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TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG:

NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC GÓP PHẦN
PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN

N

hân kỷ niệm 91 năm
Ngày truyền thống
MTTQ Việt Nam
(18/11/1930 - 18/11/2021),
ngày 14/11, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng đã đến
dự Ngày hội Đại đoàn kết
toàn dân tộc tại thôn 5, xã
Yên Sở, huyện Hoài Đức,
thành phố Hà Nội. Cùng
dự Ngày hội, về phía Trung
ương có các đồng chí: Bí thư
Trung ương Đảng, Chủ tịch
Ủy ban Trung ương MTTQ
Việt Nam Đỗ Văn Chiến;
Chánh Văn phòng Trung
ương Đảng Lê Minh Hưng
và lãnh đạo Văn phòng
Tổng Bí thư.
Về phía Hà Nội có: Ủy viên
Bộ Chính trị, Bí thư Thành
ủy Đinh Tiến Dũng; Ủy viên
Trung ương Đảng, Phó
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch
UBND Thành phố Chu Ngọc
Anh; Ủy viên Ban Thường vụ
Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam Thành phố
Nguyễn Lan Hương, đại diện
cấp ủy, chính quyền, MTTQ
Việt Nam xã Yên Sở, huyện
Hoài Đức và đông đảo Nhân
dân tại thôn 5.
Tại Ngày hội, đại diện
Chi hội Người cao tuổi, Chi
hội Cựu chiến binh, cán bộ
hưu trí, đoàn viên Chi đoàn
và một số hộ gia đình trong
thôn 5 đã phát biểu chia sẻ
về xây dựng đời sống văn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 5,
xã Yên Sở, huyện Hoài Đức.

hóa, chăm lo sự nghiệp giáo
dục, phát huy truyền thống
đền ơn đáp nghĩa, tương
thân, tương ái; hưởng ứng
cuộc vận động “Toàn dân
đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh”;
đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa, chăm lo sự nghiệp
giáo dục, xây dựng gia đình
văn hóa; sự đổi thay của quê
hương qua các chương trình
xây dựng nông thôn mới;
phát huy vai trò của thanh
niên trong xây dựng nông
thôn mới...
Phát biểu tại Ngày hội
Đại đoàn kết toàn dân tộc
tại thôn 5, xã Yên Sở, huyện
Hoài Đức, thành phố Hà Nội,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng bày tỏ niềm vui, phấn

khởi khi tham dự Ngày hội
Đại đoàn kết toàn dân tộc,
được gặp gỡ, tiếp xúc với
Nhân dân, thấy ai cũng phấn
chấn, vui vẻ, trong không khí
thân tình.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng nhấn mạnh, mục đích
của Ngày hội Đại đoàn kết
toàn dân tộc là nhằm xây
dựng, củng cố và phát huy
quyền làm chủ của Nhân
dân; tăng cường sức mạnh
của khối Đại đoàn kết dân
tộc và nâng cao vai trò của
MTTQ Việt Nam trong thời
kỳ mới. Kết quả của Ngày
hội sẽ đem lại những giá
trị tinh thần, làm giàu thêm
ý chí cách mạng, tôn vinh
sức mạnh cộng đồng, góp
+
phần thực hiện thắng lợi
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Từ cuối tháng 10/2021, UBND và
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố
Hà Nội ban hành Kế hoạch liên
tịch số 06/KHLT-UBND-MTTQ về
tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết
toàn dân tộc năm 2021. Ngày
hội được tổ chức từ ngày 01/11
đến hết ngày 18/11/2021. Sự kiện
nhằm tiếp tục tăng cường phối
hợp giữa chính quyền với MTTQ
Việt Nam các cấp Thành phố
trong việc tổ chức Ngày hội Đại
đoàn kết toàn dân tộc năm 2021.
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, động viên tinh
thần, cổ vũ Nhân dân vượt qua
khó khăn, thách thức, chung sức
cùng chính quyền các cấp đẩy
lùi dịch COVID-19; tham gia thực
hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế
- xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở địa phương, cơ sở; thiết
thực kỷ niệm 91 năm Ngày truyền
thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930
- 18/11/2021). Kế hoạch nêu rõ,
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân
tộc năm 2021 được tổ chức ở
cộng đồng dân cư phải bảo đảm
trang trọng, vui tươi, an toàn,
thiết thực bằng các hình thức
phù hợp, tùy theo tình hình dịch
bệnh của từng địa phương; thực
hiện nghiêm các quy định về công
tác phòng, chống dịch COVID-19;
phát huy vai trò tự quản của cộng
đồng dân cư; tạo được khí thế thi
đua, thúc đẩy thực hiện có hiệu
quả các nhiệm vụ của địa phương
và thành phố Hà Nội.

04

Dân chủ và Đoàn kết SỐ 102
l

UVBCT, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng; Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương
MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và UVTW Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh
Hưng tặng quà các gia đình tiêu biểu và hộ khó khăn tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
tại thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức.

các nhiệm vụ chính trị, phát
triển kinh tế, văn hóa - xã
hội từ mỗi thôn, bản, làng,
tổ dân phố, cụm dân cư...
trong cả nước.
Tổng Bí thư nêu rõ: Ngày
hội Đại đoàn kết toàn dân
tộc năm nay càng có ý nghĩa
đặc biệt hơn khi toàn Đảng,
toàn dân, toàn quân ta đang
chung sức, đồng lòng vừa
phòng, chống đại dịch COVID-19, với quyết tâm “chống
dịch như chống giặc”, vừa
tích cực, khẩn trương triển
khai thực hiện Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng và
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
các cấp.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng vui mừng nhận thấy,
cán bộ và Nhân dân thôn 5
đã phát huy tinh thần đoàn
kết, tương thân tương ái, giúp
đỡ lẫn nhau trong phát triển
kinh tế với nhiều ngành nghề,
chuyển giao và áp dụng tiến

bộ khoa học kỹ thuật vào các
lĩnh vực sản xuất kinh doanh
nhằm nâng cao thu nhập,
kinh tế hộ gia đình, góp phần
ổn định đời sống của Nhân
dân, an sinh xã hội. Nhiều
gia đình xây nhà mới, khang
trang, sạch đẹp. Hiện nay,
thôn 5 có 320 hộ gia đình
với gần 1.300 nhân khẩu, cả
thôn chỉ còn 5 hộ cận nghèo
và không còn hộ nghèo.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng lưu ý, trước tình hình
dịch COVID-19 diễn biến
phức tạp, không được chủ
quan, tự mãn. Trong thời
gian tới, các cấp lãnh đạo
thành phố Hà Nội, huyện
Hoài Đức và cấp ủy, chính
quyền, Ủy ban MTTQ, các
tổ chức đoàn thể của xã
Yên Sở nói chung, thôn 5
nói riêng, tiếp tục phát huy
truyền thống tốt đẹp và
những thành tựu mới đã đạt
(Xem tiếp trang 12)
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SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT

TRONG “CUỘC CHIẾN” CHỐNG COVID-19
Đại dịch COVID-19 đang tiếp tục là một thách thức không chỉ riêng Việt Nam
mà còn là thách thức đối với toàn nhân loại. Tuy nhiên, trong cuộc chiến chống
dịch, với tinh thần “chống dịch như chống giặc” toàn dân đã đoàn kết một lòng,
phát huy truyền thống tương thân, tương ái, đoàn kết của dân tộc, tạo nên sức mạnh
và niềm tin chiến thắng để Việt Nam vững vàng vượt qua đại dịch.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Chủ tịch Ủy ban Trung ương
MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tham dự Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

HUY ĐỘNG CỘI NGUỒN
SỨC MẠNH
Ngay từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Đảng, Chính
phủ Việt Nam đã vận dụng và
phát triển sáng tạo tư tưởng
đại đoàn kết dân tộc của Chủ
tịch Hồ Chí Minh để sớm kêu
gọi Nhân dân đoàn kết một
lòng, tạo nên sức mạnh tập
thể đẩy lùi dịch bệnh.
Để huy động cả hệ
thống chính trị và Nhân dân

cùng vào cuộc, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời
kêu gọi đồng bào, đồng chí,
chiến sĩ cả nước và đồng bào
ta ở nước ngoài hãy đoàn
kết một lòng, thống nhất ý
chí và hành động, thực hiện
quyết liệt, hiệu quả những
chủ trương của Đảng và Nhà
nước, sự chỉ đạo, điều hành
của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ. Trong Lời kêu
gọi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú

Trọng đã viết: “Với tinh thần
coi sức khỏe và tính mạng
của con người là trên hết, tôi
kêu gọi toàn thể đồng bào,
đồng chí và chiến sĩ cả nước,
đồng bào ta ở nước ngoài hãy
đoàn kết một lòng, thống nhất
ý chí và hành động, thực hiện
quyết liệt, hiệu quả những
chủ trương của Đảng và Nhà
nước, sự chỉ đạo, điều hành
của Chính phủ, Thủ tướng
+
Chính phủ. Mỗi người dân
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Việt Nam đang là một chiến
sĩ; mỗi phường xã, thôn, bản,
tổ dân phố, thậm chí mỗi gia
đình là một pháo đài trên mặt
trận phòng, chống dịch COVID-19”.
Tại Lễ phát động đợt cao
điểm quyên góp ủng hộ
phòng, chống dịch COVID-19, ngày 27/5/2021, Chủ
tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
đã khẳng định, Việt Nam là
một dân tộc có truyền thống
đoàn kết, luôn thể hiện được
bản lĩnh, ý chí vững vàng mỗi
khi đương đầu với mọi hiểm
nguy, thách thức. Chính vì
vậy, không có khó khăn nào
mà nước ta không thể vượt
qua. Tại thời điểm này, phẩm
chất của dân tộc ta lại một
lần nữa được củng cố và
phát huy toàn diện. Thay mặt
lãnh đạo Đảng, Nhà nước,
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc kêu gọi các tầng lớp
Nhân dân, doanh nghiệp,
các tổ chức, kiều bào ta ở
nước ngoài... tham gia đóng
góp ủng hộ để toàn dân, toàn
quân ta sớm chiến thắng dịch
bệnh; đồng thời đề nghị các
cấp, các ngành, kiều bào,
Nhân dân không được lơ là,
chủ quan; nâng cao ý thức
phòng chống dịch bệnh. Mỗi
người luôn đề cao ý thức với
bản thân, gia đình và cộng
đồng xã hội; không được chủ
quan và quán triệt tinh thần
chống dịch như chống giặc
để sớm dập dịch.
TIẾP NỐI TRUYỀN THỐNG
ĐOÀN KẾT CỦA DÂN TỘC
Những ngày qua, truyền
thống đoàn kết, tương thân,
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tương ái “mình vì mọi người và
mọi người vì mình”, “thương
người như thể thương thân”
đã được thắp sáng và lan tỏa
trong cộng đồng. Sự chỉ đạo
quyết liệt của Đảng, Chính
phủ để không ai bị bỏ lại phía
sau đã thể hiện quyết tâm,
sự đoàn kết trong phòng,
chống dịch bệnh của cả dân
tộc. Nhiều cơ quan, đơn vị,
tổ chức, doanh nghiệp, cá
nhân trong và ngoài nước,
đồng bào ta ở nước ngoài
đã tích cực tham gia ủng
hộ Quỹ Vắc xin phòng dịch
COVID-19.
Những tấm lòng, sự đoàn
kết, sự sẻ chia của Nhân
dân, những tấm gương nhân
ái, người tốt, việc tốt ở khắp
các địa phương đã được
đưa tin trên các phương
tiện thông tin đại chúng.
Người góp tiền, người góp
công, người góp nhu yếu
phẩm ủng hộ, người phát
cơm miễn phí… những đội
xung kích tình nguyện “đi
từng ngõ, gõ từng nhà” để
nắm bắt tình hình và hỗ trợ
kịp thời cho người dân yếu
thế. Sự đoàn kết của những
chiến binh áo trắng của các
tỉnh thành không quản ngại
hiểm nguy, nơi không có
dịch tăng cường lực lượng
hỗ trợ nơi có dịch để tổ chức
xét nghiệm, cách ly, chăm
sóc, cứu chữa cho các bệnh
nhân… Tất cả đều đáng trân
trọng, góp phần lan tỏa tinh
thần đoàn kết, góp sức cho
cuộc chiến đẩy lùi dịch COVID-19. Nhờ sự huy động kịp
thời, sự vào cuộc quyết liệt
của cả hệ thống chính trị, sự

đoàn kết, đồng lòng, chung
sức của MTTQ và các tầng
lớp Nhân dân, Việt Nam đã
khống chế thành công các
đợt dịch bùng phát trong
cộng đồng, được quốc tế
ghi nhận, đánh giá cao. Đặc
biệt, trong đợt dịch COVID-19 lần 4 có những diễn
biến rất phức tạp, tốc độ lây
lan nhanh, số ca nhiễm tăng
cao nhưng sự đồng lòng của
Nhân dân chính là chìa khóa
mở cánh cửa lớn để chúng
ta từng bước thoát ra khỏi
đại dịch và trở về cuộc sống
bình yên.
Có thể nói rằng, đoàn
kết dân tộc là truyền thống
quý báu, làm nên sức mạnh
vô địch của dân tộc Việt
Nam, được hun đúc trong
chiều dài lịch sử, trong suốt
quá trình dựng nước và giữ
nước. Sức mạnh đoàn kết
đã tạo cho cộng đồng người
Việt chiến thắng giặc ngoại
xâm và chinh phục thiên
nhiên suốt quá trình dựng
nước và giữ nước trong buổi
bình minh lịch sử. Và giờ
đây, sức mạnh đại đoàn kết
lại một lần nữa giúp Nhân
dân Việt Nam chiến thắng
dịch COVID-19.
Sắp tới, dịch COVID-19
chắc chắn sẽ còn nhiều diễn
biến phức tạp, cuộc đấu
tranh đẩy lùi dịch bệnh còn
diễn biến lâu dài nhưng dấu
ấn và vai trò to lớn của tinh
thần Đại đoàn kết toàn dân
tộc trong đấu tranh phòng,
chống dịch COVID-19 vẫn
sẽ còn đọng mãi trong lòng
Nhân dân. v
Hải Phúc
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Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương:

CHÚ TRỌNG XÂY DỰNG

KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
Trong tháng 11 này, bên cạnh
việc hướng hoạt động chăm
lo cho người nghèo, Ủy ban
MTTQ Việt Nam các cấp
của thành phố Hà Nội còn
tích cực chuẩn bị để Ngày hội
Đại đoàn kết toàn dân tộc
năm 2021 diễn ra chu đáo,
vui tươi. Bản tin Mặt trận đã
có cuộc trao đổi với Phó Chủ
tịch không chuyên trách Ủy
ban Trung ương MTTQ Việt
Nam, Ủy viên Ban Thường
vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy
ban MTTQ Việt Nam Thành
phố Nguyễn Lan Hương xung
quanh hoạt động này.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương tặng quà các hộ
gia đình tiêu biểu trên địa bàn khu dân cư số 5, phường tứ liên, quận Tây Hồ nhân
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Đồng chí cho biết nội dung chính của
Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư năm nay?
- Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được
tổ chức hàng năm đã trở thành hoạt động có
ý nghĩa xã hội thiết thực, vun đắp tình làng,
nghĩa xóm và là diễn đàn để mọi tầng lớp
phát huy dân chủ, chung sức xây dựng khối
đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là dịp để
mỗi khu dân cư cùng nhìn lại, đánh giá kết
quả và biểu dương những điển hình tiêu biểu
trong thực hiện các cuộc vận động (CVĐ), các
phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân
cư, đề ra phương hướng và giải pháp thực hiện
để năm tới đạt kết quả cao hơn.
Năm nay, Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam và UBND Thành phố đã ký

