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Mừng Đảng - Mừng Xuân

NGƯỜI LÃNH ĐẠO, ĐỒNG HÀNH
CÙNG MẶT TRẬN
Trong suốt lịch sử phát triển, quan hệ giữa Đảng và Mặt trận là mối quan hệ đặc biệt. Đảng là
người thành lập, lãnh đạo Mặt trận, đồng thời, là một thành viên của Mặt trận, thông qua Mặt trận
để tập hợp khối đại đoàn kết Nhân dân. Ngược lại, Mặt trận tập hợp ý chí, nguyện vọng của Nhân
dân, góp tiếng nói tích cực để Đảng, Nhà nước xây dựng, điều chỉnh đường lối, chính sách cho
phù hợp, nhờ đó đất nước ta vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong quá khứ cũng như xây dựng
đất nước trong thời kỳ đổi mới.

C

ách đây 92 năm, ngày
03/02/1930, dưới sự
chủ trì của lãnh tụ
Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức
cộng sản là: An Nam Cộng
sản Đảng; Đông Dương Cộng
sản Đảng và Đông Dương
Cộng sản Liên đoàn đã họp
và tiến hành hợp nhất thành
một tổ chức Đảng duy nhất
ở Việt Nam lấy tên là Đảng
Cộng sản Việt Nam. Ngay khi
Đảng Cộng sản Việt Nam ra
đời chưa đầy một năm, ngày
18/11/1930, Ban Thường vụ
Trung ương Đảng đã thông
qua một văn kiện quan trọng,
đó là bản “Chỉ thị về việc thành
lập Hội Phản đế đồng minh”
- hình thức đầu tiên của Mặt
trận Dân tộc Thống nhất Việt
Nam. Từ đó đến nay, dưới sự
lãnh đạo đúng đắn của Đảng,
các hình thức Mặt trận lần lượt
ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ của từng thời kỳ
cách mạng.
Năm tháng sẽ qua đi song
lịch sử vẻ vang của Mặt trận
Dân tộc Thống nhất Việt Nam
sẽ mãi mãi gắn liền với lịch sử
quang vinh của Đảng Cộng

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành
Trung ương Đảng tại Đại hội XIII của Đảng.

sản và của dân tộc Việt Nam
kiên cường, bất khuất. So với
lịch sử lâu dài của dân tộc, 92
năm chỉ là một khoảnh khắc.
Song so với thời gian ngắn
ngủi đó, đi theo tiếng gọi của
Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn
kết chặt chẽ trong Mặt trận,
Nhân dân ta từ cảnh đời nô lệ
nước mất, nhà tan đã đứng lên
làm Cách mạng tháng Tám
năm 1945 thành công, giành
lại quyền làm người và quyền

làm chủ đất nước, lập nên Nhà
nước dân chủ Nhân dân đầu
tiên ở Đông Nam Á, khẳng
định vị trí của mình trong hàng
ngũ các dân tộc đi tiên phong
trong cuộc đấu tranh vì độc lập
tự do và tiến bộ xã hội. Nhân
dân ta đã tiến hành những
cuộc kháng chiến cứu nước
lâu dài, đầy hy sinh gian khổ
song vô cùng vẻ vang và kết
thúc bằng chiến thắng Điện
+
Biên Phủ 1954, chấn động địa
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cầu và tiếp đó là chiến thắng
mùa Xuân năm 1975 thống
nhất đất nước.
Kế thừa và phát huy truyền
thống đoàn kết của tổ tiên, hơn
30 năm đổi mới, dưới sự lãnh
đạo đúng đắn của Đảng, đoàn
kết trong Mặt trận, Nhân dân ta
đã viết tiếp những trang sử vẻ
vang trong thời đại mới. Hơn
30 năm qua, với đường lối đổi
mới đúng quy luật, đầy sáng
tạo, hợp lòng dân do Đảng
khởi sướng và lãnh đạo, Nhân
dân ta đoàn kết trong MTTQ
đã đạp bằng mọi khó khăn,
vượt qua biết bao thách thức
đã giành được những thắng lợi
to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên
con đường xây dựng chủ nghĩa
xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã
hội chủ nghĩa. Những thành
tựu đó là kết quả tổng hợp
của nhiều yếu tố, trong đó đổi
mới phải luôn quán triệt quan
điểm “Dân là gốc”, vì lợi ích của
Nhân dân, dựa vào dân, phát
huy vai trò, trách nhiệm, sức
sáng tạo và mọi nguồn lực của
Nhân dân, phát huy sức mạnh
đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng
căn dặn cán bộ, Đảng viên
phải quán triệt sâu sắc quan
điểm “dân là gốc”, cán bộ là
“công bộc” của Nhân dân,
phải hết lòng, hết sức phục vụ
Nhân dân. Quan điểm đó của
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được
Đảng ta thể hiện trong Cương
lĩnh xây dựng đất nước trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa
xã hội do Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ VII của Đảng đã
thông qua.
Triển khai Cương lĩnh, Ban
Chấp hành Trung ương, Bộ
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Chính trị, Ban Bí thư đã ban
hành nhiều Nghị quyết, Chỉ
thị quan trọng về Đại đoàn kết
toàn dân tộc, về công tác dân
tộc, tôn giáo, về các giai cấp,
các tầng lớp Nhân dân, về
người Việt Nam ở nước ngoài…
Đặc biệt, ngày 12/12/2013, Bộ
Chính trị ban hành Quyết định
số 217 về “Quy chế giám sát
và phản biện xã hội của MTTQ
và các tổ chức đoàn thể chính
trị - xã hội và Nhân dân tham
gia xây dựng Đảng và Chính
quyền”. Nhiều Nghị quyết,
Chỉ thị trên đã từng bước được
thể chế hóa thành Luật, Pháp
lệnh, chính sách cho nên càng
rõ nét tư tưởng Hồ Chí Minh về
quyền làm chủ của Nhân dân,
về đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thực hiện các Nghị quyết
trên, nhiều cấp ủy đã quan
tâm nhiều hơn đến sự nghiệp
đại đoàn kết dân tộc, đến
công tác Dân vận - Mặt trận.
Chính quyền các cấp ở nhiều
địa phương đã thật sự có
chuyển biến về nhận thức và
hành động trong quan hệ với
Nhân dân, với Mặt trận. Đặc
biệt, Nhân dân ta rất vui mừng
là từ sau Đại hội XII của Đảng,
thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4, công tác xây dựng,
chỉnh đốn Đảng và hệ thống
chính trị được đặc biệt quan
tâm, tiến hành toàn diện trên
tất cả các mặt, đã đạt được
nhiều kết quả nổi bật. Công
cuộc đấu tranh phòng, chống
tham nhũng, tiêu cực, lãng phí
chuyển biến mạnh mẽ. Tình
trạng tham nhũng từng bước
được kiềm chế.
Để đại đoàn kết toàn dân
tộc trên nền tảng liên minh

giai cấp công nhân với giai cấp
nông dân và đội ngũ trí thức
dưới sự lãnh đạo của Đảng
thực sự là nguồn sức mạnh,
động lực chủ yếu và là nhân
tố có ý nghĩa quyết định, đảm
bảo thắng lợi bền vững của sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc. Trong đó, cần nắm vững
những quan điểm cơ bản và
cũng là những định hướng chủ
yếu về phát huy sức mạnh đại
đoàn kết toàn dân tộc trong
giai đoạn hiện nay đó là củng
cố và tăng cường đoàn kết
không thể chung chung mà
phải gắn chặt với việc đảm bảo
lợi ích của Nhân dân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng
căn dặn “Muốn đoàn kết thực
sự phải có dân chủ thực sự”.
Một trong những động lực thúc
đẩy Nhân dân tăng cường
đoàn kết trong tình hình hiện
nay là quyền làm chủ của
Nhân dân phải được tôn trọng.
Pháp luật và các cơ quan thi
hành pháp luật phải đảm bảo
để Nhân dân là người chủ thực
sự làm chủ đất nước như Hiến
pháp (Sửa đổi) đã quy định.
Trong giai đoạn hiện nay,
các chủ trương, chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà
nước có tác dụng trực tiếp và
quyết định đến kết quả việc
xây dựng khối đại đoàn kết
toàn dân tộc. Vì vậy, MTTQ
Việt Nam, các tổ chức chính
trị xã hội cần thực hiện tốt vai
trò giám sát và phản biện xã
hội như Quyết định 217 của
Bộ Chính trị (Khóa XI đã nêu)
để xứng đáng với sự giao phó
của Đảng và niềm tin yêu của
Nhân dân. v
Thanh Giang
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sự kiện tiêu biểu

CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội đã đoàn kết một lòng, vững vàng vượt
qua dịch bệnh, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn
thành vượt mức so với kế hoạch đề ra. Do đó, TP đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận trên các lĩnh vực
chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng... Nhân dịp này, Bản tin Dân chủ và Đoàn kết trân trọng
giới thiệu cùng bạn đọc 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô năm 2021 do TP Hà Nội bình chọn.

1.

TP đã phối hợp với các cơ quan Trung
ương triển khai thực hiện có hiệu quả các
nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào thành
công Đại hội XIII của Đảng.

và những năm tiếp theo” để xây dựng đội
ngũ cán bộ ngang tầm với các nhiệm vụ
trong tình hình mới.

2.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021 - 2026 trên địa bàn Thủ đô đã thành
công tốt đẹp, đúng quy định của pháp
luật, dân chủ, an toàn, ngày bầu cử thực
sự là Ngày hội của toàn dân.

Thành ủy Hà Nội đã ban hành 10 Chương trình công tác
toàn khóa để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Quyết tâm, gương mẫu sớm đưa Nghị
quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc
sống, Thành ủy đã sớm ban hành 10
Chương trình công tác toàn khóa, trong đó
có Chương trình số 01-CTr/TU về “Tăng
cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng,
xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị
TP trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải
cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”;
ban hành Nghị quyết chuyên đề về công
tác cán bộ, Nghị quyết số 04-NQ/TU “Tập
trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn Thủ đô đã thành
công tốt đẹp.

Số lượng cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 99,16%,
cao hơn nhiệm kỳ 2016 - 2021. TP đã
bầu đủ 29 đại biểu Quốc hội, 95 đại biểu
HĐND TP theo đúng cơ cấu, số lượng; 30
quận, huyện, thị xã đã bầu được 1.052
đại biểu HĐND quận, huyện, thị xã; cấp
+
xã, phường đã bầu được 10.593 đại biểu
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HĐND xã, thị trấn. Thành công của cuộc
bầu cử là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn
thiện và nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu
lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính
quyền các cấp.

4.

Hà Nội chính thức thực hiện thí điểm
mô hình chính quyền đô thị.

3.

