 và
phát triển kinh tế - xã hội; Triển khai nhiệm
vụ MTTQ Việt Nam các cấp tham gia bầu
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
theo kế hoạch và quy định của pháp luật.v
PV
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CÁN BỘ MẶT TRẬN THỦ ĐÔ

HỌC BÁC HÀNG NGÀY
Tích cực đưa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào cuộc sống, 5 năm qua, Ủy ban
MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố (TP) Hà Nội đã nêu cao tinh thần chủ động, gắn kết
với các hoạt động của hệ thống Mặt trận, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động
(CVĐ), chủ đề công tác năm của TP, thông qua nhiều hình thức phong phú, thiết thực, qua
đó giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận phát huy được vai trò gương mẫu, chủ động, trách nhiệm
trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân ngày càng
nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

N

gay sau khi Bộ
Chính trị ban hành
Chỉ thỉ số 05-CT/TW
về “Đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”,
xác định đây là nhiệm vụ
quan trọng, thường xuyên,
Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP Hà
Nội đã vào cuộc với tinh
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thần nghiêm túc, quyết liệt.
Hàng năm, Ban Thường
trực xây dựng các văn bản
chỉ đạo các chi bộ, các Ban
chuyên môn xây dựng kế
hoạch, gắn việc thực hiện
nhiệm vụ chính trị cơ quan
với việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh; Tổ chức
cho cán bộ, đảng viên xây

dựng kế hoạch cá nhân
đăng ký thực hiện Chỉ thị
05-CT/TW của Bộ Chính trị
theo chuyên đề hàng năm
bằng những việc làm thiết
thực, cụ thể.
Ngay sau khi Bộ Chính
trị ban hành Chỉ thỉ số 05CT/TW về “Đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Chí Minh”, xác định đây
là nhiệm vụ quan trọng,
thường xuyên, Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam TP Hà Nội đã vào
cuộc với tinh thần nghiêm
túc, quyết liệt. Hàng năm,
Ban Thường trực xây dựng
các văn bản chỉ đạo, hướng
dẫn các chi bộ, các Ban
chuyên môn xây dựng kế
hoạch, gắn việc thực hiện
nhiệm vụ chính trị của Mặt
trận, cơ quan với việc học
tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh; Tổ chức cho cán
bộ, đảng viên xây dựng kế
hoạch cá nhân đăng ký
thực hiện Chỉ thị 05-CT/
TW của Bộ Chính trị theo
chuyên đề hàng năm bằng
những việc làm thiết thực,
cụ thể.
Việc tổ chức học tập,
nghiên cứu, quán triệt Chỉ
thị số 05-CT/TW và các
chuyên đề hàng năm được
MTTQ các cấp triển khai
với cách làm linh hoạt, thiết
thực, đổi mới với nhiều
hình thức, phương pháp
hiệu quả, phù hợp với đặc
điểm, tình hình của từng
địa phương, đơn vị, theo
chủ đề công tác hàng năm
của TP, như: Tổ chức các
lớp bồi dưỡng nghiệp vụ,
hội nghị, tọa đàm, giao lưu
gặp mặt, lồng ghép với sinh
hoạt văn hóa, văn nghệ và
thể thao, sinh hoạt chuyên
đề, sinh hoạt chi bộ… đưa
nội dung học tập tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ

Chí Minh gắn với thực hiện
nhiệm vụ chuyên môn để
mỗi cán bộ, đảng viên tu
dưỡng rèn luyện.
Ban Thường trực Ủy
ban MTTQ Việt Nam TP
Hà Nội đẩy mạnh tuyên
truyền Chỉ thị gắn với các
sự kiện trọng đại, các ngày
lễ lớn của đất nước, của
Thủ đô, với triển khai thực
hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng các cấp, Nghị quyết
TW 4 (khóa XI, XII); và
thực hiện các phong trào
thi đua yêu nước, các CVĐ
do Mặt trận chủ trì, phát
động. Nâng cao chất lượng
Bản tin Dân chủ và Đoàn
kết và đưa chuyên trang,
chuyên mục “Học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”
vào Bản tin để chuyển tải
xuống cơ sở; Nâng cấp
giao diện Trang Web của
MTTQ TP giúp việc truy
cập được thuận lợi trên
các thiết bị di động; tuyên
truyền về những hoạt động
mô hình, điển hình tập thể,
cá nhân tiêu biểu của Mặt
trận TP và cơ sở trong việc
triển khai thực hiện Chỉ thị.
MTTQ các cấp và các tổ
chức thành viên đã tích cực
triển khai tuyên truyền với
nhiều hình thức đa dạng,
phù hợp với đặc điểm, tình
hình của từng địa phương,
đơn vị, gắn với chủ đề
công tác hàng năm của
TP, như: Tổ chức các lớp
bồi dưỡng nghiệp vụ, hội
nghị, tọa đàm, giao lưu gặp

