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ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BÍ THƯ THÀNH ỦY HÀ NỘI ĐINH TIẾN DŨNG:

SỨC MẠNH NHÂN DÂN,
ĐỘNG LỰC QUYẾT ĐỊNH MỌI CHIẾN THẮNG
Trong những ngày tháng Tám lịch sử 76 năm về trước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của
Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lớp lớp người dân Hà Nội đã nhất tề đứng lên
giành chính quyền, góp phần khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra
kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội cho dân tộc. Nhân dịp này, trao đổi với báo
chí, đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn
đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khẳng định, sức mạnh Nhân dân là động lực quyết
định mọi chiến thắng, nay sẽ tiếp tục là chỗ dựa để Thủ đô hướng tới mục tiêu đẩy lùi
và chiến thắng đại dịch COVID-19.

Cùng với việc phòng,
chống dịch COVID-19,
Thành ủy Hà Nội lãnh đạo,
chỉ đạo việc triển khai, tổ
chức thực hiện hiệu quả
Nghị quyết Đại hội Đảng
các cấp, huy động sức
mạnh Nhân dân nhằm xây
dựng Thủ đô ngày càng
giàu đẹp, văn minh.

- Năm nay, Hà Nội và cả nước kỷ niệm 76
năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh
2/9 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành
hành trên thế giới và diễn biến phức tạp ở nhiều
địa phương trên cả nước. Thành ủy có chỉ đạo
như thế nào để vừa bảo đảm các hoạt động
kỷ niệm ý nghĩa, vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, thưa đồng chí?

- Kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và
Quốc khánh 2/9 luôn là dịp lễ đặc biệt, khiến
đồng chí, đồng bào Thủ đô và cả nước bồi
hồi xúc động tưởng nhớ công lao trời biển
của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lớp lớp các
bậc tiền bối, các thế hệ cha anh đi trước đã
hy sinh xương máu vì độc lập, tự do và hòa
+
bình cho Tổ quốc.
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Năm nay, dịp lễ này diễn ra giữa lúc Trung
ương, Hà Nội xác định nhiệm vụ chính trị ưu
tiên số 1 là phòng, chống dịch COVID-19, tập
trung cao độ với tinh thần “chống dịch như
chống giặc”, coi bảo vệ sức khỏe, an toàn
tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước
hết. Các hoạt động kỷ niệm, trang trí đều tối
giản, tiết kiệm tối đa; tăng cường tuyên truyền
về ý nghĩa lịch sử, cổ vũ, động viên Nhân dân
phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức,
chung lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn,
thử thách, xây dựng và phát triển Thủ đô
xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ
đi trước, trước mắt là quyết tâm với ý chí cao
nhất để đẩy lùi dịch COVID-19.
- Là đô thị 10 triệu dân với vị trí Thủ đô, Hà
Nội luôn có nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.
Thành ủy Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác
phòng, chống dịch COVID-19 ra sao để thực
hiện đúng tinh thần “chống dịch như chống
giặc”, bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng của
Nhân dân là trên hết, trước hết, thưa đồng chí?
- Với vị trí Thủ đô, trái tim của cả nước, trung
tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia,
trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục,
kinh tế và giao dịch quốc tế, Hà Nội luôn xác
định có nguy cơ rất cao với dịch COVID-19, nhất
là trong đợt bùng phát dịch thứ tư rất nguy hiểm
với biến chủng mới lây lan mạnh. Thường trực,
Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành các văn
bản chỉ đạo sát với yêu cầu thực tiễn; thường
xuyên nghe báo cáo, cập nhật tình hình và cho ý
kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo các
giải pháp chiến thuật trước mắt, các giải pháp
chiến lược lâu dài; luôn chủ động chỉ đạo tìm giải
pháp sớm và cao hơn với tinh thần đi trước, làm
trước. Trong đó, chủ trương thực hiện giãn cách
toàn Thành phố theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 6h ngày
24/7/2021 là một quyết định được Trung ương,
dư luận và người dân ghi nhận, đánh giá cao.
Thành phố đã huy động cả hệ thống chính trị
vào cuộc, sự đồng lòng của Nhân dân và doanh
nghiệp, vận dụng nhuần nhuyễn các phương
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châm phòng, chống dịch “3 trước”, “4 tại chỗ”,
phong tỏa, cách ly theo mô hình “3 lớp” nên dù
dịch bệnh diễn biến phức tạp Thành phố vẫn cơ
bản kiểm soát được tình hình.
Hà Nội đã thiết lập được hệ thống phòng,
chống dịch thống nhất, đồng bộ theo các lớp,
các vòng tương đối chặt chẽ, bố trí tới tận các
thôn, xóm, ngõ, phố, chung cư...
Mặc dù bùng phát dịch với nguy cơ lây lan
rộng từ cuối tháng tư, nhưng nhờ tập trung cao
độ, lựa chọn các giải pháp mạnh ngay từ đầu,
nên đến nay, Hà Nội vẫn nắm thế chủ động
kiểm soát dịch bệnh. Từ ngày 27/4 đến nay,
toàn Thành phố ghi nhận hơn 3.300 ca F0.
Song song với các biện pháp chống dịch
quyết liệt nhằm khống chế các ổ dịch mới phát
sinh, ngăn chặn dịch lây lan rộng, Hà Nội đã
tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất bảo đảm việc
cách ly tập trung, điều trị bệnh nhân F0 với các
phương án, kịch bản dịch diễn biến xấu, ở mức
cao hơn với quyết tâm không để phải cách ly,
điều trị F0, F1 tại nhà. Hiện nay, Thành phố
đã chuẩn bị xong phương án bảo đảm 10.000
giường bệnh điều trị F0 thể nhẹ, đang tiếp tục
chuẩn bị phương án 20.000 giường và 30.000
giường bệnh. Hà Nội cũng đã kích hoạt khoảng
75.000 chỗ cách ly F1 tập trung và đang tiếp
tục chuẩn bị để đáp ứng 100.000 chỗ cách ly
các ca F1.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ, Hà Nội đã thực hiện ngay việc hỗ
trợ 12 nhóm đối tượng theo Nghị quyết số 68/
NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết
định số 23/2021/QĐ-CP ngày 7/7/2021 của
Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính
sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao
động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Phát
huy tinh thần chủ động, với quyết tâm hỗ trợ tốt
nhất cho người dân yên tâm phòng, chống dịch
bệnh, Thành phố đã ban hành chính sách hỗ
trợ thêm 12 nhóm đối tượng đặc thù của Thành
phố (gồm: 10 nhóm đối tượng chưa có trong
Nghị quyết số 68/NQ-CP, hỗ trợ giảm tiền nước
sinh hoạt và bổ sung 500 tỷ đồng từ ngân sách
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Thành phố ủy quyền cho Chi nhánh Ngân hàng
Chính sách xã hội Thành phố để cho vay duy trì
việc làm cho người lao động).
Hà Nội còn tích cực chi viện cho các tỉnh,
thành khác, trước đây là Bắc Ninh, Bắc Giang,
vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng
Chính phủ Phạm Minh Chính “Tất cả vì miền
Nam ruột thịt, vì thành phố Hồ Chí Minh”, Hà
Nội đã hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh 5.000 tấn
gạo, tỉnh Bình Dương 1.000 tấn gạo; hỗ trợ 18
tỉnh, thành phía Nam mỗi tỉnh 3 tỷ đồng...
- Để nhanh chóng ngăn chặn, đẩy lùi, kiểm
soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của
nhân dân, nhất là tranh thủ đợt nghỉ lễ Quốc
khánh 2/9 lần này, Ban Thường vụ Thành ủy có
chỉ đạo như thế nào để nâng cao hơn nữa hiệu
quả công tác phòng, chống dịch, thưa đồng chí?
- Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành
Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 1/9/2021 về “Tiếp tục
nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch
COVID-19 trên địa bàn Thành phố”, trong đó
đặc biệt lưu ý 6 nhóm nội dung yêu cầu các cấp,
các ngành từ Thành phố xuống cơ sở tập trung
thực hiện, trọng tâm là thực hiện quyết liệt, triệt
để, nghiêm túc, có hiệu quả thực chất việc giãn
cách xã hội theo chỉ đạo của Trung ương và
Thành phố. Đặc biệt, Thành phố yêu cầu kiểm
soát chặt hơn, cần thiết áp dụng cao hơn một
mức việc thực hiện giãn cách trong dịp nghỉ lễ
Quốc khánh 2/9.
Đáng chú ý, chúng tôi yêu cầu phát huy cao
nhất vai trò, trách nhiệm của toàn hệ thống
chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là
cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu cấp
ủy, chính quyền các cấp, trong công tác phòng,
chống dịch COVID-19, đặc biệt là trong dịp nghỉ
lễ Quốc khánh 2/9. Các quận, huyện, thị ủy tiếp
tục coi hiệu quả phòng, chống dịch làm “thước
đo” năng lực, uy tín cá nhân cán bộ; năng lực,
sức chiến đấu của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng
viên, nhất là người đứng đầu.
Các cấp, các ngành tiếp tục có các giải
pháp quyết liệt hạn chế người dân ra đường,
nhất là khu vực phong tỏa, nơi có nguy cơ

cao; trọng tâm là siết chặt quản lý, kiểm tra,
giám sát từ các ngõ, phố, kiểm tra lưu động
trên các tuyến đường gắn với kiểm tra các cơ
quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, xử lý
nghiêm nếu phát hiện sai phạm về phòng,
chống dịch COVID-19, việc cấp và sử dụng
giấy đi đường...
Coi xét nghiệm diện rộng là biện pháp mũi
nhọn, Thành phố yêu cầu phải tập trung ưu tiên
nguồn lực để thực hiện nhằm bóc tách triệt để
nguồn bệnh ra khỏi cộng đồng, truy vết F1 để
chuyển cách ly tập trung; từng bước làm sạch,
chuyển “vùng đỏ” thành “vùng da cam”, chuyển
“vùng da cam” thành “vùng xanh”; tiến tới tổ
chức xét nghiệm diện rộng cả “vùng xanh”, đưa
Thành phố trở về trạng thái bình thường mới.
Tại các khu vực có nguy cơ rất cao, Thành
phố sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người
dân 2 - 3 ngày/lần; tại các khu vực có nguy cơ
cao, lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân
5 - 7 ngày/lần; các khu vực khác lấy mẫu xét
nghiệm toàn bộ người dân ít nhất 1 lần.
Đối với biện pháp tiêm vắc xin, Ban Thường
vụ Thành ủy Hà Nội đề nghị tiếp tục nâng cao
năng lực các dây chuyền tiêm bảo đảm sẵn
sàng tổ chức tiêm quy mô lớn, an toàn, đúng
quy định khi tiếp nhận thêm vắc xin.
“Dễ trăm lần không dân cũng chịu...”
- Bài học lớn nhất từ Cách mạng Tháng Tám
là Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã phát huy được tổng lực sức mạnh Nhân dân.
Đồng chí đánh giá như thế nào về sức mạnh
Nhân dân trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 lần này?
- Trong suốt hơn 1 năm với 4 đợt bùng phát
dịch, đặc biệt là đợt bùng phát dịch lần thứ tư rất
phức tạp, khó lường do các biến chủng lây lan
nhanh, Nhân dân Thủ đô luôn thể hiện rõ tinh
thần gương mẫu, đi đầu trong phòng, chống
dịch bệnh. Mặc dù ban đầu tình hình, diễn biến
dịch COVID-19 rất phức tạp, nhưng nhờ thực
hiện quyết liệt các giải pháp mạnh ngay từ đầu,
Hà Nội đã khống chế, ngăn chặn dịch bùng
+
phát, bảo vệ an toàn cho Thủ đô. Đây là thành
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+

quả rất đáng tự hào, là cơ sở để Thành phố tiến
tới đẩy lùi đợt dịch lần này.
Đóng góp vào kết quả quan trọng này
có vai trò chủ yếu của các cấp ủy, tổ chức
Đảng và cả hệ thống chính trị. Chỉ thị số
05-CT/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường
vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường trách
nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng
đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực
hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống
dịch COVID-19” đã được thực hiện tốt, phát
huy hiệu quả đúng lúc. Các lực lượng tuyến
đầu như y tế, công an, quân đội... luôn là
nòng cốt trên các mặt trận.
Đặc biệt, các tầng lớp Nhân dân không
những chấp hành nghiêm túc các biện pháp
phòng, chống dịch, mà còn tích cực tham gia
ủng hộ, quyên góp cho công tác phòng, chống
dịch, mua vắc xin; cống hiến sức người, sức
của siết chặt phong tỏa “vùng đỏ”, “vùng da
cam”; thiết lập và bảo vệ “vùng xanh”; tham
gia các tổ COVID-19 cộng đồng, bảo đảm an
toàn tại các địa bàn dân cư...
Sự phối hợp, tương trợ giữa các lực lượng
với nhau, giữa lực lượng chức năng với người
dân ngày càng nhuần nhuyễn, hiệu quả, cộng
hưởng thành sức mạnh to lớn. Truyền thống
đoàn kết, chung sức, chung lòng của quân, dân
Thủ đô đã làm nên chiến thắng vẻ vang trong
lịch sử, trong đó có tinh thần Cách mạng Tháng
Tám đang tiếp tục tỏa sáng.
- Cùng với việc phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ ưu tiên số 1, Thành ủy Hà
Nội lãnh đạo, chỉ đạo như thế nào để bảo đảm
việc triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị
quyết Đại hội Đảng các cấp; giải quyết các
vấn đề cấp thiết đặt ra, thưa đồng chí?
- Song song với nhiệm vụ ưu tiên số 1 là
phòng, chống dịch bệnh, Thành ủy Hà Nội đã
chủ động, tích cực quán triệt, triển khai, tổ chức
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại
biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) Đảng
bộ Thành phố và chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị
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quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020
- 2025; đã ban hành 10 Chương trình công tác
lớn, phân công các đồng chí trong Thường trực
Thành ủy làm Trưởng các ban chỉ đạo. Dù chịu
tác động của đại dịch, song toàn Thành phố
đã triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các
nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời
chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất,
phát sinh. Ban Chỉ đạo các chương trình công
tác đã họp nhiều phiên, ban hành quy chế hoạt
động, xây dựng kế hoạch công tác năm, cụ thể
hóa nội dung các chương trình thành đề án, dự
án, chuyên đề... phân công nhiệm vụ, ấn định
thời hạn hoàn thành.
Nhiều nội dung chương trình đã đi vào
cuộc sống. Tiêu biểu như thực hiện Chương
trình số 01-CTr/TU về “Tăng cường công tác
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng
bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong
sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành
chính giai đoạn 2021 - 2025”, Thành ủy đã
ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày
13/5/2021 về “Nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và
những năm tiếp theo” đang được các cấp ủy
Đảng triển khai, tổ chức thực hiện.
Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ này cũng đã đặt ra
nhiều vấn đề bức thiết phải tập trung giải quyết.
Một trong số đó là tạo động lực phát triển cho
các đơn vị, địa phương ngoại thành, đặc biệt là
các huyện phía Nam. Thành phố có chủ trương
đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư hạ tầng, tăng tính
kết nối với các địa phương này để tạo động lực
phát triển; đồng thời tiếp tục dành nguồn lực đầu
tư nhằm xử lý hiệu quả các vấn đề cấp thiết như
xử lý ô nhiễm môi trường, cải thiện môi trường
đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh bao phủ quy
hoạch, giải quyết ùn tắc giao thông...
- Đồng chí có nhắn gửi gì tới cán bộ và Nhân
dân Hà Nội trong lúc toàn Thành phố vẫn đang
tập trung thực hiện giãn cách xã hội với quyết
tâm đẩy lùi dịch COVID-19?
(Xem tiếp trang 13)