Kế hoạch Liên tịch tổ chức Ngày hội, trong
đó, hướng dẫn nội dung Ngày hội đại đoàn
kết tập trung hướng vào việc động viên tinh
thần, khích lệ, cổ vũ Nhân dân vượt qua khó
khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng để
phòng, chống, kiểm soát tốt dịch COVID-19;
tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu
nước, các CVĐ, góp phần phát triển kinh
tế, xã hội tại địa phương. Thời gian tổ chức
Ngày hội trong khoảng từ 1/11/2021 đến
hết ngày 18/11/2021.
- Trong tình hình dịch COVID-19 như hiện
nay, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết năm
2021 có gì mới, đáng chú ý, thưa đồng chí?
- Trước diễn biến phức tạp của đại dịch
+
COVID-19, việc tổ chức Ngày hội cần phải có
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sự cân nhắc, chọn lựa hình thức phù hợp với
tình hình thực tế, bảo đảm thực hiện nghiêm
các quy định về phòng, chống dịch.
Đối với các địa phương kiểm soát tốt dịch
bệnh, các hoạt động trở lại bình thường,
Ngày hội sẽ diễn ra như mọi năm. Tuy nhiên,
quy mô, số lượng đại biểu sẽ phù hợp với
điều kiện cụ thể của từng khu dân cư và tình
hình dịch bệnh.
Đối với những địa phương tình hình dịch
bệnh diễn biến phức tạp, không đảm bảo để
tổ chức Ngày hội tập trung, sẽ tổ chức tuyên
truyền bằng các hình thức phù hợp, thông qua
Đài Phát thanh, truyền hình, loa phóng thanh,
công nghệ thông tin (Zalo, Facebook, Viber...).
Đối với các địa phương đang thực hiện
phong tỏa, cách ly, giãn cách xã hội, MTTQ
Việt Nam các cấp tuyên truyền, vận động,
khơi dậy, phát huy tinh thần đại đoàn kết, khắc
phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm các
quy định về phòng, chống dịch bệnh. Cùng
với đó, tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo,
từ thiện, trợ giúp những gia đình, cá nhân khó
khăn, tặng các phần quà Đại đoàn kết, túi quà
an sinh... đảm bảo không để người dân nào
khó khăn không được trợ giúp; đồng thời có
hình thức động viên, biểu dương, khen thưởng
phù hợp đối với các tập thể, cá nhân, hộ gia
đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực
hiện các CVĐ, các phong trào thi đua, nhất là
tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh ở
địa phương.
- Những năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp
của Thành phố đã triển khai việc xây dựng
khối đại đoàn kết toàn dân tộc như thế nào?
- Những năm qua, hệ thống MTTQ Việt
Nam các cấp trên địa bàn Thành phố không
ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt
động để phát huy vai trò chủ trì phối hợp trong
xây dựng, triển khai thực hiện chương trình
thống nhất hành động, tập hợp, vận động
Nhân dân tích cực tham gia các CVĐ, các
phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.
Các nội dung hoạt động đều được cụ thể hóa
bằng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn cụ
thể, phù hợp với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ
chính trị của địa phương, bảo đảm tính thiết
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thực và hiệu quả, tạo được sự đồng thuận của
Nhân dân.
Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam các cấp
đặc biệt quan tâm xây dựng và phát huy vai
trò của chức sắc, chức việc các tôn giáo,
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu
số. Qua đó, vận động bà con chấp hành tốt
chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng
và Nhà nước, các phong trào thi đua yêu
nước, các CVĐ.
MTTQ Việt Nam các cấp còn phát huy vai
trò trung tâm khối đại đoàn kết trong kêu gọi
các tổ chức, cá nhân ủng hộ các CVĐ, kịp thời
ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ người gặp khó khăn,
người nghèo. Với phương châm “hướng về cơ
sở”, Mặt trận các cấp của Thành phố kịp thời
nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội, tâm tư,
nguyện vọng, bức xúc, kiến nghị chính đáng,
hợp pháp của Nhân dân; kiến nghị với các cơ
quan có thẩm quyền kịp thời giải quyết, không
để khiếu kiện, khiếu nại kéo dài; chú trọng
phát huy dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ
chức các hội nghị đại biểu Nhân dân, các hội
nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu
cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức
chính trị - xã hội và Nhân dân để người dân
mạnh dạn nói lên tiếng nói của mình, giúp
chính quyền có hướng chỉ đạo sát thực tế. Đặc
biệt, Mặt trận các cấp Thành phố tích cực tham
gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền; chủ động lựa chọn nội dung giám sát,
phản biện xã hội, góp phần bảo vệ quyền, lợi
ích chính đáng, hợp pháp của người dân.
- Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu
dân cư gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện
CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh”. Kết quả thực hiện CVĐ
này trên địa bàn Thành phố trong năm 2021
như thế nào, thưa đồng chí?
- Trong giai đoạn hiện nay, đẩy mạnh thực
hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh” đã trở thành nhiệm
vụ của cả hệ thống chính trị, được phát triển
rộng khắp, gắn với nhiều nội dung thiết thực
như: đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế,
chăm sóc sức khỏe, xây dựng môi trường,
cảnh quan xanh - sạch - đẹp…
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Năm 2021 này, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, một trong những
kết quả nổi bật trong thực hiện CVĐ chính
là việc khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn
kết của Nhân dân, tương trợ giúp nhau vượt
qua khó khăn, phát triển sản xuất, đặc biệt
trong việc hỗ trợ người nghèo, người có
hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh việc thực
hiện các chính sách của Thành phố, Mặt
trận, các tổ chức đoàn thể cùng các tầng lớp
Nhân dân đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt
động, mô hình để sẻ chia, giúp đỡ người
khó khăn. Đó là những gian hàng, siêu thị,
những chuyến xe buýt 0 đồng, những “túi
quà đoàn kết” hỗ trợ gần 30.000 suất quà trị
giá hàng chục tỷ đồng; là những suất cơm,
chai nước, chiếc bánh, nông sản miễn phí;
là hàng chục nghìn chủ nhà trọ hưởng ứng
việc miễn, giảm hàng chục tỷ đồng tiền thuê
nhà; là những tổ chức thiện nguyện đồng
hành cùng Thành phố trong công tác hỗ trợ
người nghèo… Nhiều cá nhân, tập thể đã có
những cách làm sáng tạo để hỗ trợ tốt nhất
cho những người dân nghèo, những người
trong khu cách ly về nguồn lương thực, thực
phẩm cho cuộc sống hàng ngày, đồng thời
đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
Mặt trận các cấp đã phát động và tiếp
nhận trên 5,610 tỷ đồng tiền mặt ủng hộ
Chương trình “Sóng và máy tính cho em”,
kịp thời trao tặng 6.338 bộ máy tính, máy
tính bảng, điện thoại thông minh… cho các
em học sinh khó khăn trên địa bàn Thành
phố; triển khai tuyên truyền, vận động, ủng
hộ quỹ “Vì người nghèo” được trên 27 tỷ
đồng. Từ nguồn quỹ vận động được, hàng
nghìn hộ nghèo được vay vốn, hỗ trợ về
giống, phương tiện sản xuất, khám chữa
bệnh, được nhận những phần quà khi Tết
đến, xuân về; 371 nhà Đại đoàn kết đã được
xây dựng, sửa chữa, trong đó, Ủy ban MTTQ
Việt Nam Thành phố đã trích 4 tỷ đồng do
Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup ủng hộ
để hỗ trợ xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết
cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn tại 11 huyện, thị xã
trên địa bàn Thành phố.

- Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn
dân tộc hơn nữa nhằm góp phần xây dựng
Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, phương
hướng hoạt động của MTTQ trong thời gian tới
là gì, thưa đồng chí?
- Để nâng cao vai trò của Mặt trận trong
phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân
tộc, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng
văn minh, hiện đại, MTTQ Việt Nam Thành
phố quán triệt sâu sắc quan điểm Nhân dân
là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi
mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục đẩy
mạnh tuyên truyền, đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp
đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân thông
qua các phong trào thi đua yêu nước, các
CVĐ và luôn thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của
Nhân dân, giữ gìn mối quan hệ máu thịt giữa
Đảng và Nhân dân.
Cùng với đó là đẩy mạnh các phong trào
thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng và
hiệu quả các CVĐ, đặc biệt là CVĐ “Toàn
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô
thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam”. Tích cực tuyên truyền, vận
động Nhân dân phát huy quyền làm chủ,
tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và
hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước có liên quan đến quyền
và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân
dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức
hoạt động của Mặt trận các cấp theo phương
châm: hướng về cơ sở; nâng cao hiệu quả
phối hợp giữa MTTQ với các cấp, các ngành
và các tổ chức thành viên. Đặc biệt, chú trọng
xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có bản lĩnh,
chính kiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu
trách nhiệm để thực hiện các nhiệm vụ của
MTTQ Việt Nam, xứng đáng là người cán bộ
được dân mến, dân thương, dân tôn trọng và
Nhân dân được nhờ.
- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! v
Nguyên Hoa (thực hiện)

Dân chủ và Đoàn kết SỐ 102
l

09

HƯỞNG ỨNG THÁNG CAO ĐIỂM HÀNH ĐỘNG VÌ NGƯỜI NGHÈO (17/10 - 18/11)

Tháng ngày yêu thương

Năm nay, do tình hình của dịch COVID-19, nhiều địa phương không tổ chức phát động
Tháng cao điểm “Vì người nghèo” nhưng những hoạt động hướng về người nghèo vẫn không
ngừng ngơi nghỉ. Đặc biệt, khi dịch bệnh xảy ra, người nghèo là đối tượng bị tổn thương nhiều
nhất. Tuy nhiên, trong khó khăn mới thấy tinh thần dân tộc, tinh thần đoàn kết của người
Việt Nam thật mạnh mẽ. Phát huy tinh thần đó, nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo”,
những người làm Mặt trận đã biến những tháng ngày khó khăn, thành những tháng ngày
của sẻ chia và yêu thương.

H

à Nội không phải tâm
dịch, nhưng những
ngày giãn cách xã hội
vừa rồi, không hiếm những
người phải đứt bữa, nhất là
những người lang thang, vô
gia cư. Có đến những xóm
“ngụ cư” ở vùng ven sông
Hồng, xóm trọ gần bến xe
Giáp Bát (quận Hoàng Mai)
hay xóm trọ của những thợ
phụ hồ, người nhặt rác ở Nam
Từ Liêm…, mới thấy cái khắc
nghiệt của dịch bệnh. Những
con người vốn sống bằng
bán sức từng ngày, bỗng
mất nguồn thu khi phải “nghỉ
ngơi” bất đắc dĩ. Có những
người, dù được chính quyền,
đoàn thể bảo đảm lương
thực, thực phẩm qua đợt giãn
cách, nhưng họ vẫn dè sẻn
phần quà tặng, vì nỗi lo tiếp
tục phải… nghỉ ngơi. Những
ngày Thủ đô có dịch, cán bộ
Mặt trận Thủ đô chạy như
con thoi hết đi tuyên truyền,
vận động người dân thực hiện
nghiêm việc giãn cách, vừa
đi kêu gọi, hỗ trợ để đảm bảo
nguồn lương thực thiết yếu
cho người dân, nhất là người
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Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương tặng quà cho người
cao tuổi khó khăn trên địa bàn Thành phố.

lao động nghèo, sinh viên và
người ngoại tỉnh đang mắc
kẹt tại Hà Nội. Chủ tịch Ủy
ban MTTQ Việt Nam Thành
phố Nguyễn Lan Hương
cũng từng “đi từng ngõ, gõ
từng nhà, rà từng đối tượng”
trong những tháng ngày sục
sôi đó. Ấn tượng của cán bộ
Mặt trận luôn xông pha vào
những nơi gian khó được
khắc họa đậm nét trong tâm
trí của mỗi người dân Thủ đô.

Những ngày giãn cách kết
thúc bằng Nghị quyết 128/
NQ-CP của Chính phủ cũng
như của Thành phố quy
định tạm thời về thích ứng
an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch COVID-19.
Dịch bệnh tạm được đẩy lùi,
xã hội gượng dậy, khắc phục
hậu quả của dịch bệnh sau
những ngày gian khó. Theo
thông lệ, đây cũng là dịp Ủy
ban Trung ương MTTQ Việt

HƯỞNG ỨNG THÁNG CAO ĐIỂM HÀNH ĐỘNG VÌ NGƯỜI NGHÈO (17/10 - 18/11)
Nam phát động Tháng cao
điểm “Vì người nghèo”. Sau
hơn 20 năm thực hiện cuộc
vận động (CVĐ) “Ngày Vì
người nghèo”, năm 2021 này
là năm đặc biệt nhất. Đó là
khi số người cần giúp đỡ tăng
lên. Đó cũng là khi nhiều
doanh nghiệp gặp khó khăn
do sản xuất, kinh doanh đình
trệ. Đó cũng là khi nhiều nhà
hảo tâm “hụt hơi” khi đã hết
mình tham gia các hoạt động
ủng hộ, thiện nguyện trong
đợt chống dịch vừa rồi…
Nhìn lại quãng đường ấy
những người làm Mặt trận
không khỏi không tự hào với
những đóng góp vào công
cuộc xóa đói giảm nghèo.
Từ sáng kiến của Thủ tướng
Chính phủ Phan Văn Khải,
vào đúng ngày 17/10/2000,
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung
ương MTTQ Việt Nam đã tổ
chức phát động CVĐ “Ngày
vì người nghèo” trên phạm vi
toàn quốc và lấy ngày 17/10
hàng năm là ngày “Cả nước
vì người nghèo”. Khơi đúng
mạch nguồn tương thân,
tương ái trong mỗi con người
đất Việt, CVĐ đã huy động
được sức mạnh lớn lao của
cộng đồng trong hơn 20 năm
ấy. Để rồi hôm nay, Tháng
cao điểm “Vì người nghèo”
trở thành hoạt động thường
niên. Từ Trung ương đến địa
phương, đã có biết bao cách
làm phong phú, sinh động
nhằm giúp người nghèo vơi
đi khó khăn, cùng họ tự tin trả
“sổ nghèo” để vươn lên trong
cuộc sống. Đó là những
“ngân hàng bò”, khi những
hộ nghèo được “mượn” bò

sinh sản cho đến lúc bò mẹ
sinh con; đó là những mái ấm
nghĩa tình dựng lên từ tình
đoàn kết; đó là những lớp tập
huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn
nuôi, tiếp cận cây con giống
mới do Mặt trận cùng các
đoàn thể thành viên tổ chức…
Tất nhiên, không thể
không tính những món quà
trực tiếp được trao đến cho
các hộ nghèo, dưới nhiều
hình thức khác nhau. Chỉ tính
riêng Chương trình “Cả nước
chung tay vì người nghèo”
qua gần 4 năm (từ 2017
đến tháng 9/2020) đã có
đông đảo các doanh nghiệp,
đơn vị, cá nhân ủng hộ qua
Quỹ “Vì người nghèo” các
cấp và an sinh xã hội với số
tiền trên 16.410 tỷ đồng. Từ
nguồn quỹ này, MTTQ Việt
Nam các cấp đã hỗ trợ người
nghèo xây dựng và sửa chữa
được hơn 127 nghìn nhà Đại
đoàn kết, giúp đỡ hàng trăm
nghìn người nghèo có điều
kiện phát triển sản xuất; 1,38
triêu lượt học sinh được giúp
đỡ về học tập; giúp đỡ 4,3
triệu lượt người nghèo, người
có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn được khám chữa bệnh;
xây dựng hàng ngàn công
trình dân sinh cầu đường,
lớp học, trạm xá, khám chữa
bệnh, nhà sinh hoạt cộng
đồng… và các hỗ trợ khác
giúp đỡ cho người nghèo. Từ
những “hạt mầm” ban đầu
ấy, nhiều người không chỉ
thoát nghèo, mà còn vươn
lên thành hộ khá. Đối với
Thủ đô Hà Nội, từ đầu năm
2021 đến nay, đã có 371 nhà
Đại đoàn kết được xây dựng,