mặt, lồng ghép với sinh
hoạt văn hóa, văn nghệ và
thể thao, sinh hoạt chuyên
đề, sinh hoạt chi bộ… đưa
nội dung học tập tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh gắn với thực hiện
nhiệm vụ chuyên môn để
mỗi cán bộ, đảng viên
tu dưỡng rèn luyện. Qua
đó, làm cho mỗi cán bộ,
đảng viên, người lao động
của MTTQ các cấp hiểu
rõ, nắm vững những nội
dung của Chỉ thị để thực
hiện hàng ngày. Đồng thời,
tuyên truyền, biểu dương
những tấm gương tập thể,
cá nhân có nhiều thành
tích trong thực hiện Chỉ thị
05 để tạo sức lan tỏa trong
cơ quan. Từ năm 2016 đến
nay, việc thực hiện Chỉ
thị 05-CT/TW được 100%
cán bộ, đảng viên, người
lao động cơ quan Ủy ban
MTTQ TP đăng ký thực
hiện hàng năm. Đây cũng
là nội dung được đưa vào
kiểm điểm, đánh giá hàng
quý, 6 tháng, hàng năm.
Việc xây dựng kế hoạch
làm theo những nội dung
cơ bản của tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí
Minh đã được MTTQ các
quận, huyện, thị xã cũng
như trong cơ quan Ủy
ban MTTQ TP triển khai
nghiêm túc. Các chuẩn
mực của mỗi đơn vị xây
dựng đều hướng tới việc
tu dưỡng, rèn luyện về tư
tưởng chính trị, đạo đức, +
lý tưởng cách mạng, nếp
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sống văn hóa lành mạnh,
phong cách làm việc khoa
học, sáng tạo, chấp hành
tốt chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước;
lối sống trong sáng, giản
dị, trung thực, gần gũi với
nhân dân, lắng nghe tâm
tư, nguyện vọng của nhân
dân, được cán bộ, đảng
viên, công chức đồng tình,
nhất trí cao, nhiệt tình
hưởng ứng việc thực hiện.
Cán bộ, đảng viên đã nêu
cao tinh thần trách nhiệm
trước nhiệm vụ được phân
công, phát huy tinh thần
tự phê bình và phê bình,
tự liên hệ, đối chiếu với
những việc làm tốt, những
việc làm chưa được để có
biện pháp khắc phục và
đề ra phương hướng phấn
đấu, tu dưỡng, rèn luyện
của bản thân
Thực hiện Chỉ thị 05,
MTTQ TP đã không ngừng
đổi mới phương thức hoạt
động theo phương châm
hướng về cơ sở thông qua
3 kênh chính: Qua hệ thống
cán bộ Mặt trận từ TP đến
quận, huyện, thị xã, xã,
phường, thị trấn và khu dân
cư; Thông qua các tổ chức
thành viên, bằng chương
trình phối hợp thống nhất
hành động; Thông qua các
cá nhân tiêu biểu, những
người có uy tín trong cộng
đồng, các chuyên gia, các
nhà khoa học, nhà quản lý,
tư vấn. Trong 5 năm qua,
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP
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Đoàn kiểm tra, giám sát số 01 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP do UVBTV Thành ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương làm Trưởng đoàn kiểm tra
công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại Thị ủy Sơn Tây.

làm việc với tất cả các cấp
ủy, chính quyền, Mặt trận
và các đoàn thể ở quận,
huyện để nắm bắt tình hình
cụ thể, từ đó chỉ đạo, hướng
dẫn, đề nghị phối hợp để
đưa công tác Mặt trận đạt
kết quả cao hơn.
Tham gia góp ý xây
dựng Đảng, chính quyền
vững mạnh, nhiều năm
qua, MTTQ đã triển khai
việc nắm tình hình tư tưởng,
nguyện vọng của các tầng
lớp Nhân dân để tham mưu
cho cấp ủy và phối hợp với
chính quyền trong việc tổ
chức triển khai thực hiện
các nhiệm vụ chính trị của
TP, giải quyết những vấn
đề bức xúc, phức tạp trong
Nhân dân, đặc biệt làm tốt
công tác nắm tình hình,
định hướng dư luận xã hội
đối với những vấn đề nóng,
bức xúc trên địa bàn, hạn

chế tối đa việc phát sinh
thành những “điểm nóng”.
Hà Nội là đơn vị đi đầu cả
nước trong thực hiện phản
biện xã hội (PBXH), thành
lập các đoàn giám sát độc
lập theo chuyên đề.
Cùng với đó, Mặt trận
các cấp Thủ đô quan tâm
vận động đồng bào dân tộc
và đồng bào có đạo thực
hiện tốt quyền và nghĩa
vụ, trách nhiệm công dân,
đóng góp nhất định đối với
khối đại đoàn kết toàn dân.
Đảng bộ cơ quan MTTQ
TP đã xây dựng các chuẩn
mực đạo đức phù hợp với
yêu cầu, nhiệm vụ, gắn
với 6 tiêu chí “Rèn luyện
tư cách người cán bộ Mặt
trận”; Tổ chức các Chi bộ
sinh hoạt chuyên đề. Cán
bộ, đảng viên, người lao
động của cơ quan đã đẩy
mạnh việc học tập, làm
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theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh
trong việc thực hiện nhiệm
vụ chuyên môn, phát huy
tính chủ động, sáng tạo,
tinh thần trách nhiệm đối
với công việc. Các CVĐ
do Mặt trận chủ trì, phát
động đã đạt kết quả cao.
Nhiều năm qua, Hà Nội
là một trong những địa
phương được đánh giá là
“đầu tàu” trong triển khai
CVĐ “Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam”,
trong xây dựng Nông thôn
mới. Đặc biệt, trước diễn
biến phức tạp của dịch
bệnh COVID-19, MTTQ và
các tổ chức thành viên các
cấp đã cố gắng vượt bậc,
tập trung cao độ, tham gia
tích cực, có trách nhiệm
công tác phòng, chống
dịch, góp phần cùng cả
nước và Thủ đô khống

chế dịch bước đầu có hiệu
quả, tạo niềm tin lớn trong
Nhân dân, được các cấp
ủy Đảng, chính quyền ghi
nhận, đánh giá cao.
Nhiều năm qua, việc học
tập, làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí
Minh đã và đang trở thành
việc làm thường xuyên, nền
nếp trong sinh hoạt Đảng
và công tác của đội ngũ
cán bộ Mặt trận; phát huy
được vai trò gương mẫu,
nhất là trong cán bộ quản
lý, người đứng đầu. Hiệu
quả, chất lượng công việc
được nâng cao. Công tác
sơ kết, kiểm tra, giám sát
được thực hiện nghiêm túc.
Với những thành tích
đạt được, Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP đã được tặng
thưởng nhiều phần thưởng
cao quý: Huân chương Độc
lập hạng Nhất, 05 năm liền