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
(25/8/1911 - 25/8/2021)

NGƯỜI CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG KIÊN TRUNG,
NGƯỜI HỌC TRÒ XUẤT SẮC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Đ

ại tướng Võ Nguyên Giáp có tên khai
sinh Võ Giáp, bí danh là Văn, sinh ngày
25/8/1911 ở làng An Xá, xã Lộc Thủy,
huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong một gia
đình nhà nho nghèo, giàu lòng yêu nước.
Sinh ra từ vùng quê giàu truyền thống yêu
nước, trực tiếp chứng kiến cảnh đồng bào
bị bè lũ thực dân và tay sai đàn áp, bóc lột
đã nung nấu trong đồng chí ý chí sôi sục và
quyết tâm đứng lên đấu tranh giành lại độc
lập cho dân tộc. Năm 1925, khi còn là học
sinh, do sớm được tiếp thu tư tưởng cách
mạng của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đồng
chí đã tích cực tham gia phong trào đấu
tranh, bãi khóa ở trường Quốc học Huế; tham
gia Đảng Tân Việt cách mạng (năm 1927);
tham gia phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, bị
thực dân Pháp bắt giữ và bị giam ở nhà lao
Thừa Phủ, Huế (năm 1930).
Năm 1940, đồng chí Võ Nguyên Giáp với
bí danh là Dương Hoài Nam cùng với đồng chí
Phạm Văn Đồng được cử sang Trung Quốc
gặp Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Tháng 11/1941,
trở về Cao Bằng, dưới sự lãnh đạo, dìu dắt
của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đồng chí xây
dựng cơ sở cách mạng, tích cực tuyên truyền,
giác ngộ quần chúng, lôi cuốn đồng bào các
dân tộc tham gia các hoạt động cách mạng,

tổ chức và phụ trách Ban xung phong Nam
tiến, mở đường nối căn cứ địa cách mạng Cao
Bằng với các tỉnh miền xuôi.
Tháng 12/1944, đồng chí được Lãnh tụ Hồ
Chí Minh giao nhiệm vụ thành lập Đội Việt
Nam Tuyên truyền giải phóng quân, tổ chức
tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Ngay sau đó, Đồng chí đã chỉ huy Đội đánh
thắng hai trận đầu ở Phai Khắt, Nà Ngần. Trên
các cương vị là Ủy viên Ban Chấp hành Trung
ương, Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản
Đông Dương, thành viên Ủy ban khởi nghĩa
toàn quốc, thành viên Ủy ban Dân tộc giải
phóng Việt Nam, Tư lệnh Việt Nam giải phóng
quân, đồng chí đã có những đóng góp quan
trọng vào thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa
Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Ngày 19/12/1946, cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp bùng nổ; dưới sự chỉ đạo của
Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với vai trò Tổng
tư lệnh Quân đội kiêm Bí thư Quân ủy Trung
ương, Đồng chí đã cùng Trung ương Đảng
lãnh đạo cuộc đấu tranh vũ trang kéo dài 9
năm chống thực dân Pháp xâm lược (1945
- 1954) giành thắng lợi. Đồng chí đã chỉ huy
nhiều chiến dịch quan trọng, như: Chiến dịch
Biên Giới (9 - 10/1950), Trung Du (12/1950),
+
Đồng Bằng (5/1951), Hòa Bình (12/1951 -
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2/1952), Tây Bắc (10 - 12/1952), Thượng Lào
(4 - 5/1953). Đặc biệt, năm 1954 được Đảng
và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng trao quyền
trực tiếp chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ,
Đồng chí đã chỉ huy các đại đoàn của Quân
đội và các lực lượng tiến công, góp phần cùng
toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta làm nên
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, giải phóng
hoàn toàn miền Bắc nước ta.
Hiệp định Giơnevơ ký kết chưa được bao
lâu thì đế quốc Mỹ đã nhanh tay hất cẳng
Pháp, biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ
quân sự Mỹ, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước
ta. Trước tình hình cách mạng mới, Đại tướng
đã cùng Trung ương Đảng lãnh đạo toàn dân,
toàn quân tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ
chiến lược là xây dựng, bảo vệ miền Bắc xã
hội chủ nghĩa và đẩy mạnh cách mạng dân
tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam, lần lượt
đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế
quốc Mỹ xâm lược, làm nên những thắng lợi
vẻ vang mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí
Minh lịch sử mùa Xuân năm 1975, giải phóng
hoàn toàn miền Nam, thu non sông về một
mối, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Đất nước hòa bình, thống nhất, trên cương
vị là Bí thư Quân ủy Trung ương (đến năm
1978), Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng, Đồng chí đã cùng tập
thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội lãnh
đạo toàn dân, toàn quân thực hiện hai nhiệm
vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiến hành công
cuộc đổi mới đất nước.
Hơn 80 mươi năm hoạt động cách mạng,
cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn
liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân
tộc ta và Quân đội ta. Ở Đại tướng luôn sáng
ngời những phẩm chất nhân cách của nhà văn
hóa lớn, một tấm gương mẫu mực về đạo đức
cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô
tư; đặc biệt là 6 đức tính cần phải có của các vị
tướng do Bác Hồ chỉ ra “Trí, Dũng, Nhân, Tín,
Liêm, Trung” luôn được Đại tướng Võ Nguyên
Giáp thực hiện đầy đủ, trọn vẹn. Đại tướng là
tấm gương sáng về sự liêm khiết, giản dị, khoan
dung, nhân hậu, khiêm tốn, ham học hỏi, đoàn
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kết, sống có tình nghĩa, hết lòng thương yêu
đồng chí, đồng bào. Tình thương yêu con người
của Đại tướng được hòa quyện với tình yêu quê
hương, đất nước và đã để lại trong nhân dân Việt
Nam cùng bạn bè quốc tế hình ảnh về một nhà
lãnh đạo đức độ, tài năng, một nhà hoạt động
thực tiễn xuất sắc, một chiến sĩ cách mạng kiên
trung, suốt đời tận tụy hy sinh phấn đấu phục
vụ Đảng, phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước,
không màng chút danh, lợi riêng tư.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Nhân dân
hết lòng kính trọng, suy tôn là vị “Đại tướng
của Nhân dân”. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội
mến phục, suy tôn là “Người anh Cả” duy nhất
của Quân đội ta, xứng đáng là “Chính ủy của
các Chính ủy, Tư lệnh của các Tư lệnh, Tướng
của các Tướng”, “Tổng Tư lệnh biết quý từng
giọt máu mỗi chiến binh”. Thế giới cũng rất nể
phục nhân cách, đức độ của Đại tướng, tôn
vinh Đại tướng là Anh hùng dân tộc của Nhân
dân Việt Nam.
Với 103 tuổi đời, hơn 70 năm tuổi Đảng,
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có những cống
hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp
cách mạng Việt Nam. Cuộc đời hoạt động
cách mạng của Đồng chí là tấm gương sáng
để đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước kính
trọng, yêu quý, học tập và noi theo. Hình ảnh
và những cống hiến của Đồng chí cho sự
nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc luôn
sống mãi với non sông, đất nước, sống mãi
trong lòng Nhân dân và bạn bè quốc tế.
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ
Nguyên Giáp diễn ra trong thời điểm Đảng bộ
chính quyền và Nhân dân Thủ đô đang tích cực
triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại
hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố. Chúng
ta cùng tôn vinh và tri ân những cống hiến to
lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự
nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, Quân
đội ta và phong trào cách mạng thế giới; đồng
thời, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử
cách mạng, lòng yêu nước, tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống cho các tầng lớp Nhân dân
Thủ đô, nhất là thế hệ trẻ. v
Thanh Lâm

KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ LÊ QUANG ĐẠO (8/8/1921 - 8/8/2021)

MỘT NHÀ CÁCH MẠNG

Đ

ồng chí Lê Quang
Đạo, tên thật là
Nguyễn Đức Nguyện,
sinh ngày 8/8/1921 tại xã
Đình Bảng, huyện Tiên Sơn,
tỉnh Bắc Ninh (nay là phường
Đình Bảng, thị xã Từ Sơn,
tỉnh Bắc Ninh).
Sinh ra và lớn lên ở một
quê hương giàu truyền
thống cách mạng, đồng
chí Lê Quang Đạo sớm
giác ngộ và được kết nạp
vào Đảng từ năm 19 tuổi,
được làm việc với các nhà
hoạt động cách mạng như
Trường Chinh, Hoàng Văn
Thụ, Hoàng Quốc Việt…
Năm 1941, Lãnh tụ Nguyễn
Ái Quốc về nước lãnh đạo
cách mạng; đồng chí Lê
Quang Đạo được Trung
ương Đảng và Bác Hồ giao
nhiều trọng trách, lần lượt
làm Bí thư Ban cán sự Đảng
các tỉnh, như: Bắc Ninh,
Phúc Yên (tức Bí thư Tỉnh
ủy hiện nay), Xứ ủy viên, rồi
Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ với
nhiệm vụ chủ yếu lúc này là
xây dựng các cơ sở Đảng,
tuyên truyền phát triển các
tổ chức quần chúng ở vùng
căn cứ địa Bắc Ninh - Vĩnh

GƯƠNG MẪU
VÀ ĐỔI MỚI

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thắp hương tưởng niệm đồng chí Lê Quang Đạo.

Phúc - Hà Nội giúp Trung
ương đào tạo cán bộ cho
phong trào quần chúng
đấu tranh sâu rộng, mạnh
mẽ, tạo những tiền đề và
điều kiện thuận lợi cho khởi
nghĩa thắng lợi ở vùng này.
Sau Tổng khởi nghĩa
tháng Tám năm 1945, đồng
chí được cử về tham gia thành
lập Thành ủy Hải Phòng và
được cử làm Bí thư.
Đối với Hà Nội, đồng chí
Lê Quang Đạo có ba lần
giữ cương vị Bí thư Thành
ủy Hà Nội. Lần thứ nhất từ

tháng 10/1943 đến tháng
10/1944, khi Hà Nội trong
tình thế vô cùng khó khăn
trước những cuộc khủng bố
trắng của thực dân Pháp;
trên cương vị Bí thư Thành
ủy, Đồng chí đã thể hiện
tài năng lãnh đạo, trực tiếp
lăn lộn với giới trí thức, học
sinh, sinh viên xây dựng các
tổ chức quần chúng nhằm
tuyên truyền vận động các
tầng lớp Nhân dân Hà Nội
ủng hộ và tham gia cách
mạng. Lần thứ hai từ tháng
+
5/1946 đến tháng 12/1946,
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thời gian này tình hình Hà
Nội vô cùng căng thẳng,
thực dân Pháp chuẩn bị
gây chiến, là Bí thư Thành
ủy, Phó Bí thư Khu ủy đặc
biệt Hà Nội (Khu XI), đồng
chí đã cùng cán bộ, chiến sĩ
bảo vệ Trung ương rút khỏi
Hà Nội an toàn, cùng Trung
đoàn Thủ đô chiến đấu, cầm
cự trong nội thành suốt hai
tháng và cũng là một trong
những người cuối cùng
rút khỏi Hà Nội. Lần thứ
ba, từ cuối năm 1947 đến
đầu năm 1948, lúc này cơ
quan của Thành ủy Hà Nội
chuyển về đóng ở Chương
Mỹ, Hà Đông, đồng chí đã
quyết định đưa cán bộ về cơ
sở, tiến hành xây dựng và
khôi phục các chi bộ Đảng,
các tổ chức đoàn thể quần
chúng, tổ chức lực lượng du
kích, đào hầm bí mật, chiến
đấu ngay trong lòng địch,
gây cho địch nhiều khó
khăn, tổn thất.
Năm 1950, đồng chí Lê
Quang Đạo được điều động
vào quân đội và được giao
phụ trách công tác đảng,
công tác chính trị trong các
chiến dịch lớn. Đồng chí đã
cùng cán bộ, chiến sỹ quân
đội ta lập nên những chiến
thắng vẻ vang, hoàn thành
xuất sắc các nhiệm vụ, góp
phần vào thắng lợi vĩ đại của
dân tộc.
Với những đóng góp to
lớn và quan trọng đối với
công tác chính trị, tư tưởng
trong Quân đội Nhân dân
Việt Nam suốt hai cuộc
kháng chiến hào hùng của
dân tộc, đồng chí Lê Quang
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Đạo được mệnh danh là
“Anh cả của ngành Tuyên
huấn quân đội”, được phong
hàm Thiếu tướng năm 1958
và Trung tướng năm 1974.
Ngày 17/6/1987, tại
phiên họp thứ nhất Quốc
hội khóa VIII, đồng chí Lê
Quang Đạo được bầu giữ
chức vụ Chủ tịch Quốc hội,
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà
nước. Đảm nhận cương vị
Chủ tịch Quốc hội trong
thời điểm sau Đại hội VI của
Đảng - Đại hội khởi xướng
và lãnh đạo công cuộc đổi
mới đất nước, đồng chí đã
có nhiều đóng góp quan
trọng vào việc đổi mới sâu
sắc, toàn diện về tổ chức
hoạt động của Quốc hội,
trong việc triển khai thực
hiện Nghị quyết Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ VI
của Đảng, nhất là việc đẩy
nhanh công tác lập hiến và
lập pháp để thể chế hóa
các nghị quyết của Đảng,
đáp ứng yêu cầu quản lý
Nhà nước bằng pháp luật.
Đồng chí đã đóng góp
nhiều công sức vào việc
soạn thảo Hiến pháp năm
1992; đồng thời ra sức thực
hiện chương trình xây dựng
pháp luật để Quốc hội và
Hội đồng Nhà nước thông
qua được nhiều bộ luật, luật
và pháp lệnh.
Với 17 năm tham gia Ủy
viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và 5 năm giữ
chức vụ Chủ tịch Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam (1994 1999), đồng chí đã có nhiều
đóng góp trong xây dựng

Mặt trận, củng cố khối đại
đoàn kết dân tộc. Đặc biệt
năm 1993, đồng chí đã
cùng Đảng đoàn Mặt trận
tham mưu cho Đảng ban
hành Nghị quyết 07 ngày
17/11/1993 về “Đại đoàn kết
dân tộc, tăng cường Mặt trận
dân tộc thống nhất trong tình
hình mới”, một nghị quyết
tạo bước ngoặt cho đại đoàn
kết dân tộc và công tác Mặt
trận trong công cuộc đổi mới
đất nước.
Với tư cách là Trưởng ban
soạn thảo Luật Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, đồng chí đã
dốc sức cùng tập thể hoàn
thành nhiệm vụ, soạn thảo
bộ Luật Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam. Đây là công trình
lớn cuối cùng của đồng chí
cống hiến cho Đảng, Nhà
nước, Mặt trận và Nhân dân
ta trước lúc ra đi, đã góp
phần thiết thực nâng cao
vai trò của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam trong sự nghiệp
đổi mới đất nước.
Kỷ niệm 100 năm Ngày
sinh đồng chí Lê Quang
Đạo là dịp để chúng ta ôn
lại cuộc đời, sự nghiệp và
tôn vinh công lao, cống
hiến to lớn của Đồng chí
đối với Đảng, cách mạng
Việt Nam; qua đó giáo dục
tinh thần yêu nước, lòng tự
hào dân tộc; cổ vũ, động
viên các tầng lớp Nhân dân
tích cực thi đua học tập, lao
động, công tác và chiến
đấu góp phần thực hiện
các mục tiêu, nhiệm vụ xây
dựng phát triển và bảo vệ
đất nước. v
Thanh Lâm

XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN

Hành động quyết liệt
vì cuộc sống của Nhân dân
Để có thể thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, MTTQ
và các thành viên phải tiếp tục đổi mới các hình thức tổ chức, vận động, phối hợp công
tác, tạo sự đồng thuận trong xã hội, quyết liệt các giải pháp vì cuộc sống Nhân dân. Đây
là nhiệm vụ đặt ra tại Hội nghị triển khai chương trình hành động của MTTQ Việt Nam
và các tổ chức thành viên của thực hiện Nghị quyết của Đảng tổ chức ngày 16/8.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội
Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì
Hội nghị triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng.