sửa chữa, 3.431 hộ nghèo
được hỗ trợ 3,431 tỷ đồng,
hỗ trợ trên 200.108 suất quà
trị giá 96,59 tỷ đồng và 180
tấn hàng nhu yếu phẩm tới
người nghèo, khó khăn trên
địa bàn.
Tuy nhiên, những thành
quả ấy đang gặp thách thức
lớn, khi dịch COVID-19 xảy
ra suốt gần 2 năm qua, gây
khó khăn cho toàn xã hội,
đặc biệt là người nghèo,
người yếu thế. Sau hơn ba
thập niên kể từ ngày đổi mới,
đất nước mới gặp khó khăn
như thế. Nhưng thực tế cũng
chứng minh, đất nước từng
trải qua những thời khắc khó
khăn, thử thách ngặt nghèo
hơn rất nhiều. Bài học đoàn
kết, đồng lòng luôn là vũ khí
sắc bén giúp chúng ta vượt
qua. Thách thức rất lớn,
nhưng cũng là khi chúng ta
đang đứng trước cơ hội để nối
tiếp ý chí quật cường của cha
ông trong tự cường vượt khó
vươn lên; để viết tiếp truyền
thống tương thân, tương ái,
lá lành đùm lá rách vốn đã
trở thành tính cách dân tộc.
Triển khai thực hiện Tháng
cao điểm “Vì người nghèo”
chính là cơ hội trước mắt để
chúng ta thực hiện điều đó.
Với người làm Mặt trận,
Tháng cao điểm “Vì người
nghèo” này không chỉ đặc
biệt nhất, mà còn khó khăn
nhất. Cán bộ Mặt trận phải
dấn thân hơn nữa, sáng tạo
hơn nữa trong đánh thức tình
cảm trong mỗi người, trong
huy động nguồn lực để hỗ
trợ người nghèo. Điểm mới +
trong vận động năm nay là
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đối với tỉnh, thành phố phải
thực hiện giãn cách xã hội
toàn địa bàn để phòng,
chống dịch COVID-19 đợt
4 thì tiếp tục vận động ủng
hộ phòng, chống dịch. Còn
với các tỉnh, thành phố chưa
phải thực hiện giãn cách
xã hội toàn tỉnh, thành phố
thì tổ chức vận động để có
thêm nguồn lực chăm lo
cho người nghèo. Ông Lê
Tiến Châu - Phó Chủ tịch,
Tổng Thư ký Ủy ban Trung
ương MTTQ Việt Nam nhấn
mạnh, các hoạt động trong
Tháng cao điểm “Vì người
nghèo” phải có sự phối hợp

thống nhất giữa Ban Thường
trực Ủy ban Trung ương
MTTQ Việt Nam với các bộ,
ngành, tổ chức thành viên
MTTQ Việt Nam có liên
quan, để tránh chồng chéo
trong công tác vận động và
hỗ trợ hộ nghèo. Mặt khác,
công tác hỗ trợ vừa phải tiến
hành nhiệm vụ trước mắt,
giúp các hộ gia đình có các
hàng hóa thiết yếu cho cuộc
sống, vừa đáp ứng nhiệm
vụ lâu dài, là tạo sinh kế để
thoát nghèo.
Dẫu rằng, bản thân những
doanh nghiệp, những nhà
hảo tâm cũng gặp khó khăn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...
được, triển khai thực hiện Nghị quyết XIII
của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các
cấp; tiếp tục động viên Nhân dân tăng cường
sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các
nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội
của địa phương. Địa phương cần tổ chức tốt
các phong trào thi đua yêu nước của Nhân
dân, khích lệ, động viên những điển hình
tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu
tạo đà thi đua mới; tiếp tục vận động, huy
động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm
lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn
cảnh khó khăn đặc biệt, người dân có hoàn
cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch
COVID-19 gây ra.
Các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ,
các tổ chức đoàn thể của xã động viên Nhân
dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động
phòng ngừa dịch bệnh; phát huy tinh thần
tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ, cùng
nhau vượt qua khó khăn do đại dịch gây ra.
“Việc xây dựng đời sống văn hóa ở mỗi
gia đình, ở từng thôn, xóm có thành công hay
không là do chính mỗi chúng ta; xây dựng
khu dân cư lành mạnh, bình yên và giàu đẹp
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Song, hơn lúc nào hết, tinh
thần tương thân tương ái cần
được phát huy cao độ. Bởi
chúng ta đang sống trong
những ngày tháng mà lịch sử
sau này sẽ ghi những trang
đậm nét. Chúng ta tin tưởng,
một lần nữa, những trang
sử ấy sẽ viết rằng, truyền
thống kết đoàn, tương thân,
tương ái sẽ đưa đất nước,
giúp người nghèo, người
yếu thế vượt qua sóng cả,
để những tháng ngày khó
khăn, trở thành những tháng
ngày yêu thương trong lòng
mỗi người.v
Thanh Giang

(Tiếp theo trang 4)

là để cho chính chúng ta hưởng thụ”, Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong
muốn, người dân hãy tiếp tục phát huy
truyền thống cách mạng vẻ vang, phát
huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp
và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc,
quyết tâm phấn đấu xây dựng thôn 5, xã
Yên Sở cũng như tất cả các khu dân cư
trong toàn thành phố Hà Nội ngày càng
giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng
với truyền thống vẻ vang xã anh hùng của
Thủ đô anh hùng.
Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
và các đại biểu đã vào dâng hương tại chùa
Pháp Vũ và trồng cây lưu niệm trong khuôn
viên Nhà văn hóa xã Yên Sở.
Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội
Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Trung
ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê
Minh Hưng đã trao quà tặng xã Yên Sở và
11 gia đình tiêu biểu; 10 hộ khó khăn do ảnh
hưởng của dịch COVID-19. v
Thanh Giang
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An cư lạc nghiệp
Dù giúp đỡ người nghèo về sinh kế hay mái ấm gia đình là công việc thường xuyên, nhưng bắt
đầu từ tháng 10, tất cả các địa phương của Hà Nội bước vào giai đoạn cao điểm hành động vì
người nghèo. Những mái ấm được trao đi, cùng với tấm lòng của cộng đồng giúp những người
nghèo, người yếu thế từng bước “an cư”, để có thêm động lực phấn đấu, hướng tới “lạc nghiệp”.

H

ưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người
nghèo”, hướng tới kỷ niệm 91 năm
Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam,
đúng vào những ngày cuối tháng 10, Ủy ban
MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức trao
tặng kinh phí xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho
15 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi
hộ 40 triệu đồng trên địa bàn huyện Mỹ Đức.
Mỗi hộ còn được tặng: 01 téc nước, 01 máy lọc
nước, 01 nồi cơm điện... để phục vụ cuộc sống
hàng ngày. Bà Nguyễn Thị Sợi (thôn Đông Mỹ,
xã An Tiến) chính là một trong những hộ gia
đình được đón nhận niềm vui trong dịp này, khi
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố
Nguyễn Lan Hương trực tiếp đến khánh thành
ngôi nhà Đại đoàn kết. Chị Bùi Thị Ngân, con
dâu bà Nguyễn Thị Sợi xúc động chia sẻ: “Bố
chồng tôi là bệnh binh mất sớm, mẹ chồng thì
sức khỏe yếu. Vợ chồng tôi không có công việc
ổn định nên từ nhiều năm nay gia đình gặp
nhiều khó khăn. Nay nhờ MTTQ các cấp cùng
họ hàng, thôn xóm hỗ trợ, gia đình đã có ngôi
nhà mới khang trang, ấm áp. Ngôi nhà mới sẽ
giúp chúng tôi yên tâm làm ăn để dần có cuộc
sống ổn định”.
Căn nhà của gia đình chị Ngân, bà Sợi là
một trong 100 nhà Đại đoàn kết của Ủy ban
MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội hỗ trợ xây
dựng từ nguồn kinh phí 04 tỷ đồng do Quỹ
Thiện tâm Tập đoàn Vingroup trao tặng với
mức hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà. Năm 2021, 100
căn nhà Đại đoàn kết được MTTQ Thành phố
tập trung dành cho các hộ nghèo, cận nghèo,
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 11 huyện,
thị xã, gồm: Ba Vì, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Chương
Mỹ, Thường Tín, Phú Xuyên, Sóc Sơn, Thanh
Oai, Phúc Thọ, Thanh Trì và Sơn Tây.
Cũng trong dịp này, Ủy ban MTTQ Viiệt
Nam huyện Thường Tín tổ chức khánh thành

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương
trao hỗ trợ sinh kế cho người nghèo trên địa bàn huyện Mỹ Đức.

6 ngôi nhà Đại đoàn kết trên địa bàn các xã:
Lê Lợi, Vân Tảo… Vui mừng khi được hỗ trợ
xây dựng ngôi nhà Đại đoàn kết, chị Bùi Thị
Thủy, thôn Xâm Động, xã Vân Tảo chia sẻ:
“Đây là ước mơ bao lâu nay của gia đình tôi.
Trong suy nghĩ từ trước tới giờ, tôi chưa bao
giờ nghĩ mình sẽ có được ngôi nhà kiên cố,
không phải lo sợ khi trời mưa bão. Nhờ được
cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt
Nam huyện quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ, gia
đình tôi mới có điều kiện xây dựng ngôi nhà
mới kiên cố. Giờ đây, gia đình tôi yên tâm sống
trong ngôi nhà mới của mình và tập trung phát
triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo”.
Cùng với hỗ trợ sinh kế thoát nghèo, xây
dựng những mái ấm mang tên Đại đoàn kết
là một chủ trương lớn của Mặt trận, nhằm
giúp đỡ những người nghèo, người yếu thế
vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế xã hội, nhưng tại một số địa bàn vẫn còn hộ +
nghèo. Do đó, Mặt trận các cấp Thành phố
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đã nỗ lực vận động, huy động các nguồn lực
khác nhau xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ
nghèo. Từ nguồn quỹ vận động, hàng nghìn
hộ nghèo được vay vốn, hỗ trợ về giống,
phương tiện sản xuất, khám, chữa bệnh. Từ
đầu năm đến nay, đã có 371 nhà Đại đoàn
kết được xây dựng, sửa chữa. Ủy ban MTTQ
Việt Nam Thành phố cũng đã hỗ trợ 3,431 tỷ
đồng cho 3.431 hộ nghèo, đảm bảo 100% hộ
nghèo được hỗ trợ; triển khai hiệu quả mô hình
“Đoàn kết chống dịch”, “Chợ 0 đồng”, “Gian
hàng 0 đồng”, “Túi quà đoàn kết”… kịp thời tiếp
nhận thông tin, hỗ trợ trên 200.108 suất quà,
trị giá 96,59 tỷ đồng và 180 tấn hàng nhu yếu
phẩm tới những người nghèo, người có hoàn
cảnh khó khăn; phát động và tiếp nhận trên
5,610 tỷ đồng tiền mặt ủng hộ Chương trình
“Sóng và máy tính cho em”, kịp thời trao tặng
6.338 bộ máy tính, máy tính bảng, điện thoại
thông minh… cho các em học sinh khó khăn
trên địa bàn Thành phố.
Đặc biệt, để hưởng ứng Tháng cao điểm
“Vì người nghèo”, các hoạt động khánh thành,
tặng nhà Đại đoàn kết cũng diễn ra sôi nổi tại
các địa bàn như: Ứng Hòa, Thạch Thất, Ba
Vì, Phúc Thọ… Nguồn hỗ trợ ban đầu của Mặt
trận được ví như một “đốm lửa” nhỏ, để từ đó
bùng lên ngọn lửa lớn. Có những hộ gia đình
ban đầu được hỗ trợ khoảng 40 đến 60 triệu
đồng, sau đó, hàng xóm, láng giềng, dòng họ
người giúp vật liệu, người ủng hộ ngày công,
kết quả là đã xây dựng được những ngôi nhà
trị giá đến hơn 100 triệu đồng. Có gia đình đã
đổ được mái bằng để có ngôi nhà vững chãi.
Điển hình như gia đình ông Đoàn Văn Tư, thôn
Quang Tự (xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa) sau
2 tháng thi công, ngôi nhà Đại đoàn kết với
diện tích 70m2 đã hoàn thành với tổng giá trị
300 triệu đồng. Trong đó, Công ty cổ phần
Thương mại Vẻ đẹp Việt thảo mộc toàn cầu
hỗ trợ 80 triệu đồng.
Huyện Ba Vì cũng là địa bàn có nhiều hộ
nghèo, nhưng đang mạnh mẽ vươn lên. Chủ
tịch MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì Nguyễn
Thị Kim Oanh phấn khởi cho biết: “Năm nay,
huyện đang xây dựng 17 nhà Đại đoàn kết.
Trong quá trình triển khai, chúng tôi thường
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xuyên động viên các gia đình xác định phải
làm cẩn thận, chắc chắn; đồng thời đề nghị
chính quyền địa phương huy động xã hội hóa,
tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời hỗ trợ
các hộ khi có khó khăn, vướng mắc”.
Nói về chủ trương xây dựng nhà Đại đoàn
kết, hỗ trợ người nghèo vượt khó, bà Nguyễn
Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam thành phố Hà Nội cho biết: “Với phương
châm không để người nghèo nào bị bỏ lại
phía sau, chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm
2021, Mặt trận các cấp Thành phố đã tích
cực tuyên truyền, vận động, ủng hộ Quỹ “Vì
người nghèo” được hơn 27 tỷ đồng. Số tiền
này được sử dụng để hỗ trợ sinh kế, xây dựng
nhà Đại đoàn kết. Chúng tôi mong muốn sẽ
tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của các
tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài
thành phố Hà Nội để các hộ nghèo giảm khó
khăn về kinh tế, an tâm sản xuất, phấn đấu
vươn lên thoát nghèo”.
Năm 2021 là một năm đầy khó khăn, thách
thức đối với Thủ đô và đất nước bởi những tác
động khó lường của đại dịch COVID -19. Song,
chính trong khó khăn ấy, truyền thống tốt đẹp
của dân tộc Việt Nam lại được thổi bùng lên
bằng những hoạt động chia sẻ, tương thân,
tương ái của cả cộng đồng. Quán triệt phương
châm “Đảm bảo an sinh xã hội là trọng yếu”,
cùng với những chính sách của Thành phố,
MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã
chủ động, kịp thời tổ chức nhiều hoạt động ý
nghĩa, thiết thực để hỗ trợ người nghèo, người
có hoàn cảnh khó khăn, người dân gặp khó
khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, không
để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc.
Để công tác hỗ trợ người nghèo thiết thực,
hiệu quả, Chủ tịch Nguyễn Lan Hương đề
nghị, thời gian tới Ủy ban MTTQ Việt Nam
các cấp cần tập trung rà soát, nắm chắc số
lượng, tình hình, nhu cầu của hộ nghèo, hộ
cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn trên địa bàn để xây dựng kế hoạch
giúp đỡ cụ thể; tiếp tục đẩy mạnh việc vận
động nguồn lực, giúp đỡ người nghèo, người
có hoàn cảnh khó khăn.v
Phương Liên

XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN

Hà Nội thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Diễn biến của dịch bệnh liên tục có những thay đổi. Những ngày gần đây, số ca mắc
COVID-19 trên địa bàn Thành phố tăng lên. Nhưng với mục tiêu vừa bảo đảm an toàn
sức khoẻ, tính mạng Nhân dân, vừa khôi phục phát triển sản xuất, thành phố Hà Nội
thực hiện nghiêm các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, đồng thời có những
điều chỉnh theo hướng linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tiễn của Thành phố.
LUÔN SẴN SÀNG
THÍCH ỨNG
Trong gần 2 năm qua, Hà
Nội đã đạt được nhiều thành
tựu trong công tác chống dịch
COVID-19, với nhiều mô hình
hay xuất phát từ cộng đồng.
Số ca mắc, số người tử vong
được khống chế ở mức thấp
nhất có thể. Đến nay, dịch
bệnh từng bước được khống
chế, Thành phố đã thực hiện
thành công chương trình
tiêm vắc xin. Ban Thường vụ
Thành ủy Hà Nội đánh giá:
Đảng bộ, chính quyền và
Nhân dân Thủ đô đã đồng
sức, đồng lòng, phát huy tinh
thần đại đoàn kết toàn dân
tộc, xác định phương châm
phòng, chống dịch từ sớm,
từ xa và chuẩn bị các điều
kiện ở cấp độ cao hơn với
những giải pháp trúng, đúng
để tránh bị động, bất ngờ khi
tình huống xấu xảy ra. Do đó,
Thành phố đã cơ bản kiểm
soát được dịch bệnh và bảo
vệ an toàn cho Thủ đô.
Tuy nhiên, tình hình dịch
bệnh trên thế giới và tại Việt
Nam có thể còn diễn biến
phức tạp, khó lường. Có thể
bùng phát các đợt dịch mới

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương kiểm tra công tác phòng,
chống dịch tại thị xã Sơn Tây.