Hà Nội thông qua danh sách...
Phối hợp với chính quyền
địa phương và Ủy ban Bầu
cử cùng cấp chuẩn bị đầy
đủ cơ sở vật chất, điều kiện
cần thiết, bảo đảm dân
chủ, đúng luật, tiết kiệm và
an toàn trong ngày bầu cử,
để ngày bầu cử thực sự là
ngày hội của toàn dân.
Để cuộc bầu cử Quốc
hội và HĐND các cấp thành
công, Ban Thường trực
Ủy ban MTTQ Việt Nam
TP đề nghị Mặt trận các
cấp và các tổ chức thành
viên phối hợp đẩy mạnh

từ 2016 đến nay được tặng
Cờ thi đua của Chính phủ;
Cờ thi đua xuất sắc toàn
diện của Ủy ban TW MTTQ
Việt Nam; Năm 2020, Ủy
ban MTTQ Việt Nam TP
Hà Nội được tặng thưởng
Huân chương Lao động
hạng Ba trong công tác
phòng, chống dịch bệnh
COVID-19; nhiều tập thể,
cá nhân được tặng Bằng
khen của Chính phủ, Ủy
ban TW MTTQ Việt Nam,
Thành ủy, UBND, Ủy ban
MTTQ TP.
Những thành tích đó tiếp
tục là động lực để hệ thống
Mặt trận TP, mỗi cán bộ,
đảng viên, người lao động
hàng ngày, hàng giờ nâng
cao ý thức tự giác, nghiêm
túc trong học tập, làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh. v
Minh Huệ

(Tiếp theo trang 19)

tuyên truyền về bầu cử, với
nhiều hình thức đa dạng
và phong phú vận động
Nhân dân phát huy quyền,
trách nhiệm và nghĩa vụ,
tham gia bỏ phiếu đầy đủ.
Nhấn mạnh ý nghĩa hội
nghị hiệp thương kần thứ
ba, Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP Nguyễn Lan
Hương khẳng định các cấp
Mặt trận TP đã hoàn thành
một khối lượng công việc
lớn, góp phần vào thành
công chung của cuộc bầu
cử; Ủy ban MTTQ Việt Nam

TP đã chuẩn bị và chủ trì tổ
chức hội nghị hiệp thương
lẫn thứ ba chu đáo, dân
chủ, không phân biệt, công
tâm, đúng quy định của
pháp luật. Chất lượng các
ứng cử viên đều có trình
độ học vấn, tỷ lệ tín nhiệm
cao; đảm bảo cơ cấu nữ,
trẻ, ngoài đảng theo quy
định, chọn ra được những
ứng cử viên ưu tú, xứng
đáng nhất cho toàn dân
bầu chọn trong ngày bầu
cử 23/5 tới.v
Ngọc Mai
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Phát triển sản phẩm OCOP:

THÊM CƠ HỘI CHO CÁC LÀNG NGHỀ
Sau 2 năm triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Hà Nội đã có 1.054 sản
phẩm được đánh giá, phân hạng, trong đó có hàng trăm sản phẩm làng nghề. Chương trình
OCOP đã, đang và sẽ tạo thêm nhiều cơ hội để 1.350 làng nghề và làng có nghề của Hà Nội đẩy
mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
LỢI THẾ PHÁT TRIỂN
SẢN PHẨM OCOP
Xã Bát Tràng (huyện
Gia Lâm) nổi tiếng cả nước
với nghề làm gốm sứ và
Chương trình OCOP đang
mang đến nhiều cơ hội
cho sản phẩm làng nghề
nơi đây. Ông Hà Văn Lâm
- Phó Trưởng ban Thường
trực Ban đại diện làng
nghề truyền thống Bát
Tràng chia sẻ: Hiện làng
Bát Tràng có 600/900 hộ

dân làm gốm sứ và kinh
doanh các mặt hàng liên
quan đến gốm sứ, đều có
việc làm, thu nhập ổn định.
Theo nghệ nhân Trần Đức
Tân - Giám đốc Hợp tác
xã sản xuất kinh doanh
gốm sứ Tân Thịnh, năm
2019, Hợp tác xã đã tham
gia Chương trình OCOP
và có “Bộ sản phẩm gốm
men suối ngọc” (một trong
5 bộ sản phẩm của xã Bát
Tràng) được TP Hà Nội

đánh giá, phân hạng tiềm
năng “5 sao”, đang trình
Trung ương đánh giá, công
nhận.
Tương tự, từ những
nguyên liệu giản đơn như
tre, nứa, vầu, trúc, bương,
song, mây... những người
thợ tài hoa ở xã Phú Nghĩa
(huyện Chương Mỹ) đã làm
ra nhiều sản phẩm độc đáo
như: Khay, đĩa, rổ, rá, bàn,
ghế, bình hoa, đèn ngủ...
vừa tiêu thụ tại thị trường