P

hát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy
ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ
Văn Chiến cho biết, thực hiện Chỉ thị số
01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị
về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên
truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại
hội XIII của Đảng, trong thời gian qua, MTTQ
Việt Nam và các tổ chức thành viên đã triển
khai học tập Nghị quyết Đại hội sâu rộng đến
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và
các tầng lớp Nhân dân với nhiều hình thức mới
đa dạng, hiệu quả.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, Hội nghị này nhằm
tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của
các thành viên, phối hợp thống nhất hành động
trong khối đại đoàn kết của MTTQ Việt Nam,
nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng
vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả.
Để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng, Chương trình hành động của MTTQ
Việt Nam và các tổ chức thành viên tập trung
vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. Một trong những
nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra đó là MTTQ +
Việt Nam và các tổ chức thành viên chủ động,
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tích cực xây dựng và nâng cao hiệu quả
chương trình phối hợp hành động; đồng thời
phát huy tính sáng tạo của mỗi tổ chức để tập
hợp các thành viên, hội viên và đoàn viên thực
hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, tập
hợp các tầng lớp Nhân dân chấp hành chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh khối
đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động Nhân dân
tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
quốc phòng - an ninh và đối ngoại nhằm hiện
thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn
vinh và giàu mạnh.
Tiếp đó, hơn 10 tham luận tại Hội nghị đã
thể hiện quyết tâm nhân lên sức mạnh đại
đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của MTTQ,
các tổ chức thành viên để thực hiện Nghị quyết
Đại hội XIII của Đảng thực chất, hiệu quả.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tiếp theo
thành công của Đại hội, việc nghiên cứu, học
tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc hết
sức cần thiết và hệ trọng, phải được thực hiện
một cách rất nghiêm túc, quyết liệt, bài bản,
khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Trong đó vai
trò, vị trí, hoạt động của MTTQ Việt Nam và
các tổ chức thành viên là vô cùng quan trọng.
Hoan nghênh MTTQ Việt Nam và các tổ
chức thành viên đã chủ động, kịp thời nghiên
cứu xây dựng Chương trình hành động và
phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai Chương
trình hành động trong toàn hệ thống, Tổng Bí
thư khẳng định, đây là một việc làm rất thiết
thực, thể hiện tinh thần quyết tâm của MTTQ
Việt Nam và các tổ chức thành viên nhằm
cụ thể hóa và sớm đưa Nghị quyết Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào
cuộc sống.
“Với vai trò là tổ chức đại diện của Nhân dân,
là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ
thống chính trị ở nước ta, MTTQ Việt Nam, các
tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò
là nòng cốt chính trị, có trách nhiệm vẻ vang
trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc,
tập hợp, vận động Nhân dân đẩy mạnh các
phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân
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chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần
thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của
đất nước trong giai đoạn mới”.
Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư yêu cầu,
MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần
tiếp tục đúc kết kinh nghiệm, đào sâu nghiên
cứu, đề ra các giải pháp mới tiếp tục tăng
cường xây dựng và củng cố vững chắc khối
Đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần
sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân trong xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam
và các tổ chức thành viên phát huy sức
mạnh sáng tạo to lớn của các tầng lớp Nhân
dân, đoàn viên, hội viên góp phần thực hiện
thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã
hội của đất nước.
Hiện nay, tình hình đại dịch COVID-19 vẫn
đang diễn biến rất phức tạp, tốc độ lây lan rất
nhanh, gây tổn hại lớn về sức khoẻ và tính
mạng của người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng
đến kinh tế - xã hội và mọi mặt của đời sống.
Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”,
bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của Nhân dân là
trên hết, trước hết, Tổng Bí thư đề nghị MTTQ
và các tổ chức thành viên cùng toàn thể các
tầng lớp Nhân dân cùng đồng lòng nhất trí
cao, tham gia phòng, chống dịch với tinh thần:
Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa,
đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết
tâm càng quyết tâm cao hơn nữa, toàn dân tộc
muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng,
Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách
quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để
dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng, bảo
vệ sức khoẻ, tính mạng và chăm lo tốt nhất
cho đời sống của Nhân dân.
Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, MTTQ Việt
Nam và các tổ chức thành viên cần phát huy
mạnh hơn nữa vai trò tiên phong trong việc
bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; tham
gia xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng
vững mạnh. MTTQ Việt Nam cần làm tốt hơn
nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội; tiếp
tục chủ động tham gia sâu hơn, toàn diện,
hiệu quả hơn và động viên Nhân dân tích
cực tham gia vào công tác đấu tranh phòng,

XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN
chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí.
Đặc biệt, MTTQ Việt Nam phải làm tốt hơn
nữa vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến Nhân
dân để phản ánh với các cơ quan Đảng và
Nhà nước ở Trung ương cũng như các địa
phương. Chủ động phối hợp với chính quyền
các cấp giải quyết có hiệu quả những vấn đề
xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo
đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng
của Nhân dân; giám sát trực tiếp và giám sát
thông qua vai trò của Mặt trận và các đoàn thể
Nhân dân.
Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách
nhiệm cao, Tổng Bí thư tin tưởng và mong

rằng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành
viên sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả
chương trình hành động thực hiện Nghị quyết
Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục có những hoạt
động năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ
hơn nữa, thiết thực, hiệu quả cao hơn nữa, góp
phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng
lớp Nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc;
tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa
Nhân dân với Đảng và Chính quyền, tạo thành
sức mạnh to lớn, vô địch để xây dựng Tổ quốc
ta ngày càng cường thịnh, Nhân dân ta ngày
càng hạnh phúc, đất nước ta ngày càng phát
triển, phồn vinh.v
Thanh Giang

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội...
- Mặc dù Thành phố vẫn đang kiểm soát tốt
tình hình dịch COVID-19, nhưng nguy cơ dịch
bùng phát mạnh vẫn còn hiện hữu.
Đối với người dân, bên cạnh đa số chấp
hành tốt, vẫn còn một bộ phận chủ quan,
chưa tự giác chấp hành quy định giãn cách
xã hội, chưa bảo đảm nguyên tắc cách ly...
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xây
dựng phương án phòng, chống dịch sau đợt giãn
cách thứ 3 trên địa bàn Thành phố theo phương
châm siết chặt hơn, áp dụng một số biện pháp
cao hơn đối với những khu vực nguy cơ rất cao,
nguy cơ cao, khu vực “vùng đỏ”, “vùng da cam”.
Đối với khu vực “vùng xanh”, giao đồng chí Bí
thư cấp ủy và Chủ tịch UBND các quận, huyện,
thị xã phê duyệt từng phương án để tổ chức sản
xuất, kinh doanh, hỗ trợ sản xuất hàng hóa cho
khu vực “vùng đỏ”, “vùng da cam”, bảo đảm
khoa học, chặt chẽ, phát huy hiệu quả công tác
phòng, chống dịch.
Trên cơ sở phương án được phê duyệt, các
cấp, các ngành từ Thành phố đến quận, huyện,
thị xã phải xây dựng ngay kế hoạch, phương án
chi tiết, cụ thể tại địa phương.
Thành ủy Hà Nội kêu gọi cả hệ thống chính trị
từ Thành phố xuống cơ sở, đặc biệt là Nhân dân
Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết,

(Tiếp theo trang 6)

văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị, nêu cao
ý chí tự lực tự cường, quyết chiến, quyết thắng,
kiên trì thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch. Tất cả cùng đồng sức, đồng lòng, muôn
người như một gương mẫu, đi đầu ở mọi lúc, mọi
nơi trong công tác phòng, chống dịch. Mọi chủ
trương, chính sách, nhất là trong công tác phòng,
chống dịch bệnh cấp thiết, cấp bách hiện nay
của Thành phố, nếu người dân không đồng tình,
ủng hộ thì cũng không thể thực hiện thành công.
Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Dễ trăm
lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu
cũng xong” và tư tưởng “Dân là gốc” mà Đảng ta
đã quán triệt, chúng tôi tin tưởng rằng, với những
nòng cốt là lực lượng tuyến đầu, các lực lượng
hỗ trợ và sự chung sức, đồng lòng, chấp hành
nghiêm của Nhân dân, thành phố Hà Nội chắc
chắn sẽ đẩy lùi đợt bùng phát dịch lần này.
76 năm về trước, sức mạnh Nhân dân Hà
Nội làm nên cuộc Tổng khởi nghĩa vĩ đại, góp
phần quan trọng khai sinh ra nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam. Sức mạnh ấy chắc
chắn sẽ tiếp tục là nguồn động lực chiến đấu và
chiến thắng đại dịch COVID-19.
- Trân trọng cảm ơn đồng chí!v
Vũ Hà
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THÀNH ỦY HÀ NỘI TRIỂN KHAI CÓ HIỆU QUẢ
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

S

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố chủ trì Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu thành phố Hà Nội

áng 16/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung
ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị
trực tuyến toàn quốc triển khai Chương
trình hành động của MTTQ Việt Nam và các
tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát
biểu chỉ đạo, cùng dự có Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm
Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình
Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng cùng khoảng 2.000
đại biểu tham dự ở 64 điểm cầu trong cả
nước.
Tại điểm cầu Hà Nội tại Hội trường tầng 1
Thành ủy, Ủy viên Bộ Chính tri, Bí thư Thành
ủy Đinh Tiến Dũng dự và chủ trì, cùng dự có
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UVTWĐ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ
tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn,
UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
Thành phố Nguyễn Lan Hương; đại diện
Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Thành
phố; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,
Trưởng các ban Đảng, Trưởng các Tổ chức
thành viên Mặt trận Thành phố.
Đại diện Thường trực Thành ủy Hà Nội,
UVTWĐ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tham luận tại
hội nghị. Ban biên tập xin trân trọng trích nội
dung bài tham luận:
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đây là sự kiện
chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan
trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn
diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và
phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện

XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN
nay. Một trong những điểm mới trong Đại hội
Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng là tại Đại hội đều xây
dựng và biểu quyết thông qua chương trình
hành động thực hiện Nghị quyết, nhấn mạnh
công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII
của Đảng vào cuộc sống, biến những quyết
định của Đại hội thành hiện thực sinh động
trong thực tế, đáp ứng niềm mong mỏi, tin
tưởng và kỳ vọng của Nhân dân như trong bài
phát biểu bế mạc Đại hội XIII của Đảng, đồng
chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ:
“...Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung
làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng
trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kết quả
Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị
quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương
xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch
hành động, phát động phong trào thi đua yêu
nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo….”.
Với tinh thần đó, để thực hiện nghiêm túc
Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn
số 03 của Ban Tuyên giáo Trung ương “về
việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên
truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại
hội XIII của Đảng”, Thành ủy Hà Nội đã ban
hành Chương trình hành động số 14 “Thực
hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn
với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng
bộ Thành phố”; cụ thể hóa bằng 10 Chương
trình công tác của Thành ủy gắn với thực tiễn
của Thủ đô trên tất cả các lĩnh vực, trong đó
có chương trình số 01 “Tăng cường công tác
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng
bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong
sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành
chính giai đoạn 2021 - 2025”. Đây được coi là
chương trình xương sống của Đảng bộ Thành
phố trong những khóa gần đây nhằm tiếp tục
thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI), Nghị
quyết TW4 (khóa XII) của BCH TW Đảng và
công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
trong sạch, vững mạnh.
MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên
là một trong ba trụ cột của hệ thống chính
trị. Hiến pháp 2013 đã xác định vị trí, vai trò

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tham luận tại hội nghị.