Quyết liệt thực hiện “mục tiêu kép”,
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, chuyển
sang trạng thái “thích ứng an toàn, linh
hoạt”, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ,
thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội
từ 1/7/2021.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác
phòng, chống dịch COVID-19.

Kinh tế Hà Nội thể hiện rõ xu hướng phục
hồi. Hà Nội đã chủ động, khẩn trương triển
khai thực hiện các giải pháp phòng, chống
và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh. Đặc
biệt đã triển khai chiến dịch tiêm chủng
diện rộng trên địa bàn với quy mô lớn nhất
từ trước tới nay. Đến ngày 28/12/2021 đã
tiêm được 11.767.691 mũi cho các đối
tượng đủ điều kiện.
TP kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng bị
ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Thông qua các gói hỗ trợ an sinh xã
hội của Trung ương và chính sách hỗ trợ
đặc thù của Hà Nội đã hỗ trợ cho 5,314
triệu lượt đối tượng với tổng kinh phí chi hỗ
trợ là hơn 6.506,3 tỷ đồng. Cùng với đó,
kinh tế của Thủ đô đã thể hiện rõ xu hướng
phục hồi (GRDP quý IV tăng 6,69%), dự
kiến tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)
năm 2021 của TP tăng 2,92%. Số thu
ngân sách thực hiện ước đạt 238.729 tỷ,
bằng 110,1% kế hoạch.
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Tại Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV
đã thông qua Nghị quyết số 97/2019/QH14
ngày 27/11/2019 về “Thí điểm tổ chức mô
hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội”.
Theo đó, mô hình chính quyền đô thị ở Hà
Nội được tổ chức gồm: Chính quyền địa
phương ở TP Hà Nội, quận, huyện, thị xã,
xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương
có tổ chức HĐND và UBND; chính quyền
địa phương ở các phường thuộc quận, thị
xã tại TP Hà Nội là UBND phường (không
tổ chức HĐND).

5.

Hoàn thành và công bố 6 đồ án Quy
hoạch phân khu nội đô lịch sử, triển khai
Đề án cải tạo chung cư cũ.

Hà Nội đã công bố 6 đồ án Quy hoạch phân khu nội đô
lịch sử, tỷ lệ 1/2.000.

Mừng Đảng - Mừng Xuân
Hà Nội đã công bố 6 đồ án Quy hoạch
phân khu nội đô lịch sử, tỷ lệ 1/2.000. Vị trí
các phân khu nội đô thuộc địa giới hành chính
quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai
Bà Trưng. Phạm vi ranh giới từ Vành đai 2 tới
hữu ngạn sông Hồng. Diện tích lập quy hoạch
là 2.709,75ha, dân số đến năm 2030 và 2050
là 672.000 người. Mục tiêu quan trọng của quy
hoạch lần này là từng bước thực hiện lộ trình
giãn dân khu vực đô thị lõi theo định hướng
của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà
Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Thành ủy đã ban hành Nghị quyết 06-NQ/
TU ngày 20/9/2021 thống nhất chủ trương
“Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ
trên địa bàn TP Hà Nội” và tại kỳ họp thứ 2
HĐND TP, 100% đại biểu đã tán thành. Dự
kiến khởi công đợt 1 chung cư cũ vào quý
II/2023. Trong đó, bố trí nguồn vốn ngân
sách khoảng 500 tỷ đồng trong giai đoạn
2021 - 2025.

6.

Giáo dục và đào tạo thành tích cao
đạt kết quả nổi bật

Các học sinh Hà Nội đạt nhiều giải cao trong năm 2021.

Với 139 thí sinh đạt giải, Hà Nội tiếp tục là
địa phương có số học sinh đạt nhiều giải nhất
trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Tại các kỳ
thi Olympic thế giới và khu vực: đạt tổng số 365
giải và 62 huy chương các loại. Dấu ấn nổi bật
trong năm 2021 là kết quả đặc biệt xuất sắc
của học sinh Hà Nội trong các kỳ thi Olympic
quốc tế với 5/12 huy chương Vàng của cả nước
ở các môn Toán học - IMO 2021, Vật lý - IPhO

2021 và Hóa học - IChO 2021, Kỳ thi Olympic
quốc tế về Thiên văn học và Vật lý Thiên văn
lần thứ 14... Đây là thành tích cao nhất trong
các lần dự thi Olympic của học sinh Việt Nam.

7. Hoàn thành và đưa vào sử dụng một

số Dự án giao thông lớn, đồng thời tiếp tục
đề xuất một số dự án quan trọng, góp phần
cải thiện hệ thống giao thông của Thủ đô

Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông được đưa vào khai thác
thương mại.

Nhiều công trình hạ tầng giao thông lớn
trên địa bàn Thủ đô đã hoàn thành và đưa
vào sử dụng: Đường sắt Cát Linh - Hà Đông,
cầu vòm thép vượt hồ Linh Đàm, Nút giao
đường Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải
Phòng, Sáu nhánh lên xuống cầu cạn vành
đai 3, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long… góp
phần giúp giao thông Thủ đô từng bước được
hoàn thiện, tăng khả năng kết nối, thúc đẩy
kinh tế - xã hội phát triển. Đường sắt Cát Linh
- Hà Đông hoạt động ngày 6/11, đánh dấu
tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Hà Nội
và cũng là của cả nước được đưa vào khai
thác thương mại.
Thành ủy Hà Nội cũng đã ban hành Nghị
quyết số 07-NQ/TU về chủ trương triển khai
dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Vành
đai 4 - Vùng Thủ đô. Việc sớm đầu tư tuyến
đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được xác
định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm ưu
tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong Chương
trình hành động của Đảng bộ TP thực hiện
Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn
(Xem tiếp trang 17)
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Những dấu ấn phát triển
kinh tế - xã hội Thủ đô năm 2021

Bức tranh kinh tế Thủ đô
trong năm 2022 sẽ mang
màu sắc tươi mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra đúng dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021). Đây là sự kiện trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới
của đất nước. Trong những năm qua, đặc biệt là giai đoạn cuối năm 2020, đầu năm 2021, phong trào
thi đua yêu nước trở nên hết sức sôi nổi trên địa bàn TP. Nhân dân Thủ đô mong muốn dâng những
đóa hoa tươi thắm lên Đảng, Bác Hồ kính yêu.
DUY TRÌ TĂNG TRƯỞNG TRƯỚC
ẢNH HƯỞNG NẶNG NỀ CỦA ĐẠI DỊCH
Theo số liệu mới nhất của Tổng Cục
thông kê, dưới tác động của dịch COVID-19, đến nay TP vẫn duy trì tăng trưởng
kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)
quý IV năm 2021 của Hà Nội ước tính tăng
6,69% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng
trưởng cả năm 2021 là 2,92%. Trong đó,
khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng
4,55%; khu vực công nghiệp và xây dựng
tăng 8,04%; khu vực dịch vụ tăng 6,84%;
thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng
2,92%. Tăng trưởng GRDP quý IV năm
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nay cao hơn mức tăng 6,29% cùng kỳ năm
2020, đồng thời cao hơn mức tăng của các
quý trước, điều này thể hiện rõ xu hướng
phục hồi tăng trưởng.
Những tháng cuối năm 2021, Hà Nội
cùng cả nước thực hiện mục tiêu “Thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch COVID-19”, nhiều hoạt động thương
mại, dịch vụ, nhà hàng dần mở cửa trở lại
sau thời gian dài hạn chế và tạm ngừng
hoạt động để phòng, chống dịch. Tổng mức
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu
dùng quý IV tăng 81,1% so với quý III và
tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2020. Khu

Mừng Đảng - Mừng Xuân
vực dịch vụ năm 2021 ước tính tăng 2,71%
so với năm 2020. Bên cạnh đó, có một số
ngành đạt mức tăng trưởng khá, đóng góp
tích cực vào tăng trưởng chung của TP như:
Ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tăng
10,26%; thông tin và truyền thông tăng
6,55%; khoa học công nghệ tăng 5,77%;
riêng hoạt động y tế và trợ giúp xã hội tăng
27,47%. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu
hàng hóa cả năm ước tính đạt trên 51 tỷ
USD, tăng 13,7% so với năm trước.
Năm 2021, TP Hà Nội cấp Giấy chứng
nhận đăng ký thành lập mới cho 24.100
doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký mới đạt
345.700 tỷ đồng. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh
nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm
bảo chất lượng và đúng hạn. Để đạt được
kết quả trên, TP Hà Nội đã đồng hành, chia
sẻ trước những khó khăn của doanh nghiệp,
với phương châm “sức khỏe của doanh
nghiệp là sức khỏe của nền kinh tế”, chính
quyền TP đã nỗ lực hết mình, thực hiện
đồng bộ các biện pháp để kiểm soát dịch
bệnh sớm nhất và nhanh nhất; tập trung
tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp vượt
qua khó khăn để duy trì và phục hồi sản
xuất, kinh doanh, giảm thiểu tác động tiêu
cực từ đại dịch COVID-19.
Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước
trên địa bàn TP năm 2021 ước đạt 255,1
nghìn tỷ đồng, đạt 108,3% dự toán Trung
ương giao (đạt 101,5% dự toán HĐND TP
giao). Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn
TP đến cuối tháng 12 tăng 1% so tháng
trước và tăng 12,6% so với thời điểm kết
thúc năm 2020. Công tác an sinh xã hội
được đảm bảo. Tính đến ngày 15/12/2021,
TP đã hỗ trợ bằng tiền mặt cho các đối
tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của
dịch COVID-19 với tổng kinh phí khoảng
6.561 tỷ đồng, bao gồm tiền hỗ trợ theo
Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và
Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021
của Chính phủ; Nghị quyết 15/NQ-HĐND
ngày 13/8/2021 của HĐND TP Hà Nội; hỗ
trợ từ nguồn vận động xã hội hóa và các
nguồn khác…