Một xưởng sản xuất gốm sứ tại làng nghề truyền thống Bát Tràng.
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trong nước, vừa xuất khẩu
ra thế giới. Phó Chủ tịch
UBND xã Phú Nghĩa Trần
Văn Phụng cho biết, xã có
7/7 làng được công nhận
làng nghề truyền thống,
thu hút 2.900 hộ tham gia
làm nghề. Nhờ có nghề
truyền thống, hiện thu
nhập bình quân của xã đạt
hơn 50 triệu đồng/người/
năm. “Đặc biệt, 2 năm qua,
mỗi năm xã Phú Nghĩa có
hàng chục sản phẩm tham
gia Chương trình OCOP và
được công nhận. Đây là sự
khẳng định thương hiệu
sản phẩm làng nghề, tạo
chỗ đứng vững chắc hơn
trên thị trường”, ông Trần
Văn Phụng cho hay.
Theo Giám đốc Sở
NN&PTNT Hà Nội Chu
Phú Mỹ: Hà Nội hiện có
1.350 làng nghề và làng có
nghề. Kết hợp sự sáng tạo
của người thợ cùng truyền
thống làng nghề, mỗi sản
phẩm đều mang đậm bản
sắc văn hóa dân tộc. Nhiều
sản phẩm làng nghề, thủ
công mỹ nghệ của Hà Nội
đã xuất khẩu tới các thị
trường thế giới. Đây là lợi
thế để Hà Nội phát triển sản
phẩm OCOP. Hai năm qua,
các làng nghề đã tích cực
tham gia và có hàng trăm
sản phẩm được đánh giá,
phân hạng OCOP. Qua đó,
các sản phẩm làng nghề
được nâng cao chất lượng,
mẫu mã, được hỗ trợ xúc
tiến thương mại, tạo đầu ra
tốt hơn.

ĐẨY MẠNH XÚC TIẾN
THƯƠNG MẠI
Chủ tịch Hiệp hội Thủ
công mỹ nghệ và Làng nghề
Hà Nội Hà Thị Vinh cho
rằng: Chương trình OCOP
đã giúp các làng nghề củng
cố về chất lượng, mẫu mã
sản phẩm; đồng thời tạo
cơ hội “vàng” cho hội viên,
thành viên trong Hiệp hội
quảng bá sản phẩm ra thị
trường. Mặt khác, tham gia
Chương trình OCOP, các cơ
sở sản xuất, doanh nghiệp
làng nghề đã có ý thức hơn
trong việc phát triển sản
phẩm, đáp ứng xu hướng
tiêu dùng trên thị trường.
“Những sản phẩm mang
hồn cốt của làng nghề
chinh phục thị trường quốc
tế không chỉ là mặt hàng
tiêu dùng thuần túy mà đã
quảng bá ra thế giới nét
đẹp văn hóa, bản sắc Việt
Nam”, bà Hà Thị Vinh nói.
Từ góc nhìn của một
trong những người làm
ra sản phẩm mây tre
giang đan đạt “4 sao” trong
Chương trình OCOP, Nghệ
nhân ưu tú Nguyễn Văn
Tĩnh, xã Phú Nghĩa (huyện
Chương Mỹ) nhìn nhận:
Chương trình OCOP đã tạo
không khí thi đua, lan tỏa
trong làng nghề, đặc biệt là
sự vào cuộc của các nghệ
nhân có tay nghề cao đã
vừa bảo lưu, phát triển được
sản phẩm truyền thống,
vừa sáng tạo sản phẩm
mới lạ, độc đáo, phù hợp thị
hiếu của khách hàng.

Trao đổi về vấn đề này,
Phó Chủ tịch UBND huyện
Phúc Thọ Nguyễn Đình
Sơn nhận định: Sau khi
được công nhận sản phẩm
OCOP, các cơ sở sản xuất
tại làng nghề đã mở rộng
thêm quy mô, phát triển thị
trường tiêu thụ sản phẩm,
mở ra hướng đi mới... Phúc
Thọ xác định Chương trình
OCOP là cốt lõi trong xây
dựng nông thôn mới. Với
lợi thế có nhiều làng nghề
như đồ gỗ Long Xuyên, Hát
Môn; may mặc Tam Hiệp...
huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh
triển khai Chương trình
OCOP, từ đó thúc đẩy phát
triển kinh tế nông thôn,
nâng cao thu nhập cho
người dân.
Giám đốc Sở NN&PTNT
Hà Nội Chu Phú Mỹ cho
biết: Thời gian tới, để tiếp
tục phát triển các sản
phẩm làng nghề, TP Hà
Nội sẽ đẩy mạnh xúc tiến
thương mại để đưa sản
phẩm OCOP đến người
tiêu dùng. Hiện tại, các
làng nghề rất cần được các
cấp, ngành TP quan tâm,
hỗ trợ về điểm sản xuất
tập trung, ứng dụng khoa
học kỹ thuật, cải thiện môi
trường… Cùng với đó, mỗi
người dân làng nghề, cơ
sở sản xuất cần sáng tạo,
năng động hơn nữa để tận
dụng một cách hiệu quả cơ
hội mà Chương trình OCOP
mang lại. v
Nguyễn Mai
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HƯỞNG ỨNG CVĐ “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”