quan trọng của MTTQ Việt Nam là cơ sở
chính trị của Đảng, chính quyền, đại diện bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của
nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại
đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ,
tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát,
phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng,
Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp
phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhận thức rõ vai trò của mình, trong thời
gian ngắn, MTTQ Việt Nam Thành phố và các
tổ chức thành viên đã nhanh chóng xây dựng
chương trình, kế hoạch tuyên truyền, học tập,
quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng; Chương trình hành động số
06 ngày 30/6/2021 của Ủy ban Trung ương
MTTQ Việt Nam, cũng như các chương trình
hành động của các đoàn thể Trung ương gắn
với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII
Đảng bộ Thành phố, 10 Chương trình công
tác của Thành ủy khóa XVII, các nhiệm vụ
chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn
vị một cách thiết thực, hiệu quả.
Trong đó, MTTQ thành phố Hà Nội và
các tổ chức thành viên đã xác định được các
nhiệm vụ đột phá trong tình hình hiện nay,
đó là:
Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ nội dung,
phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ
+
Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp
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theo hướng linh hoạt, thích ứng với tình hình
mới, chú trọng tính hiệu quả, thiết thực, lấy lợi
ích của Đảng, đất nước và của nhân dân làm
mục tiêu hoạt động; đẩy mạnh việc ứng dụng
công nghệ thông tin trong các hoạt động,
đặc biệt như trong tình hình phòng chống đại
dịch COVID-19 hiện nay. (Từ Thành phố đến
cơ sở sử dụng ứng dụng CNTT trong tuyên
truyền người dân phòng chống dịch với công
thức 5K + Vắc xin + CNTT).
Thứ hai, phát huy tính chủ động, thế mạnh
của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội
trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội
viên và nhân dân tham gia thực hiện các chỉ
tiêu, mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết gắn
với tình hình thực tế của địa phương (có giao
chỉ tiêu, nhiệm vụ rõ ràng, tránh bệnh hình
thức, hành chính).
Thứ ba, làm tốt vai trò giám sát, phản
biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính
quyền trong sạch, vững mạnh theo Quyết
định 217, 218 của Bộ Chính trị, nhất là vai
trò của Mặt trận trong công tác bầu cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
vừa qua và việc thực hiện mô hình quản lý
chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97
của Quốc hội, Nghị định 32 của Chính phủ
tại 175 phường của thành phố Hà Nội (xây
dựng quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ
và UBND các phường trong thực hiện các
nhiệm vụ đề ra, nhất là việc thực hiện Quy
chế dân chủ ở cơ sở).
Thứ tư, thực hiện lời kêu gọi của đồng
chí Tổng Bí thư và các văn bản chỉ đạo của
Trung ương, phát huy tính chủ động, sáng
tạo của Nhân dân, với tinh thần “Hà Nội vì cả
nước, cùng cả nước”; phát huy vai trò nòng
cốt trong công tác vận động, cứu trợ, giúp đỡ
Nhân dân và các địa phương bị ảnh hưởng
bởi thiên tai, hạn hán, dịch bệnh, nhất đại
dịch COVID-19; MTTQ và các tổ chức đoàn
thể chính trị - xã hội Thành phố đã tổ chức tốt,
chu đáo việc tuyên truyền, vận động ủng hộ,
tiếp nhận, quản lý, phân bổ kinh phí và các
nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, doanh
nghiệp ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19. Việc quản lý, sử dụng quỹ đảm bảo
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minh bạch và đúng đối tượng (Tiêu biểu đã
vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch,
mua vắc xin và hưởng ứng chương trình tiêm
vắc xin của Thành phố là hơn 1.797 tỷ đồng
và hơn 2,6 triệu liều vắc-xin; số kinh phí đã
chuyển về tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt
Nam Thành phố tính từ đầu năm đến nay là
hơn 386 tỷ đồng và hàng hóa trị giá 128,7
tỷ đồng; MTTQ Việt Nam các cấp Thành
phố đã hỗ trợ công tác phòng, chống dịch với
tổng số tiền mặt và hàng hoá là hơn 244,6
tỷ đồng). Thành Đoàn Hà Nội đã triển khai
Chương trình “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa
tình” phát suất cơm cho những người có hoàn
cảnh khó khăn trên địa bàn; Liên đoàn Lao
động Thành phố thực hiện nhiều “Chuyến
xe 0 đồng” trị giá hơn 130 tỷ đồng chia sẻ
khó khăn với người dân lao động; Hội Phụ
nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh với
nhiều hoạt dộng đã giúp đỡ người dân trong
thời điểm khó khăn do dịch bệnh COVID-19.
Các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ
Việt Nam Thành phố, các tổ chức tôn giáo
tích cực, chủ động ủng hộ công tác phòng
chống dịch COVID-19. Thành phố đã hỗ trợ
thêm 12 đối tượng ngoài các đối tượng quy
định trong Nghị định 68 của Chính phủ như
lao động tự do hiện đang sinh sống trên địa
bàn, phát huy vai trò của hệ thống chính trị từ
Thành phố đến cơ sở. Hơn 23.000 tổ COVID
cộng đồng hoạt động ngày đêm để chung tay
cùng thành phố phòng chống đại dịch Covid-19 theo 5 nguyên tắc: Ngăn chặn - Phát
hiện - Cách ly - Khoanh vùng - Dập dịch.
Đối với Thành ủy Hà Nội, trong quá trình
chỉ đạo triển khai các chương trình hành động
thực hiện Nghị quyết, Thành ủy đã luôn quan
tâm lãnh đạo, tạo điều kiện, phát huy vai trò
của MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ
chức thành viên, nổi bật là:
- Đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền
thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều
kiện để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã
hội hoạt động hiệu quả, nhất là kiện toàn tổ
chức bộ máy và phân công cán bộ có trình
độ, năng lực, uy tín làm công tác Mặt trận,
đoàn thể; 100% Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
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Nam cấp huyện đều tham gia Ban Thường
vụ. Cán bộ Mặt trận các cấp được trẻ hóa, có
trình độ, năng lực, có phẩm chất chính trị, đạo
đức tốt được Nhân dân tín nhiệm.
- Chỉ đạo chính quyền, các ban, ngành
tăng cường công tác phối hợp với MTTQ và
các đoàn thể chính trị - xã hội thông qua việc
ký chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt
động giữa UBND các cấp với MTTQ và các
đoàn thể chính trị - xã hội; định kỳ tổ chức
làm việc với MTTQ và các đoàn thể chính
trị - xã hội để đánh giá kết quả công tác
phối hợp; tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại
của người đứng đầu chính quyền các cấp
với Nhân dân; ban hành quy chế phối hợp
về tham vấn ý kiến Nhân dân trước khi ban
hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định
chế độ, chính sách liên quan đến số đông
các tầng lớp Nhân dân… Các Nghị quyết
được trình tại các kỳ họp HĐND Thành phố
đều được MTTQ và các tổ chức thành viên
tham gia góp ý, phản biện.
- Chính quyền các cấp và các sở, ban,
ngành chức năng từ Thành phố đến cơ sở
đã tạo cơ chế cho MTTQ và các đoàn thể
tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tham
gia các chương trình mục tiêu quốc gia,
các chương trình, dự án phát triển kinh tế ở
địa phương; cơ cấu MTTQ và các đoàn thể
chính trị - xã hội làm thành viên các ban chỉ
đạo đề án, dự án, những vấn đề quan trọng
có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến Nhân
dân để bảo đảm việc giám sát và phản biện
xã hội được thực hiện trực tiếp, sâu sát, hiệu
quả ngay từ cơ sở.
- Trong quy chế hoạt động của BCH
Đảng bộ Thành phố hàng quý duy trì chế
độ giao ban định kỳ giữa Thường trực cấp
ủy với MTTQ và các đoàn thể từ cấp Thành
phố đến cơ sở để kịp thời bổ khuyết những
nội dung trong công tác lãnh đạo của cấp
ủy với MTTQ và các tổ chức thành viên; cử
đại diện cấp ủy tham gia Ủy ban MTTQ Việt
Nam các cấp.
- Tăng cường các giải pháp, nắm bắt tình
hình, định hướng dư luận, tuyên truyền, vận
động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp
phần củng cố tổ chức cơ sở Đảng và hệ
thống chính trị từ cơ sở, góp phần bảo đảm
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong
mọi tình huống.
- Thực hiện cơ chế đối thoại giữa người
đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ
và các tổ chức thành viên theo Quyết định
2200 của Thành ủy Hà Nội. Thực hiện tốt
cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý,
Nhân dân làm chủ”, phát huy văn hóa của
người Hà Nội.
- Bên cạnh đó, Thành phố luôn phát huy
vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên
trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tiếp
tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh;
tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong
sạch, vững mạnh; tích cực tham gia công tác
phòng chống tham nhũng, chống tiêu cực,
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Trong thời gian tới, Thành ủy Hà Nội
tiếp tục chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam
Thành phố và các tổ chức thành viên tiếp
tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên
truyền và triển khai có hiệu quả Chương
trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ
Thành phố; Chương trình hành động số 06
của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Đổi mới các hình thức tổ chức hoạt động
tuyên truyền, vận động phù hợp với tình
hình mới tạo sự đồng thuận trong xã hội để
thực hiện thắng các chỉ tiêu nhiệm vụ mà
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.
Cũng tại Hội nghị này, Thành ủy Hà Nội
đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam,
các đoàn thể Trung ương tiếp tục phối hợp
chặt chẽ với Thành ủy trong việc hướng dẫn
Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các
tổ chức thành viên hoàn thành thắng lợi các
nhiệm vụ đã đề ra theo đặc thù riêng của Thủ
đô Hà Nội góp phần đưa Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng vào cuộc sống. v
BAN BIÊN TẬP
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XÂY DỰNG NGƯỜI CÁN BỘ MẶT TRẬN VÀ ĐOÀN THỂ:

ĐƯỢC DÂN MẾN, DÂN THƯƠNG, DÂN TÔN TRỌNG
VÀ NHÂN DÂN ĐƯỢC NHỜ

C

hiều 24/8, Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam thành phố Hà Nội
đã tổ chức hội nghị trực tuyến
tới cơ sở quán triệt, triển khai
Chương trình hành động của
MTTQ Việt Nam và các tổ
chức thành viên thực hiện Nghị
quyết Đại hội lần thứ XIII của
Đảng; triển khai một số nhiệm
vụ cấp bách trong công tác
phòng, chống dịch COVID-19.
Ủy viên Ban Thường vụ Thành
ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam Thành phố Nguyễn
Lan Hương chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, các đồng chí
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam Thành phố đã quán
triệt, triển khai Chương trình
hành động của MTTQ Việt
Nam và các tổ chức thành
viên thực hiện Nghị quyết Đại
hội lần thứ XIII của Đảng; trình
bày báo cáo công tác phòng
chống dịch bệnh COVID-19
và báo cáo công tác giám
sát việc thực hiện Chỉ thị 17/
CT-UBND, ngày 23/7/2021,
của UBND thành phố Hà
Nội; triển khai một số nhiệm
vụ cấp bách trong công tác
phòng, chống dịch COVID-19;
Nghị quyết 68/NQ-CP ngày
1/7/2021 và Quyết định 3642/
QĐ-UBND, ngày 21/7/2021,
của UBND Thành phố. Theo
đó, để sớm đưa Nghị quyết
vào cuộc sống, trong thời gian
qua, cùng với việc tổ chức
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Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu kết luận
Hội nghị.

thực hiện tốt các nhiệm vụ
chính trị của mình, MTTQ Việt
Nam và các tổ chức thành
viên đã chủ động gắn việc
xây dựng, triển khai thực hiện
Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng với việc thực hiện nhiệm
vụ trọng tâm của mỗi tổ chức
trong bối cảnh vừa tập trung
phòng, chống dịch vừa phát
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
an sinh xã hội và chăm lo đời
sống Nhân dân, chuẩn bị và
tổ chức thành công cuộc bầu
cử Đại biểu Quốc hội và đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021 - 2026. Ủy ban MTTQ
Việt Nam Thành phố cũng đề
ra 5 nhiệm vụ trọng tâm để
triển khai thực hiện có hiệu
quả Chương trình hành động.
Phát biểu kết luận hội
nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ

Việt Nam Thành phố Nguyễn
Lan Hương đề nghị hệ thống
MTTQ Việt Nam các cấp và
các tổ chức thành viên tiếp
tục nghiên cứu, tuyên truyền
để nhận thức sâu sắc đầy đủ
về vị trí vai trò của Mặt trận và
các tổ chức thành viên trong
giai đoạn hiện nay; quán
triệt bài phát biểu của Tổng
Bí thư tại Hội nghị triển khai
chương trình hành động thực
hiện Nghị quyết 13 của Ủy
ban Trung ương MTTQ Việt
Nam; quán triệt mục tiêu,
phương châm, giải pháp thực
hiện của Mặt trận và các tổ
chức chính trị - xã hội góp
phần thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng
và Nghị quyết đại hội Đảng
(Xem tiếp trang 27)

XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN

ẤM LÒNG TRONG GIÃN CÁCH

Giãn cách xã hội khiến những hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động tự do, sinh viên ngoại
tỉnh... trên địa bàn Hà Nội gặp nhiều khó khăn. Nhưng với tinh thần “không ai bị bỏ lại
phía sau”, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã cùng các đoàn thể triển khai
tặng quà người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; vận động người thuê trọ miễn,
giảm tiền thuê nhà. Các hoạt động thiện nguyện đã giúp mọi người yên tâm hơn để thực
hiện tốt các quy định phòng, chống dịch bệnh.

N

Bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trao Bằng khen cho các chủ nhà trọ tiêu biểu
trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

gày 31/8, bà Nguyễn Lan Hương, Ủy
viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành
phố Hà Nội đã chủ trì chương trình gặp mặt,
biểu dương chủ nhà trọ tiêu biểu trong công
tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa
bàn thành phố Hà Nội. Việc thực hiện giãn
cách xã hội kéo dài, khiến nhiều người gặp
khó khăn, đặc biệt là những lao động tự do bị
dừng việc làm hay những bạn sinh viên đang
phải ở trọ. Với những người này họ không chỉ
gặp khó khăn về lương thực thực phẩm mà
khó khăn lớn với họ chính là khoản tiền thuê
nhà hàng tháng. Thấu hiểu được vấn đề này,
thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành
phố đã đề nghị MTTQ các cấp phối hợp với
các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp chính
quyền trên địa bàn Thành phố tuyên truyền,

vận động các gia đình có nhà cho thuê hỗ
trợ miễn, giảm tiền thuê nhà cho người thuê
trọ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi
dịch bệnh COVID-19.
Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam
Thành phố đã biểu dương, khen thưởng gia
đình 15 hộ gia đình có nhà cho thuê được 3
quận lựa chọn, giới thiệu để MTTQ Việt Nam
Thành phố tuyên dương đợt đầu tiên này.
Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các hộ
đã chấp nhận giảm bớt thu nhập để giảm từ
50 - 100% tiền nhà cho những người lao động,
sinh viên đang ở trọ trong thời gian giãn cách
xã hội. Có gia đình đã giảm tới trên 230 triệu
đồng. Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn
Lan Hương cho biết, trong hoàn cảnh khó
+
khăn, mọi người đều chịu ảnh hưởng nhất
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định, trong đó, có những nhóm chịu ảnh
hưởng nặng nề hơn như sinh viên xa nhà, lao
động mất việc. Những khó khăn đó không chỉ
về nhu yếu phẩm mà còn cả về chi phí sinh
hoạt, việc miễn, giảm tiền thuê trọ đã thể hiện
tấm lòng của các chủ nhà trọ chia sẻ, động
viên, kịp thời đến các người thuê trọ, qua đó,
tiếp thêm năng lượng đến các người thuê trọ,
giúp họ yên tâm ở lại Hà Nội. Bên cạnh đó,
các chủ nhà trọ còn vận động người thuê trọ
tích cực tham gia phòng chống dịch với cộng
đồng dân cư. Đây là minh chứng sinh động
nhất từ cơ sở và mong muốn những việc làm
tốt, những hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu trong
các công việc cụ thể tiếp tục được nhân rộng,
lan tỏa trong cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương
thăm tặng quà mái ấm Thánh tâm Giáo xứ Xuy Xá, huyện Mỹ Đức.