với các biến chủng mới. Đến
nay, Hà Nội đã cơ bản hoàn
thành tiêm vắc xin mũi 2
cho người trên 18 tuổi. Tuy
nhiên, số người cao tuổi,
người có bệnh nền không
đủ điều kiện tiêm vẫn còn
khá nhiều. Trong khi đó, dự
kiến có hàng triệu sinh viên,
người lao động, các nhà
đầu tư, chuyên gia, doanh
nghiệp từ các địa phương
khác chưa hoàn thành công
tác tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19 sẽ trở lại và hoạt
động trên địa bàn thành phố
Hà Nội. Trước nguy cơ dịch
bệnh có thể bùng phát và lây

lan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí
thư Thành ủy Hà Nội Đinh
Tiến Dũng vừa ký ban hành
Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban
Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
Ban Thường vụ Thành ủy Hà
Nội cũng khẳng định, việc
thực hiện có lộ trình nhưng
không chủ quan, nóng vội
với mục tiêu nhanh chóng
khôi phục và phát triển kinh
tế - xã hội; bảo đảm tốt an
sinh xã hội, an ninh chính trị,
trật tự, an toàn xã hội.
Chỉ thị số 08 nêu rõ, quán
triệt, triển khai thực hiện
Nghị quyết Hội nghị Trung +
ương 4 (khóa XIII), chỉ đạo
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của Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng, Kết luận của
lãnh đạo chủ chốt, Nghị
quyết số 128/NQ-CP, ngày
11/10/2021 của Chính phủ,
thành phố Hà Nội đã tập
trung ưu tiên mọi nguồn lực
cho công tác phòng, chống
dịch COVID-19, nỗ lực cao
nhất để cơ bản kiểm soát và
ngăn chặn không để dịch
bệnh lây lan rộng trên địa
bàn Thủ đô, địa bàn trọng
yếu của cả nước, nhất là tại
các khu vực tập trung đông
dân cư, khu công nghiệp...
Mục tiêu lãnh đạo, chỉ
đạo của Thành phố nhằm
bảo vệ tối đa sức khỏe, tính
mạng của người dân; hạn
chế thấp nhất các ca mắc,
ca chuyển bệnh nặng, tử
vong do COVID-19; tránh
các tác động xấu đến tăng
trưởng kinh tế do bị ảnh
hưởng bởi dịch bệnh, giãn
cách xã hội kéo dài, không
để suy giảm các động lực
tăng trưởng trong dài hạn,
tạo tiền đề khôi phục và
phát triển kinh tế - xã hội,
bảo đảm an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội.
HUY ĐỘNG SỨC MẠNH
CỦA MẶT TRẬN CÙNG
VÀO CUỘC
Trước tình hình trên, Ban
Thường vụ Thành ủy Hà
Nội đã đề ra các nhóm nội
dung, nhiệm vụ yêu cầu các
cấp ủy Đảng, chính quyền,
MTTQ và các tổ chức chính
trị - xã hội từ Thành phố
đến cơ sở thực hiện trong
thời gian tới. Trong đó, nhấn
mạnh đến việc tăng cường

16

Dân chủ và Đoàn kết SỐ 102
l

sự lãnh đạo, chỉ đạo của
Đảng, huy động cả hệ thống
chính trị, sức mạnh đại
đoàn kết toàn dân tộc trong
phòng, chống dịch và khôi
phục, phát triển kinh tế - xã
hội; phát huy trách nhiệm
của cấp ủy, chính quyền các
cấp, nhất là ở cơ sở, đề cao
trách nhiệm người đứng đầu
trong phòng, chống dịch,
đẩy mạnh phân cấp, phân
quyền đi đôi với kiểm tra,
giám sát.
Các cấp ủy Đảng, chính
quyền, MTTQ và các tổ
chức chính trị - xã hội từ
Thành phố đến cơ sở quán
triệt sâu sắc quan điểm đặt
sức khỏe, tính mạng người
dân lên trên hết, trước hết;
phát huy vai trò của người
dân và doanh nghiệp là
trung tâm, là chủ thể trong
phòng, chống dịch; các giải
pháp phòng, chống dịch
phải dựa trên cơ sở khoa
học, phù hợp với thực tiễn
và điều kiện của Thành
phố; đảm bảo mọi người
dân được bảo vệ tốt nhất
trước dịch bệnh, được tiếp
cận dịch vụ y tế sớm nhất,
nhanh nhất, ngay từ cơ sở;
nhưng không gây ách tắc
cho lưu thông, sản xuất.
Để đáp ứng yêu cầu linh
hoạt trong phòng, chống
dịch bệnh của Thành phố,
UVBTV Thành ủy, Chủ tịch
Ủy ban MTTQ thành phố Hà
Nội Nguyễn Lan Hương đã đi
kiểm tra việc thực hiện Chỉ
thị 08 của Thành ủy, Quyết
định 243 của UBND thành
phố Hà Nội về quy định tạm
thời thích ứng an toàn, linh

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19 tại thị xã Sơn Tây
và quận Tây Hồ.
Tại buổi kiểm tra, Chủ
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
thành phố Hà Nội Nguyễn
Lan Hương đề nghị các địa
phương không chủ quan,
lơ là, mất cảnh giác trong
công tác phòng, chống dịch;
nêu cao tinh thần của người
đứng đầu các cấp để giữ
vững “vùng xanh” an toàn
bền vững. Lực lượng chức
năng tiếp tục tuyên truyền,
vận động để cán bộ, Nhân
dân thực hiện tốt chỉ đạo của
Trung ương và Thành phố
về công tác phòng, chống
dịch; quán triệt Chỉ thị số 08CT/TU của Ban Thường vụ
Thành ủy Hà Nội về “Tăng
cường công tác lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện thích ứng
an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch COVID-19 trên
địa bàn thành phố Hà Nội”.
Các đảng bộ, chi bộ đều phải
có nghị quyết về công tác
phòng, chống dịch.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam thành phố Nguyễn
Lan Hương cũng đề nghị các
địa phương thường xuyên
kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở
các cơ quan, đơn vị, tổ chức
thực hiện phòng, chống dịch
COVID-19 với thông điệp
“5K + vắc xin + công nghệ”.
Cán bộ địa bàn phải “đi từng
ngõ, gõ từng nhà” nắm chắc
di biến động dân cư, nhất
là các khu nhà trọ để kiểm
soát tốt người từ vùng dịch
và nơi khác về cư trú tại địa
(Xem tiếp trang 21

XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN

Nâng tầm quy hoạch,

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hướng tới xây dựng một
đô thị xanh, thông minh,
hiện đại, đáng sống, Thành
ủy Hà Nội đã ban hành
Chương trình số 05-CTr/
TU về “Đẩy mạnh công
tác quy hoạch, quản lý quy
hoạch; nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý, sử dụng
tài nguyên, bảo vệ môi
trường; chủ động phòng,
chống thiên tai, cứu hộ, cứu
nạn, ứng phó với biến đổi
khí hậu trên địa bàn thành
phố Hà Nội, giai đoạn 2021
- 2025”. Để hiện thực hóa
những mục tiêu, nhiệm vụ
Chương trình đề ra, cần
phát huy vai trò của Mặt
trận, các đoàn thể Nhân
dân trong giám sát, phản
biện xã hội; vận động Nhân
dân bảo vệ môi trường, ứng
phó với biến đổi khí hậu...

Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, công trình hướng tới
xây dựng đô thị xanh, hiện đại, đáng sống.

ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
THÔNG MINH, HIỆN ĐẠI

Trên cơ sở đánh giá kết
quả đạt được trong giai
đoạn 2015 - 2020, những
hạn chế, khuyết điểm,
nguyên nhân, Chương trình
số 05-CTr/TU của Thành
ủy Hà Nội (khóa XVII) đã
đề ra mục tiêu tổng quát
của giai đoạn 2021 - 2025
là: Phát triển Thủ đô nhanh
và bền vững theo hướng đô
thị xanh, Thành phố thông
minh, hiện đại; đẩy mạnh
công tác quy hoạch, tạo
tiền đề cho việc quản lý đất

đai, đầu tư, xây dựng, phát
triển đô thị theo quy hoạch;
quản lý, sử dụng hiệu quả
các nguồn tài nguyên; chú
trọng tạo lập, gìn giữ và bảo
vệ môi trường xanh, sạch,
đẹp; chủ động phòng,
chống thiên tai, cứu hộ,
cứu nạn, ứng phó với biến
đổi khí hậu, tạo lập môi
trường sống an toàn, văn
minh, hiện đại. Cùng với
đó, Chương trình đã đề ra
17 mục tiêu cụ thể, 13 chỉ
tiêu chủ yếu, 29 nhiệm vụ
trọng tâm thực hiện giai
+
đoạn 2021 - 2025.
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Về nhiệm vụ, đối với
công tác quy hoạch, tổ
chức thực hiện và quản lý
theo quy hoạch có 8 nhiệm
vụ. Đối với quản lý, sử
dụng tài nguyên, bảo vệ
môi trường, có 14 nhiệm
vụ. Đáng chú ý là: Đề xuất
các giải pháp tăng nguồn
vốn đầu tư (từ nguồn thu
về đất) cho công tác bồi
thường, giải phóng mặt
bằng…; hoàn thành phê
duyệt danh mục nhà, đất
phải di dời theo quy hoạch;
vận hành hiệu quả, chia sẻ
cơ sở dữ liệu đất đai, phục
vụ quản lý hiệu quả trong
phát triển kinh tế - xã hội;
tăng cường quản lý, kiểm
tra, giám sát, ngăn ngừa
ô nhiễm môi trường, triển
khai các giải pháp kiểm
soát ô nhiễm không khí;
triển khai công nghệ mới,
xử lý cơ bản ô nhiễm môi
trường nước của hệ thống
hồ, ao; từng bước làm sống
lại các sông: Nhuệ, Đáy,
Tô Lịch, Tích, Kim Ngưu,
Lừ, Sét...
Đối với phòng, chống
thiên tai, cứu hộ, cứu nạn,
ứng phó biến đổi khí hậu,
có 7 nhiệm vụ. Trong đó
đáng chú ý là: Nghiên cứu,
bổ sung, ứng dụng khoa
học, công nghệ trong chỉ
đạo, điều hành, quan trắc,
dự báo, cảnh báo; thực
hiện Kế hoạch quốc gia
thích ứng với biến đổi khí
hậu giai đoạn 2021 - 2025,
tầm nhìn đến năm 2030.
Thực hiện có hiệu quả
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Thỏa thuận Paris về biến
đổi khí hậu. Thực hiện các
cam kết quốc tế về giảm
phát thải khí nhà kính...

TẬP TRUNG TRIỂN KHAI
CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

Để hoàn thành các mục
tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề
ra, Chương trình đã xác
định 41 giải pháp trọng tâm
sẽ thực hiện trong giai đoạn
2021 - 2025. Trong công
tác quy hoạch và quản lý
quy hoạch có 21 giải pháp
về nâng cao hiệu lực, hiệu
quả quản lý, sử dụng tài
nguyên, bảo vệ môi trường;
về chủ động phòng, chống
thiên tai, cứu hộ, cứu nạn,
ứng phó biến đổi khí hậu
gồm 15 giải pháp.
Về các giải pháp phòng
chống thiên tai, cứu hộ, cứu
nạn, ứng phó biến đổi khí
hậu, Thành phố xác định:
Tiếp tục triển khai đồng
bộ nhiều biện pháp nhằm
giảm thiểu đến mức thấp
nhất thiệt hại do thiên tai
xảy ra. Triển khai các giải
pháp công trình theo quy
hoạch, kế hoạch phòng,
chống thiên tai. Triển khai
kế hoạch đầu tư công và
các chương trình, đề án, dự
án được phê duyệt: Dự án
nạo vét sông Nhuệ, sông
Đáy; thực hiện các hạng
mục Chương trình nâng
cấp đê sông... Điều tra, rà
soát các khu vực thường
chịu tác động của thiên tai
như ngập lụt, lũ, lũ quét,
sạt lở, sụt lún đất do mưa

lũ hoặc dòng chảy... Làm
tốt công tác phân tích, dự
báo tình hình, ban hành
các văn bản chỉ đạo trong
quản lý Nhà nước về phòng
cháy, chữa cháy và cứu
nạn, cứu hộ có trọng tâm,
trọng điểm...
Để thực hiện có hiệu
quả Chương trình 05,
Ủy ban MTTQ Việt Nam
Thành phố cũng đã cụ thể
hóa bằng nhiều hoạt động
cụ thể, phù hợp với tình
hình thực tế cũng như chức
năng, nhiệm vụ của MTTQ
các cấp. Trong đó, công
tác bảo vệ môi trường được
đặc biệt coi trọng, nhất là
việc thực hiện ở từng khu
dân cư. Để thực hiện tốt
hoạt động này, MTTQ các
cấp cần lồng ghép các nội
dung bảo vệ môi trường
gắn với tiêu chí xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn
minh và coi đây là cơ sở
quan trọng để xây dựng,
bình xét gia đình văn hóa,
KDC văn hóa vào mỗi dịp
cuối năm. Đặc biệt, MTTQ
Thành phố đã ký kết với Sở
Tài nguyên và Môi trường,
các tổ chức tôn giáo của
30 quận, huyện, thị xã cam
kết bảo vệ môi trường, ứng
phó với biến đổi khí hậu;
phòng chống thiên tai, bão
lũ. Đây là cơ sở để các địa
phương phối hợp thực hiện
tốt các nội dung mà Thành
phố đặt ra, góp phần xây
dựng Thủ đô văn minh,
hiện đại.v
Hoa Lâm

XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN

Lan tỏa tinh thần Hà Nội vì cả nước

T

rong những ngày
tháng 10 vừa qua,
mưa lũ và ảnh hưởng
của áp thấp nhiệt đới đã lại
gây ngập úng ở một số địa
phương, làm thiệt hại về
người, tài sản, hoa màu và
các công trình giao thông
trên địa bàn các tỉnh miền
Trung và một số tỉnh phía
Bắc nước ta, trong đó có
7 tỉnh bị thiệt hại lớn như:
Nghệ An, Quảng Trị, Quảng
Nam, Quảng Bình, Thừa
Thiên Huế và Hòa Bình,
Lào Cai.
Với tinh thần “Tương
thân, tương ái”, “Hà Nội vì
cả nước, cùng cả nước”,
đồng thời thể hiện sự quan
tâm, chia sẻ của Đảng bộ,
chính quyền và Nhân dân
Thủ đô tới Nhân dân các
tỉnh bị thiệt hại do thiên tai,
chiều ngày 12/11/2021,
Thành ủy - HĐND - UBND
- Ủy ban MTTQ Việt Nam
thành phố Hà Nội đã trao
kinh phí hỗ trợ 7 tỉnh miền
Trung và Tây Bắc bị ảnh
hưởng lớn của đợt mưa lũ để
khắc phục hậu quả thiệt hại
với tổng kinh phí 7 tỷ đồng.
Tham dự chương trình có
UVTW Đảng, Phó Bí thư
Thường trực Thành ủy Hà
Nội Nguyễn Thị Tuyến;
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung
ương MTTQ Việt Nam,
UVBTV Thành ủy, Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam
Thành phố Nguyễn Lan
Hương; cùng lãnh đạo các

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao hỗ trợ cho
tỉnh Hòa Bình.

tỉnh, thành phố Nghệ An,
Quảng Trị, Quảng Nam,
Quảng Bình, Thừa Thiên
Huế và Hòa Bình, Lào Cai
Tại buổi gặp mặt và trao
kinh phí hỗ trợ khắc phục
hậu quả bão lụt cho các tỉnh
miền Trung, Tây Bắc, thay
mặt lãnh đạo thành phố Hà
Nội, đồng chí Nguyễn Lan
Hương - Phó Chủ tịch Ủy
ban Trung ương MTTQ Việt
Nam, UVBTV Thành ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam thành phố Hà Nội bày
tỏ sự cảm thông sâu sắc,
chia sẻ những mất mát, đau
thương, gửi lời chia buồn
đến những gia đình có người
thân bị nạn do mưa lũ đồng
thời đề nghị các tỉnh khảo
sát nhu cầu của bà con vùng
bị ảnh hưởng bởi mưa lũ để
tập trung hỗ trợ kịp thời,
hiệu quả, thiết thực, giúp

bà con sớm ổn định cuộc
sống. Đồng chí cũng cho
biết thêm, năm 2020, trước
những thiệt hại nặng nề về
người và tài sản do bão lũ
gây ra tại các tỉnh miền
Trung, các cấp, các ngành,
các cơ quan, đơn vị và nhân
dân Thủ đô đã phát huy tinh
thần “Thương người như thể
thương thân”, “Lá lành đùm
lá rách”, đã tích cực ủng hộ
và có nhiều hoạt động thiết
thực, chia sẻ với đồng bào
miền Trung. Đảng bộ, chính
quyền và Nhân dân Thủ đô
đã kịp thời hỗ trợ hơn 91 tỷ
đồng tới Nhân dân các tỉnh
miền Trung, Tây Nguyên.
Năm 2021, ngay sau khi
nắm được thông tin về tình
hình thiệt hại của các tỉnh
miền Trung và Tây Bắc,
(Xem tiếp trang 29)
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Nâng cao chất lượng Công tác Mặt trận
Trong giai đoạn mới, vị trí,
vai trò của MTTQ Việt
Nam trong hệ thống chính
trị đang được đề cao, phạm
vi hoạt động ngày càng mở
rộng, nhiệm vụ cũng đa dạng
và gắn với các lĩnh vực của
đời sống xã hội. Vì vậy, nâng
cao chất lượng hoạt động
của đội ngũ cán bộ Mặt trận
các cấp trên địa bàn thành
phố Hà Nội là yếu tố được
quan tâm hàng đầu để các
phong trào, hoạt động của
Mặt trận ngày càng sôi nổi,
có chiều sâu.