Hà Nội chủ động
kích cầu tiêu dùng nội địa
Sau những tác động của dịch COVID-19, việc đẩy mạnh CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam”, trong đó ưu tiên kích cầu tiêu dùng nội địa là giải pháp quan trọng
giúp các doanh nghiệp Hà Nội phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
Bản tin Dân chủ và Đoàn kết đã trao đổi với Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam” TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương về những giải pháp để người Việt
dùng hàng Việt nhiều hơn nữa.
- Xin đồng chí cho biết
những kết quả đã đạt
trong năm qua, đặc biệt
trong bối cảnh vừa phòng,
chống dịch COVID-19, vừa
khôi phục sản xuất, kinh
doanh?
- Trong bối cảnh dịch
COVID-19 diễn biến phức
tạp, CVĐ “Người Việt Nam
ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
đã được đẩy mạnh góp phần
thực hiện mục tiêu kép vừa
chống dịch vừa phát triển
kinh tế - xã hội. Ban Chỉ
đạo đã ban hành các kế
hoạch, hướng dẫn các đơn
vị triển khai CVĐ gắn với hỗ
trợ doanh nghiệp (DN) khôi
phục sản xuất, kích cầu tiêu
dùng nội địa.
Xác định công tác tuyên
truyền có ý nghĩa quan trọng,
Ban Chỉ đạo đã tuyên truyền
CVĐ đến các cán bộ, đảng
viên, công nhân viên chức và
các tầng lớp Nhân dân thông
qua các hình thức đa dạng,
phong phú như tọa đàm, tập
huấn, phát tờ rơi, qua các
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UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương tại Lễ khai mạc
Hội chợ Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2020.

phương tiện thông tin đại
chúng… Gắn với các chương
trình bình chọn “Hàng Việt
Nam được người tiêu dùng
yêu thích”, “Ngày quyền của
người tiêu dùng”, chương trình
bình ổn thị trường các mặt
hàng thiết yếu. Các chương
trình đưa hàng Việt Nam đến
người tiêu dùng tiếp tục được
đẩy mạnh gắn với phát triển
thương mại, giới thiệu các

điểm bán hàng Việt Nam tại
các khu dân cư, địa bàn ngoại
thành… Đến nay, hàng Việt đã
chiếm tỷ lệ lớn trong các siêu
thị từ 80% đến 95%.
Đặc biệt, trong dịp Tết
Nguyên đán Tân Sửu, TP đã
tổ chức thành công các hội
chợ nông sản thực phẩm, các
chuyến bán hàng lưu động
tại khu vực ngoại thành, khu
công nghiệp, khu chế xuất…

HƯỞNG ỨNG CVĐ “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”
bảo đảm phòng, chống dịch
an toàn.
Thông qua CVĐ, các
sở, ngành, địa phương đã
triển khai nhiều giải pháp
tháo gỡ khó khăn cho DN
như giảm phí, lệ phí, tư vấn
thiết kế mẫu mã sản phẩm,
ứng dụng công nghệ truy
xuất nguồn gốc sản phẩm,
triển khai các chương trình
khuyến công, chương trình
phát triển công nghiệp chủ
lực, huy động người Việt
Nam ở nước ngoài giới thiệu,
tiêu thụ sản phẩm, tổ chức
hội nghị kết nối cung - cầu…
Cũng thông qua chương
trình, các DN đã chủ động
đầu tư, đổi mới công nghệ
nâng cao chất lượng sản
phẩm; chủ động chuyển
hướng sản xuất mặt hàng
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng
trong nước, nhất là trong bối
cảnh dịch bệnh.
- Xin đồng chí nói rõ hơn
các giải pháp gắn CVĐ với
kích cầu thị trường nội địa?
- Các hoạt động như
Tháng khuyến mại, Tuần
hàng Việt, Tuần hàng nông
sản… được duy trì tổ chức.
Bên cạnh đó, các cấp, ngành
TP đã khuyến khích, hỗ trợ
các DN phân phối lớn đưa ra
các chương trình khuyến mại
với mức giảm giá sâu thu hút
đông đảo người dân mua
sắm. Thực tế trong tháng
1, 2, toàn bộ hệ thống phân
phối của TP đã liên tục đưa
ra các chương trình khuyến
mại kết hợp với bảo đảm

cung ứng đầy đủ hàng hóa
thiết yếu phục vụ người dân.
Theo số liệu thống kê cho
thấy, 2 tháng đầu năm 2021,
tổng mức bán lẻ hàng hóa
và doanh thu dịch vụ tiêu
dùng đạt khoảng 100.000 tỷ
đồng, tăng 4,9% so với cùng
kỳ năm 2020.
Ngoài ra, các sở, ngành
đã lập kế hoạch tổ chức
Tháng khuyến mại tập trung
2021, dự kiến thu hút từ
1.000 - 2.000 DN thuộc mọi
thành phần tham gia; đồng
thời, nghiên cứu xây dựng
các chương trình mua sắm
tập trung phù hợp với nhu
cầu của người dân đô thị.
- Những năm gần đây,
Hà Nội trở thành “điểm
đến” của các loại hàng
hóa - đặc biệt là nông sản
của nhiều tỉnh, TP, nhờ
hoạt động kết nối tiêu thụ,
quảng bá sản phẩm. Đồng
chí có thể cho biết rõ hơn
về hoạt động này?
- Với hơn 10 triệu người
dân sinh sống, học tập, làm
việc trên địa bàn, Hà Nội là thị
trường tiêu thụ hàng hóa lớn
của cả nước.
Trước ảnh hưởng của
dịch COVID-19, TP Hà Nội
xác định phải đẩy mạnh
tiêu thụ hàng hóa thị trường
trong nước giúp kinh tế phục
hồi và tăng trưởng không
chỉ cho Hà Nội và phải lan
tỏa cả nước. Do đó, TP đã
triển khai hiệu quả, toàn
diện các chương trình hợp
tác, liên kết với các tỉnh, TP