Trước đó, Ủy viên Ban Thường vụ Thành
ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành
phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đến thăm,
tặng quà Mái ấm Thánh Tâm, Giáo xứ Xuy
Xá, huyện Mỹ Đức. Được biết, mái ấm Thánh
Tâm nằm trong khuôn viên Nhà thờ Giáo xứ
Xuy Xá, hiện đang nuôi dưỡng 30 trẻ em mồ
côi, bị bỏ rơi và khuyết tật cùng 2 cụ già không
nơi nương tựa. Mọi người ở đây đều không
may mắn có được sự phát triển bình thường
cả về thể chất lẫn trí tuệ. Đối với các em nhỏ
mọi sinh hoạt thường nhật của các em đều
phụ thuộc hoàn toàn vào tình yêu thương của
các sơ tại mái ấm Thánh Tâm. Tại đây, Chủ
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà
Nội Nguyễn Lan Hương đã tặng nhiều phần
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quà, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các Sơ và
các em nhỏ, người già trong Mái ấm Thánh
Tâm gồm: 3 tạ gạo, 10 thùng mì tôm, 12 hộp
sữa non, 7 thùng nước ngọt, 200 khẩu trang
và nhiều bánh kẹo. Ân cần thăm hỏi đời sống
của các Sơ và những hoàn cảnh sống tại mái
ấm Thánh Tâm.
Để có thể hỗ trợ được nhiều người có hoàn
cảnh khó khăn hơn trên địa bàn Thành phố,
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
cũng đã phối hợp với Liên đoàn Lao động
Thành phố, Thành đoàn Hà Nội tổ chức
chương trình “Đoàn kết chống dịch” - hỗ trợ
cho người lao động bị mất việc làm, sinh
viên gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch
COVID-19 và tặng quà các chốt trực phòng,
chống dịch trên địa bàn phường Minh Khai,
quận Bắc Từ Liêm. Tại chương trình, Ủy ban
MTTQ Việt Nam Thành phố, Liên đoàn Lao
động Thành phố, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Thành phố đã trao tặng 2.200 suất quà là các
nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, lạc, nước
mắm với tổng trị giá 440 triệu đồng cho cho
người dân, người lao động phải dừng việc và
sinh viên đang ở trọ trên địa bàn quận gặp
khó khăn do COVID-19 và hỗ trợ 43 chốt trực
phòng, chống dịch trên địa bàn phường Minh
Khai, quận Bắc Từ Liêm 43 suất quà trị giá
101 triệu đồng.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành
phố Nguyễn Lan Hương cho biết, những món
quà tuy còn khiêm tốn về vật chất nhưng đó
là tình cảm, là tấm lòng của các nhà hảo tâm
gửi gắm thông qua Mặt trận, Công đoàn và
Đoàn Thanh niên Thành phố gửi tới các bạn
với mong muốn giúp đỡ để với đi phần nào
những khó khăn của các bạn, để các bạn
yên tâm ở lại Hà Nội. “Chúng tôi cũng mong
muốn và kêu gọi các bạn nếu có đủ sức
khỏe, điều kiện hãy cùng tham gia công tác
phòng, chống dịch với địa phương như tham
gia trực chốt, tham gia hỗ trợ lực lượng phòng,
chống dịch, vừa để các bạn có thêm những
hoạt động ý nghĩa, gắn bó với địa phương,
vừa chung tay góp phần sớm ngăn chặn dịch
bệnh”, bà Nguyễn Lan Hương bày tỏ.v
Phương Nguyên
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SÁT SAO KIỂM TRA, NÂNG CAO HIỆU QUẢ
PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH
Đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 này, Việt Nam cũng như Hà Nội gặp nhiều
khó khăn do biến chủng Delta, có khả năng lây lan rất nhanh. Tuy nhiên, nhìn chung,
Thành phố khống chế tốt các ổ dịch phát sinh, khoanh vùng kịp thời các ổ dịch mới, có
nhiều sáng tạo trong phòng, chống dịch bệnh. Có được điều này là sự chỉ đạo, kiểm tra
giám sát kịp thời của Thành ủy, sự vào cuộc của các cấp các ngành, MTTQ Việt Nam
các cấp Thành phố và sự đồng lòng trong chống dịch của Nhân dân.

Đ

ợt dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 với sự
xuất hiện của biến
chủng Delta khiến nhiều
quốc gia trên thế giới cũng
như nhiều tỉnh, thành phố
của Việt Nam đối mặt với
tình trạng lây nhiễm nghiêm
trọng. Trước tình hình đó,
Thành ủy, UBND, Ban Chỉ
đạo (BCĐ) Phòng chống,
dịch COVID-19 thành phố
Hà Nội đã chủ động đưa ra
những chỉ đạo kịp thời, phù
hợp với những diễn biến
của dịch bệnh. Cùng với
đó, Thành ủy cũng thành
lập các đoàn kiểm tra về
công tác phòng, chống dịch
COVID-19, gắn với công
tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh
vào lớp 10 THPT và kỳ thi
tốt nghiệp THPT quốc gia
năm học 2021 - 2022 của
Thành phố. Theo quyết
định, Thành phố sẽ có 15
đoàn kiểm tra do các đồng
chí Phó Bí thư Thành ủy,
các Ủy viên Ban Thường vụ
Thành ủy làm trưởng đoàn,
được giao kiểm tra từ 1 - 3
quận, huyện, thị xã. Các
đoàn kiểm tra có nhiệm

UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương kiểm tra khu
cách ly tập trung tại thị xã Sơn Tây.

vụ giúp Ban Thường vụ,
Thường trực Thành ủy kiểm
tra, đôn đốc công tác lãnh
đạo, chỉ đạo triển khai các
nhiệm vụ phòng, chống dịch
COVID-19, gắn với công
tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi
tuyển sinh vào lớp 10 THPT
và kỳ thi tốt nghiệp THPT
năm học 2021 - 2022; kịp
thời đề xuất, kiến nghị, giải
quyết những khó khăn cho
sản xuất kinh doanh, bảo
đảm an sinh xã hội; chỉ đạo
xử lý nghiêm vi phạm theo
quy định.

Sau khi ban hành quyết
định, các đoàn kiểm tra đã
khẩn trương trực tiếp đến
các cơ sở kiểm tra việc
phòng, chống dịch bệnh.
Hoạt động của các đoàn
kiểm tra, nhất là các hoạt
động đột xuất khiến các
ban, ngành, địa phương
nâng cao trách nhiệm trong
công tác phòng dịch, nhất
là trách nhiệm người đứng
đầu. Kỳ thi tuyển sinh vào
lớp 10 THPT diễn ra giữa
tháng 6 có 93 nghìn thí
sinh, kỳ thi tốt nghiệp THPT +
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tổ chức đầu tháng 7 có hơn
100 nghìn thí sinh tham gia.
Đây đều là những hoạt động
tập trung đông người, nguy
cơ bùng phát dịch bệnh rất
cao. Tuy nhiên, Thành phố
đã tổ chức an toàn hai kỳ
thi quan trọng. Toàn Thành
phố không để xảy ra sự
cố nào liên quan đến dịch
bệnh, gây ảnh hưởng lớn
đến kỳ thi; đồng thời, cũng
không có vụ bùng phát dịch
bệnh liên quan đến kỳ thi.
Mặc dù vậy, dịch bệnh
tiếp tục có những diễn
biến phức tạp, những ca
F0 không triệu chứng lây
nhiễm âm thầm trong cộng
đồng khiến công tác phòng,
chống gặp nhiều khó khăn
hơn. Từ 24/7, UBND thành
phố Hà Nội quyết định thực
hiện giãn cách xã hội theo
Chỉ thị 16 của Thủ tướng
Chính phủ trên toàn địa
bàn đến 8/8. Tiếp đó, ngày
6/8, Chủ tịch UBND thành
phố Hà Nội Chu Ngọc Anh
ký ban hành công điện số
18 về việc tiếp tục thực
hiện giãn cách xã hội trên
toàn Thành phố đến hết 6
giờ ngày 23/8. Ngày 21/8,
Thành phố ban hành Công
điện số 19 về việc tăng
cường các biện pháp thực
hiện nghiêm giãn cách xã
hội để ngăn chặn dịch bệnh
COVID-19, tiếp tục thực
hiện cách ly toàn xã hội đến
6h ngày 6/9. Cùng với việc
thực hiện giãn cách xã hội,
trên địa bàn Thành phố còn
có hàng chục khu cách ly.
Việc khống chế dịch bệnh
thành công phụ thuộc vào
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ý thức chấp hành các biện
pháp phòng dịch của người
dân, đồng thời, thách thức
đặt ra cho các cơ quan chức
năng là vừa phải kiểm soát
dịch bệnh, vừa tổ chức cung
ứng hàng hoá, bảo đảm nhu
cầu thiết yếu cho người dân,
bảo đảm an toàn ở những
đơn vị còn duy trì hoạt động
sản xuất...
Các đoàn kiểm tra của
Thành ủy tiếp tục sâu sát
trong công tác kiểm tra,
giám sát thực hiện phòng,
chống dịch bệnh tại các địa
phương. Trước tình hình dịch
bệnh có diễn biến phức tạp,
Đoàn kiểm tra số 2 của Ban
Thường vụ Thành ủy Hà
Nội do Ủy viên Trung ương
Đảng, Phó Bí thư Thường
trực Thành ủy Nguyễn Thị
Tuyến dẫn đầu đã kiểm
tra công tác phòng, chống
dịch COVID-19 tại “điểm
nóng” chợ Long Biên và
một số địa điểm khác trên
địa bàn quận Ba Đình. Sau
khi đánh giá về công tác
phòng chống dịch trên địa
bàn quận, Phó Bí thư Thành
ủy Nguyễn Thị Tuyến đã kịp
thời chỉ đạo quận Ba Đình
nói riêng, các địa phương
nói chung cần nhân rộng
mô hình “3 lớp” để bảo vệ
“vùng xanh” không có dịch
bệnh. Đây là mô hình hay,
hiệu quả được triển khai lần
đầu tại phường Mai Động
(quận Hoàng Mai). Bà
Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu
quận Ba Đình đẩy mạnh
công tác phòng, chống dịch
bệnh tại các khu chung cư,
chợ đầu mối, chợ dân sinh…;

tổ chức xét nghiệm sàng lọc
tất cả đối tượng có biểu hiện
sốt, ho, khó thở... Chỉ đạo
của Phó Bí thư Thường trực
Thành ủy tại cuộc kiểm tra
là cơ sở để quận Ba Đình
cũng như nhiều địa phương
khác nỗ lực thiết lập thêm
những “vùng xanh” mới,
từng bước đẩy lùi dịch bệnh.
Trước những yêu cầu cấp
bách của công tác phòng
dịch, Đoàn kiểm tra số 8
của Thành ủy Hà Nội do bà
Nguyễn Lan Hương - Ủy viên
Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy
ban MTTQ Việt Nam thành
phố Hà Nội làm Trưởng đoàn
đã liên tục đi kiểm tra công tác
phòng, chống dịch COVID-19
tại quận Tây Hồ và thị xã Sơn
Tây. Tại những nơi kiểm tra,
bà Nguyễn Lan Hương đã
trực tiếp kiểm tra hoạt động
phòng chống dịch tại các
chốt kiểm dịch, các khu đô
thị, tại các chợ dân sinh và
các khu cách ly tập trung… Bà
Nguyễn Lan Hương đề nghị
cấp ủy các cấp tại các quận,
huyện phải xác định phòng,
chống dịch là nhiệm vụ số
một, thực hiện nghiêm túc,
đồng bộ, khẩn trương nhằm
đạt được mục tiêu an toàn
từ hộ gia đình, ngõ, tổ dân
phố, khu dân cư. Phát huy
kết quả đã đạt được, các địa
phương cần tiếp tục chỉ đạo
xây dựng các mô hình “Khu
dân cư an toàn”, “Tổ dân phố
an toàn”, “Chung cư an toàn”.
Duy trì hoạt động tổ, nhóm
COVID-19 cộng đồng, bảo
đảm sẵn sàng triển khai các
(Xem tiếp trang 35)
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NỖ LỰC NHÂN RỘNG NHỮNG
“VÙNG XANH”

Từ sáng kiến của quận Hoàng Mai về bảo vệ những “vùng an toàn” không có dịch, các địa
phương, các ngành chức năng của Hà Nội đã nỗ lực nhân rộng. Đến nay, trên địa bàn đã có
hàng nghìn “vùng xanh”. Việc xây dựng, bảo vệ những vùng xanh có sự đóng góp to lớn của
các đoàn thể, cộng đồng, khi người dân tình nguyện tham gia các chốt kiểm soát, ngăn chặn
sự xâm nhập của dịch bệnh, bảo đảm cuộc sống an toàn của người dân bên trong.

N

hững con phố, con ngõ trên địa bàn
quận Bắc Từ Liêm đang chuyển dần
sang… màu xanh, khi hàng trăm chốt
kiểm soát bảo vệ mang màu xanh được dựng
lên. Ngay sau khi xuất hiện sáng kiến tại quận
Hoàng Mai về xây dựng, bảo vệ những “vùng
xanh” (vùng an toàn không có dịch bệnh), Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch quận Bắc Từ Liêm
đã khẩn trương triển khai mô hình “vùng xanh”
trên địa bàn. Phường Minh Khai là một thí dụ
điển hình, hàng chục chốt bảo vệ “vùng xanh”
được dựng lên. Do số lượng chốt lớn, sự vào
cuộc của Tổ COVID-19 cộng đồng là không
đủ, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đã
vận động người dân cùng tham gia tổ chức tự
quản, tự phòng. Tại những chốt cứng, người
dân không được đi lại mà chỉ được đi ở những

UVBTV, Chủ tịch
Ủy ban MTTQ
Việt Nam Thành phố
Nguyễn Lan Hương
kiểm tra “Vùng xanh”
tại thị xã Sơn Tây.

chốt có người kiểm soát để đo thân nhiệt và khai
báo y tế hàng ngày. Các lực lượng bảo đảm trực
24/24 giờ. Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) Văn Trì
1, phường Minh Khai cho biết: “Công việc lập
chốt, giữ chốt được phối hợp triển khai bài bản.
Ở ngõ chính, có lực lượng cảnh sát giao thông
trực tiếp tham gia, còn TDP quản lý các ngõ
nhỏ, ngõ ngắn. TDP chúng tôi có nhiều nhà
trọ, chủ yếu là sinh viên tạm trú, việc quản lý
phức tạp hơn. Vì vậy, việc lập chốt “vùng xanh”
có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát người đi
lại, bảo vệ an toàn cho người dân”. Không chỉ
mở rộng “vùng xanh” ở các khu dân cư (KDC),
quận Bắc Từ Liêm còn đang thiếp lập “vùng
xanh” tại tất cả các tòa chung cư, trường học...
Chị Nguyễn Thị Minh ở phường Xuân
+
Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm cho biết: “Không
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chỉ tôi mà rất nhiều người dân đang sẵn sàng
“nhận nhiệm vụ”, tình nguyện tham gia trực
chốt bảo vệ “vùng xanh” tại khu vực nơi mình
đang sinh sống. Theo tôi, thiết lập “vùng
xanh” tự quản là cách làm phù hợp và cần
được nhân rộng hơn nữa”.
Hiện nay, “vùng xanh” an toàn đang được
triển khai hiệu quả ở nhiều quận, huyện như
quận Đống Đa, quận Ba Đình, quận Hoàng
Mai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Đông và nhiều
huyện ngoại thành như: Hoài Đức, Đan
Phượng, Quốc Oai…, kể cả huyện xa xôi nhất
của Hà Nội là Ba Vì cũng đã thiết lập những
“vùng xanh”, với mục tiêu, hạn chế thấp nhất
khả năng lây nhiễm dịch bệnh vào các KDC
chưa xuất hện các ca F0. Cùng với quận Bắc
Từ Liêm, tính đến thời điểm này, quận Nam
Từ Liêm đã thiết lập được 220 “vùng an toàn”.
Các phường: Mỹ Đình 1, Cầu Diễn, Mỹ Đình
2 và Mễ Trì đều là các địa phương có ca F0
trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4 này. Nhờ
làm tốt công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là
công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch, nên
các phường đều đã chuyển từ “vùng đỏ” thành
“vùng xanh. Quận Hoàn Kiếm, thiết lập được
hơn 180 “vùng xanh”; quận Ba Đình có 10 chốt
lớn, 200 chốt nhỏ để bảo vệ “vùng xanh”…
Khu vực ngoại thành là nơi mật độ dân cư
thưa hơn, song, với tinh thần quyết tâm cao
để ngăn chặn dịch bệnh, Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch bệnh các huyện cũng vào cuộc hết
sức quyết liệt. Huyện Đan Phượng cũng đã
thiết lập 217 chốt kiểm soát, trong đó, có hơn
200 chốt tại các đường ngang, ngõ tắt ra, vào
các thôn, cụm dân cư. Phó Chủ tịch UBND
huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng cho biết:
“Các “vùng xanh” do các tổ tự quản an toàn
phòng, chống dịch COVID-19 tại các TDP,
thôn, cụm dân cư trực tiếp giám sát, quản lý
theo mô hình “3 lớp”, “4 tại chỗ”. Lực lượng
chức năng kiên quyết không cho người ra vào
không có lý do chính đáng để không xảy ra lây
nhiễm bệnh từ bên ngoài. Tất cả người dân ra
vào đều phải kiểm tra nhiệt độ”. Huyện Đông
Anh là địa bàn dịch bệnh diễn biến phức tạp
của Thủ đô, thời gian qua cũng đã ghi nhận
nhiều trường hợp dương tính với COVID-19,
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hàng trăm trường hợp F1. Huyện đang phong
tỏa 11 KDC, với 1.468 hộ và 5.631 nhân khẩu
để điều tra, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm. Do
đó, bên cạnh “khoanh chặt” các “vùng đỏ”, thì
huyện đặt ưu tiên tối đa bảo vệ “vùng xanh”.
Ngoài các chốt ra vào của huyện, các xã đều
tăng cường đặt chốt ở đường liên xã, trong khi
đó, tiếp tục duy trì lực lượng trực ở tất cả các
chốt của thôn và các TDP. Ông Đỗ Ngọc Bích Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông
Anh cho biết, huyện duy trì nghiêm 1.120 chốt
kiểm soát y tế kiểm soát thực hiện giãn cách
xã hội kiểm soát 100% người ra/vào phải có
giấy đi đường theo quy định. Bên cạnh đó, còn
hàng trăm “chốt cứng” khác. Đây là một sáng
kiến của huyện nhằm kiểm soát tốt người ra
vào các KDC, ngăn ngừa lây nhiễm dịch bệnh.
Nếu có dịch bệnh xảy ra, việc điều tra, truy vết
sẽ trở nên thuận lợi hơn. Thành phần các chốt
kiểm soát phần lớn là thành viên Mặt trận và
các đoàn thể Nhân dân cùng các tình nguyện
viên. Trong đó, để giảm tải cho đội ngũ “cắm
chốt”, các KDC sẽ triển khai một số “chốt cứng”
- không cho phép người dân đi lại và các “chốt
mềm”, tức những chốt kiểm soát có lực lượng
chức năng túc trực để bảo vệ “vùng xanh” an
toàn trước dịch.
Không chỉ riêng huyện Đông Anh mà
những ngày này huyện Gia Lâm cũng nỗ lực
xây dựng, bảo vệ 142 “vùng xanh” bằng 664
chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19
(trong đó 656 có chốt của xã, thị trấn và các
KDC) tại thuộc 21/22 xã, thị trấn. Tất cả các
“vùng xanh” đều thành lập chốt kiểm soát
chặt chẽ người ra vào, đảm bảo công tác
phòng, chống dịch…
Hà Nội đã trải qua những ngày thực hiện
giãn cách xã hội. Từ sáng kiến “vùng xanh”
của quận Hoàng Mai, tất cả các quận, huyện
trên địa bàn đều nỗ lực xây dựng, bảo vệ và
nhân rộng “vùng an toàn”. Hoạt động của
các vùng xanh được Nhân dân ủng hộ. Cùng
với việc Thành phố triển khai các biện pháp
quyết liệt để đẩy lùi dịch bệnh, “vùng xanh”
an toàn là cơ sở để đưa cuộc sống người dân
trở lại trạng thái “bình thường mới”. v
Giang Nam
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Nghĩa tình