TIẾP TỤC GIỮ VỮNG VAI TRÒ
“ĐẦU TÀU” KINH TẾ
Vượt qua những khó khăn, thách thức,
bức tranh kinh tế của Thủ đô đã có nhiều
điểm sáng trong năm 2021. Đây là nền
tảng quan trọng để TP Hà Nội phấn đấu
đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022
GRDP từ 7 đến 7,5%, GRDP/người khoảng
139 - 141 triệu đồng; vốn đầu tư xã hội tăng
khoảng 10%; kim ngạch xuất khẩu tăng 5%
xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của
cả nước.
Để đạt được mục tiêu đề ra trong năm
2022, TP Hà Nội tiếp tục thực hiện mục
tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch COVID-19. Cùng với việc
thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác “Kỷ
cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo,
phát triển”, UBND TP đề ra 22 chỉ tiêu chủ
yếu của năm 2022 với 5 nhóm chỉ tiêu kinh
tế tổng hợp; 13 nhóm chỉ tiêu văn hóa, xã
hội và 4 nhóm chỉ tiêu về đô thị, nông thôn,
môi trường. Để cụ thể hóa các mục tiêu
đó, UBND TP sẽ tập trung vào 8 nhóm
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó,
sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo,
chỉ đạo, điều hành gắn với đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi
số trong hoạt động của các cơ quan hành
chính các cấp. Trọng tâm là thực hiện công
khai, minh bạch các thông tin quản lý, điều
hành, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập
trung của TP, triển khai đồng bộ, thông
suốt hệ thống văn phòng điện tử từ cấp TP
đến các cấp cơ sở gắn với lộ trình chuyển
đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, từng
bước hình thành chính quyền số, phát triển
đô thị thông minh.
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu
Ngọc Anh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu
sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự
nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp và toàn
thể Nhân dân Thủ đô, trong bối cảnh khó
khăn vì dịch COVID-19, bức tranh tổng thể
về kinh tế - xã hội vẫn có những điểm sáng.
(Xem tiếp trang 20)
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sự kiện nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam
thành phố Hà Nội năm 2021

1. Chung tay phòng, chống dịch COVID19, để lại ấn tượng sâu sắc đối với cấp ủy,
chính quyền và Nhân dân: Dịch COVID-19
đã gây ra những ảnh hưởng sâu rộng đến mọi
mặt của đời sống xã hội. Thực hiện chỉ đạo của
Thành ủy Hà Nội không để bất cứ một người
dân nào bị thiếu đói, khó khăn không được hỗ
trợ, bên cạnh sự hỗ trợ của Trung ương và TP,
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức
hàng loạt chương trình để hỗ trợ những người
yếu thế, vận động cộng đồng tương thân, tương
ái giúp nhau vượt khó. Tính từ ngày 01/01 đến
29/11/2021, MTTQ các cấp của TP đã nhận
được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho

tổ chức Tổng đài đường dây nóng 1022 hỗ trợ
Nhân dân; tổ chức hàng loạt “Chợ 0 đồng”,
“Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng” để
hỗ trợ 28.210 suất quà trị giá 10,565 tỷ đồng
cho người dân gặp khó khăn do COVID-19.
MTTQ cũng vận động 44.724 chủ nhà giảm
tiền trọ, tiền thuê cơ sở kinh doanh với tổng số
tiền 60,5 tỷ đồng; vận động cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp và cá nhân tham gia chương
trình “Sóng và máy tính cho em” đạt hơn 13 tỷ
đồng; MTTQ các cấp đã vận động, phối hợp
trao 7.790 thiết bị học trực tuyến cho các em
học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
2. Tham gia tổ chức thành công cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
trên địa bàn TP: Cuộc bầu cử diễn ra trong
bối cảnh hết sức đặc biệt, khi dịch bệnh

Các đồng chí lãnh đạo TW, TP tiếp nhận ủng hộ và trao kỷ
niệm chương cho các tổ chức, cá nhân ủng hộ tại chương
trình “Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi dịch COVID-19”.

công tác phòng, chống dịch COVID-19 với
tổng số tiền và hàng hóa là 1.567,54 tỷ đồng.
MTTQ các cấp đã hỗ trợ công tác phòng,
chống dịch với tổng số tiền và hàng hóa trị giá
966,3 tỷ đồng. Đã hỗ trợ kịp thời 186.000 đối
tượng gặp khó khăn trong thời gian dãn cách
theo Chỉ thị 16, nhưng không đủ điều kiện
hưởng theo chính sách của Trung ương, TP,
mỗi trường hợp 500.000 đồng. MTTQ các cấp
cùng các thành viên đã phát huy tính sáng tạo,
chủ động, triển khai nhiều mô hình thiết thực,
hiệu quả như Fanpage “Đoàn kết chống dịch”,
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Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương
kiểm tra công tác bầu cử tại phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây.

COVID-19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát.
Hà Nội là địa phương có số đơn vị bầu cử, số
khu vực bỏ phiếu và số lượng đại biểu ứng cử
Quốc hội, HĐND các cấp lớn nhất cả nước.
Đó là thách thức rất lớn đặt ra trong công tác
bầu cử. Song, MTTQ các cấp đã thích ứng
linh hoạt tổ chức các hoạt động hiệp thương,
tiếp xúc cử tri với tinh thần trách nhiệm cao

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC MẶT TRẬN: KINH NGHIỆM VÀ THỰC TIỄN
nhất. MTTQ các cấp linh hoạt tổ chức trực
tiếp kết hợp trực tuyến các cuộc tiếp xúc cử
tri vận động bầu cử với người ứng cử đại biểu
Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp
thực hiện vận động bầu cử. Kỳ bầu cử đã
diễn ra an toàn tuyệt đối, tỷ lệ cử tri đi bầu cử
đạt 99,16% (thuộc nhóm cao nhất cả nước),
Hà Nội đã bầu đủ đại biểu Quốc hội, đại biểu
HĐND các cấp đúng cơ cấu, thành phần.
Cuộc bầu cử đã đảm bảo đúng luật, dân chủ,
an toàn, tiết kiệm, đảm bảo công tác phòng,
chống dịch COVID-19.
3. Chủ động, kịp thời, trách nhiệm, linh
hoạt trong thực hiện nhiều việc mới, khó
chưa có trong tiền lệ: Đại dịch COVID-19
khiến nhiều hoạt động phải thay đổi quy

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

mô, phương thức triển khai trong bối cảnh
vừa phải vận động tuyên truyền chống dịch,
vừa vận động ủng hộ gây quỹ chống dịch,
vừa triển khai các phong trào khác. Hoạt
động của MTTQ các cấp đã thể hiện sự chủ
động, sáng tạo, trách nhiệm, đồng bộ, hiệu
quả để hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo mọi
hoạt động được triển khai kịp thời, xuyên
suốt trong điều kiện dịch bệnh bùng phát;
vận động đông đảo các tầng lớp Nhân dân
hưởng ứng tham gia, đề xuất các cấp, các
ngành kịp thời khen thưởng các tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc trong công tác
phòng, chống COVID-19.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức Hội nghị tọa đàm
“Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên
dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ Việt Nam TP Hà Nội”.

4. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên
truyền, nắm bắt dư luận Nhân dân, nâng
cao chất lượng các hoạt động tuyên
truyền: Ủy ban MTTQ đã đổi mới công tác
tuyên truyền, tập trung vào những nhiệm
vụ trọng tâm, trọng điểm như: Tuyên truyền
Đại hội XIII của Đảng, 10 Chương trình công
tác của Thành ủy; công tác bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác phòng,
chống dịch… Ứng dụng mạnh mẽ CNTT
trong tuyên truyền, vận động nắm tình hình
Nhân dân. Biên tập và phát hành 11 số Bản
tin Dân chủ và Đoàn kết (tăng số lượng phát
hành từ 2 tháng/1 số lên 1 tháng/1số, với
tổng số 69.300 cuốn) tới Ban Công tác Mặt
trận ở khu dân cư; đăng tải hơn 2.000 ảnh,
tin, bài, video trên Website của MTTQ TP.
5. Nâng cao hiệu quả các phong trào thi
đua yêu nước, các cuộc vận động: Toàn TP
có 382/382 xã được công nhận Nông thôn mới
(NTM), 29 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 12/18
huyện được công nhận về đích NTM. Tổ chức
chương trình “Hỗ trợ hộ nghèo khắc phục khó
khăn do đại dịch” tại huyện Mỹ Đức. Tiếp nhận
đăng ký, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” 51,6
tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng 121 nhà Đại đoàn
kết với số tiền trên 5,23 tỷ đồng; hỗ trợ sinh kế
hàng trăm triệu đồng cho hộ nghèo, gia đình
+
các nạn nhân bị thiệt mạng do hỏa hoạn, tai
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Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương và
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tặng
hoa, chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt Top 1 trong
chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu
dùng yêu thích năm 2021”.
+

nạn. Tổ chức thành công chương trình bình
chọn và Lễ vinh danh 213 sản phẩm, dịch vụ
của 150 doanh nghiệp đạt danh hiệu “Hàng
Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm
2021; hỗ trợ kết nối tiêu thụ lượng hàng từ các
tỉnh, TP đạt 53.000 tấn, trị giá 680 tỷ đồng.
6. Phát huy mạnh mẽ vai trò các tổ chức
tôn giáo tham gia đảm bảo an sinh xã hội:
Các chức sắc, tín đồ tôn giáo tích cực tham gia
ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19,
hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó
khăn. Phật giáo TP phối hợp quỹ Thiện Tâm
Tập đoàn Vingroup tặng quà cho 300 hộ
nghèo; hỗ trợ bệnh nhân Bệnh viện K cơ sở

Tân Triều 100 triệu đồng và hàng hóa trị giá
50 triệu đồng; tặng 50 suất quà trị giá 150 triệu
đồng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó;
Đạo Tin Lành tặng 487 suất quà, trị giá 243,5
triệu đồng cho hộ nghèo, trẻ em và phụ nữ
Công giáo có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ công
tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Mái ấm
Thánh Tâm và Xứ Kẻ Nghệ; tặng quà hỗ trợ an
sinh xã hội cho các địa bàn bị cách ly, phong
tỏa để phòng, chống dịch COVID-19; các chức
sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo tham gia hiến
máu nhân đạo với 177 đơn vị máu…
7. Nêu cao tinh thần “Hà Nội vì cả nước,
cùng cả nước”: Dù Hà Nội gặp không ít khó
khăn, nhưng với tinh thần sẻ chia với cả nước,
MTTQ TP đã trích 9 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ

Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội trao kinh phí xây dựng
Nhà văn hóa đa năng tại đảo Thuyền Chài A.

TP để hỗ trợ các tỉnh miền Trung và Tây Bắc
khắc phục thiệt hại do mưa lũ, giúp người dân
thêm ấm lòng, vững vàng vượt khó, khôi phục
sản xuất, ổn định cuộc sống. Năm 2021, Quỹ
“Vì biển, đảo Việt Nam” vận động được 51,1 tỷ
đồng, (tăng 7,2 tỷ đồng so với năm 2020); đã
bàn giao 40 tỷ đồng cho Bộ Tư lệnh Hải quân
để xây dựng Nhà văn hóa đa năng trên đảo
Thuyền Chài A, quần đảo Trường Sa. Hỗ trợ
Nhân dân Lào 5 tỷ đồng trong công tác phòng,
chống dịch COVID-19.
Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội
kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các
cơ sở Tôn giáo trên địa bàn TP Hà Nội, đồng thời đến thăm
và động viên các chức sắc Phật giáo nhân mùa Vu Lan
năm 2021.
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8. Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn
dân tộc ở khu dân cư linh hoạt đảm bảo an
toàn phòng, chống dịch: Trong bối cảnh dịch

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

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo
Trung ương và TP Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn
dân tộc tại xã Yên Sở, huyện Hoài Đức.