trong giao thương kết nối
cung cầu bền vững.
- Xin đồng chí cho biết
những tồn tại cần khắc
phục trong thời gian tới?
- Do ảnh hưởng của dịch
COVID-19 nên công tác
tuyên truyền CVĐ còn chưa
thường xuyên, đồng bộ.
Một số DN chưa quan tâm
đến việc xây dựng, bảo vệ
thương hiệu của sản phẩm,
hàng hóa. Cùng với đó, tình
trạng hàng giả, hàng nhập
lậu, kém chất lượng vệ sinh
an toàn thực phẩm vẫn còn
khó kiểm soát trên thị trường
dẫn đến giảm lòng tin của
người tiêu dùng.
- Xin đồng chí cho biết,
từ nay đến hết năm, Ban
chỉ đạo CVĐ sẽ triển khai
những hoạt động gì?
- Chúng tôi sẽ tăng cường
vai trò lãnh đạo của cấp ủy,
sự phối hợp của chính quyền,
đổi mới nội dung, phương
thức, tăng cường công tác
tuyên truyền CVĐ, nhất là
trong thời điểm phòng, chống
dịch COVID-19 và thực hiện
nhiệm vụ kép.
Đẩy mạnh các hoạt động
giới thiệu, quảng bá, tôn vinh
hàng Việt Nam chất lượng
cao, nhất là các sản phẩm,
dịch vụ được người tiêu
dùng yêu thích; tổ chức các
chương trình bán hàng Việt,
vận động các DN triển khai
bán hàng lưu động, đưa hàng
về các vùng xa, các khu công
(Xem tiếp trang 35)
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VÌ AN NINH TỔ QUỐC

Gửi yêu thương ra tuyến đầu Tổ quốc
Dù dịch COVID-19 đã có những
ảnh hưởng nhất định đến đời sống
người dân Thủ đô nhưng khi Ủy
ban MTTQ Việt Nam TP phát động
đợt quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì
biển, đảo Việt Nam” năm 2021,
cán bộ, Nhân dân, các doanh
nghiệp trên địa bàn TP đã thể
hiện rõ tinh thần quyết tâm chung
sức đồng, lòng hướng về biển,
đảo. Sự ủng hộ thiết thực gửi về
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trong
những ngày qua đã thể hiện sinh
động quyết tâm đó.
CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG

Nhằm thể hiện trách
nhiệm, tình cảm của Đảng
bộ, chính quyền, Nhân dân
Thủ đô và cũng là hỗ trợ,
động viên, cổ vũ quân, dân
huyện đảo Trường Sa đang
ngày đêm bảo vệ, giữ gìn
chủ quyền biển, đảo, từ
ngày 01/02/2021 đến nay,
Ủy ban MTTQ Việt Nam
các cấp trên địa bàn TP đã
tuyên truyền tới đông đảo
các tầng lớp Nhân dân Thủ
đô tích cực tham gia ủng hộ
Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”.
Trong đó, mỗi cán bộ, công
chức viên chức, người lao
động các cơ quan ủng hộ
ít nhất một ngày lương, các
tiểu thương và hộ gia đình
ủng hộ 1 ngày thu nhập; các
doanh nghiệp (DN), các tổ
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UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương tiếp nhận ủng hộ
Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021 đợt 2 của các tập thể, cá nhân trên địa bàn TP.

chức trích quỹ công ích ủng
hộ thêm tùy theo khả năng
và điều kiện của đơn vị.
Chương trình ủng hộ Quỹ “Vì
biển, đảo Việt Nam” sẽ hoàn
thành vào ngày 15/4/2021.
Có mặt tại trụ sở Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP để ủng
hộ 50 triệu đồng cho Quỹ “Vì
biển, đảo Việt Nam”, ni sư
Thích Đàm Khoa, Trụ trì chùa
Trăm Gian (huyện Chương
Mỹ) cho biết: “Đây là tấm lòng
của nhà chùa với mong muốn
động viên cán bộ, chiến sĩ
ngoài đảo xa yên tâm chắc tay
súng bảo vệ chủ quyền biển,
đảo quê hương”.
Phát huy thành tích là đơn
vị tiêu biểu nhiều năm liền
của TP trong việc quyên góp
ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt
Nam”, năm nay, cán bộ và
Nhân dân quận Đống Đa lại
tiếp tục vận động quyên góp
được trên 2 tỷ đồng ủng hộ

quỹ. Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam quận Đống Đa Đỗ
Trọng Nam cho biết: “Xuất
phát từ tình yêu và niềm tự
hào về những người đang làm
nhiệm vụ ngoài biển khơi, cán
bộ, Nhân dân và các DN đang
hoạt động trên địa bàn quận
Đống Đa quyết tâm đồng
hành cùng sự nghiệp bảo vệ
chủ quyền biển, đảo của Tổ
quốc bằng việc tích cực ủng
hộ quỹ để biển, đảo Việt Nam
được trường tồn”.
Trong đợt quyên góp lần
này, cán bộ của Hội Cựu chiến
binh TP đã vận động được hơn
7 triệu đồng để ủng hộ Quỹ.
Ngoài ra, hội viên các cấp
đang tích cực tham gia ủng hộ
theo “kênh” của địa phương.
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
TP Nguyễn Văn Nghinh chia
sẻ: “Là những người đã trực
tiếp chiến đấu bảo vệ độc lập
dân tộc nên cán bộ, hội viên