trao nhau giữa mùa dịch

Thành phố Hà Nội đang trong những ngày cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện giãn
cách dài ngày. Dịch bệnh quả thật nguy hiểm, nhưng lạ thay, ngay trong lúc dịch căng thẳng nhất thì
tình người lại trỗi dậy hơn bao giờ hết. Đặc biệt, được sự chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Ủy ban MTTQ
Việt Nam thành phố Hà Nội cũng đã triển khai hỗ trợ tới 100% gia đình thuộc diện hộ nghèo trên
địa bàn 15 quận, huyện, thị xã còn hộ nghèo, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Ủy ban MTTQ Việt Nam
Thành phố tổ chức
gian hàng 0 đồng
hỗ trợ người dân gặp
khó khăn do COVID-19
trên địa bàn quận
Hoàn Kiếm.

ĐOÀN KẾT CÙNG NHAU
CHỐNG DỊCH
Dù mới chính thức đi vào
hoạt động từ ngày 9/8, song
trang Fanpage “Đoàn kết
chống dịch” đã kịp thời tiếp
nhận thông tin từ người dân
qua mạng xã hội. Thông qua
Fanpage để tuyên truyền,
vận động, kết nối các tổ
chức, nhà hảo tâm tham gia
ủng hộ các hoạt động hỗ trợ
người dân gặp khó khăn do
ảnh hưởng của dịch COVID-19. Từ sáng kiến của Ủy
ban MTTQ Việt Nam thành

phố Hà Nội đã mang tới niềm
vui cho những mảnh đời khó
khăn do ảnh hưởng của dịch
bệnh. Với những hoàn cảnh
khó khăn do ảnh hưởng của
dịch COVID-19 chưa được
hỗ trợ, hoặc đã được hỗ trợ
nhưng thực tế rất khó khăn,
không đủ lương thực, thực
phẩm trong những ngày giãn
cách xã hội thì có thể gọi đến
đường dây nóng qua trang
Fanpage để được nhận một
suất quà trị giá 500 nghìn
đồng gồm các nhu yếu phẩm
như: Gạo, mì tôm, dầu ăn,

nước mắm, trứng, cá khô,
lạc… Việc hỗ trợ sẽ được cán
bộ MTTQ phối hợp với các tổ
chức đoàn thể, các tổ chức từ
thiện trao tới từng hộ gia đình
cần giúp đỡ.
Ngại ngần nhắn tin tới
Fanpage “Đoàn kết chống
dịch” xin hỗ trợ thực phẩm,
chàng trai trẻ Đào Đình Hải,
một lao động ngoại tỉnh đang
mắc kẹt tại Hà Nội trong
những ngày giãn cách, thấp
thỏm chờ đợi. Tuy nhiên,
không phải đợi lâu, Hải đã
+
được cán bộ MTTQ Thành
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phố kết nối và nhanh chóng
chuyển thông tin tới MTTQ
xã Vân Canh, huyện Hoài
Đức để kiểm tra, xác minh.
Và chưa đầy một ngày sau,
Hải đã cùng hai người bạn
trong khu trọ ngạc nhiên và
xúc động khi được các bác
ở MTTQ Việt Nam xã Vân
Canh đến tận nơi tặng 50kg
gạo và 100 quả trứng. Cũng
giống chàng thanh niên Hải,
nhóm 15 lao động là thợ xây
thuê trọ ở phường Tây Mỗ,
quận Nam Từ Liêm cũng đã
bớt lo âu khi được Ủy ban
MTTQ Việt Nam phường kịp
thời hỗ trợ 30kg gạo, 3 thùng
mì, can dầu 5 lít, rau, củ trong
thời gian thực hiện giãn cách.
Chia sẻ việc hỗ trợ người
dân gặp khó khăn đang
được Mặt trận Thành phố
quyết liệt triển khai, thực
hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam thành phố
Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường
cho biết, Chương trình “Đoàn
kết chống dịch” được Ủy ban
MTTQ Việt Nam thành phố
Hà Nội triển khai theo chỉ đạo
của lãnh đạo thành phố với
mục tiêu “Không để bất kỳ
ai khó khăn, bị thiếu, đói mà
không được hỗ trợ”. Người
dân có thể phản ánh qua
Fanpage “Đoàn kết chống
dịch”, hoặc gọi điện đến
đường dây nóng là điện thoại
của MTTQ Việt Nam thành
phố Hà Nội và MTTQ Việt
Nam của 30 quận, huyện,
thị xã. Mong muốn các nhà
hảo tâm, tổ chức từ thiện liên
hệ với MTTQ Việt Nam các
cấp để cùng chung tay giúp
đỡ những người khó khăn,
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Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam thành phố Hà Nội
Nguyễn Sỹ Trường nhấn
mạnh: “Chúng tôi sẽ hỗ trợ
cung cấp thông tin, ở đâu có
người đang cần, những người
đó đã nhận hỗ trợ hay chưa….
Cách làm này sẽ tránh được
việc tụ tập đông người không
bảo đảm điều kiện phòng
dịch. Người khó khăn ở đâu
cứ ở yên đó, chúng tôi sẽ hỗ
trợ tận nơi”.
Thành phố Hà Nội đang
trong thời gian thực hiện giãn
cách xã hội kéo dài đến ngày
6/9, nên có rất nhiều hoàn
cảnh khó khăn cần được hỗ
trợ, giúp đỡ. Chương trình
“Đoàn kết chống dịch”, dù
khởi động chưa đầy một
tuần song đã có hàng trăm
hoàn cảnh được giúp đỡ.
Đó không chỉ là những lao
động phải ở lại trong những
khu nhà trọ, những sinh viên
chưa kịp về quê, người lên
Thành phố vừa chữa bệnh,
mà còn có cả những người
dân Thủ đô cũng đang gặp
khó khăn, không có việc làm
khi dịch bệnh COVID-19 kéo
dài… Những phần quà thiết
yếu được trao đến tận tay
người dân chính là sự quan
tâm chăm lo, giúp đỡ, san sẻ
phần nào khó khăn với người
dân của chính quyền, mặt
trận, các nhà hảo tâm.
PHIÊN CHỢ 0 ĐỒNG
ẤM LÒNG NGƯỜI DÂN
Thực hiện sự chỉ đạo của
lãnh đạo Thành phố “Không
để người dân nào bị thiếu
đói, ốm đau mà không được
quan tâm”, trong những ngày

vừa qua, để kịp thời hỗ trợ
cho những hộ nghèo, hộ có
hoàn cảnh khó khăn do ảnh
hưởng của dịch COVID-19,
Ủy ban MTTQ Việt Nam
Thành phố đã triển khai hỗ
trợ trên 3.404 hộ nghèo, mỗi
hộ một suất quà trị giá một
triệu đồng. Cùng với đó, Ủy
ban MTTQ Việt Nam các cấp
đã phối hợp với các tổ chức
thành viên, các tổ chức từ
thiện, các nhà hảo tâm hỗ trợ
hơn 36.000 suất quà, trị giá
hơn 13 tỷ đồng. Và công tác
kêu gọi, hỗ trợ mùa dịch vẫn
đang được Mặt trận các cấp
triển khai sâu rộng.
Phiếu chợ 0 đồng do Ủy
ban MTTQ Việt Nam Thành
phố phối hợp với Bộ Tư lệnh
Thủ đô tổ chức tại một số địa
bàn để kịp thời hỗ trợ người
dân, người lao động gặp khó
khăn là 1 hoạt động sáng
tạo trong thời điểm dãn cách
xã hội. Theo kế hoạch, chợ
0 đồng sẽ được triển khai tại
các quận, huyện, thị nơi có
đông người dân, người lao
động, sinh viên, đặc biệt là
những người lao động đang
tạm trú trên địa bàn Hà Nội
gặp khó khăn do ảnh hưởng
của dịch COVID-19. Chợ 0
đồng không chỉ triển khai
tại những điểm cố định, mà
những “Túi hàng 0 đồng” sẽ
được MTTQ các cấp chuyển
tới hỗ trợ tận nơi ở của
những người có hoàn cảnh
khó khăn.
Bà Nguyễn Lan Hương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam Thành phố cho biết,
mỗi người dân, người lao
động gặp khó khăn sẽ được
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cán bộ tổ dân phố rà soát,
phát phiếu, đến “Chợ 0 đồng”
theo khung giờ được ghi trên
phiếu và phải giữ khoảng
cách, đo nhiệt độ, rửa tay sát
khuẩn và đeo khẩu trang.
Nhìn chung, những người
lao động được nhận quà rất
phấn khởi, xúc động bởi với
họ trong những ngày thực
hiện giãn cách xã hội thì
những món quà như gạo,
mỳ tôm, dầu ăn, nước mắm,
cá khô, thịt lợn, trứng, rau…
là những thứ rất cần thiết lúc
này và giúp họ yên tâm hơn
để thực hiện nghiêm sự chỉ
đạo của Thành phố về công
tác phòng, chống dịch.

Ngoài hỗ trợ người dân
đang gặp khó khăn, MTTQ
Việt Nam Thành phố cũng
công khai, liên tục cập nhật
thông tin về các khoản tiếp
nhận, phân bổ nguồn Quỹ
Phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện
truyền thông và website của
Ủy ban MTTQ Việt Nam
Thành phố. Khi phân bổ
kinh phí đến các đơn vị tiếp
nhận, chúng tôi cũng yêu
cầu phản hồi đầy đủ các
khoản chi, danh sách, địa
chỉ người thụ hưởng… Với
việc giám sát thường xuyên
này, Mặt trận Thành phố
bảo đảm nguồn kinh phí hỗ

trợ sẽ được sử dụng đúng
đối tượng, đúng mục đích.
Những ngày này, khi
dịch bệnh đang diễn biến
phức tạp, cán bộ Mặt trận
lại tất bật hơn, vừa phối hợp
với các tổ chức thành viên
tuyên tuyền, vận động đoàn
viên, hội viên và người dân
tích cực nâng cao ý thức
phòng, chống dịch. Qua đó,
góp phần phát huy, lan tỏa
hơn nữa truyền thống đoàn
kết, ý thức trách nhiệm của
từng người với cộng đồng, là
chỗ dựa tin cậy của những
mảnh đời khó khăn trong
mùa giãn cách. v
Tuệ Phương

Xây dựng người cán bộ Mặt trận và đoàn thể...
các cấp, trong đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên
truyền, vận động phát huy khối đại đoàn kết
toàn dân tộc, tham gia tích cực vào công tác
xây dựng Đảng, Chính quyền và hệ thống
chính trị, đảm bảo quyền làm chủ của Nhân
dân. Quán triệt phương châm hiệp thương,
phối hợp hoạt động của MTTQ với chính
quyền các cấp thông qua quy chế phối hợp,
kế hoạch hành động… Phát huy vai trò tự quản
của Nhân dân trong các phong trào, tích cực
tham gia giám sát, phản biện xã hội, thực sự
là nòng cốt trong thực hiện ý kiến của Nhân
dân, nhất là ở cơ sở. Bên cạnh đó, tập trung
xây dựng, củng cố tổ chức Mặt trận và tổ chức
chính trị - xã hội, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm
công tác Mặt trận và đoàn thể, xứng đáng là
người cán bộ được dân mến, dân thương, dân
tôn trọng và Nhân dân được nhờ.
Từ nay đến cuối năm, đồng chí Nguyễn
Lan Hương đề nghị mỗi đơn vị tiếp tục rà soát
kế hoạch, chương trình công tác năm, xây
dựng nhiệm vụ trọng tâm theo tuần, tháng
để tập trung thực hiện hiệu quả, không dàn
trải, xác định nhiệm vụ nào là chính để quyết

(Tiếp theo trang 18)

tâm thực hiện. Đối với công tác phòng chống
dịch, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt
đồng bộ của Thành ủy, UBND, MTTQ và
các đoàn thể Thành phố đã tham gia trách
nhiệm, nghĩa tình trong công tác an sinh xã
hội; nhiều mô hình, cách làm của MTTQ và
các đoàn thể chính trị - xã hội thực sự tạo ấn
tượng và được Nhân dân ghi nhận. Đồng chí
đề nghị tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận
động người dân thực hiện nghiêm quy định
phòng, chống dịch bệnh; huy động mọi nguồn
lực hỗ trợ trực tiếp công tác phòng chống
dịch; hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh
khó khăn; tiếp tục chăm lo cho đoàn viên, hội
viên, đảm bảo không người dân nào bị thiếu
ăn, thiếu mặc hoặc khó khăn mà không được
trợ giúp. Tùy theo diễn biến tình hình dịch
bệnh, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội
cần xây dựng kịch bản để chủ động ứng phó;
tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận
động, các phong trào thi đua, góp phần thực
hiện cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội năm 2021 của Thành phố. v
Thu Thủy

Dân chủ và Đoàn kết 8/2021
l

27
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Tin hoạt động Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã tháng 8
THỊ XÃ SƠN TÂY
Thành lập 103 tổ, 600 nhóm COVID-19
cộng đồng với 1.817 người tham dự chịu
trách nhiệm theo dõi, giám sát, tuyên
truyền phòng, chống dịch tới 36.855 hộ gia
đình. Thành phần của các tổ COVID cộng
đồng là bí thư chi bộ, tổ trưởng, tổ phó, ban
công tác Mặt trận và các đoàn thể ở khu
dân cư. Với phương châm “Đi từng ngõ,
gõ từng nhà, rà từng người”, các tổ COVID
cộng đồng chính là cánh tay nối dài giúp
chính quyền, ngành y tế giám sát, kịp thời
phát hiện các trường hợp nghi mắc COV-

Đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch
HĐND huyện tặng quà các đơn vị làm nhiệm vụ phòng, chống dịch
COVID-19.

bởi dịch COVID-19 trên 300 triệu đồng. Đồng
thời phối hợp với các tổ chức thành viên và
các ngành liên quan tuyên tuyền, vận động
Nhân dân tự giác nghiêm túc thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 với
phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà
từng đối tượng”… Huyện đã triển khai xây
dựng 10 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với
tổng số tiền trên 500 triệu đồng từ nguồn ủng
hộ của doanh nghiệp.
Lãnh đạo thị xã Sơn Tây thăm động viên và tặng quà chốt vùng
xanh xã Kim Sơn.