COVID-19 diễn biến phức tạp, Mặt trận các
cấp đã chủ động linh hoạt trong cách thức tổ
chức Ngày hội, đảm bảo thực chất, hiệu quả và
thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch
COVID-19. Toàn TP có 3.787/4.852 khu dân
cư tổ chức Ngày hội (đạt 79,82%), có 11.773
tập thể và 43.382 hộ gia đình tiêu biểu được
biểu dương, khen thưởng.

các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, TP
trong khắc phục khó khăn do dịch bệnh… Tổ
chức 13.460 hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại
biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp với
cử tri; 3.814 hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự
thảo chuyên đề; 593 hội nghị phản biện xã
hội vào các dự thảo Đề án, Nghị quyết; 609
hội nghị tiếp xúc, đối thoại. Các Ban Công
tác Mặt trận ở khu dân cư đã giám sát và
nhận xét đối với 264.432 đảng viên tại nơi cư
trú; hòa giải thành công 2.921/3.404 vụ việc
(đạt tỷ lệ 85,81%).
10. Tổ chức thực hiện thí điểm mô hình
chính quyền đô thị tại 179 phường: Với
việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại
cấp phường, TP đã không còn HĐND tại 179

9. Thực hiện tốt công tác giám sát,
phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính
quyền trong sạch: MTTQ TP đã chủ trì tổ
chức 10 đoàn kiểm tra, giám sát về công tác
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;
việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người
lao động và người sử dụng lao động gặp khó
khăn do đại dịch COVID-19; việc thực hiện

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP
Nguyễn Anh Tuấn chủ trì hội nghị 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.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức hội nghị phản biện
xã hội đối với nội dung Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư
cũ trên địa bàn TP Hà Nội.

phường, kèm theo đó đòi hỏi Mặt trận phải
tăng cường hơn nữa công tác giám sát, phản
biện, nói lên tiếng nói của Nhân dân trong triển
khai các chủ trương, chính sách. Đáp ứng yêu
cầu tình hình mới, Mặt trận TP đã ban hành
Quy chế hoạt động mẫu và hướng dẫn Ủy ban
MTTQ Việt Nam phường thực hiện thí điểm
tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa
bàn. Kiện toàn Ban công tác Mặt trận nhiệm
kỳ 2019 - 2021 gắn với Đề án của Thành ủy
về sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Tổ
chức 224 lớp tập huấn cho 1.700 lượt cán bộ
Mặt trận các cấp.v
BBT
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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ:

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc,
tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, hành động,
sáng tạo để xây dựng và phát triển Thủ đô

S

áng 07/01, Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP
tổ chức Hội nghị Tổng
kết công tác Mặt trận năm
2021, triển khai Chương
trình phối hợp và thống nhất
hành động năm 2022. Đến
dự Hội nghị, về phía Trung
ương có Phó Chủ tịch Ủy
ban Trung ương MTTQ Việt
Nam Nguyễn Hữu Dũng; về
phía TP Hà Nội có UVTW
Đảng, Phó Bí thư Thành
ủy, Chủ tịch UBND TP Chu
Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành
ủy Nguyễn Văn Phong.
Chủ trì Hội nghị là Phó Chủ
tịch Ủy ban TW MTTQ Việt
Nam, UVBTV Thành ủy, Chủ
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
TP Nguyễn Lan Hương cùng
các đồng chí Phó Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT
NHÂN DÂN
Phát biểu khai mạc, Chủ
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
TP Nguyễn Lan Hương cho
biết, năm 2021, dịch COVID-19 lần thứ 4 tác động mạnh
đến tình hình kinh tế và đời
sống của Nhân dân cả nước.
Với sự quyết tâm của cả hệ
thống chính trị, sự đồng lòng
của các tầng lớp Nhân dân,
cùng với sự hỗ trợ tích cực,
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Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ VIII tổng kết công tác
Mặt trận năm 2021.

nghĩa tình và trách nhiệm
của các bộ ngành Trung
ương, các địa phương trong
cả nước, TP Hà Nội đã từng
bước kiểm soát, điều chỉnh
các biện pháp phòng, chống
dịch COVID-19 và chuyển
sang trạng thái “Thích ứng
an toàn, linh hoạt, kiểm soát
có hiệu quả dịch COVID-19”
theo tinh thần Nghị quyết số
128/NQ-CP của Chính phủ.
Về cơ bản, TP vẫn đạt được
những chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ
yếu đề ra. An sinh xã hội, đời
sống của Nhân dân được bảo
đảm; quốc phòng an ninh
được giữ vững… Trong những
thành tích đó, có sự đóng

góp không nhỏ của MTTQ,
các tổ chức thành viên Mặt
trận các cấp.
Báo cáo do Phó Chủ tịch
Thường trực Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn
Anh Tuấn trình bày cho thấy,
thực hiện chương trình phối
hợp thống nhất hành động
năm 2021 với chủ đề “Phát
huy sức mạnh khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, tăng cường
kỷ cương, trách nhiệm,
hành động, sáng tạo để xây
dựng và phát triển Thủ đô”,
MTTQ Việt Nam TP đã bám
sát chương trình, kế hoạch,
hướng dẫn của Trung ương
và Thành ủy, các nhiệm vụ

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

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương tặng hoa chia tay
các vị Ủy viên Ủy ban và Chủ nhiệm HĐTV không tiếp tục tham gia.

chính trị của TP; chủ động
triển khai toàn diện các
nhiệm vụ công tác với cách
làm đổi mới, sáng tạo, đã
đạt được nhiều kết quả quan
trọng, cụ thể:
Mặt trận các cấp TP đã
tập trung tuyên truyền, vận
động, đoàn kết tập hợp các
tầng lớp Nhân dân thực hiện
đồng bộ các giải pháp, giám
sát công tác chống dịch
COVID-19 bùng phát lại
trên địa bàn TP; vận động
cán bộ, Nhân dân ủng hộ
Quỹ phòng, chống dịch
COVID-19 để mua Vắc-xin
phòng, chống dịch với tổng
số tiền và hàng hóa trị giá
1.582,31 tỷ đồng bằng nhiều
hình thức linh hoạt, sáng
tạo, phát huy tinh thần đoàn
kết, truyền thống tương thân
tương ái của dân tộc. Tham
mưu hỗ trợ khoảng 3.180
suất quà, trị giá 1 triệu đồng/
suất cho các hộ nghèo bị
ảnh hưởng của dịch COVID-19 năm 2021.

Đã hỗ trợ công tác phòng,
chống dịch tại các trung tâm
cách ly, địa phương cách ly,
trường học, các lực lượng
thực hiện nhiệm vụ phòng,
chống dịch, các y, bác sỹ,
bệnh nhân, hộ nghèo, hộ có
hoàn cảnh khó khăn, người
lao động, sinh viên, người
nước ngoài đang sống và
làm việc tại Hà Nội khó khăn
do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với tổng số tiền và hàng
hóa trị giá 1.011 tỷ đồng;
Nhiều hoạt động sáng tạo,
chưa từng có tiền lệ do Mặt
trận các cấp triển khai đã huy
động sự vào cuộc của các cơ
quan, tổ chức, cá nhân, được
dư luận Nhân dân đánh giá
cao, như: Mô hình “Chợ 0
đồng”, “Gian hàng 0 đồng”,
“Chuyến xe 0 đồng”...
Mặt trận các cấp đã chủ
động, tích cực tham gia công
tác bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV, đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
với tinh thần nghiêm túc,

sớm ban hành các văn bản
triển khai chỉ đạo, hướng dẫn
của Trung ương trong hệ
thống MTTQ các cấp. Thực
hiện nghiêm túc quy trình 5
bước, tổ chức 3 hội nghị hiệp
thương để lựa chọn, lập danh
sách những người đủ tiêu
chuẩn ứng cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021 - 2026 đảm bảo đúng
quy định của Luật, dân chủ,
công khai, minh bạch, theo
đúng tiến độ; linh hoạt tổ
chức các hội nghị tiếp xúc cử
tri trong bối cảnh dịch bệnh;
công tác kiểm tra, giám sát
về bầu cử được thực hiện sát
sao, được các cấp ủy Đảng,
chính quyền và Nhân dân
đánh giá cao.
Mặt trận các cấp cũng đã
phát huy tinh thần sáng tạo
và tự quản của Nhân dân,
triển khai các cuộc vận động,
các phong trào thi đua yêu
nước; phát huy dân chủ, đại
diện, bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp, chính đáng của
Nhân dân; giám sát và phản
biện xã hội, tham gia xây
dựng Đảng và chính quyền
vững mạnh.
Tại Hội nghị, đã có nhiều
ý kiến tham luận sâu sắc,
cụ thể, thiết thực đối với các
nội dung, đặc biệt là chủ đề
năm công tác, chương trình
phối hợp, thống nhất hành
động và các giải pháp để hệ
thống MTTQ Thủ đô tiếp tục
khẳng định vai trò là cầu nối
vững chắc giữa Đảng, chính
quyền và các tầng lớp Nhân
dân, đóng góp tích cực vào +
sự phát triển của Thủ đô.
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CHÚ TRỌNG ĐỔI MỚI NỘI DUNG,
PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG
TRONG ĐIỀU KIỆN MỚI
Phát biểu tại hội nghị, Phó
Chủ tịch Ủy ban Trung ương
MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu
Dũng đánh giá năm 2021,
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội
đã chủ động, tích cực, trách
nhiệm trong công tác phòng,
chống dịch COVID-19; bảo
đảm triển khai thực hiện tốt
5 nội dung Chương trình phối
hợp và thống nhất hành động
năm 2021.
Phó Chủ tịch Ủy ban
Trung ương MTTQ Việt Nam
Nguyễn Hữu Dũng đề nghị,
thời gian tới, MTTQ Việt Nam
TP cần chủ động nắm bắt
tình hình diễn biến dịch bệnh,
không được chủ quan, lơ là,
thể hiện trách nhiệm và quyết
tâm của Mặt trận và các tổ
chức thành viên của Mặt trận
trong công tác phòng, chống
dịch, trọng tâm là thực hiện
nghiêm Nghị quyết số 128
của Chính phủ về “thích ứng
an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch COVID-19”,
chủ động lên các phương
án, kịch bản phòng, chống
dịch một cách linh hoạt, khoa
học, hiệu quả góp phần khôi
phục và phát triển kinh tế xã hội; Xây dựng kế hoạch
tổ chức chăm lo cho người
nghèo trong dịp Tết Nhâm
Dần năm 2022, chăm lo các
gia đình chính sách, thương
binh, bệnh binh, gia đình liệt
sỹ, người có công với nước,
người có hoàn cảnh khó
khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch
COVID-19 theo tinh thần chỉ
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đạo tại Chỉ thị số 11-CT/TW
ngày 8/12/2021 của Ban Bí
thư. Bên cạnh đó, MTTQ TP
Hà Nội cần tiếp tục đổi mới
về nội dung, phương thức và
chất lượng giám sát, phản
biện xã hội; cần quan tâm
đến phương thức giám sát,
quan tâm tới việc khảo sát
lấy ý kiến của người dân đối
với những vấn đề nổi cộm,
bức xúc, liên quan trực tiếp
đến quyền, lợi ích hợp pháp,
chính đáng của người dân.
Tại hội nghị, Chủ tịch
UBND TP Hà Nội Chu Ngọc
Anh biểu dương những
thành tích mà Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP đã đạt được
trong năm 2021. Nhấn mạnh
năm 2022 là năm tận dụng
thời cơ để bứt phá vươn lên,
đồng chí Chu Ngọc Anh đề
nghị Mặt trận các cấp bám
sát chủ đề công tác năm của
TP để triển khai các nhiệm
vụ trọng tâm. Tiếp tục củng
cố xây dựng khối Đại đoàn
kết toàn dân tộc, tạo sự đồng
thuận trong xã hội để tập hợp
được người dân và toàn thể tổ
chức chính trị cùng vào cuộc
với sự phát triển chung của
Thành phố. Tiếp tục tuyên
truyền sâu rộng mục đích,
ý nghĩa, tầm quan trọng của
Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng, Nghị quyết Đại hội lần
thứ XVII Đảng bộ TP và 10
Chương trình công tác của
Thành ủy khóa XVII; đổi mới
các hình thức tổ chức tuyên
truyền, vận động phù hợp
với tình hình diễn biến phức
tạp của dịch COVID-19,
hướng mạnh về cơ sở, ứng
dụng công nghệ thông tin để