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và
nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm “Thực trạng tổ chức và hoạt động
của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương trong giai đoạn hiện nay”.

LÀM “CẦU NỐI” VỮNG CHẮC
Trong phong trào xây dựng nông thôn mới
của xã Đồng Thái (huyện Ba Vì), Nhân dân đã
tự nguyện hiến hơn 3.000m2 đất, góp hơn 10
tỷ đồng, tham gia hơn 30.000 ngày công làm
đường giao thông nông thôn, giao thông thủy
lợi nội đồng và xây dựng các công trình phúc
lợi. 4/4 thôn và 47/47 dòng họ đăng ký thôn,
dòng họ tự quản; 100% gia đình và khu dân
cư (KDC) ký cam kết về an toàn giao thông.
Chia sẻ về những đổi thay của quê hương, bà
Đinh Thị Lợi, thôn Thái Bình, xã Đồng Thái cho
biết: “Cán bộ Mặt trận xã và thành viên các ban
Công tác Mặt trận (CTMT) thôn đã đi sâu, đi
sát, nắm chắc tình hình từng KDC để tuyên
truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ
trương, cuộc vận động”.
Giữ vai trò trung tâm trong thực hiện đại
đoàn kết toàn dân tộc, cán bộ Mặt trận xã Trung
Châu (huyện Đan Phượng) và các ban CTMT
luôn đổi mới tuyên truyền, vận động để người
dân có điều kiện tiếp cận chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,
đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Chủ
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Châu Bùi
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Văn Hưng chia sẻ: “Hướng về Nhân dân và được
dân tin yêu nên thời gian qua, Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã đã vận động Nhân dân ủng hộ tiền
và hiện vật trị giá hơn 200 triệu đồng phục vụ
công tác phòng, chống dịch COVID-19”.
Hướng các hoạt động về cơ sở, MTTQ Việt
Nam các cấp của Thành phố đã phát huy tốt vai
trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính
trị và đời sống xã hội. Nội dung và phương thức
hoạt động của Mặt trận có nhiều đổi mới, tổ chức
thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các
phong trào thi đua yêu nước, phát huy quyền
làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia xây
dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát,
phản biện xã hội… Tuy nhiên, theo Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đồng Nhân
(quận Hai Bà Trưng) Nguyễn Thu Huyền, cái
khó trong CTMT ở cơ sở hiện nay là: “Mặc dù số
lượng thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam của
phường đông nhưng còn thiếu một số vị đại diện
các lĩnh vực chuyên môn và cá nhân tiêu biểu.
8/8 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban CTMT nên
thời gian dành cho CTMT chưa được nhiều”.
Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt
động của ban CTMT ở KDC”, Ủy ban MTTQ

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC MẶT TRẬN: KINH NGHIỆM VÀ THỰC TIỄN
Việt Nam Thành phố đã chú trọng trẻ hóa đội
ngũ cán bộ, nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp
vụ. Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, 100% Chủ
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, huyện đều
trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên, theo Phó Chủ
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình Cao
Thị Quế Hương: “Cán bộ trẻ có thế mạnh về
việc cập nhật và ứng dụng công nghệ thông tin
nhưng uy tín với Nhân dân lại chưa được như
cán bộ cao tuổi nên công tác tuyên truyền, vận
động cũng gặp khó khăn nhất định”.
TÍCH CỰC GỠ KHÓ
Toàn Thành phố có hơn 4.000 cán bộ Mặt
trận cấp cơ sở, trong đó chiếm 73% Bí thư Chi
bộ kiêm Trưởng ban CTMT.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ
Việt Nam Thành phố Nguyễn Anh Tuấn cho
biết: “Để hoạt động có trọng tâm, trọng điểm,
tránh tình trạng “trận nào cũng có mặt” nhưng
không rõ việc, những năm gần đây Ủy ban
MTTQ Việt Nam Thành phố đều làm việc với
tất cả các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và
các đoàn thể ở quận, huyện để có hướng chỉ
đạo, đưa CTMT đạt kết quả cao hơn”. Ngoài
ra, hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành
phố thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kỹ năng,
nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các cấp; lựa
chọn chương trình phối hợp liên tịch với UBND
Thành phố để triển khai thực hiện trong hệ
thống Mặt trận. Việc đổi mới phương thức hoạt

động của Mặt trận còn được thực hiện qua 3
kênh chính: hệ thống Mặt trận; thông qua các
tổ chức thành viên; thông qua các cá nhân
tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng, các
chuyên gia, nhà khoa học… Là cán bộ trẻ làm
CTMT, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
Đa Tốn (huyện Gia Lâm) Nguyễn Văn Đà chia
sẻ: “Đối tượng của Mặt trận là đông đảo quần
chúng Nhân dân, vì vậy cán bộ Mặt trận phải
vừa có uy tín, kinh nghiệm công tác, vừa có
kiến thức ở nhiều lĩnh vực. Do vậy, chúng tôi
xác định sẽ thường xuyên trau dồi, học hỏi về
chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, sẵn
sàng giải đáp được nhiều vấn đề mà Nhân
dân phản ánh”. Với mục tiêu nâng cao hiệu
quả CTMT, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
quận Đống Đa Đỗ Trọng Nam bày tỏ: “Chúng
tôi khuyến khích đội ngũ cán bộ thường xuyên
rèn luyện phong cách, đổi mới cách làm việc
để gắn bó chặt chẽ với Nhân dân, tác phong
gần dân, tôn trọng dân, có trách nhiệm với
dân và nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn
dân làm và làm cho dân tin”.
Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập hợp,
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy
mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực
xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam
các cấp của Thành phố sẽ tiếp tục xây dựng,
củng cố về tổ chức, đổi mới nội dung, phương
thức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động…v
Hiền Phương

Hà Nội thích ứng an toàn, linh hoạt...
phương. Trạm y tế các phường cần được
rà soát, mua sắm, bổ sung trang thiết bị y
tế. Các địa phương cần nhanh chóng tiến
hành diễn tập cho các trạm y tế lưu động
để không bị động, lúng túng khi đưa vào
vận hành. Việc chuẩn bị tổ chức tiêm vắc
xin cho các cháu dưới 18 tuổi cần được xây
dựng kế hoạch cụ thể; rà soát, chấn chỉnh
quy trình tiêm vắc xin cho người dân, không
được để xảy ra sự cố đáng tiếc.
“Đặc biệt, trong những ngày này, các tổ
dân phố, khu dân cư trên địa bàn thị xã sẽ

(Tiếp theo trang 16)

tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố
đề nghị Mặt trận các cấp và địa phương lựa
chọn nội dung, địa điểm, quy mô hình thức
tổ chức bảo đảm yêu cầu công tác phòng,
chống dịch bệnh. Không nhất thiết địa bàn
dân cư nào cũng tổ chức tập trung. Không tổ
chức bữa cơm “đại đoàn kết”. Quan tâm tôn
vinh, cổ vũ, động viên tinh thần Nhân dân
trong công tác phòng, chống dịch bệnh…”,
bà Nguyễn Lan Hương chia sẻ. v
Sông Hồng
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GỠ KHÓ CHO HOẠT ĐỘNG
GIÁM SÁT ĐẢNG VIÊN NƠI CƯ TRÚ
Giám sát cán bộ, đảng viên nơi cư trú là hoạt động góp phần giúp đảng viên thực hiện tốt
nghĩa vụ công dân nơi cư trú, củng cố mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân. Tuy nhiên,
để hoạt động này đạt hiệu quả cao vẫn rất cần sự hướng dẫn, chỉ đạo sát sao hơn nữa của
Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, sự vào cuộc của cấp ủy Đảng chính quyền địa phương.

Chủ nhiệm Hội đồng
tư vấn Dân chủ
pháp luật, Ủy ban
MTTQ Việt Nam
thành phố Hà Nội
Phạm Ngọc Thảo
góp ý dự thảo
nhận xét đảng viên
nơi cư trú.

KHÁNH QUAN VÀ CÔNG TÂM
Là địa phương có 113 đảng viên đang công
tác ở các cơ quan nên ban Công tác Mặt trận
(CTMT) khu dân cư (KDC) số 10 phường
Khương Đình được quận Thanh Xuân chọn
thí điểm thực hiện giám sát đảng viên nơi cư
trú. Cách làm của KDC số 10 là vào dịp cuối
năm, ban CTMT cùng tổ trưởng tổ dân phố,
trưởng các chi hội đoàn thể họp để đánh giá
từng đảng viên và tổng hợp gửi về Bí thư chi
bộ nhằm bảo đảm khách quan, đề cao được
vai trò của Mặt trận và các đoàn thể. Với đảng
viên chưa thực sự nhiệt tình tham gia sinh hoạt
tại địa phương, cán bộ Mặt trận sẽ góp ý trực
tiếp trước khi nhận xét. Bà Bùi Thu Én - Trưởng
ban CTMT KDC số 10, phường Khương Đình
cho biết: Với cách làm này, các đảng viên 2
chiều của KDC số đều hài lòng và tích cực
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tham gia các hoạt động tại địa phương. Điển
hình là trong đợt dịch vừa qua, đảng viên 2
chiều đã thể hiện rõ việc nêu gương, cùng
Nhân dân ủng hộ được hơn 26 triệu đồng cho
công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nhiều
đảng viên còn tự giác tham gia các chốt trực
bảo vệ “Vùng xanh an toàn”.
Còn tại tổ dân phố số 26, phường Trung
Hòa (quận Cầu Giấy), nơi có 70 đảng viên
sinh hoạt 2 chiều, vào đầu năm ban CTMT và
tổ dân phố sẽ họp để giao nhiệm vụ cho thành
viên các tổ chức quần chúng phụ trách đảng
viên 2 chiều theo địa bàn dân cư. Cuối năm
khi đến kỳ nhận xét, ban CTMT và Chi ủy sẽ
tập hợp giấy nhận xét trong khoảng thời gian
một tuần và tổ chức nhận xét trong một ngày
với sự tham gia của Chi ủy và ban CTMT nên
được đảng viên và Nhân dân đánh giá cao.

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC MẶT TRẬN: KINH NGHIỆM VÀ THỰC TIỄN
Trưởng ban CTMT tổ dân phố số 26 Phạm
Thị Lượng chia sẻ: ‘Với sự gắn kết này, đảng
viên 2 chiều tham gia họp hành, tích cực đóng
góp ý kiến xây dựng địa phương ngày càng
nhiều hơn. Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua,
chỉ trong 3 ngày phát động ủng hộ công tác
phòng, chống dịch, Nhân dân đã ủng hộ được
180 triệu đồng, trong đó nhiều đảng viên 2
chiều ủng hộ từ 5 triệu đến 10 triệu đồng”.
Là địa phương có 60 đảng viên 2 chiều,
Trưởng ban CTMT thôn Vực, xã Thanh Liệt
(huyện Thanh Trì) Bùi Thế Lợi cho biết: “Đến
kỳ nhận xét, thôn sẽ thông báo tất cả các
thành viên ban CTMT, các trưởng, phó ban
ngành cùng tham gia và đọc tên từng người
để các thành viên nhận xét, tránh cảm tính,
ảnh hưởng đến đảng viên”.
VẪN CẦN GỠ KHÓ
Thực hiện việc giám sát đảng viên 2 chiều
ở nơi cư trú, từ năm 2018, Ban Thường trực
Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã xây
dựng và triển khai Hướng dẫn số 60/HD-MTTQ-BTT tới hệ thống MTTQ và các tổ chức
chính trị xã hội trên địa bàn để thực hiện. Qua
hoạt động, Mặt trận các cấp cũng đã nhận
được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các
cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền
và các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là
sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo đảng viên
và quần chúng Nhân dân. Tuy nhiên, ban
CTMT các địa phương cũng gặp những khó
khăn như: Vẫn còn tình trạng có nơi cấp ủy
chưa chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện giám
sát đảng viên nơi cư trú. Nhiều nơi, chỉ có Chi
ủy hoặc Bí thư Chi bộ nhận xét mà không có
ý kiến xác nhận của đại diện ban CTMT. Có
chi bộ, tổ dân phố số lượng đảng viên 2 chiều
rất đông, thời gian gặp gỡ, tiếp xúc còn hạn
chế nên việc nhận xét từng đảng viên gặp
khó khăn…
Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TƯ của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Quy định
về trách nhiệm của đảng viên đang công
tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức
đảng và Nhân dân nơi cư trú”, Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã

xây dựng Hướng dẫn số 30/HD-MTTQ-BTT
ngày 29/10/2021 thực hiện công tác này thay
thế cho Hướng dẫn 60/HD-MTTQ-BTT.
Ông Vũ Thành Vĩnh - thành viên Hội đồng tư
vấn Dân chủ và Pháp luật của Ủy ban MTTQ
Việt Nam Thành phố kiến nghị: “MTTQ Việt
Nam Thành phố cần xem xét việc chỉ nhận
xét đảng viên sinh hoạt tại địa phương từ 6
tháng trở lên. Việc nộp phiếu cần tập trung, tổ
chức nhận xét nên làm trong tháng 11 và có
sự giám sát của Bí thư Chi bộ và Trưởng ban
CTMT để bảo đảm khách quan. Mẫu phiếu
phải gắn gọn, thiết thực để địa phương dễ
nhận xét…”.
Trưởng ban CTMT tổ dân phố số 23
phường Long Biên (quận Long Biên) Nguyễn
Mạnh Hiến đề nghị: “Sau khi Ủy ban MTTQ
Việt Nam Thành phố ban hành hướng dẫn
mới cần triển khai đồng bộ tới các ban CTMT
tổ dân phố. Cùng với đó, đề nghị Ban Thường
vụ Thành ủy có văn bản chỉ đạo các cấp ủy
Đảng cơ sở, đặc biệt là các Bí thư Chi bộ thực
hiện đầy đủ theo Quyết định 213-QĐ/TƯ, bảo
đảm tính đồng bộ giữa Đảng và Mặt trận”.
Trưởng ban CTMT thôn Vực, xã Thanh Liệt
(huyện Thanh Trì) Bùi Thế Lợi bày tỏ: “Tôi
mong muốn MTTQ Việt Nam Thành phố gửi
văn bản cho các cơ quan trên địa bàn Thành
phố nêu rõ vai trò, trách nhiệm của đảng viên
đối với Mặt trận cơ sở nơi mình cư trú như một
lời nhắc nhở để họ bớt đi suy nghĩ “một trăm
cái lý không bằng một tý cái tình” khi đưa phiếu
nhận xét”.
UVBTV Thành ủy, Chủ tịch MTTQ Việt
Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương khẳng
định, trên cơ sở tham khảo các ý kiến đóng
góp của những người trực tiếp làm CTMT,
công tác Đảng, MTTQ Việt Nam Thành phố
sẽ tiếp thu đầy đủ, chắt lọc và sớm ban hành
hướng dẫn trên tinh thần dễ hiểu, rõ chủ thể,
quy trình... để thực hiện một cách đồng bộ,
khoa học và hiệu quả. Có như vậy mới phát
huy được sự gương mẫu của cán bộ, đảng
viên trong công tác Đảng cũng như mọi hoạt
động ở địa phương, tạo sự tin tưởng và đồng
thuận trong quần chúng Nhân dân. v
Hiền Phương
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Tin hoạt động Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã tháng 11
QUẬN BA ĐÌNH
Tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm
“Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm
2021, số tiền ủng hộ đạt 2.095 triệu đồng.
Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác
Mặt trận năm 2021 đến các đồng chí Ủy
viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 14
phường và Trưởng ban công tác Mặt trận
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức trao hỗ trợ cho gia đình
gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

rà soát, thẩm định và cấp kinh phí hỗ trợ
cho 3.719 người khó khăn do ảnh hưởng
của dịch bệnh COVID-19 với số tiền trên
1,8 tỷ đồng.