VÌ AN NINH TỔ QUỐC
cựu chiến binh chúng tôi càng
thấy được ý nghĩa của hòa
bình và trách nhiệm sẻ chia,
động viên đồng đội đang làm
nhiệm vụ ngoài biển, đảo”.
Cuộc vận động ủng hộ
Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”
năm nay còn nhận được sự
ủng hộ của nhiều cơ quan,
đơn vị thuộc TP Hà Nội với
tổng số tiền hơn 37 tỷ đồng
(tính đến ngày 12/4). Điển
hình như: Cán bộ, chiến sĩ
Công an TP hơn 1,5 tỷ đồng;
Nhân dân và cán bộ quận
Bắc Từ Liêm 600 triệu đồng;
Nhân dân và cán bộ quận
Cầu Giấy 500 triệu đồng;
Nhân dân và cán bộ huyện
Gia Lâm 500 triệu đồng;
Nhân dân và cán bộ quận
Long Biên 500 triệu đồng…

NỐI GẦN THỦ ĐÔ VÀ BIỂN ĐẢO

Ủy viên Ban Thường vụ
Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt TP Nguyễn Lan
Hương cho biết: “Từ năm
2009 đến nay, TP đã vận
động được trên 380 tỷ đồng
để hỗ trợ xây dựng các công
trình văn hóa đa năng, tặng
các vật dụng thiết thực phục
vụ đời sống sinh hoạt và làm
việc của cán bộ, chiến sĩ và
Nhân dân trên đảo và Nhà
giàn DK1”. Những công trình
mang đậm dấu ấn, tình cảm
sâu nặng của Đảng bộ, chính
quyền và Nhân dân Thủ đô tại
huyện đảo Trường Sa đã góp
phần nâng cao chất lượng
đời sống của các chiến sĩ và
người dân trên đảo. Đồng thời,
qua đó, giúp cán bộ, chiến

Đoàn công tác TP Hà Nội tặng quà quân và dân đang sinh sống, học tập,
công tác trên đảo Trường Sa. 
Ảnh: Hữu Thu (QPTĐ)

sĩ và Nhân dân huyện đảo
Trường Sa thực hiện tốt niệm
vụ giữ vững chủ quyền biển,
đảo, thềm lục địa thiêng liêng
của Tổ quốc, là điểm tựa vững
chắc cho đồng bào, ngư dân
tham gia khai thác, phát triển
kinh tế tại ngư trường truyền
thống của Việt Nam.
Năm 2021, TP tổ chức đoàn
đại biểu đi thăm, động viên
quân, dân huyện đảo Trường
Sa, Nhà giàn DK1, hỗ trợ đầu
tư xây dựng 1 công trình Nhà
văn hóa đa năng thuộc quần
đảo Trường Sa và các hoạt
động “Vì biển, đảo Việt Nam”.
Để có đủ nguồn lực hỗ trợ xây
dựng nhà văn hóa đa năng
trên quần đảo Trường Sa, Ủy
ban MTTQ Việt Nam TP kêu
gọi sự đồng lòng của đông
đảo các tầng lớp Nhân dân,
cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức, người lao động, các
DN ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo
Việt Nam”.
Huyện đảo Trường Sa (tỉnh
Khánh Hòa) là một phần lãnh

thổ thiêng liêng của Tổ quốc,
được ông cha ta gìn giữ và bảo
vệ trong suốt quá trình đấu
tranh dựng nước và giữ nước.
Việc phát động và chung tay
ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt
Nam” chính là việc làm thiết
thực nhất để huy động mọi
nguồn lực, phát huy sức mạnh
của cộng đồng xã hội tham
gia vào nhiệm vụ xây dựng và
bảo vệ chủ quyền biển, đảo
Việt Nam, từng bước nâng
cao đời sống vật chất, tinh
thần của quân và dân trên các
vùng biển, đảo của Tổ quốc.
Đây cũng là cách để nâng cao
vị trí, vai trò của biển, đảo trong
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,
đưa “Nghị quyết về chiến lược
phát triển bền vững kinh tế
biển Việt Nam đến năm 2030,
tầm nhìn 2045” của Đảng vào
cuộc sống, đáp ứng yêu cầu
xã hội hóa nhiệm vụ bảo vệ
chủ quyền biển, đảo, thềm
lục địa của Tổ quốc trong tình
hình mới… v
Hiền Phương
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NGƯỜI HÀ NỘI THANH LỊCH, VĂN MINH

Gương sáng trong phong trào
chung tay ủng hộ phòng chống COVID-19

Ông Trần Huy Vĩnh
ủng hộ 10.000.000 đồng
để thêm nguồn lực
mua vaccine phòng, chống
dịch COVID-19 của TP.