triển khai các hoạt động, tạo
sức lan tỏa sâu rộng đến các
tầng lớp Nhân dân. Đồng
thời, thực hiện tốt hơn nữa
vai trò MTTQ trong các hoạt
động giám sát và phản biện
xã hội, thực hiện quy chế
dân chủ ở cơ sở, hướng dẫn
người dân xây dựng và thực
hiện nghiêm túc quy ước,
các mô hình tự quản trong
cộng đồng dân cư phù hợp
với quy định của pháp luật,
góp phần tham gia xây dựng
chính quyền…
“Trước mắt, Xuân Nhân
Dần đang đến gần, MTTQ
các cấp TP cần phát huy
vai trò nòng cốt trong công
tác chăm lo, hỗ trợ cho các
hộ nghèo, có hoàn cảnh khó
khăn với tinh thần “không để
ai bị bỏ lại phía sau”, Chủ tịch
UBND TP Hà Nội Chu Ngọc
Anh nhấn mạnh.
Với những thành tích đã
đạt được, Chính phủ, Ủy
ban Trung ương MTTQ Việt
Nam, Thành ủy, UBND, Ủy
ban MTTQ Việt Nam TP
Hà Nội đã có Quyết định
khen thưởng những tập thể,
cá nhân có thành tích xuất
sắc trong công tác Mặt trận
và có thành tích trong công
tác phòng, chống dịch COVID-19, các phong trào thi
đua, các cuộc vận động.
Nhân dịp này, Hội nghị
tiến hành hiệp thương, kiện
toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP Hà Nội khóa 17,
nhiệm kỳ 2019 - 2024; chia
tay các vị Ủy viên Ủy ban và
Chủ nhiệm HĐTV không tiếp
tục tham gia. v
    Ngọc Mai
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10 sự kiện tiêu biểu...

(Tiếp theo trang 7)

với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII
Đảng bộ TP, nhằm từng bước hoàn thiện kết
cấu hạ tầng giao thông của Hà Nội và vùng
Thủ đô theo quy hoạch.

8.

100% số xã của TP Hà Nội hoàn
thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới

Văn hóa luôn được coi trọng.

10. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh chính

trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững

Đường xá ở nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Đến hết năm 2021, TP đã có 12/18 huyện,
thị xã được Thủ tướng Chính phủ công nhận về
đích Nông thôn mới. Đến hết năm 2021, TP đã
có 382/382 xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng
Nông thôn mới và là địa phương có số lượng xã
thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới
lớn nhất của cả nước.

9.

Quyết liệt triển khai một số nhiệm
vụ, giải pháp để phát triển văn hóa - xã
hội Thủ đô
TP đã quyết định tập trung đầu tư các
lĩnh vực văn hóa - xã hội: y tế (trong đó tập
trung đầu tư cho y tế cơ sở), giáo dục đào
tạo (trong đó quan tâm hoàn thiện hệ thống
trường chuẩn quốc gia, trường liên cấp…) và
đầu tư phát huy giá trị các di tích văn hóa lịch
sử, cách mạng trên địa bàn. Thành ủy ban
hành Nghị quyết chuyên đề về “Phát triển
công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô
giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2045” nhằm phát
triển các ngành công nghiệp văn hóa, mang
đậm bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Công an TP Hà Nội ra quân bảo vệ trật tự an toàn xã hội.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các
mục tiêu, địa bàn trọng điểm, hàng nghìn sự
kiện chính trị, văn hóa, xã hội, hội nghị quốc
tế, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước
và các đoàn khách quốc tế diễn ra trên địa
bàn. Đặc biệt, đã phối hợp với các cơ quan
Trung ương bảo đảm tuyệt đối an ninh, an
toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng, Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021 - 2026… trong tình hình dịch bệnh diễn
biến phức tạp. Tình hình tai nạn giao thông
được cải thiện, giảm mạnh trên cả ba tiêu
chí. Hình ảnh Hà Nội bình yên, là điểm đến
an toàn, thân thiện ngày càng lan tỏa với bạn
bè quốc tế và Nhân dân cả nước. v
BBT
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Vì một cái Tết đậm lòng nhân ái

Chủ tịch Ủy ban Trung
ương MTTQ Việt Nam
Đỗ Văn Chiến trao đổi
với Thường trực Ủy ban
MTTQ TP Hà Nội trong
giao ban Cụm 5 TP trực
thuộc Trung ương.

5 TP trực thuộc Trung ương
gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí
Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng,
Cần Thơ là 5 đầu tàu kinh
tế - xã hội của cả nước và
khu vực. Dù trải qua năm
2021 đầy khó khăn nhưng
với phương châm “Thi đua
là yêu nước, yêu nước
phải thi đua”, cả 5 TP đã
đạt được những thành tựu
kinh tế - xã hội quan trọng.
Trong đó, với vị thế Thủ
đô, Hà Nội luôn gương
mẫu đi đầu trong phòng,
chống dịch bệnh, hỗ trợ
người nghèo, phát triển
kinh tế. Trong năm 2022,
nhiệm vụ đầu tiên quan
trọng Cụm thi đua hướng
đến chính là bảo đảm
Tết cho mọi người.
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ĐÓNG GÓP CHO SỰ PHÁT TRIỂN
KINH TẾ THỦ ĐÔ
Sau một năm đầy biến
động và thách thức, nhưng
Cụm thi đua 5 TP trực
thuộc Trung ương vẫn đạt
được nhiều thành tựu quan
trọng. Trong Hội nghị Tổng
kết Cụm thi đua 5 TP trực
thuộc Trung ương, Phó Bí
thư Thường trực Thành ủy
Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến
cho biết, trong điều kiện hết
sức khó khăn, vừa phòng,
chống dịch bệnh, vừa phát
triển kinh tế - xã hội, Hà Nội
đã cơ bản kiểm soát có hiệu
quả dịch bệnh; kinh tế - xã
hội TP có những điểm sáng
tích cực. GRDP đạt mức tăng
trưởng ước 2,92%, Tổng thu
ngân sách Nhà nước trên địa
bàn ước đạt 108,3% dự toán
Trung ương giao. Lĩnh vực
văn hóa - xã hội tiếp tục được
chú trọng, có nhiều tiến bộ.
An sinh xã hội được bảo đảm,

TP đã hỗ trợ tiền mặt và cho
vay trên 5,204 triệu lượt đối
tượng với tổng kinh phí 6.275
tỷ đồng đối với các đối tượng
bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; đến nay 15/30 quận,
huyện không còn hộ nghèo
theo tiêu chuẩn mới. An ninh
chính trị, trật tự an toàn xã
hội được giữ vững. Công tác
xây dựng Đảng và hệ thống
chính trị có sự chuyển biến
mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả
có ý nghĩa. Trong những
thành tựu chung đó, có sự
đóng góp hết sức quan trọng
của hệ thống MTTQ Việt
Nam các cấp TP Hà Nội.
Tại hội nghị, bà Nguyễn
Lan Hương - Chủ tịch Ủy
ban MTTQ Việt Nam TP Hà
Nội cho biết, nhận thức được
vai trò Cụm trưởng, MTTQ
Việt Nam TP Hà Nội đã
gương mẫu đi đầu trong các
phong trào thi đua; bám sát
các nhiệm vụ trọng tâm của

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC MẶT TRẬN: KINH NGHIỆM VÀ THỰC TIỄN
TP, phát huy tốt vị trí, vai trò
là trung tâm khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, quy tụ, tập
hợp mọi lực lượng để thực
hiện có hiệu quả các phong
trào thi đua, các cuộc vận
động (CVĐ), đặc biệt trong
công tác phòng, chống dịch
COVID-19 và công tác an
sinh xã hội. MTTQ TP đã
nhận được sự ủng hộ cho
công tác phòng, chống dịch
COVID-19 với tổng số tiền
và hàng hóa trị giá 1.567,54
tỷ đồng; chuyển ủng hộ Quỹ
Vắc xin của Trung ương, hỗ
trợ công tác phòng, chống
dịch và hỗ trợ Nhân dân
các địa phương với số tiền
và hàng hóa trị giá 966,3 tỷ
đồng. Nhiều mô hình sáng
tạo, chưa từng có tiền lệ đã
được triển khai như: chương
trình “Đoàn kết chống dịch”,
“Chợ 0 đồng”, “Gian hàng
0 đồng”, “Bếp ăn 0 đồng”,
“Đội xe đại đoàn kết”... đã
kịp thời hỗ trợ người dân
gặp khó khăn do ảnh hưởng
của đại dịch. Hiện tại, Hà
Nội cùng cả nước từng bước
kiểm soát, điều chỉnh các
biện pháp phòng, chống
dịch COVID-19 và chuyển
sang trạng thái “Thích ứng
an toàn, linh hoạt, kiểm
soát có hiệu quả dịch COVID-19”.
Về thành tích chung,
trong năm 2021, mỗi TP lại
có những nét nổi bật, đặc
sắc riêng. Hà Nội đã chủ
động, tích cực, trách nhiệm
trong công tác phòng, chống
dịch COVID-19; phát huy
mạnh mẽ tinh thần “Hà Nội
vì cả nước, cùng cả nước”;