ID-19 (sốt, ho, khó thở…) trong khu dân
cư; nhắc nhở, chấn chỉnh các trường hợp
không chấp hành các quy định về phòng
chống dịch, nỗ lực cùng chính quyền xây
dựng mô hình “VÙNG XANH” chống lây
nhiễm COVID-19, bảo vệ người dân trước
sự tấn công của dịch bệnh.
HUYỆN THƯỜNG TÍN
Mặt trận các cấp tuyên truyền, vận động
cán bộ, Nhân dân ủng hộ công tác phòng,
chống dịch COVID-19 và Quỹ mua vắc xin
phòng COVID-19 là 10,8 tỷ đồng. Tổ chức
thăm, tặng quà, hỗ trợ kinh phí các đơn
vị làm nhiệm vụ phòng, chống dịch; hỗ trợ
người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng
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QUẬN THANH XUÂN
Tiếp tục duy trì kêu gọi các cơ quan, đơn
vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia ủng
hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và
mua vắc xin ngừa COVID-19, tính đến ngày

Những phần quà của các nhà hảo tâm được trao tận tay những
hộ dân khó khăn trên địa bàn quận Thanh Xuân.

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC MẶT TRẬN: KINH NGHIỆM VÀ THỰC TIỄN
15/8/2021 đã tiếp nhận 10 tỷ 762 triệu đồng.
Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam 11
phường rà soát, hỗ trợ nhu yếu phẩm phục vụ
đời sống người dân gặp khó khăn, đảm bảo
kịp thời, đúng đối tượng. Trong thời gian thực
hiện Chỉ thị 17, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận
đã tiếp nhận và phân bổ 233 suất quà, cùng
với hơn 4.000 suất quà của Ủy ban MTTQ
Việt Nam các phường vận động xã hội hóa,
gồm hơn 367 triệu đồng và nhiều nhu yếu
phẩm: gạo, muối, nước mắm, dầu ăn, rau củ,
trứng, sữa… chuyển đến từng hộ dân; đồng
thời triển khai số điện thoại đường dây nóng
sẵn sàng tiếp nhận phản ánh của những hộ
dân gặp khó khăn và những nhà hảo tâm
mong muốn hỗ trợ đời sống người dân.

phòng, chống dịch. Phối hợp với MTTQ
Việt Nam Thành phố trao tặng cho 534 hộ
nghèo, hộ khó khăn (không thuộc đối tượng
trong Nghị quyết 68 của Chính phủ) do ảnh
hưởng của đại dịch COVID-19. Hỗ trợ 125
triệu hỗ trợ cho các đối tượng thuộc Nghị
quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/07/2019
của HĐND Thành phố là những người già
cô đơn, khuyết tật đặc biệt nặng, mắc bệnh
hiểm nghèo gặp khó khăn.
QUẬN TÂY HỒ
Thành lập Ban điều hành tiếp nhận, điều
phối và hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong
đại dịch, có nhiệm vụ tập trung đầu mối tiếp
nhận hỗ trợ như lương thực, thực phẩm, nhu
yếu phẩm, vật tư y tế; tổ chức điều phối đến

HUYỆN SÓC SƠN
Vận động toàn dân tham gia ủng hộ
phòng, chống dịch COVID-19 và Quỹ Vắc
xin của toàn Thành phố với tổng số tiền hơn
10 tỷ đồng. MTTQ Việt Nam các cấp huyện
cũng đã phối hợp tổ chức thăm hỏi, động
viên, tặng quà lực lượng tuyến đầu phòng

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ hỗ trợ người dân khó khăn
trên địa bàn quận.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn hỗ trợ Trung tâm y tế huyện
các vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

chống dịch và nhân dân khu bị phong tỏa,
cách ly y tế, các chốt kiểm soát kiểm dịch
trên địa bàn toàn huyện, với số tiền là 150
triệu; trích Quỹ vận động, ủng hộ công tác
phòng chống dịch gần 2 tỷ đồng để mua
trang thiết bị hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện,
hỗ trợ các cán bộ đang trực tiếp tham gia

nơi có nhu cầu nhanh, có hệ thống. Đã hỗ trợ
2.713 trường hợp đặc thù của địa phương với
kinh phí 797,1 triệu đồng cho các hộ nghèo,
hộ có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ
xã hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các
đoàn thể đã tiếp nhận và hỗ trợ Nhân dân
trên địa bàn hơn 7,495 tỷ đồng; 8/8 phường
đã tổ chức “Gian hàng 0 đồng”, hỗ trợ suất ăn
0 đồng. Triển khai mô hình bếp ăn hỗ trợ các
hoàn cảnh khó khăn tại Nhà văn hóa phường
(Xem tiếp trang 33)
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C

ĐI THEO CON ĐƯỜNG
TỰ HỌC CỦA BÁC

uộc đời của Chủ tịch
Hồ Chí Minh là một quá
trình vừa học tập vừa
hoạt động cách mạng. Học
để hoạt động cách mạng, đạt
được mục đích, lý tưởng của
mình; qua hoạt động cách
mạng, không ngừng học tập,
hoàn thiện tri thức và nhân
cách của bản thân. Quá trình
ấy đã tạo nên Hồ Chí Minh,
một thầy giáo mẫu mực, một
nhà giáo dục vĩ đại. Người đã
để lại tấm gương cao đẹp về
tinh thần tự học và học tập
suốt đời mà mỗi chúng ta phải Bác Hồ nói chuyện với người dân Liên Xô.
Ảnh: Tư liệu
noi theo. Việc tự học của Bác
có mục đích cuối cùng là làm cách mạng, giải đây là biện pháp tốt nhất để nâng cao trình
phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Người độ hiểu biết, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao
đã đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi của nhiệm vụ cách mạng. Bác chỉ rõ: “Nếu
bằng sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - không chịu khó học thì không tiến bộ được,
Lênin vào hoàn cảnh cụ thể ở Việt Nam; đó không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội càng đi tới,
là quá trình tự thích nghi, tự tìm tòi, thâm nhập công việc càng nhiều, máy móc càng tinh
thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, phát huy nội xảo. Mình mà không chịu khó học thì lạc hậu,
lực; tinh thần tự học, lấy tự học làm nòng cốt, mà lạc hậu thì bị đào thải, tự mình đào thải
làm phương thức chủ yếu để nâng cao trình mình”. Theo Bác, ai cũng phải học, không kể
độ mọi mặt của bản thân. Song, tự học của người sang hay hèn; giàu hay nghèo; không
Bác không phải là một sự ngẫu hứng, tùy ý mà phân biệt nghề nghiệp, giới tính, tôn giáo,
đã trở thành một khoa học, một nghệ thuật với dân tộc…
một kế hoạch cụ thể, chặt chẽ, một quyết tâm
Đó là tự học trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc,
bền bỉ, dẻo dai, tinh thần sáng tạo.
mọi nơi: Phương pháp tự học của Chủ tịch Hồ
Tự học và học tập suốt đời là luận điểm Chí Minh là, muốn nâng cao kiến thức trong
quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo quá trình tự học, mỗi người phải biết cách tận
dục. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự học có dụng triệt để thời gian và những điều kiện,
vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương tiện có sẵn trong xã hội… Ngoài ra, mỗi
nhân tố quyết định tạo nên trí tuệ. Bằng tấm người cần tranh thủ sự giúp đỡ, hướng dẫn, chỉ
gương tự học và học tập suốt đời, Bác đã để lại bảo của bạn bè, đồng nghiệp và thực hiện
nhiều bài học và những kinh nghiệm quý báu phương châm học ở mọi lúc, mọi nơi…
cho các thế hệ noi theo.
Những lời chỉ dẫn quý báu, những bài học
Đó là học thường xuyên, lấy tự học làm kinh nghiệm sâu sắc rút ra từ chính tấm gương
cốt: Bác cho rằng, còn sống thì còn phải học, tự học của Bác đến nay vẫn giữ nguyên giá trị.
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Đặc biệt trong tình hình hiện nay khi cuộc cách
mạng khoa học - công nghệ đang phát triển
nhanh chóng, đòi hỏi chúng ta phải liên tục bồi
dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực để thích
ứng với những biến đổi của xã hội. Ngày nay
cùng với sự phát triển của khoa học và công
nghệ, để thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, yêu
cầu mỗi quốc gia phải vươn lên, dựa trên nền
kinh tế trí thức nhằm tạo ra giá trị sản phẩm
lao động cao. Những năm gần đây, Đảng và
Nhà nước ta chủ trương thực hiện đổi mới căn
bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo nhằm
tạo sự chuyển biến về chất và lượng trong
mọi tầng lớp Nhân dân. Nghị quyết Hội nghị
lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương khóa
VIII nêu rõ cần phát huy mạnh mẽ tinh thần
tự học, tự nghiên cứu cho mọi người, và đặt
ra một yêu cầu: “Phát triển mạnh phong trào
tự học, tự đào tạo thường xuyên và rộng khắp
trong toàn dân nhất là trong thanh niên”. Bộ
Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW
ngày 13/4/2007 về sự tăng cường của Đảng
về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng
xã hội học tập, trong đó xác định xây dựng xã
hội học tập là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn
dân, là mục tiêu cơ bản trong chiến lược phát
triển giáo dục của nước ta. Nghị quyết số 29
NQ/TW ngày 04/11/2013, được thông qua tại
Hội nghị Trung ương 8 khóa XI, về đổi mới căn
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đề cao
nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc
dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập
suốt đời và xây dựng xã hội học tập.
Thấm nhuần lời dạy của Bác, thực hiện Chỉ
thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
những cán bộ khuyến học Hà Nội đi làm công
tác khuyến học khi đã nghỉ hưu, từ các ngành
nghề khác nhau, chưa có các kỹ năng, kinh
nghiệm làm khuyến học; nhưng với lòng nhiệt
tình, tâm huyết, với tinh thần khắc phục khó
khăn vừa làm, vừa học. Tự học qua sách báo,
qua các văn bản, đường lối, chủ trương của
Đảng, Nhà nước về khuyến học; qua kinh
nghiệm của các thế hệ cán bộ đi trước, học
qua thực tiễn tại cơ sở, tự đúc kết, rút kinh
nghiệm, mạnh dạn với phương pháp, cách

làm mới, chủ động, sáng tạo trong từng công
việc. Hàng năm, Hội Khuyến học Hà Nội tổ
chức các chuyên đề nghe về tấm gương của
Bác, các luận điểm quan trọng trong tư tưởng
Hồ Chí Minh về giáo dục. Các bản tin khuyến
học, trang Web của Khuyến học Hà Nội có
chuyên mục riêng về thực hiện Chỉ thị 05-CT/
TW của Bộ Chính trị. Các chuyên đề dân vận
khéo: “Vận động người lớn học tập thường
xuyên, học tập suốt đời”; “Giúp em vượt khó,
học hay - trọng người hăng say sáng tạo” được
phát triển mạnh mẽ. Mỗi năm, Hội Khuyến
học các cấp trao hàng ngàn phần thưởng “Tự
học và sáng tạo” cho các cá nhân. Bên cạnh
đó, Hội còn làm tốt công tác phát triển tổ chức
hội, hội viên; công tác thông tin tuyên truyền,
đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài,
xây dựng các mô hình học tập; xây dựng quỹ
khuyến học các cấp…
Bằng sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán
bộ Khuyến học Hà Nội, 5 năm qua Hội khuyến
học Hà Nội đã phát huy vai trò của một tổ chức
xã hội tập hợp, tổ chức công dân trên địa bàn
Thành phố góp sức cho phong trào khuyến
học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhằm
góp sức nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi
dưỡng nhân tài cho Thủ đô Hà Nội và cả nước.
Trong quá trình hoạt động, Hội đã có nhiều tổ
chức hội, tập thể, cá nhân là các gương điển
hình được nhân rộng như: Hội Khuyến học
Cầu Giấy, Tây Hồ, Đống Đa, Thanh Xuân, Mê
Linh, Đông Anh… Dòng họ Hoàng (phường
Yên Hòa, Cầu Giấy); khu dân cư số 5 (phường
Khương Trung, Thanh Xuân), Công an Huyện
Mê Linh, trường Đại học Thăng Long…
Tinh thần, ý chí tự học của Chủ tịch Hồ Chí
Minh đến nay và cả mai sau vẫn còn nguyên
vẹn giá trị, có ý nghĩa giáo dục hết sức sâu
sắc. Tư tưởng và tinh thần tự học của Người
mãi mãi là tấm gương cho mọi người trong đó
có đội ngũ cán bộ khuyến học Hà Nội phấn
đấu tự vươn lên trong học tập, tu dưỡng, rèn
luyện bản thân để hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ được giao, góp phần xây dựng xã hội học
tập trên toàn Thành phố. v
Nguyễn Thị Ngọc Minh
Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Nội
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VÌ AN NINH TỔ QUỐC

LÊN ÁN NHỮNG HÀNH VI CHỐNG ĐỐI
LỰC LƯỢNG TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH
Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Hà Nội đã huy động sự vào cuộc
của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân cùng phòng, chống dịch. Trong lúc này, ý
thức của mỗi người dân được coi là chìa khóa để công tác phòng, chống dịch trên địa bàn
Thành phố thành công, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Thế nhưng, bên cạnh việc đa số
người dân nghiêm chỉnh chấp hành, có những hành động, việc làm ý nghĩa, lan tỏa tinh thần
đoàn kết chống dịch, chúng ta cũng phải chứng kiến không ít cá nhân có hành vi cản trở
thậm chí là chống đối người thi hành công vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