Quận Ba Đình triển khai kế hoạch tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết
toàn dân tộc năm 2021”.

151 địa bàn dân cư thuộc quận. Tổ chức
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm
2021 diễn ra từ ngày 01/11 đến hết ngày
18/11/2021, đảm bảo trang trọng, vui tươi,
an toàn, thiết thực phù hợp theo tình hình
dịch bệnh của từng địa bàn.
HUYỆN MỸ ĐỨC
Vận động, ủng hộ Quỹ phòng, chống
dịch COVID-19 được trên 3,6 tỷ đồng
ủng hộ mua vắc xin và công tác phòng
chống dịch. Kêu gọi ủng hộ Chương trình
“Sóng và máy tính cho em” giúp các em
học sinh có hoàn cảnh khó khăn có các
thiết bị để học trực tuyến. Phối hợp với
Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup hỗ
trợ xây dựng 15 ngôi nhà Đại đoàn kết với
tổng kinh phí là 600 triệu đồng. Tổ chức
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QUẬN CẦU GIẤY
Đã tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng,
chống dịch COVID-19 được trên 13 tỷ đồng;
ủng hộ công tác phòng, chống dịch được
hơn 2,5 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác an
sinh xã hội, đợt 1 đã trao 4.962 suất quà
trị giá 1.580.250.000 đồng cho các hộ gia
đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
các phường, tiếp tục rà soát hỗ trợ đợt 2,
đợt 3 cho người dân gặp khó khăn do ảnh
hưởng của đại dịch COVID-19. Phát động

Quận Cầu Giấy tổ chức Chương trình chung tay hành động đẩy lùi
dịch COVID-19.

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC MẶT TRẬN: KINH NGHIỆM VÀ THỰC TIỄN
ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho
em” được 130 triệu đồng và trao 163 máy
trị giá 967 triệu đồng cho các cháu có hoàn
cảnh khó khăn không có thiết bị học tập.
Hỗ trợ xây dựng 02 nhà Đại đoàn kết cho
hộ nghèo và trao tặng 10 máy tính bảng
cho học sinh con hộ nghèo tại huyện Ba Vì.

hỗ trợ 238 thiết bị phục vụ học tập trực
tuyến cho các em học sinh có hoàn cảnh
khó khăn; Tiếp thêm ý chí và sự quyết tâm
cho các em trong học tập, cuộc sống.
HUYỆN THANH TRÌ
Huy động các nguồn lực hỗ trợ nhu yếu
phẩm thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày
cho các hộ dân gặp khó khăn, người dân tại
các khu vực bị cách ly, phong tỏa; tặng quà
cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ trực
chốt; kêu gọi vận động các tầng lớp Nhân
dân, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp
ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19.
Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự kêu gọi
các nhà hảo tâm tổ chức những chuyến xe
lưu động “Gian hàng 0 đồng”… trao tặng,
hỗ trợ các hộ nghèo, hộ gặp khó khăn do
ảnh hưởng của dịch COVID và tại các khu
vực bị phong tỏa, cách ly trên 30 nghìn

HUYỆN CHƯƠNG MỸ
Đã vận động ủng hộ Quỹ phòng, chống
dịch COVID-19 với tổng số tiền mặt hơn
12,4 tỷ đồng và hàng hóa trị giá trên 1,8
tỷ đồng. Trích Quỹ phòng, chống dịch hỗ
trợ trên 509 triệu đồng, 25.500 chiếc khẩu
trang y tế, 02 chiếc giường Inox, hơn 5,3
tấn gạo, 150 suất nhu yếu phẩm cho các
lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng
chống dịch, 21 nhóm công nhân lao động
ngoại tỉnh và 240 hộ nghèo, cận nghèo,
hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
huyện. MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện đã triển khai kế hoạch liên
ngành về vận động ủng hộ, hỗ trợ lương
thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho 6
quận nội thành Hà Nội trên 579 triệu đồng
cùng hàng hóa trị giá 200 triệu đồng. Triển
khai vận động ủng hộ Chương trình “Sóng
và máy tính cho em” được trên 350 triệu
đồng, đã đề xuất Thành phố hỗ trợ và trao
tặng 21 bộ máy vi tính cho các em học sinh
với trị giá trên 178 triệu đồng. Cùng đó các
đơn vị, trường học, các nhà hảo tâm... đã

“Gian hàng không đồng” - thắm đượm tình quân dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ tiếp nhận ủng hộ
Quỹ phòng, chống dịch COVID-19.

suất quà với tổng trị giá trên 8 tỷ đồng. Kêu
gọi hưởng ứng Chương trình “Sóng và Máy
tính cho em”, MTTQ huyện đã trao tặng 02
máy tính, 08 điện thoại, 1.000 quyển vở.
Triển khai tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết
toàn dân tộc bằng các hình thức phù hợp
tùy theo tình hình dịch bệnh của từng địa
phương, tạo được khí thế thi đua, thúc đẩy
thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của
địa phương. v
BTG
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ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC - NGUỒN LỰC SỨC MẠNH
PHÒNG CHỐNG DỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ

K

hông phải ngẫu nhiên
mà trong các bài nói
và bài viết, từ “Đoàn
kết” Bác Hồ nhắc tới hơn hai
nghìn lần và từ “Đại đoàn
kết” Bác nhắc tới hơn tám
mươi lần. Chính vì từ trong
lịch sử và thực tiễn cách
mạng, Bác nhận ra nguồn
gốc sức mạnh và mọi thắng
lợi của cách mạng Việt Nam
từ ngày thành lập Đảng đến

nền vững, gốc tốt, còn phải
đoàn kết các tầng lớp Nhân
dân khác”. Trong Di chúc
thiêng liêng, Bác Hồ kính
yêu đã căn dặn: “Đoàn kết
là một truyền thống cực kỳ
quí báu của Đảng và dân ta.
Các đồng chí từ Trung ương
đến chi bộ cần giữ gìn sự
đoàn kết nhất trí trong Đảng
như giữ gìn con ngươi của
mắt mình”. Bác cũng đã nói:

“Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được”. Bác Hồ thăm Nhân dân xã Nam Cường,
huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (tháng 3/1962).
Ảnh: T.L

nay đều bắt nguồn từ đoàn
kết. Bác chỉ rõ: “Đại đoàn
kết tức là trước hết phải
đoàn kết đại đa số Nhân
dân, mà đại đa số Nhân dân
là công nhân, nông dân và
các tầng lớp Nhân dân lao
động khác. Đó là nền gốc
của đại đoàn kết. Nó cũng
như cái nền của nhà, cái
gốc của cây. Nhưng đã có
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“Trong bầu trời không có gì
quí bằng Nhân dân. Trong
thế giới không có gì mạnh
bằng lực lượng đoàn kết của
Nhân dân”. Và Bác khẳng
định chân lý: “Đoàn kết là
một sức mạnh vô địch của
chúng ta để khắc phục khó
khăn, để dành thắng lợi”.
Thực hiện lời dạy của Bác,
Đảng ta đã chăm lo xây dựng

và củng cố khối đại đoàn
đoàn kết dân tộc. Trong cơ
cấu tổ chức cũng như chức
năng, nhiệm vụ của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và hệ
thống mặt trận các cấp đã
thể hiện sinh động tư tưởng
đại đoàn kết của Bác Hồ.
Các tổ chức chính trị - xã
hội và nghề nghiệp, các dân
tộc và nhân sĩ trí thức, đồng
bào trong nước và kiều bào
ở nước ngoài cùng tập hợp
trong ngôi nhà đại đoàn kết
dân tộc là Mặt trận Tổ quốc
(MTTQ) Việt Nam.
Tình hình hai năm qua,
trong bối cảnh trong nước và
thế giới biến động đầy cam
go thử thách, nhất là do đại
dịch COVID-19 gây tác động
nguy hại đến mọi mặt chính
trị, kinh tế - xã hội và an ninh
- trật tự; Đảng, Nhà nước và
MTTQ Việt Nam đã khơi dậy
nguồn lực sức mạnh đại đoàn
kết toàn dân để chống dịch
và phát triển. Khi ca bệnh đầu
tiên xuất hiện không lâu, ngày
29/1/2020, Ban Bí thư đã ban
hành công văn số 79-CV/TW
gửi các tỉnh, thành phố, các
cơ quan Trung ương yêu cầu
phải coi phòng, chống dịch
là nhiệm vụ “trọng tâm, cấp
bách”. Từ đó, kêu gọi toàn
thể Nhân dân cả nước đoàn
kết một lòng, thống nhất ý chí
và hành động để tham gia
chống dịch với quyết tâm cao,
nỗ lực lớn. Ngày 30/3/2020,
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Nguyễn Phú Trọng ra lời kêu
gọi toàn thể dân tộc Việt Nam
ta hãy cùng chung sức, đồng
lòng vượt qua mọi khó khăn,
thách thức để chiến thắng
đại dịch COVID-19. Lời kêu
gọi nêu rõ: “Với tinh thần coi
sức khỏe và tính mạng của
con người là trên hết, tôi kêu
gọi toàn thể đồng bào, đồng
chí và chiến sĩ cả nước, đồng
bào ta ở nước ngoài hãy đoàn
kết một lòng, thống nhất ý
chí và hành động, thực hiện
quyết liệt, hiệu quả những
chủ trương của Đảng và Nhà
nước, sự chỉ đạo, điều hành
của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ. Mỗi người dân
là một chiến sĩ trên mặt trận
phòng, chống dịch bệnh”. Lời
kêu gọi giống như một lời hiệu
triệu khơi dậy tinh thần đoàn
kết của cả dân tộc trong công
tác phòng, chống dịch. Biểu
tượng cao đẹp nhất cho tinh
thần đoàn kết của dân tộc
Việt Nam trong cuộc chiến
chống đại dịch là Quỹ Vắc
xin. Ngay khi vừa thành lập,
Quỹ Vắc xin đã nhanh chóng
nhận được sự đồng tình, ủng
hộ của đông đảo Nhân dân
trong cả nước và kiều bào
Việt Nam ở nước ngoài. Chỉ
trong một thời gian ngắn,
Quỹ đã nhận được sự ủng
hộ nhiệt tình, to lớn không
chỉ của các cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp, tập đoàn... mà
còn của các tầng lớp Nhân
dân, trong đó có nhiều em
nhỏ, nhiều cụ già, cán bộ hưu
trí và đông đảo kiều bào ở
nước ngoài thể hiện tinh thần
đoàn kết, sẻ chia, cộng đồng

trách nhiệm của Nhân dân
với Đảng và Chính phủ.
Trước diễn biến phức tạp
của đại dịch COVID-19, kế
thừa truyền thống đại đoàn
kết của dân tộc và hưởng ứng
lời kêu gọi của Đảng, Chính
phủ, Nhân dân Việt Nam lại
cùng chung tay, đồng lòng
chống dịch. Tất cả tỉnh, thành
phố, bộ, ngành, địa phương,
cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá
nhân đều nhiệt tình, tích cực
tham gia phòng, chống dịch.
Trong đà chung của cả nước,
Thủ đô Hà Nội đã vươn lên là
điểm sáng, là tấm gương tiêu
biểu trong công tác phòng
chống dịch COVID-19. Cấp
ủy, Chính quyền và MTTQ
Việt Nam thành phố Hà Nội
đã quán triệt và thực hiện
nghiêm chỉ đạo chống dịch
như chống giặc của Đảng và
Chính phủ. Toàn hệ thống
chính trị và toàn dân vào cuộc
chống dịch với quyết tâm cao
nhất, hành động quyết liệt và
chủ động sáng tạo. Trong
bốn đợt dịch COVID-19 bùng
phát dữ dội, Thủ đô vẫn bình
tĩnh và ứng phó kịp thời nhờ
đó đã hạn chế thấp nhất mức
thiệt hại về người và của.
Trên toàn Thành phố đã triển
khai mỗi khu phố, mỗi làng
là một pháo đài chống dịch.
Các đồng chí lãnh đạo như
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến
Dũng, Chủ tịch UBND Thành
phố Chu Ngọc Anh, Chủ tịch
MTTQ Việt Nam Thành phố
Nguyễn Lan Hương cũng
như lãnh đạo các Sở, Ban
ngành của Thành phố luôn
kiểm tra giám sát và chỉ đạo
kịp thời, có mặt ngay ở các

điểm dịch bệnh bùng phát
để chỉ đạo các biện pháp
phòng chống. Nhân dân
Thủ đô tự giác và có tính kỷ
luật cao trong các cuộc giãn
cách xã hội. Nhiều hình thức
và biện pháp chống dịch có
hiệu quả, nổi bật là y tế, công
an, dân phòng, các tổ chức
tình nguyện mà thanh niên là
xung kích. MTTQ Thành phố,
các tổ chức chính trị xã hội,
nghề nghiệp và nhiều doanh
nghiệp cá nhân đã ủng hộ
tiền, hiện vật, nhất là lương
thực thực phẩm và đồ dùng
thiết yếu giúp đỡ các Trung
tâm cách ly tập trung, người
nghèo và các tầng lớp xã hội
gặp rủi ro vì dịch bệnh. Quỹ
phòng, chống dịch COVID-19 để mua vắc xin tiêm
phòng của Thành phố quyên
góp đạt trên 1.700 tỷ đồng và
trên 2,5 triệu liều vắc xin.
Cùng với chống dịch,
Thành phố vẫn quan tâm
công tác an sinh xã hội và
phát triển sản xuất kinh
doanh. Đã xuất hiện nhiều
mô hình vừa chống dịch vừa
phát triển tại nhiều quận,
huyện của Thủ đô.
Công tác chống dịch và
phát triển kinh tế - xã hội thời
gian qua cung cấp nhiều bài
học và kinh nghiệm quý về
phát huy nguồn lực sức mạnh
đại đoàn kết cho việc thực
hiện các mục tiêu kinh tế - xã
hội và an ninh quốc phòng
của Thủ đô trong 5 năm tới,
thực hiện Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng và Nghị quyết
lần thứ XVII Đại hội Đảng bộ
thành phố Hà Nội. v
Trần Nhung

Dân chủ và Đoàn kết SỐ 102
l

27

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH

QUYẾT LIỆT HOÀN THÀNH MỤC TIÊU
Thời gian vừa qua, dịch COVID-19 đã tác động đến nhiều địa phương, nhiều phần việc
xây dựng nông thôn mới (NTM) bị chậm tiến độ. Ngay sau khi thành phố Hà Nội nới lỏng
giãn cách xã hội, các địa phương đã khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm
vụ để chương trình xây dựng NTM đạt mục tiêu đề ra.
CHẬM TIẾN ĐỘ VÌ GIÃN CÁCH XÃ HỘI
Năm 2021, Hà Nội phấn đấu có thêm 4
huyện đạt chuẩn NTM là: Phú Xuyên, Chương
Mỹ, Mê Linh và Ứng Hòa; có 14 xã đạt chuẩn
NTM, 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt
chuẩn NTM kiểu mẫu và huyện Đan Phượng
đạt huyện NTM nâng cao. Tuy nhiên, do phải
thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống
dịch COVID-19 nên việc thực hiện các mục tiêu
trên gặp nhiều khó khăn.
Trong số 14 xã đăng ký đạt chuẩn NTM
năm 2021, huyện Mỹ Đức có 5 xã, đến thời
điểm hiện nay vẫn chưa có xã nào đạt đủ tiêu
chí. Trưởng Phòng Kinh tế huyện Mỹ Đức
Trương Anh Tuấn lý giải, các tiêu chí chưa
đạt chủ yếu là cơ sở hạ tầng như trường học,
đường giao thông, nhà văn hóa... Từ cuối
tháng 4/2021 dịch COVID-19 diễn biến phức
tạp, đặc biệt từ cuối tháng 7/2021, Hà Nội
thực hiện giãn cách xã hội khiến nhiều công
trình chậm triển khai, ảnh hưởng đến tiến độ
thực hiện các tiêu chí.
Khó khăn tương tự đối với các xã đăng ký
xây dựng NTM nâng cao. Theo Trưởng phòng
Kinh tế huyện Phú Xuyên - Lê Tiến Xuân, đến
nay, 3 xã đăng ký về đích NTM nâng cao của
huyện đều chưa đạt đủ tiêu chí. Bí thư Đảng ủy
xã Tri Trung (huyện Phú Xuyên) - Trần Trung
Tuyến thông tin: Trường tiểu học của xã đã có
dự án đầu tư và được bố trí vốn xây dựng để đạt
chuẩn quốc gia mức độ 2. Tuy nhiên, do ảnh
hưởng của dịch COVID-19 nên chậm triển khai
thực hiện.
Thời điểm này, 4 huyện đăng ký hoàn thành
xây dựng NTM là Phú Xuyên, Chương Mỹ, Mê
Linh và Ứng Hòa đã cơ bản hoàn thành các tiêu
chí, đang thực hiện các bước trình Thành phố
xem xét hồ sơ đề nghị Trung ương công nhận
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Huyện Mỹ Đức thúc đẩy tiến độ các công trình hạ tầng để hoàn thành
xây dựng Nông thôn mới theo kế hoạch.