tổ chức Ngày hội Đại đoàn
kết toàn dân tộc; tổ chức
thực hiện thí điểm mô hình
chính quyền đô thị tại 179
phường. TP Hồ Chí Minh đã
tập hợp các lực lượng tham
gia phòng, chống dịch; xây
dựng thực hiện tốt mô hình
“Nghĩa tình, sẻ chia, đồng
lòng vượt qua đại dịch
COVID-19”, mô hình “Lưới
an sinh”; phối hợp tổ chức
chương trình “Đồng hành
cùng bầu cử”; làm tốt phản
biện xã hội. Lần đầu tiên tổ
chức giải Báo chí “MTTQ
Việt Nam TP vì hạnh phúc
của Nhân dân”. TP Hải
Phòng tổ chức thành công
hội nghị triển khai chương
trình hành động của MTTQ
Việt Nam và các tổ chức
thành viên thực hiện Nghị
quyết Đại hội lần thứ XIII
của Đảng; kịp thời, hiệu quả
trong vận động nguồn lực
ủng hộ người nghèo, người
bị ảnh hưởng do thiên tai
bão lũ, dịch bệnh. Là TP duy
nhất trong 5 TP không phải
thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ
tướng Chính phủ, không có
người tử vong do COVID-19,
TP Đà Nẵng nắm chắc tình
hình Nhân dân; tổ chức
sáng tạo các CVĐ, phong
trào thi đua, đổi mới phương
thức làm việc của Mặt trận
các cấp. TP Cần Thơ thực
hiện thường xuyên công tác
dân tộc, tôn giáo; hoạt động
giám sát, phản biện xã hội
có nhiều tiến bộ; xây dựng
được nhiều mô hình thiết
thực, hiệu quả chào mừng
Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng.

ĐỂ LẠI DẤU ẤN TẾT CỦA
LÒNG NHÂN ÁI
Phát biểu tại hội nghị,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương
MTTQ Việt Nam Đỗ Văn
Chiến đánh giá cao kết quả
nổi bật, toàn diện về các
mặt công tác. Trong đó, Mặt
trận đã chủ động tham gia
công tác phòng, chống dịch
COVID-19 với nhiều cách
làm sáng tạo, quyết liệt,
đồng bộ, linh hoạt, đạt nhiều
kết quả. Đội ngũ cán bộ Mặt
trận, nhất là tại cơ sở đã thể
hiện bản lĩnh, tinh thần trách
nhiệm cao, vì cộng đồng
khắc phục mọi khó khăn,
chấp nhận nguy hiểm, phát
huy vai trò nòng cốt trong
việc huy động các nguồn
lực xã hội tham gia công tác
phòng, chống dịch, cùng với
cấp ủy, chính quyền hỗ trợ
chăm lo đời sống của Nhân
dân, nhất là các hộ lao động
nghèo vượt qua khó khăn,
từng bước ổn định cuộc sống
và khôi phục hoạt động sản
xuất, kinh doanh. 5 TP đã
vận động được hơn 6.356
tỷ, chiếm 33% của cả nước.
Bên cạnh đó, 5 TP phối hợp
tổ chức trang trọng Lễ tưởng
niệm đồng bào và cán bộ,
chiến sỹ hy sinh, tử vong
trong đại dịch COVID-19 để
tri ân lực lượng tuyến đầu
chống dịch, chia sẻ mất
mát với những gia đình có
người thân qua đời do dịch
bệnh, tiếp thêm niềm tin cho
những người ở lại bước tiếp
vào giai đoạn bình thường
mới. Đóng góp quan trọng +
vào thành công cuộc bầu cử
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đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển
khai các CVĐ, phong trào
thi đua yêu nước với nhiều
hoạt động hướng về cơ sở,
có tác dụng thiết thực, tạo
nên sự gắn kết cộng đồng.
“Năm 2021, MTTQ Việt
Nam của 5 TP đã đóng góp
vào sự thành công chung
của Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng,
chủ động tích cực tham
gia công tác bầu cử đại
biểu Quốc hội, HĐND các
cấp với nhiều cách làm và
đạt kết quả cao. Bên cạnh
đó, tiếp tục đẩy mạnh các
phong trào thi đua do Trung
ương MTTQ Việt Nam phát
động, động viên các tầng
lớp Nhân dân thi đua phát
triển kinh tế - xã hội, đảm
bảo quốc phòng, an ninh,
góp ý kiến xây dựng Đảng,

cơ quan Nhà nước, chính
quyền các cấp; giám sát
phản biện xã hội...”, Chủ
tịch Đỗ Văn Chiến chia sẻ.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến
cho biết, MTTQ các cấp
cần chủ động, tích cực phối
hợp với chính quyền, các
cơ quan chức năng, các tổ
chức thành viên MTTQ, vận
động, động viên các tầng
lớp Nhân dân thực hiện hiệu
quả chỉ đạo của Bộ Chính trị,
Ban Bí thư, Nghị quyết của
Quốc hội, trực tiếp là Nghị
quyết số 128 của Chính
phủ về thích ứng an toàn
linh hoạt, kiểm soát hiệu
quả dịch bệnh COVID-19 và
phục hồi phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đây là
một nhiệm vụ trọng tâm của
năm 2022, xuyên suốt từ
đầu năm cho đến cuối năm
và có thể còn một số năm
sau nữa. “Về việc triển khai

Những dấu ấn phát triển...

(Tiếp theo trang 9)

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19, TP
vẫn bảo đảm được an ninh chính trị, trật tự
xã hội; duy trì được trật tự giao thông, trật tự
và cảnh quan đô thị; cung ứng các dịch vụ
đô thị và nhu cầu thiết yếu cho người dân...
Các chính sách an sinh xã hội cũng được
bảo đảm, huy động được sự tham gia tích
cực của cộng đồng trong công tác chăm lo
cho gia đình chính sách và hỗ trợ kịp thời
người lao động, người sử dụng lao động bị
ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc
Anh cũng cho biết, trong bối cảnh dịch
COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhiều
TP lớn tăng trưởng âm hoặc thấp nhưng
riêng TP Hà Nội vẫn đạt được mức tăng
trưởng khá. Với xu hướng phục hồi kinh tế
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chăm lo Tết Nhâm Dần,
MTTQ các cấp cần khẩn
trương quán triệt, triển khai
thực hiện thật tốt Chỉ thị 11
của Ban Bí thư Trung ương
Đảng về tổ chức Tết Nhâm
Dần năm 2022 với mục tiêu
lớn nhất là mọi người, mọi
nhà đều có đủ điều kiện vật
chất, tinh thần đón xuân,
vui Tết an toàn, tiết kiệm.
Năm nay, MTTQ Việt Nam
phải chủ động phối hợp với
các tổ chức thành viên, dưới
sự lãnh đạo của các cấp ủy
Đảng, điều hành của các
cấp chính quyền để tổ chức
một cái Tết có dấu ấn Tết
của lòng nhân ái”, Chủ tịch
Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.
Hội nghị đã thống nhất giới
thiệu MTTQ Việt Nam TP Đà
Nẵng làm Cụm trưởng Cụm
thi đua 5 TP trực thuộc Trung
ương năm 2022. v
Tuấn Trung

tích cực trong quý IV là rất quan trọng, thể
hiện tính chủ động, kịp thời, hiệu quả của
TP Hà Nội trong chỉ đạo, điều hành khôi
phục kinh tế cũng như trong phòng, chống
dịch bệnh. Việc làm này sẽ tạo tiền đề để
TP đạt mức tăng trưởng kinh tế đặt ra trong
các năm tiếp theo.
Với sự quyết tâm, đồng lòng của toàn bộ
hệ thống chính trị, sự nỗ lực, cố gắng của
người dân và cộng đồng doanh nghiệp để
thực hiện mục tiêu “Thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”,
đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế, bảo
đảm an sinh xã hội trên địa bàn bức tranh
kinh tế Thủ đô năm 2022 chắc chắc sẽ có
những gam màu tươi sáng hơn. v
Đông Anh

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

Tạo môi trường ổn định,
an toàn để phát triển
Nhằm cụ thể hóa 1 trong 5 định
hướng lớn và nhiệm vụ trọng
tâm của Nghị quyết Đại hội đại
biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020
- 2025) của Đảng bộ TP Hà Nội,
Thành ủy đã ban hành Chương
trình số 09-CTr/TU về “Tăng
cường tiềm lực quốc phòng, an
ninh, giữ vững ổn định an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội
trên địa bàn TP giai đoạn 2021
- 2025”. Chương trình có mục
tiêu, nhiệm vụ hàng đầu là tạo
môi trường ổn định, an toàn
phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội, đối ngoại của Thủ đô.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức Hội nghị thông tin tình hình kinh tế - xã hội và
an ninh, quốc phòng cho các vị chức sắc các tôn giáo, nhà tu hành trên địa bàn
TP Hà Nội.

GIỮ VỮNG AN NINH,
ĐẢM BẢO TRẬT TỰ
Chương trình số 09CTr/TU của Thành ủy Hà
Nội (khóa XVII) là sự kế
thừa, tiếp nối Chương trình
số 05-CTr/TU của Thành
ủy Hà Nội (khóa XVI) về
“Tăng cường quốc phòng
- an ninh, bảo đảm trật tự,
an toàn xã hội trong tình
hình mới, giai đoạn 2016 2020”.
Trên cơ sở đánh giá
những kết quả đạt được của
giai đoạn 2016 - 2020 cùng
những hạn chế, khuyết
điểm, nguyên nhân và dự

báo tình hình thế giới, khu
vực trong những năm tới,
Thành ủy Hà Nội xác định,
mục tiêu hàng đầu trong
giai đoạn 2021 - 2025 là
giữ vững, tăng cường sự
lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp
về mọi mặt của Đảng, nâng
cao năng lực lãnh đạo toàn
diện, sức chiến đấu của
các cấp ủy, tổ chức Đảng
và hiệu lực, hiệu quả quản
lý, điều hành của chính
quyền đối với nhiệm vụ
quốc phòng, an ninh trên
địa bàn Thủ đô. Trong đó,
Hà Nội phải thực hiện bằng
được mục tiêu giữ vững an