Ở

xã Tam Hiệp, huyện
Phúc Thọ, đã có
nhiều cá nhân có
những đóng góp thiết thực
cho công tác phòng, chống
dịch COVID-19, góp phần
lan tỏa tinh thần đoàn kết,
tương thân, tương ái trong
cộng đồng. Trong đó, có
những ông bà, dù tuổi đã
cao nhưng khi Tổ quốc cần
vẫn sẵn sàng góp công,
góp của vào công cuộc
chống dịch của đất nước.
Ông Trần Huy Vĩnh ở
thôn 1, xã Tam Hiệp là một
trong những tấm gương tiêu
biểu ấy. Là một người dân có
phẩm chất, đạo đức tốt, bản
thân ông và gia đình luôn
chấp hành tốt chủ trương,
đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà
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nước, tích cực tham gia các
phong trào do địa phương
phát động. Năm nay, ông
đã 66 tuổi nhưng với bản
tính cần cù, chịu khó, ông
và vợ vẫn tăng gia sản xuất,
trồng vườn, làm ao nuôi cá,
phát triển kinh tế gia đình.
Hưởng ứng lời kêu gọi của
Chính phủ, của TP về việc
sớm đưa vaccine phòng
COVID-19 đến mọi người
dân cũng như với mong
muốn được chung tay cùng
toàn xã hội, ông đã không
do dự mang số tiền 10 triệu
đồng tới Ủy ban MTTQ Việt
Nam xã Tam Hiệp để ủng
hộ thêm nguồn lực mua
vaccine phòng, chống dịch
COVID-19 của TP. Với số
tiền tuy nhỏ bé nhưng là
tình cảm ông muốn gửi

tặng cho đất nước để góp
phần vào công cuộc phòng,
chống dịch bệnh.
Trong bối cảnh dịch
COVID-19 vẫn còn phức
tạp, gây ra nhiều thiệt hại
cho nền kinh tế đất nước,
mọi sự đóng góp dù ít, dù
nhiều cũng sẽ tiếp thêm
nguồn lực để tăng cường
các biện pháp phòng,
chống dịch, đảm bảo an
sinh xã hội, an toàn đời
sống và sức khoẻ nhân
dân. Những tấm gương
sáng, những tấm lòng nhân
ái như ông Trần Huy Vĩnh
rất đáng được biểu dương
và lan tỏa sâu rộng hơn nữa
trong cộng đồng.v
Hoàng Thị Cúc
PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam
huyện Phúc Thọ

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

TÌM HIỂU
LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Hỏi: Hình thức vận động bầu cử thông
qua phương tiện thông tin đại chúng thực
hiện như thế nào?
Trả lời:
1. Người ứng cử đại biểu Quốc hội trình
bày với cử tri về dự kiến chương trình hành
động của mình nếu được bầu làm đại
biểu Quốc hội khi trả lời phỏng vấn trên
các phương tiện thông tin đại chúng ở địa
phương nơi mình ứng cử và trên trang thông
tin điện tử về bầu cử đại biểu Quốc hội của
Hội đồng Bầu cử quốc gia.
2. Người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân
dân trình bày với cử tri về dự kiến chương
trình hành động của mình nếu được bầu làm
đại biểu Hội đồng Nhân dân khi trả lời phỏng
vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng
ở địa phương và trên trang thông tin điện tử
về bầu cử của Ủy ban Bầu cử (nếu có).
3. Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Bầu
cử có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan quản lý
trang thông tin điện tử thực hiện đúng các
quy định của pháp luật về việc đăng tải nội
dung vận động bầu cử.

Hà Nội chủ động kích cầu...

4. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức
việc đăng tải chương trình hành động của
người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại
biểu Hội đồng Nhân dân trên các phương
tiện thông tin đại chúng của địa phương.
Hỏi: Những hành vi bị cấm trong vận
động bầu cử là gì?
Trả lời:
1. Lợi dụng vận động bầu cử để tuyên
truyền trái với Hiến pháp và pháp luật hoặc
làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín,
quyền, lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá
nhân khác.
2. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử
dụng phương tiện thông tin đại chúng trong
vận động bầu cử.
3. Lợi dụng vận động bầu cử để vận động
tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài
cho tổ chức, cá nhân mình.
4. Sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ
tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo,
mua chuộc cử tri.v
Ngọc Quỳnh

(Tiếp theo trang 31)

nghiệp, khu chế xuất. Triển khai các hội chợ,
chương trình khuyến mại, giảm giá, chương
trình kích cầu nội địa, kết nối giao thương, phát
triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở
nước ngoài vào các thời điểm phù hợp…
Chúng tôi sẽ tổ chức phát hành cuốn sách
“Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu
thích” và triển khai chương trình bình chọn
“Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu
thích” năm 2021.
Trong bối cảnh dịch bệnh, Ban Chỉ đạo sẽ

cùng các sở, ngành liên quan triển khai các
giải pháp tháo gỡ khó khăn về thuế, nguồn
vốn vay cho DN, tạo môi trường thuận lợi giúp
DN phục hồi, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.
Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị
trường, đấu tranh chống hàng giả, hàng kém
chất lượng… góp phần kiềm chế lạm phát, bình
ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm
an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững.
- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!v
Thanh Hiền
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Tổng bí thư, Chủ tịch nước
Nguyễn Phú Trọng
với cử tri Tổ dân phố số 8
phường Nguyễn Du,
quận Hai Bà Trưng.
Ảnh: TTXVN

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú
đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026
tại Tổ dân phố số 34, phường Định Công, quận Hoàng Mai.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng
và chia tay đ/c Ngô Thị Thanh Hằng - nguyên Ủy viên TW Đảng,
nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nghỉ công tác
theo chế độ và chúc mừng đ/c Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên TW Đảng,
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tham gia Ủy viên Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVII.

Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm sau kiểm tra, giám sát (đợt 1)
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP phát biểu tại Hội nghị giao ban dư luận xã hội
tháng 3/2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