huyện đạt chuẩn NTM. Để được công nhận
huyện đạt chuẩn NTM năm 2021 còn cần khá
nhiều thời gian và đây cũng là vấn đề chung
của các địa phương.
Theo Văn phòng Điều phối Chương trình
xây dựng NTM Hà Nội, do ảnh hưởng của dịch
COVID-19, hầu hết công trình hạ tầng của các
địa phương phải tạm dừng thi công; sản xuất
nông nghiệp bị xáo trộn, nông sản gặp khó
khăn trong tiêu thụ làm ảnh hưởng đến thu
nhập và đời sống của người dân… tác động đến
tiến độ thực hiện các tiêu chí.
NỖ LỰC “VỀ ĐÍCH” ĐÚNG KẾ HOẠCH
Thời gian từ nay đến cuối năm không còn
nhiều, để hoàn thành mục tiêu xây dựng
NTM, thành phố Hà Nội và các địa phương
phải nỗ lực cao hơn, có cách làm linh hoạt,
sáng tạo hơn. Phó Chánh văn phòng Thường
trực Văn phòng Điều phối Chương trình xây
dựng NTM Hà Nội - Nguyễn Văn Chí cho biết:
Đơn vị đã tham mưu Thành phố tiếp tục bố trí
nguồn lực cho các huyện tập trung thực hiện
các tiêu chí NTM; hoàn thiện các công trình
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hạ tầng thiết yếu nhằm tạo động lực và đột
phá trong phát triển kinh tế cũng như thay
đổi diện mạo nông thôn…
Cùng với đó, Thành phố tập trung các biện
pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản, nhất là các sản
phẩm đang vào vụ thu hoạch để nâng cao thu
nhập, cải thiện đời sống cho nông dân. Theo
ông Nguyễn Văn Chí, bên cạnh sự quan tâm
của Thành phố, các địa phương cần ưu tiên
dành nguồn lực đầu tư hoàn thành và củng
cố các tiêu chí NTM để bảo đảm tiến độ “về
đích” đúng kế hoạch; đồng thời, tiếp tục thực
hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, vận động
nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức, trách
nhiệm của người dân để “giữ lửa” phong trào
xây dựng NTM…
Ngay sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách xã
hội, huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo các phòng, ban
chuyên môn phối hợp với các xã chỉ đạo nhà
thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình,
dự án đã được phê duyệt để hoàn thành chỉ
tiêu xây dựng NTM. Chủ tịch UBND xã Bột

Lan tỏa tinh thần Hà Nội...
tiếp tục phát huy tinh thần
“Hà Nội vì cả nước, cùng cả
nước”, được sự nhất trí của
Thành ủy, Ủy ban MTTQ
Việt Nam thành phố Hà
Nội tiếp tục trích Quỹ cứu
trợ Thành phố để hỗ trợ 7
tỉnh miền Trung và Tây Bắc
khắc phục thiệt hại do mưa
lũ gây ra. Đây cũng là món
quà thể hiện rõ tinh thần Hà
Nội là trái tim của cả nước.
Thành phố Hà Nội đề
nghị các tỉnh khảo sát nhu
cầu của bà con vùng bị ảnh
hưởng bởi mưa lũ để tập
trung hỗ trợ một cách kịp
thời, hiệu quả, thiết thực,
giúp bà con sớm ổn định
cuộc sống. Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam Thành phố

Xuyên (huyện Mỹ Đức) - Trần Xuân Hải cho
biết, trong số 19 tiêu chí xây dựng NTM, xã còn
tiêu chí trường học chưa đạt. Để hoàn thành
tiêu chí này, dự kiến trong tháng 10/2021 sẽ
khởi công xây dựng trường mầm non trung tâm
xã với tổng nguồn vốn hơn 40 tỷ đồng. Bên
cạnh đó, xã tập trung đẩy mạnh các phong
trào vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan
sáng - xanh - sạch - đẹp để tạo diện mạo mới
cho nông thôn.
Về vấn đề này, Giám đốc Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn Hà Nội - Chu Phú Mỹ
nhận định: Thành phố đã nới lỏng giãn cách
xã hội để phục hồi và phát triển kinh tế. Do đó,
bên cạnh nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh,
các địa phương cần chủ động triển khai thực
hiện các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, hỗ trợ
người dân phát triển kinh tế, gia tăng thu nhập.
Đây chính là cơ hội để các địa phương đẩy
nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí NTM
theo đúng kế hoạch. v
Nguyễn Mai

(Tiếp theo trang 19)

tin tưởng với tình cảm, sự
chia sẻ, động viên của Nhân
dân Thủ đô và cả nước, cùng
với ý chí vươn lên mạnh mẽ,
bà con nhân dân các tỉnh
miền Trung và Tây Bắc bị
thiệt hại do bão lũ sẽ vượt
qua khó khăn, sớm ổn định,
phát triển sản xuất.
Thay mặt các địa phương
tiếp nhận món quà quý báu
của Hà Nội trao tặng các tỉnh
khắc phục hậu quả bão lũ,
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Ngô
Văn Tuấn cảm ơn nghĩa cử
cao đẹp, tấm lòng cao quý
của Đảng bộ, chính quyền
và Nhân dân thành phố Hà
Nội đã dành cho Nhân dân
các tỉnh bị thiệt hại nặng nề
trong bão lũ vừa qua, đồng

thời cam kết Hòa Bình và
các địa phương sẽ sử dụng
đúng mục đích sự hỗ trợ của
Hà Nội, tiếp tục đồng hành
cùng cả nước vượt qua khó
khăn, tiếp tục làm tốt nhiệm
vụ mà Đảng, Nhà nước giao
cho vì mục tiêu bảo đảm đời
sống cho Nhân dân.
Với tình cảm và tấm lòng
của đồng bào Thủ đô được
gửi gắm thông qua Ủy ban
MTTQ Việt Nam thành phố
Hà Nội để chuyển tới bà con
Nhân dân 7 tỉnh miền Trung
và Tây Bắc bị ảnh hưởng bởi
bão lũ sẽ mãi là những hình
ảnh đẹp của một dấu ấn,
một tinh thần lan tỏa Hà Nội
vì cả nước. v
Diệu Hương
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HƯỞNG ỨNG CVĐ “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”

HÀ NỘI TÔN VINH
HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC NGƯỜI TIÊU DÙNG
YÊU THÍCH NĂM 2021
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ban Chỉ đạo
Cuộc vận động Thành phố triển khai tổ chức Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được
người tiêu dùng yêu thích” năm 2021. Chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục
khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kết nối cung - cầu, góp phần thực hiện có hiệu
quả kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế của Thành phố.

N

ăm 2021, năm thứ
12 triển khai thực
hiện Cuộc vận động
(CVĐ), trong bối cảnh ảnh
hưởng của đại dịch COVID-19 tác động sâu sắc
đến nền kinh tế thế giới,
trong đó có Việt Nam và
Thủ đô Hà Nội. Thực hiện
mục tiêu kép vừa phòng,
chống dịch COVID-19, vừa
đẩy mạnh sản xuất, kinh
doanh phát triển kinh tế;
Ban Chỉ đạo CVĐ Thành
phố đã kiên trì, tập trung
triển khai nhiều hoạt động
tuyên truyền nâng cao ý
thức, trách nhiệm của các
tầng lớp Nhân dân trong
tiêu thụ hàng trong nước;
hỗ trợ các doanh nghiệp ổn
định sản xuất, quảng bá,
giới thiệu sản phẩm, phát
triển mạng lưới phân phối,
kích cầu hàng nội địa, vượt
qua khó khăn trong thời
dịch COVID-19. Một trong
những hoạt động nổi bật
hưởng ứng CVĐ của thành
phố Hà Nội là hàng năm
đều tổ chức Chương trình
bình chọn “Hàng Việt Nam
được người tiêu dùng yêu

30

Dân chủ và Đoàn kết SỐ 102
l

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo CVĐ “Người Việt Nam
ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu kết luận Hội nghị
thông qua kết quả Chương trình bình chọn năm 2021.

thích”, nhằm tôn vinh các
doanh nghiệp có sản phẩm
hàng Việt chất lượng cao,
mẫu mã đẹp, giá cả hợp
lý… đưa vào lưu thông trên
thị trường, phục vụ nhu cầu
tiêu dùng của Nhân dân.
Chương trình bình chọn
“Hàng Việt Nam được người
tiêu dùng yêu thích” năm
2021 đã kế thừa, phát huy
những kinh nghiệm, thành
công của 11 kỳ bình chọn
trước đây, mới nhiều điểm
mới, nổi bật so với những
năm trước như: điều chỉnh

và phân loại 18 nhóm ngành
sản phẩm, dịch vụ, tăng 06
nhóm sản phẩm, dịch vụ so
với năm 2020; Các tiêu chí
đánh giá doanh nghiệp, sản
phẩm cũng được xem xét
bổ sung và điều chỉnh hợp
lý trước tình hình diễn biến
phức tạp của dịch COVID-19 đang ảnh hưởng trực
tiếp đến các doanh nghiệp
sản xuất, kinh doanh tại Việt
Nam. Theo ông Nguyễn
Anh Tuấn - Phó Chủ tịch
Thường trực Ủy ban MTTQ
Việt Nam Thành phố, Phó

HƯỞNG ỨNG CVĐ “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”
Ban Chỉ đạo CVĐ cho biết,
Ban Chỉ đạo đã tổ chức
phát hành 600 hồ sơ mời
doanh nghiệp đăng kí tham
gia chương trình bình chọn.
Kết quả đã tiếp nhận được
213 doanh nghiệp gửi hồ
sơ về Ban Tổ chức, trong
đó có 150 doanh nghiệp
với 217 sản phẩm, dịch vụ
thuộc 18 nhóm sản phẩm,
dịch vụ đủ tiêu chuẩn tham
gia. Số doanh nghiệp đăng
ký tham gia chương trình
tăng 6,5%, doanh nghiệp
đáp ứng đủ tiêu chí tham
gia theo quy chế tăng
45,6%, số lượng sản phẩm,
dịch vụ tăng 43,4% so với
năm 2020.
Ban Tổ chức đã triển khai
tuyên truyền chương trình
tới đông đảo doanh nghiệp
và người tiêu dùng bằng
nhiều hình thức gắn với việc
đảm bảo an toàn phòng
chống dịch COVID-19; đăng
tải thông tin tuyên truyền về
chương trình và các doanh
nghiệp tham gia chương
trình bình chọn qua website
www.binhchonhangviet.com.vn và tổ chức bình
chọn trực tiếp tại các điểm
công cộng, siêu thị… Thời
gian bình chọn diễn ra từ
15/9 đến 30/9, theo đó có
131.775 lượt bình chọn trên
website cho các sản phẩm,
dịch vụ tham gia chương
trình và 119.389 lượt bình
chọn trực tiếp. Tổng kết quả
online và offline năm 2021
đạt 251.164 lượt, tăng 52%
so với năm 2020.
Tiêu chí của biểu điểm
xét bình chọn các sản phẩm,

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thành phố Hà Nội trao chứng nhận
doanh nghiệp đạt TOP 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích.

dịch vụ được lựa chọn, điều
chỉnh phù hợp với tình hình
thực tế trước những ảnh
hưởng của dịch COVID-19
đến các doanh nghiệp. Cách
thức tính điểm bình chọn sản
phẩm của doanh nghiệp năm
2021 được đổi mới dựa trên
ý kiến của các Sở, ngành và
các đơn vị có liên quan nhằm
đánh giá một cách chính xác,
khách quan nhất đối với mỗi
sản phẩm, dịch vụ tham gia
bình chọn.
Kết quả 231 sản phẩm,
dịch vụ của 150 doanh
nghiệp thuộc 4 TOP sản
phẩm được người tiêu dùng
bình chọn đáp ứng quy định
theo quy chế bình chọn. TOP
1 có 49 sản phẩm, dịch vụ
của 31 doanh nghiệp; TOP
2 có 47 sản phẩm, dịch vụ
của 32 doanh nghiệp; TOP
3 có 48 sản phẩm, dịch vụ
của 39 doanh nghiệp; TOP
4 có 69 sản phẩm, dịch vụ
của 48 doanh nghiệp.
Đồng chí Nguyễn Lan
Hương - UVBTV Thành ủy,

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam Thành phố, Trưởng
Ban Chỉ đạo CVĐ cho biết
việc triển khai tốt chương
trình bình chọn sẽ tác động
trực tiếp vào kế hoạch khôi
phục phát triển kinh tế mà
Thành phố đang nỗ lực thực
hiện. Thông qua CVĐ và
việc bình chọn “Hàng Việt
Nam được người tiêu dùng
yêu thích”, Ban Chỉ đạo
CVĐ mong muốn tiếp tục
phát hiện, tiếp tục bổ sung
thương hiệu, sản phẩm chủ
lực cho Hà Nội. Việc này
giúp cho các doanh nghiệp
tiếp tục đẩy mạnh sản
xuất, mở rộng thị trường,
xây dựng thương hiệu, góp
phần thực hiện mục tiêu
kép vừa phòng chống dịch,
vừa phát triển kinh tế của
Thủ đô. Đồng thời, cũng
giúp người tiêu dùng nhận
biết, tiếp cận mặt hàng,
sản phẩm hàng hóa có
chất lượng cao. Thời gian
(Xem tiếp trang 33)
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NGƯỜI CHỈ HUY TRẺ TUỔI

CỦA “ĐỘI TRỌNG ÁN” CÔNG AN THỦ ĐÔ

T

ôi gặp Trung tá Lê Minh Hải, Đội
trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và
hướng dẫn điều tra trọng án, Phòng
Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã
hội, Công an thành phố Hà Nội, người vừa
được vinh danh tại Lễ tuyên dương “Công
dân Thủ đô ưu tú” năm 2021 - khi anh cùng
đồng đội vừa từ địa bàn trở về. Ít ai có thể
biết rằng anh là người trực tiếp tham gia chỉ
đạo điều tra và khám phá thành công nhiều
vụ án đặc biệt nghiêm trọng.
Cái tên “Đội trọng án” có lẽ đủ để hình
dung những vất vả, hiểm nguy mà Trung tá
Lê Minh Hải và cán bộ, chiến sỹ phải đối mặt
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Với chức
năng hướng dẫn, điều tra các vụ án đặc biệt
nghiêm trọng, luôn đặt các anh vào tình thế
nguy hiểm mà ở đó nếu chỉ có kinh nghiệm
đánh án, nhưng thiếu đi niềm đam mê, sự
hy sinh sẽ khó lòng vượt qua và hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ.
15 năm gắn bó với công tác điều tra trọng
án, Trung tá Lê Minh Hải đã đạt được nhiều
thành tích: Nhiều năm liền đạt danh hiệu
“Chiến sĩ Thi đua cơ sở”, được tặng thưởng
nhiều phần thưởng cao quý: Chiến sĩ Thi
đua toàn lực lượng CAND (năm 2014, 2017);
Huân chương Chiến công hạng Ba (năm
2015); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
(năm 2016); 6 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ
Công an; 5 Bằng khen của Chủ tịch UBND
và Đảng bộ Thành phố Hà Nội, 12 Giấy khen
của Giám đốc Công an Thành phố; 3 lần
được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.
Vụ cướp xe taxi xảy ra ngày 29/1/2019
(tức ngày 24 Tết âm lịch) tại trước cổng số
2 Sân vận động Mỹ Đình để lại cho Trung
tá Lê Minh Hải và đồng đội nhiều kỷ niệm
khó quên. Ngay khi nhận tin báo, Trung tá
Hải cùng các thành viên của Đội phòng ngừa
đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án đã
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Trung tá Lê Minh Hải họp cùng đồng đội điều tra phá án.

phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm,
khẩn trương có mặt tại hiện trường. Giữa cái
rét tê tái của những ngày Tết Nguyên đán
cận kề, Trung tá Hải cùng đồng đội rà soát
hàng trăm camera quanh khu vực được trích
xuất để phục vụ công tác điều tra…
Vụ án xảy ra vào đêm tối, nhân chứng hầu
như không có, nạn nhân không phải là người
địa bàn… nên công tác điều tra gặp nhiều khó
khăn, Trung tá Lê Minh Hải cho biết. Những
ngày đó, anh và đồng đội thay phiên nhau
nghiên cứu từng nguồn tài liệu thu thập được.
Từ thông tin mong manh qua đoạn camera
trích xuất của nhà dân khu vực, anh và đồng
đội đã bước đầu dựng được chân dung đối
tượng nghi vấn là nam thanh niên tuổi từ 20
- 25, nói giọng miền Trung, dáng người gầy,
cao khoảng 1m63 - 1m68… Với sự tỉ mỉ và
kiên trì của các cán bộ Phòng Cảnh sát hình
sự Công an thành phố Hà Nội đã xác định
được đối tượng nghi vấn Nguyễn Cảnh An
(20 tuổi, quê Nghệ An) đang ở tại một quán
internet ở tỉnh Hòa Bình. Từ thông tin trên, tối
3/2/2019 (tức ngày 29 Tết), Phòng Cảnh sát
hình sự Công an Thành phố Hà Nội đã bắt
giữ đối tượng gây án.
Trung tuần tháng 5/2021, lần đầu tiên
trên cả nước, một vụ án lừa đảo chiếm đoạt

VÌ AN NINH TỔ QUỐC
tài sản qua hình thức sàn giao dịch vàng,
ngoại hối forex trái phép đã bị Phòng An
ninh mạng Công an Thành phố triệt phá, bắt
giữ toàn bộ các đối tượng điều hành, quản
trị sàn giao dịch, thu giữ nhiều tang vật và
phải mất hơn 1 năm, Trung tá Lê Minh Hải
và đồng đội mới điều tra, khám phá được
vụ án. Đồng chí chia sẻ, vì bình yên của
Nhân dân, vì hạnh phúc của mỗi gia đình là
động lực để anh nỗ lực phá án. Tâm sự về
nghề nghiệp, Trung tá Lê Minh Hải cho biết:
“Trong công việc cũng như trong cuộc sống
việc có những lúc chúng tôi thuận lợi, có
những lúc rất khó khăn. Tuy nhiên chúng
tôi luôn động viên anh em cán bộ trong đơn
vị là mình phải cố gắng để vượt qua những
khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Bản thân tôi cũng tự nhủ chúng ta phải cố
gắng bởi vì Hà Nội, Thủ đô, là trung tâm
kinh tế của cả nước nếu mỗi vụ trọng án xảy
ra mà chúng ta không khám phá ra được,
chúng ta không bắt được đối tượng gây án
thì sẽ gây nên sự hoang mang, ảnh hưởng
dư luận trong quần chúng Nhân dân và đây
cũng là một trong những động lực để cho
chúng tôi lăn lộn ngày đêm tập trung khám
phá bắt bằng được đối tượng gây án”.
Dù ở cương vị chỉ huy, nhưng với niềm
đam mê, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm
cao, đã thôi thúc Trung tá Lê Minh Hải cùng
anh em trong đơn vị tham gia “đánh án”,

đồng chí xác định, trước khi là chỉ huy mình
là một người lính, một người anh, một người
bạn. Bên cạnh đó, đồng chí cũng thường
xuyên hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm với anh
em trong đơn vị và lực lượng hình sự ở cơ sở,
đồng thời thực hiện tốt công tác tham mưu
cho Công an Thành phố về công tác phòng
ngừa, ngăn chặn tội phạm, góp phần làm
giảm phạm pháp hình sự, các vụ án đặc biệt
nghiêm trọng. Tính từ năm 2015 đến nay,
Trung tá Lê Minh Hải đã trực tiếp chỉ đạo cán
bộ, chiên sỹ Đội điều tra trọng án và phối
hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành
phố, công an cấp huyện điều tra trên 460 vụ
án hình sự, trong đó có 21 vụ án giết người,
cướp tài sản; 152 vụ án giết người.
Trải qua các vị trí công tác, Trung tá Lê
Minh Hải đều nỗ lực cố gắng, hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt
công tác phòng ngừa, đấu tranh, khám phá
các vụ trọng án, các vụ án đặc biệt nghiêm
trọng xảy ra trên địa bàn Thành phố, bắt
giữ nhanh các đối tượng gây án bảo đảm
an toàn, được các cấp lãnh đạo và quần
chúng Nhân dân ghi nhận, góp một phần
vào thành tích chung của đơn vị. Đặc biệt,
kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô,
Trung tá Lê Minh Hải vinh dự được UBND
thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu
“Công dân Thủ đô ưu tú”. v
Thu Hoài

Hà Nội tôn vinh hàng Việt Nam...
tới, Ban Chỉ đạo CVĐ “Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam” Thành phố sẽ
tiếp tục hoàn thiện, đổi mới, nâng cao chất
lượng Chương trình bình chọn “Hàng Việt
nam được người tiêu dùng yêu thích”; phát
huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính
trị - xã hội Thành phố và các cơ quan thông
tin đại chúng trong việc tuyên truyền, vận
động nâng cao nhận thức trong hệ thống
chính trị và các tầng lớp Nhân dân tích cực
tham gia hưởng CVĐ “Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam” nói chung và
Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam

(Tiếp theo trang 31)

được người tiêu dùng yêu thích” nói riêng,
tạo sự phát triển chung cho các doanh
nghiệp trên địa bàn Thành phố, khuyến
khích sự sáng tạo các sản phẩm mới, thúc
đẩy các doanh nghiệp mới phát triển.
Tối 10/11, 213 sản phẩm của 150 doanh
nghiệp được vinh danh tại lễ tôn vinh “Hàng
Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”
năm 2021 kết hợp với lễ khai mạc Chương
trình khuyến mãi tập trung thành phố Hà
Nội năm 2021, diễn ra tại phố đi bộ Trịnh
Công Sơn, quận Tây Hồ (Hà Nội).v
Ngọc Mai
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GÌN GIỮ
NẾP SỐNG
THANH LỊCH
CỦA NGƯỜI
TRÀNG AN

Đ

ối với bất cứ nền văn
hóa nào, ngôn ngữ,
mà cụ thể là lời nói,
luôn giữ vai trò hết
sức quan trọng. Qua việc
giao tiếp, người ta có thể
nhận biết thái độ, tình cảm
của mỗi người. Với Thủ đô
Hà Nội - mảnh đất ngàn
năm văn hiến, hào hoa và
thanh lịch, như câu ca dao
truyền miệng từ bao đời
nay:
Chẳng thơm cũng thể
hoa nhài
Dẫu không thanh lịch
cũng người Tràng An...
thì xưng hô được nâng
tầm thành văn hóa, trở
thành một trong những tiêu
chí để đánh giá trình độ, nét
thanh lịch của con người
nơi đây.
Ai đã từng sống, trải
nghiệm nhiều năm tháng ở
Hà Nội hẳn đều có chung
nhận xét: Văn hóa, cách
xưng hô, chào hỏi và cách
dụng ngôn trong giao tiếp
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Văn hóa xưng hô được nâng tầm thành một trong những tiêu chí để đánh giá trình độ
văn hóa, nét thanh lịch của người Tràng An.
(Ảnh minh họa: nguồn tạp chí Tuyên giáo)

của người Hà Nội luôn toát
lên một vẻ tinh tế, khoáng
đạt, nền nã, tự trọng và tôn
trọng... rất riêng. Ông Lê
Tiến Dũng tại số nhà 103
Hàng Buồm kể rằng, cách
xưng hô trong gia đình ở Hà
Nội cũng khá phong phú.
Người thì gọi bố mẹ là cậu
- mợ, người thì gọi là bố mẹ, ba - mẹ, thầy - mẹ, cá
biệt có người lại xưng “em”
với bố mẹ... “Những đứa trẻ
con ngày ấy cũng thường
được gọi là con ông nọ, bà
kia chứ ít khi gọi đích danh
tên đứa trẻ hoặc gia đình
nào có cửa hàng, cửa hiệu
thì người ta gọi nhau bằng
tên cửa hàng...”.
Đấy là cách xưng hô của
những thế hệ trước, thế hệ
bị ảnh hưởng nhiều của Nho
giáo và một phần văn hóa
phương Tây. Theo quy định
của thời ấy, tuổi tác, địa vị
vẫn là yếu tố quan trọng
nhất để chọn ngôi “xưng” và
“hô”. “Xưng khiêm, hô tôn”,

đó cũng là nguyên tắc ứng
xử quan trọng trong mọi
cuộc tiếp xúc, nếu không
nắm được và tuân thủ sẽ bị
coi là vụng về, thiếu tế nhị,
thậm chí vô lễ.
Ngày nay, cách xưng
hô của người Hà Nội đã
có nhiều thay đổi. Cái hay
cũng nhiều mà cái chưa hay
cũng lắm. Tại các trường
mầm non, tiểu học rồi trung
học cơ sở, phổ thông trung
học đang phổ biến lối xưng
“con” với thầy cô giáo. Đây
là cách xưng hô thể hiện
lòng kính trọng, biết ơn với
những người làm công việc
truyền thụ tri thức, bảo toàn
được truyền thống “xưng
khiêm, hô tôn”, một biểu
hiện của lễ giáo... Ngày nay,
cái tôi cá nhân của hai khách
thể đã được đặt ngang nhau
nhiều hơn, đại từ “tôi” được
sử dụng phổ biến.
Tuy nhiên, bên cạnh
việc tiếp thu nét đẹp truyền
thống, lại xuất hiện những
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“biến thể lạ” trong lối xưng
hô, đặc biệt là ở giới trẻ.
Tôi vẫn còn nhớ có lần ngồi
uống cà phê, vô tình nghe
được cuộc hội thoại của
một nhóm bạn trẻ thế này:
“Bà già tao bảo phải về ăn
cơm không đi cùng chúng
mày được”. “Bà già” ở đây
bạn trẻ muốn nói đến là
“mẹ” của mình. Lần khác
trong cuộc tán gẫu với mấy
chị em ở cơ quan tôi nghe
được câu thế này “Anh xã
em hôm nay đi đá bóng rồi
nên em rảnh lắm...” “Anh
xã” chính là “chồng” của
cô gái nọ. Đặc biệt, lối xưng
hô “mày”, “tao”, “thằng nọ”,
“con kia” trước đây chỉ xảy
ra ở những gia đình thiếu
nền nếp, ít giáo dục thì nay
đã xuất hiện tại không ít gia
đình “được ăn học tử tế”,
trong giao tiếp giữa ông bà,
cha mẹ, con cái. Tại nhiều
trường học, vẫn còn hiện
tượng không ít bạn trẻ trong
lớp thì “thưa thầy”, “thưa
cô”, “bạn A”, “bạn B”, nhưng
ra khỏi cổng trường lập tức
trở thành “ông nọ, bà kia”,
“thằng nọ, con kia”...
PGS.TS Trịnh Cẩm Lan Trưởng khoa Ngôn ngữ học,
Trường Đại học Khoa học
xã hội và nhân văn, Đại học
Quốc gia Hà Nội, cho rằng:
“Trong văn hóa xưng hô
hiện tại, văn hóa gia đình,
làng xã, tính thứ bậc, tôn ti
trật tự trong xưng hô có xu
hướng giảm, thay vào đó là
sự gia tăng của những yếu
tố xưng hô trung tính, như
đại từ “tôi” trong giao tiếp
xã hội chẳng hạn. Nguyên

nhân là trong quá trình đô
thị hóa, hiện đại hóa, sự tiếp
cận với thế giới bên ngoài
khiến cho ảnh hưởng của
văn hóa gia đình, làng xã
bị thu hẹp. Quan hệ thân/
sơ, trên/dưới vốn có tính
chi phối rất mạnh trong văn
hóa xưng hô của người Việt,
nay không còn được chú ý
nhiều như trước nữa. Văn
hóa xưng hô có xu hướng
khách quan, lý tính, trọng
cá nhân hơn. Ngay cả cách
xưng hô có phần đa tạp của
lớp trẻ hiện nay cũng thể
hiện rõ xu hướng này”.
Từ xa xưa, ông bà ta đã
dạy “Lời nói không mất tiền
mua/ Lựa lời mà nói cho vừa
lòng nhau”. Chính vì thế,
từ rất sớm, xây dựng nếp
sống văn minh, con người
văn hóa đã được Thành
phố Hà Nội rất chú trọng.
Nhiều chương trình, hoạt
động có ý nghĩa nhằm khơi
gợi tình yêu văn hóa truyền
thống và gìn giữ những nét
đẹp trong văn hóa giao tiếp,
xưng hô của người Hà Nội
đã được triển khai, những
nét đẹp văn hóa trong giao
tiếp, xưng hô được ghi rõ
trong 2 bộ quy tắc ứng xử
do UBND Thành phố ban
hành...
Đặc biệt, trong Chương
trình 06-CTr/TU về “Phát
triển văn hóa, nâng cao
chất lượng nguồn nhân
lực, xây dựng người Hà Nội
thanh lịch, văn minh giai
đoạn 2021 - 2025”, Thành
phố Hà Nội khẳng định tiếp
tục kiên trì mục tiêu xây
dựng người Hà Nội thanh

lịch, văn minh, tạo sức lan
tỏa mạnh mẽ trong việc
thực hiện hai quy tắc ứng
xử, trong đó, các quy định
trong giao tiếp, xưng hô nơi
công cộng và nơi làm việc
được đề cao nhằm tiếp nối
những nét đẹp trong văn
hóa xưng hô của người Hà
Nội trước đây, đồng thời
xây dựng văn hóa xưng hô
trong gia đình và xã hội phù
hợp với một Hà Nội đang
trên đà phát triển.
PGS.TS Trịnh Cẩm Lan
cũng khẳng định: “Văn hóa
xưng hô tồn tại đến ngày
hôm nay, đã trải qua nhiều
biến đổi. Mọi thứ đều có
tính hai mặt và văn hóa
xưng hô cũng vậy. Với cách
xưng hô truyền thống, mặt
tích cực là nó có thể làm
cho những “người dưng”
xích lại gần nhau, nhưng nó
cũng có thể đưa đến một
“không khí gia tộc” ở những
môi trường không cần đến
bầu không khí này - điều dễ
dẫn tới thái độ bề trên của
người này và thái độ khúm
núm của người khác khi xử
lý việc công. Trái lại, nếu đề
cao quá cái “tôi” sẽ làm cho
không khí giao tiếp thiếu
đi sự hòa nhã, đúng mực.
Người Hà Nội với tiếng thơm
là thanh lịch, mực thước lại
càng phải chú trọng sự linh
hoạt trong cách xưng hô để
chọn lọc, phát huy và phát
triển nét đẹp truyền thống,
gạt bỏ những cái chưa hay
để làm phong phú thêm văn
hóa xưng hô trên mảnh đất
Kinh kỳ”. v
Thu Hoài
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UVBCT, Chủ tịch Quốc hội
Vương Đình Huệ và
Phó Chủ tịch Thường trực
Quốc hội Trần Thanh Mẫn
dự Ngày hội Đại đoàn kết
toàn dân tộc tại tổ dân phố
số 6, phường Quán Thánh,
quận Ba Đình.

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Ngọc Ánh
cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức khai mạc
Chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2021.

UVTW Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh dự Ngày hội
Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố số 18, phường Phú Diễn,
quận Bắc Từ Liêm.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn và Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương dự Ngày hội
Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố số 6, phường Quán Thánh,
quận Ba Đình.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao hoa và quà tặng
tổ dân phố số 6, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng
tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