ninh chính trị (ANCT), bảo
đảm trật tự an toàn xã hội
(TTATXH), không để xảy
ra bị động, bất ngờ. Đây
là cơ sở để tạo môi trường
ổn định, an toàn phục vụ
nhiệm vụ phát triển kinh tế
- xã hội, đối ngoại của TP.
Trong đó, Hà Nội phải
tập trung nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác
bồi dưỡng, giáo dục quốc
phòng, an ninh cho các
đối tượng và học sinh, sinh
viên, các tầng lớp Nhân
dân; thực hiện tốt chủ
trương, chính sách của +
Đảng, Nhà nước đối với
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các đối tượng chính sách,
người có công; nâng cao
đời sống Nhân dân, góp
phần xây dựng “thế trận
lòng dân vững chắc”.
Đối với lực lượng vũ
trang, Hà Nội xác định phải
xây dựng lực lượng có chất
lượng tổng hợp, sức mạnh
chiến đấu cao; là nòng cốt
trong thực hiện nhiệm vụ
quốc phòng, an ninh, giữ
gìn TTATXH trên địa bàn.
Đến năm 2025, xây dựng
lực lượng thường trực theo
hướng “tinh, gọn, mạnh,
cơ động, linh hoạt”; một
số lực lượng tiến thẳng
lên hiện đại; lực lượng dự
bị động viên đủ số lượng,
chất lượng cao; lực lượng
dân quân tự vệ vững mạnh,
rộng khắp; phấn đấu đến
năm 2030 xây dựng lực
lượng Công an Thủ đô tinh
nhuệ, hiện đại.
ĐƯA CHƯƠNG TRÌNH GẮN
VỚI HOẠT ĐỘNG MẶT TRẬN
Bên cạnh những giải
pháp cụ thể, đi sâu vào công
tác chuyên môn về an ninh,
quốc phòng, Chương trình
số 09-CTr/TU của TP nhấn
mạnh nhiệm vụ tăng cường
xây dựng, chỉnh đốn Đảng,
củng cố hệ thống chính
trị cơ sở trong sạch, vững
mạnh gắn với nâng cao chất
lượng tổng hợp và sức chiến
đấu của các lực lượng vũ
trang, hiệu quả hoạt động
của MTTQ và các đoàn
thể chính trị - xã hội. Cùng
với đó là tăng cường tuyên
truyền, giáo dục, nâng cao
nhận thức, trách nhiệm của
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cả hệ thống chính trị, của
cán bộ, đảng viên và toàn
dân về thực hiện nhiệm vụ
bảo đảm quốc phòng, an
ninh, giữ gìn TTATXH của
Thủ đô.
Để cụ thể hóa Chương
trình số 09-CTr/TƯ vào
cuộc sống, Ủy ban MTTQ
từ TP đến cơ sở trên địa
bàn Hà Nội đã phối hợp với
các ngành, các cấp, các tổ
chức thành viên tổ chức,
triển khai, tuyên truyền,
giáo dục cho cán bộ đảng
viên, đoàn viên, hội viên và
các tầng lớp Nhân dân về ý
nghĩa, tầm quan trọng của
phong trào toàn dân bảo
vệ an ninh Tổ quốc bằng
nhiều hình thức đa dạng,
phong phú như thông qua
các phương tiện thông tin
đại chúng, tuyên truyền
miệng, tập huấn, phát tờ
rơi, các cuộc họp… Ngoài
ra, MTTQ các cấp còn
phối hợp với ngành Công
an tổ chức tập huấn, tuyên
truyền công tác phòng,
chống tội phạm, ma túy,
mại dâm, HIV/AIDS.
Theo đó, trong năm 2021,
MTTQ Việt Nam các cấp đã
phối hợp tổ chức 7.152 hội
nghị tuyên truyền phổ biến
các văn bản pháp luật mới
với 916.220 lượt người tham
dự. Công tác hòa giải được
quan tâm. Các tổ hòa giải
đã phối hợp chặt chẽ với
chính quyền cùng cấp tổ
chức hòa giải thành công
2.877 vụ việc trong tổng
số 3.404 vụ, góp phần giải
quyết các mâu thuẫn từ cơ
sở, giảm đơn khiếu nại, tố

cáo; ổn định tình hình địa
phương. Công tác tiếp dân
và giải quyết đơn thư khiếu
nại, tố cáo được Mặt trận
các cấp thực hiện nghiêm
túc. Trong đó, Mặt trận
thực hiện tiếp 8.148 lượt
công dân, nhận 4.695 đơn,
chuyển 3.070 đơn của công
dân đến cơ quan có thẩm
quyền giải quyết.
Để tiếp tục thực hiện có
hiệu quả Chương trình số
09-CTr/TU trong những
năm tiếp theo, MTTQ các
cấp TP cần đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, vận động
toàn dân tham gia bảo
vệ an ninh Tổ quốc, lồng
ghép với các Chương trình
quốc gia phòng, chống
tội phạm, các phong trào
thi đua yêu nước, nhất
là Cuộc vận động “Toàn
dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn
minh”, nhân rộng các mô
hình điển hình tiên tiến về
phong trào toàn dân bảo
vệ an ninh Tổ quốc để thu
hút đông đảo các tầng lớp
Nhân dân tham gia kịp
thời; khen thưởng những
tập thể, cá nhân có nhiều
thành tích xuất sắc hoặc
đột xuất trong phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc.
Việc thực hiện thành
công Chương trình số 09CTr/TU là tiền đề giúp TP
Hà Nội giữ vững ổn định
ANCT, TTATXH, tạo lập
môi trường ổn định, an toàn
để phát triển kinh tế - xã
hội. v
Hoa Lâm

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

Giáng sinh an lành và an toàn
Hà Nội cùng cả nước đón
một mùa Giáng sinh đặc biệt
nhất từ trước đến nay, khi dịch
bệnh COVID-19 vẫn diễn biến
phức tạp, nhưng không vì thế
mà Giáng sinh năm nay kém
ý nghĩa. Dù thực hiện các biện
pháp chống dịch, đây vẫn là
thời gian để đồng bào theo
đạo công giáo cũng như cộng
đồng truyền đi thông điệp về
tình yêu thương, sự sẻ chia.
Đây cũng là dịp MTTQ các
cấp thực hiện nhiều hoạt động
tặng quà cũng như nhiều hoạt
động khác để tiếp tục phát
huy sức mạnh đại đoàn kết
toàn dân tộc.

N

ăm 2021 là năm đặc
biệt với Nhân dân cả
nước nói chung và bà
con các tín đồ tôn giáo nói
riêng khi chịu ảnh hưởng nặng
nề từ thiên tai, hạn hán, dịch
bệnh, đời sống còn gặp nhiều
khó khăn. Vượt lên tất cả, đồng
bào Công giáo và Tin lành đã
luôn chung sức đồng lòng, nỗ
lực vượt qua thách thức, đoàn
kết xây dựng đất nước.
Năm nay, người dân Thủ
đô Hà Nội đón Giáng sinh
trong thời tiết lý tưởng. Các
nhà thờ trên địa bàn đã được
trang hoàng từ rất sớm với
những cây thông, mô hình tái
hiện khung cảnh Chúa Giê-su
ra đời. Không khí Giáng sinh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng quà cho
20 hộ giáo dân Giáo phận Hưng Hóa.

cũng tràn ngập các trung tâm
thương mại, các khu vui chơi,
giải trí…
Hà Nội có 192 nghìn đồng
bào Công giáo, sống ở 337
xã, phường, thị trấn. Năm
2021, mặc dù Thủ đô và đất
nước gặp không ít khó khăn
khi đại dịch COVID-19 xảy ra,
song, bà con giáo dân thuộc
các giáo xứ, giáo họ đoàn kết
với Nhân dân thực hiện tốt
nhiều phong trào thi đua yêu
nước, nhất là tham gia cuộc
vận động “Toàn dân đoàn kết
xây dựng Nông thôn mới, đô
thị văn minh”. Tại khu vực nội
thành, đồng bào Công giáo
tích cực hưởng ứng thực hiện
nếp sống trật tự, văn minh đô
thị. Đồng bào Công giáo họ
Khuyến Lương (phường Trần
Phú, quận Hoàng Mai) tổ
chức vệ sinh ngõ, phố; đồng

bào Công giáo trên địa bàn
quận Tây Hồ tổ chức nhiều
mô hình “Xứ họ đạo bảo vệ
môi trường, ứng phó biến đổi
khí hậu”… Tại khu vực nông
thôn, hơn 100 hộ dân thôn
Bái Xuyên (xã Minh Tân,
huyện Phú Xuyên) hiến hơn
2.200m2 đất nông nghiệp để
mở rộng mặt đường, đồng
bào Công giáo thôn Trung
Hòa (xã Dân Hòa, huyện
Thanh Oai) đã đóng góp gần
5 tỷ đồng và hàng trăm ngày
công lao động xây dựng nhà
văn hóa, nhà mục vụ, nhà
trẻ mẫu giáo, cứng hóa toàn
bộ đường làng, ngõ xóm…
Các địa phương có đồng
bào Công giáo cũng luôn là
điển hình trong giữ gìn an
ninh, trật tự, đoàn kết, thi đua
phát triển kinh tế. Nhiều tấm +
gương điển hình, đóng góp
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tích cực vào xây dựng nông
thôn mới đã xuất hiện tại các
huyện Mê Linh, Thanh Oai,
Phú Xuyên, Chương Mỹ…
Để chuẩn bị cho ngày lễ
trọng, bà con giáo dân trên
địa bàn Thủ đô đã cùng nhau
trang trí nhà thờ, làm hang
đá, kết thành vườn hoa và
tổ chức các hoạt động ngợi
ca Đức Chúa Trời và tình
thương yêu trong cuộc sống.
Vui Giáng sinh nhưng ai ai
cũng chấp hành nghiêm các
quy định về phòng, chống
dịch COVID-19. Luôn nở
nụ cười trên môi, vợ chồng
chị Phạm Ngọc Bích, giáo
dân Giáo xứ Thái Hà cùng
hai cô con gái nhỏ năm nay
đón Giáng sinh ở nhà bằng
hình thức trực tuyến. Có lẽ
đây là Giáng sinh đáng nhớ
nhất của gia đình chị. Mặc
dù không được đến nhà thờ
để đón Giáng sinh trực tiếp
như mọi năm nhưng không
vì thế mà Giáng sinh thiếu
đi những ý nghĩa linh thiêng
cần có. Giáng sinh là ngày
của sẻ chia và yêu thương,
là ngày để các thành viên
trong gia đình tụ họp, quây
quần bên nhau. Cùng nhau
sum họp, ăn bữa cơm thân
mật rồi cầu mong cho mọi sự
bình an, hạnh phúc đến với
tất cả mọi người, mọi nhà.
Cùng gia đình chào
đón lễ Giáng sinh, chị Âu
Phương Thảo (phố Nguyễn
Trãi, quận Thanh Xuân)
chia sẻ: “Gia đình tôi theo
đạo Thiên Chúa. Ngày
Giáng sinh là ngày mọi
người yêu thương, đùm bọc
nhau. Đó cũng là lời răn của
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Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành
Chỉ thị số 25/CT-UBND về tăng cường thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Lễ cuối năm 2021, đầu năm
2022. Theo đó, trong các dịp cuối năm, Lễ Giáng sinh, Tết Dương
lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Chủ tịch UBND TP Hà
Nội yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện tăng cường tuyên truyền,
hạn chế tối đa hoặc dừng các hoạt động, lễ hội tập trung đông
không cần thiết... tùy theo diễn biến của dịch. Hướng dẫn tổ chức
Lễ Giáng sinh bằng hình thức trực tuyến để tránh lây nhiễm dịch
COVID-19. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác nhưng
cũng không hoang mang, lo lắng thái quá.
Chúa. Tôi nghĩ, ngày này,
Lễ Giáng sinh còn là dịp để
mọi người chung vui, trao
yêu thương và hạnh phúc”.
Nhân dịp Lễ Giáng sinh
năm nay, Ủy viên Ban
Thường vụ Thành ủy, Chủ
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
TP Hà Nội Nguyễn Lan
Hương đã đến thăm, chúc
mừng giáo dân Giáo phận
Hưng Hóa (thị xã Sơn Tây).
Tại đây, Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP Nguyễn
Lan Hương chúc toàn thể
giám mục, linh mục, tu sĩ và
bà con giáo dân Giáo phận
Hưng Hóa một mùa Giáng
sinh an lành, ấm áp; năm
mới 2022 được đón hồng ân
của Thiên Chúa, mọi người,
mọi nhà an lành, hạnh phúc.
Thông tin về một số nét nổi
bật của TP trong năm 2021,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam TP chia sẻ, tuy bị ảnh
hưởng nặng nề bởi đại dịch
COVID-19 nhưng kinh tế - xã
hội, an ninh - quốc phòng của
Thủ đô vẫn được giữ vững.
Đời sống của Nhân dân được
chăm lo, an sinh xã hội được