N

hững ngày này, tại nhiều “điểm nóng”
về dịch COVID-19, các y, bác sĩ, chiến
sĩ quân đội, công an, lực lượng bảo vệ
dân phố, các tình nguyện viên… đều căng mình,
nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao,
góp phần khống chế, đẩy lùi dịch bệnh. Người
dân các địa phương, cùng với việc chấp hành
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
đã có nhiều việc làm thiết thực, chia sẻ, động
viên lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Thế nhưng, thật đáng buồn là đã xảy ra một
số vụ việc chống đối, tấn công lại lực lượng
đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch, gây bức
xúc trong dư luận, cần phải lên án. Ngày 28/7,
chỉ vì bị chốt kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 của phường Yên Phụ (quận Tây Hồ)
ngăn cản, không cho vào thăm mẹ nuôi trong
khu vực kiểm soát do không có giấy xác nhận
đi lại cũng như lý do chính đáng, Đặng Kim Hòa
(sinh năm 1975) và Nguyễn Văn Ngọc (sinh
năm 1971) cùng trú tại phường Phúc Xá (quận
Ba Đình) vừa xông vào trong vừa la hét, túm
áo, đôi co, thách thức lực lượng chức năng và
còn dùng điện thoại để livestream. Hành vi gây
rối của đôi vợ chồng này được nhiều người dân
chứng kiến ghi lại. Những người chứng kiến sự
việc cũng tỏ thái độ bất bình trước cách hành xử
của hai người trên và đã cùng phối hợp với lực
lượng chức năng khống chế, đưa về trụ sở làm
việc. Kết quả, UBND phường Yên Phụ đã ra
quyết định xử phạt Hòa và Ngọc tổng số tiền 6
triệu đồng vì vi phạm quy định về phòng, chống
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Công an phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy thực hiện nhiệm vụ
kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19.

dịch. Bên cạnh đó, Công an quận Tây Hồ cũng
đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi gây rối
trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ
của hai người vi phạm.
Khoảng 16 giờ 15 phút ngày 25/8/2021, tổ
công tác Y6/KH141 của Công an thành phố
Hà Nội phối hợp với Công an quận Nam Từ
Liêm làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương
tiên tham gia giao thông tại tuyến đường Lê
Đức Thọ (hướng đi Hồ Tùng Mậu), ra tín hiệu
dừng phương tiện để kiểm tra 1 nam thanh
niên điều khiển xe máy, BKS 36F1-380.70.
Tuy nhiên người này đã không chấp hành mà
tăng ga bỏ chạy và đâm vào người Đại úy Lê
Ngọc Dũng, Đội 5, Phòng Cảnh sát trật tự,

VÌ AN NINH TỔ QUỐC
Công an Thành phố, khiến đồng chí Dũng bị
ngã ra đường, chảy máu ở vùng đầu, ngay sau
đó đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 198,
Bộ Công an. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công
an quận Nam Từ Liêm đang tạm giữ hình sự
Trịnh Anh Anh (sinh năm 2000, trú tại phường
Phúc Diễn, quân Bắc Từ Liêm) để điều tra làm
rõ hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
Cũng trong ngày 25/8, tại chốt kiểm dịch COVID-19 số 1, trên địa bàn tổ dân phố 2 phường
Quang Trung, quận Hà Đông, đối tượng Trần
Văn Thịnh (SN 1975, trú tại đường Phan Huy
Chú, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông), không
đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, điều
khiển xe máy BKS: 29T1-607.53 định đi qua
chốt... Khi được thành viên chốt kiểm dịch giải
thích, yêu cầu đeo khẩu trang, đối tượng Thịnh
không chấp hành, có hành vi chửi bới, đe dọa,
giằng co, xô đẩy, giật khẩu trang, đạp làm 01
đồng chí trong tổ công tác bị thương tích. Ngay
sau đó, đối tượng Thịnh đã bị lực lượng chức
năng khống chế, đưa về cơ quan Công an để
làm rõ. Dư luận rất bức xúc trước những hành vi

vi phạm quy định về phòng chống dịch, chống
đối người thi hành công vụ trên.
Tại những chốt kiểm soát phòng chống
dịch, hàng ngày lực lượng chức năng vẫn đang
phải căng mình thực hiện nhiệm vụ 24/24h để
kiểm soát người, phương tiện di chuyển trong
nội đô mỗi ngày đồng thời tuyên truyền, hướng
dẫn cho người dân thực hiện các quy định về
phòng, chống dịch. Những trường hợp cố tình vi
phạm, chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm minh theo
quy định của pháp luật.
Công tác phòng, chống dịch COVID-19 chỉ
hiệu quả và giành chiến thắng với mục tiêu cao
nhất là bảo vệ sự an toàn sức khỏe, tính mạng
cho Nhân dân, đưa cuộc sống trở lại trạng thái
bình thường. Mỗi người dân hãy là một chiến
sỹ trong chiến dịch đầy khó khăn này để cùng
với các cấp chính quyền Thủ đô đẩy lùi dịch
bệnh. Hãy tự giác chấp hành các quy định về
phòng, chống dịch bệnh. Hãy hợp tác với các
lực lượng tuyến đầu chống dịch, vì sự an toàn
của bản thân, gia đình và xã hội.v
Thu Hoài

Tin hoạt động Ủy ban MTTQ Việt Nam...

(Tiếp theo trang 29)

Nhật Tân, mỗi ngày cung cấp khoảng 800
suất ăn cho các hoàn cảnh khó khăn, người
lao động không có việc làm và lực lượng
tuyến đầu chống dịch...
QUẬN HÀ ĐÔNG
Tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội
hoá hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho hộ
cận nghèo, người lao động, sinh viên gặp
khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn
quận; đã huy động từ nguồn lực xã hội hóa
với số tiền gần 8 tỷ đồng để hỗ trợ hàng hóa,
nhu yếu phẩm cho gần 29.000 hộ, người
gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch
COVID-19. Tổ chức phát động “Chương trình
15.000 túi an sinh - Đợt 2” hỗ trợ hộ gia đình
khó khăn và người lao động ngoại tỉnh bị mắc
kẹt tại các công trình xây dựng, khu nhà trọ
được quận Hà Đông phát động với nội dung:
các phường huy động 8.000 túi an sinh; các

Quận Hà Đông phát động “Chương trình 15 nghìn túi an sinh đợt 2”.

ngành, đoàn thể quận huy động 7.000 túi an
sinh; với tổng giá trị khoảng 5,2 tỷ đồng. Mỗi
túi hỗ trợ đối với cá nhân có giá trị từ 200 đến
300 nghìn đồng; hỗ trợ đối với hộ gia đình có
giá trị từ 400 đến 500 nghìn đồng.v
BTG
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HIỆU QUẢ TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG “3 SẠCH”
GẮN VỚI XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ KIỂU MẪU
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚC THỌ
Sau gần 4 năm huyện Phúc Thọ triển khai tổ chức Cuộc vận động (CVĐ) 3 sạch: “Nước sạch,
Môi trường sạch, Nông nghiệp sạch” trên địa bàn huyện với sự vào cuộc tích cực của các cấp,
các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp Nhân dân, đến nay CVĐ gắn
với xây dựng khu dân cư (KDC) kiểu mẫu trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã mang lại nhiều kết
quả đáng khích lệ; tạo cảnh quan môi trường địa phương sáng, xanh, sạch, đẹp.

N

gay từ khi huyện Phúc Thọ bắt đầu
triển khai, MTTQ các cấp xác định
thực hiện CVĐ “3 sạch” gắn với xây
dựng KDC kiểu mẫu phải theo hướng thực
chất, bền vững; trên cơ sở đánh giá đúng thực
trạng, đúng tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn
để xác định cụ thể nội dung, nhiệm vụ và đầu
tư có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, phát
huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, tạo sự
đồng thuận cao trong toàn xã hội.
Theo đó, MTTQ và các tổ chức chính trị
xã hội các cấp đã tích cực triển khai, hưởng
ứng thực hiện CVĐ “3 sạch” trên địa bàn gắn
với các phong trào thi đua, các CVĐ; tổ chức
lồng ghép tuyên truyền nội dung CVĐ trong
các hội nghị, các buổi sinh hoạt cộng đồng,
sinh hoạt hội viên, đoàn viên... MTTQ và các
tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã phát huy
được vai trò của cán bộ, hội viên, đoàn viên
là những báo cáo viên, tuyên truyền viên, hội
viên, đoàn viên nòng cốt trong công tác tuyên
truyền, vận động quần chúng Nhân dân. Từ
đó tạo sự đồng thuận, sức mạnh tổng hợp để
hoàn thành mục tiêu xây dựng Phúc Thọ trở
thành huyện Nông thôn mới (NTM).
Về nước sạch, trên địa bàn huyện,
100% người dân sử dụng nước hợp vệ sinh;
18451/51836 hộ đã được sử dụng nước sạch
từ nguồn cấp nước tập trung đạt 35,59%. Toàn
huyện có 4 trạm cấp nước đang hoạt động,
02 trạm cấp nước đang triển khai thực hiện dự
án. Ngoài ra, có đường trục cấp nước sạch do
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Nông dân chăm sóc rau theo mô hình rau an toàn tại xã Thanh Đa.

Công ty nước sạch đô thị Sơn Tây cung cấp,
phục vụ cho Nhân dân xã Sen Phương, Thọ
Lộc, Tích Giang, thị trấn và các xã ven trục
đường quốc lộ 32.
Về môi trường sạch, trong những năm qua,
công tác chỉnh trang đô thị và nông thôn, trật
tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường luôn
có sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức
chính trị xã hội huyện. Nhiều phong trào, phần
việc được triển khai rộng như: Ngày thứ Bảy
tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Phụ nữ và
Nhân dân không đổ rác, phế thải ra đường, hạn
chế sử dụng túi nilon, nói không với bếp than
tổ ong, xây dựng đoạn đường tự quản xanh,
sạch, đẹp, đoạn đường nở hoa, đoạn đường

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH
bích họa, KDC kiểu mẫu... Các phong trào
đã huy động được đông đảo cán bộ, hội viên,
đoàn viên và Nhân dân tham gia góp phần
nâng cao nhận thức, hành động của Nhân
dân trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường.
Toàn huyện có 30 KDC kiểu mẫu, 369 đoạn
đường tự quản xanh, sạch, đẹp, 5,3km đoạn
đường nở hoa, tranh bích họa dài 6.531m2, nổi
bật là 2.2km tường đê cấp 2 - Ngọc Tảo đoạn
cầu Phùng về Tam Hiệp được vẽ với chủ đề về
truyền thống lịch sử, văn hóa, phát triển kinh
tế của huyện.
Tình hình trật tự xã hội ổn định, không có
diễn biến phức tạp, các loại tội phạm và tệ nạn
xã hội được kiềm chế, không xuất hiện các loại
tội phạm mới. MTTQ và các tổ chức chính trị
xã hội đã tham gia nhiều đợt ra quân đảm bảo
trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự
xây dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm; tháo dỡ
mái che, mái vảy, xử lý các biển quảng cáo
không đúng quy định, xóa quảng cáo, rao vặt
trái phép do UBND huyện phát động.
Về nông nghiệp sạch, là đơn vị thuần nông,
huyện đã xây dựng đề án tái cơ cấu ngành
nông nghiệp hướng đến sản xuất hàng hóa
tập trung quy mô lớn, theo chuỗi liên kết giá trị,
mỗi xã một sản phẩm chủ lực, ứng dụng khoa
học công nghệ, sản xuất theo quy trình tạo ra
sản phẩm nông nghiệp sạch; đăng ký nhãn
hiệu, xây dựng thương hiệu, thực hiện truy suất
nguồn gốc để nâng cao giá trị và phát triển
bền vững, có nhiều mô hình sản xuất nông
nghiệp sạch như: vùng rau an toàn Thanh Đa;
vùng hoa, cây cảnh chủ yếu ở xã Tích Giang,

Tam Thuấn; vùng bưởi tập trung tại các xã
Vân Hà, Vân Nam, Hiệp Thuận; vùng Chuối
xã Vân Nam; vùng trồng mướp hương tại xã
Vân Phúc; chăn nuôi lợn sinh học tại xã Thọ
Lộc; Hoa Ly, hoa Huệ tại xã Tam Thuấn, cà
dầm tương Tam Hiệp…Trong đó, có sự tham
gia tích cực của các hội đoàn thể, của cán bộ,
hội viên, đoàn viên.
Với sự vào cuộc tích cực của MTTQ và
các đoàn thể trong thời gian qua nên bộ mặt
nông thôn huyện ngày càng khang trang
hơn, đời sống Nhân dân được cải thiện, ngày
30/3/2021, huyện Phúc Thọ đã được Thủ
tướng Chính phủ công nhận Huyện đạt chuẩn
NTM năm 2020. Đó chính là thành quả từ thực
hiện CVĐ “3 sạch” gắn với xây dựng KDC kiểu
mẫu mang lại.
Trong thời gian tới, thực hiện CVĐ “3
sạch” gắn với xây dựng KDC kiểu mẫu tại
huyện Phúc Thọ vẫn được coi là nhiệm vụ
trọng tâm, xuyên suốt để hướng tới xây dựng
xã NTM kiểu mẫu và huyện NTM kiểu mẫu.
Mục tiêu hướng đến là nâng cao đời sống
vật chất, tinh thần cho Nhân dân, xây dựng
mối đoàn kết, đời sống văn hóa tốt đẹp ở
KDC. MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội
sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức
hoạt động, khai thác các nguồn lực, duy trì và
nhân rộng mô hình tự quản, nhằm phát huy
tính chủ động, tính sáng tạo của mỗi KDC,
mỗi người dân trong tham gia xây dựng NTM
nâng cao, NTM kiểu mẫu.v
Hoàng Thị Cúc
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ

Sát sao kiểm tra, nâng cao hiệu quả...
biện pháp truy vết, khoanh vùng xử lý dịch khi
xuất hiện ca bệnh và các trường hợp có liên
quan trên địa bàn; tăng cường kiểm tra chặt
chẽ giữa các tổ dân phố, tòa nhà chung cư và
các thôn, xóm. Chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt
thêm các khu cách ly trên địa bàn theo yêu
cầu của Thành phố…
Đợt dịch bệnh lần thứ 4 là đợt dịch phức
tạp nhất từ trước đến nay. Song, sự chỉ

(Tiếp theo trang 22)

đạo kịp thời, việc kiểm tra, giám sát sát
sao của Thành ủy, sự vào cuộc quyết liệt
của các cơ quan chức năng cùng sự đồng
thuận của đông đảo Nhân dân là tiền đề
đề Thành phố khống chế dịch bệnh; thực
hiện thông điệp 5K + Vắc xin để sớm đưa
cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình
thường mới.v
Tuấn Trung
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UVBCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội
Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác
xây dựng bệnh viện dã chiến
hồi sức điều trị bệnh nhân
COVID-19 nặng và nguy kịch tại
phường Yên Sở, quận Hoàng Mai.

Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương tiếp nhận ủng hộ
10 xe cứu thương từ Công ty CP tập đoàn Sovico.

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố,
Thành đoàn tổ chức chương trình “Đoàn kết chống dịch” hỗ trợ cho
người lao động, sinh viên gặp khó khăn do ảnh hưởng
bởi dịch COVID-19 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố ra mắt trang Fanpage
“Đoàn kết chống dịch”.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Đàm Văn Huân
và đoàn giám sát của MTTQ Việt Nam Thành phố giám sát
việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ tại quận Ba Đình.