bảo đảm. Trong thành quả
chung ấy, có đóng góp của
bà con giáo dân Giáo phận
Hưng Hóa, nhất là trong xây
dựng, củng cố khối đại đoàn
kết toàn dân tộc.
Hiện nay, tình hình dịch
COVID-19 đang diễn biến
phức tạp, bà Nguyễn Lan
Hương mong muốn bà con
giáo dân đón một Lễ Giáng
sinh vui tươi, ấm áp và thực
hiện nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch theo đúng
quy định “thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch COVID-19”; hạn chế
các hoạt động đông người;
đẩy mạnh các hình thức sinh
hoạt trực tuyến bảo đảm an
toàn sức khỏe cho bản thân
và cộng đồng.
Trong không khí ấm áp
của mùa Giáng sinh, Chủ
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
TP Nguyễn Lan Hương đã
trao quà cho 20 hộ giáo
dân có hoàn cảnh khó khăn
bị ảnh hưởng bởi đại dịch
COVID-19, mỗi suất trị giá 1
triệu đồng.v
Phạm Mạnh

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

Thiết thực chăm lo Tết cho người nghèo
Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang đến gần, dù còn nhiều khó khăn do vừa tập trung phòng, chống
dịch COVID-19, vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, nhưng TP Hà Nội vẫn luôn quan tâm,
chăm lo toàn diện để mọi người, mọi nhà đều có Tết. Phát huy tinh thần đó, MTTQ các cấp trên
địa bàn TP cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực lo Tết cho người nghèo để không người nghèo,
hộ nghèo nào bị bỏ lại phía sau.

Bà Nguyễn Lan Hương Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP Hà Nội trao
nhà Đại đoàn kết cho người
nghèo huyện Ứng Hòa.

GIÀNH HƠN 395 TỶ ĐỒNG TẶNG QUÀ TẾT
Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang cận kề,
chính quyền các cấp trên địa bàn TP đang tích
cực triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho người
nghèo với tiêu chí chu đáo, thiết thực. Đây cũng
là những việc làm thể hiện trách nhiệm, đạo lý
nhân văn của dân tộc, cùng hướng tới mục tiêu
không để bất cứ người nghèo, người có hoàn
cảnh khó khăn nào không được quan tâm, hỗ
trợ trong dịp Tết Nguyên đán.
Do đó, theo Kế hoạch số 281/KH-UBND do
UBND TP Hà Nội vừa ban hành, ngoài phần
quà của Nhà nước, dự kiến, TP Hà Nội dành
hơn 395 tỷ đồng tặng quà cho gần 915.000
đối tượng chính sách trên địa bàn TP dịp Tết
Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Cụ thể, người
có công với cách mạng là Bà mẹ Việt Nam
anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân
dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng
chiến, thương binh, người hưởng chính sách
như thương binh suy giảm khả năng lao động,

bệnh binh suy giảm khả năng lao động; người
tham gia hoạt động cách mạng trước ngày
1/1/1945 (lão thành cách mạng); người hoạt
động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày
khởi nghĩa tháng 8/1945 (tiền khởi nghĩa);
người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng
trợ cấp hàng tháng; đại diện thân nhân chủ
yếu của liệt sĩ (bố, mẹ, vợ, chồng, con, người
có công nuôi); thanh niên xung phong đang
hưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người
hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến
bị địch bắt tù, đày.
TP cũng quan tâm dành tặng quà Tết cho
con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp
hàng tháng; đại diện gia tộc thờ cúng liệt sĩ;
quân nhân, cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân
dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới
20 năm công tác đã thôi việc hoặc phục viên,
+
xuất ngũ về địa phương. Người tham gia chiến
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tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế
ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày
30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
đang hưởng trợ cấp hàng tháng… những người
đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao
động hàng tháng, gia đình thuộc hộ nghèo,
các cụ cao tuổi.
Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, TP Hà Nội
và các địa phương còn tổ chức các đoàn đi
thăm hỏi, tặng quà 84 đơn vị nuôi dưỡng, điều
dưỡng đối tượng người có công, trung tâm
bảo trợ xã hội, đơn vị sản xuất, kinh doanh
của thương binh, bệnh binh, người tàn tật tiêu
biểu, gia đình người có công tiêu biểu. Như
vậy, các đối tượng được tặng quà cơ bản giữ
nguyên như năm 2021. Tuy nhiên, số lượng
đối tượng được tặng và kinh phí để tặng quà
tăng lên so với kế hoạch năm trước. Điều này
thể hiện sự quan tâm, chăm lo toàn diện đến
các đối tượng chính sách của Đảng bộ, chính
quyền và Nhân dân TP, bảo đảm mọi người,
mọi nhà được vui đón Tết.
Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Kế hoạch
của UBND TP, đảm bảo “mọi người, mọi nhà
đều có Tết”, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp
TP đã triển khai xây dựng kế hoạch thăm, tặng
quà hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn; trong đó tập trung hỗ trợ
các đối tượng là trẻ em, gia đình chính sách,
người khuyết tật, đối tượng thuộc đối tượng
bảo trợ xã hội, các hộ gia đình gặp khó khăn
chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19;
các gia đình có người thân, trẻ em có cha mẹ
mất do dịch COVID-19, các hộ là đoàn viên,
hội viên khó khăn... Bên cạnh đó, Mặt trận
các cấp TP và các tổ chức thành viên sẽ thực
hiện giám sát, tiếp nhận các ý kiến phản ánh
của quần chúng Nhân dân, phát hiện những
trường hợp lợi dụng chính sách để đề nghị các
cơ quan chức năng có trách nhiệm giải quyết,
bảo đảm các chế độ quà tặng hỗ trợ đến đúng
đối tượng và kịp thời.
CHỦ ĐỘNG THĂM HỎI, TẶNG QUÀ
Việc chăm lo Tết cho người nghèo ngày
càng cụ thể và thiết thực. Cấp ủy, chính quyền,
MTTQ các cấp trên địa bàn TP đã chủ động

26

Dân chủ và Đoàn kết SỐ 104
l

rà soát danh sách hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh
khó khăn, tổ chức những hoạt động thăm hỏi,
tặng quà, hỗ trợ người dân đón Tết. Để Nhân
dân Thủ đô đón Tết vui tươi, đầm ấm, nhiều
hoạt động chăm lo, giúp đỡ người nghèo đã
và đang được các cấp, các ngành và các tổ
chức đoàn thể thực hiện như: Tặng quà, trao
nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ các gia đình khó khăn
do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, chăm
lo cho các hộ khó khăn, yếu thế vượt qua khó
khăn, ổn định cuộc sống... Các hoạt động này
đang làm sáng lên tình đồng chí, nghĩa đồng
bào, tinh thần nhân văn của dân tộc.
Không dừng lại ở đó, MTTQ các cấp còn
phối hợp với chính quyền, các ngành chức
năng, các tổ chức thành viên vận động ủng
hộ, tổ chức thăm, tặng quà, động viên người
nghèo một cách thiết thực, cụ thể. Thông qua
đó, thắt chặt sợi dây gắn bó giữa Đảng, Nhà
nước, MTTQ với các tầng lớp Nhân dân, góp
phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cơ quan,
đơn vị cũng đã trực tiếp đến các địa phương
trao tặng quà cho người nghèo với giá trị
nhiều tỷ đồng.
Chia sẻ về vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ Trần Quang
Đạo cho biết, công tác chăm lo các đối tượng
chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn
quận được duy trì đều đặn hàng năm, đặc
biệt chú trọng trong những dịp lễ, Tết. Dù năm
nay bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng
MTTQ các cấp, nhất là cấp cơ sở đang thực
hiện thống kê danh sách để trao quà tặng
đúng đối tượng; vận động quyên góp từ các
nhà hảo tâm nhằm tăng nguồn hỗ trợ đến với
các gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn.
Quận Tây Hồ không còn hộ nghèo nhưng các
hộ mới thoát nghèo vẫn luôn được quan tâm,
hỗ trợ để có thêm động lực vực dậy kinh tế
gia đình. Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND
huyện Thường Tín Bùi Công Thản cho biết,
phát huy truyền thống “tương thân, tương
ái”, chính quyền đang phối hợp chặt chẽ với
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín
(Xem tiếp trang 30)

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

Phối hợp đồng bộ các hoạt động
giám sát và phản biện xã hội
Việc chọn những vấn đề “nóng” được dư luận quan tâm, nhất là những vấn đề về xây dựng,
phát triển hạ tầng; an toàn thực phẩm; phòng chống dịch COVID-19... đã giúp hoạt động
giám sát, phản biện của MTTQ các cấp TP đáp ứng được nhu cầu cuộc sống đặt ra, được
Nhân dân tin tưởng. Năm 2022, phát huy thành quả đạt được, Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục
phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng với cấp ủy, chính quyền để phát huy tối đa thế mạnh
giám sát, phản biện mà mình đang có.

Ban TTND và Ban
GSĐTCCĐ xã Đa Tốn
(huyện Gia Lâm)
kiểm tra chất lượng
các công trình xây
dựng trên địa bàn.

TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ
CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT
Trong năm 2021 để triển
khai hiệu quả các hoạt động
giám sát (GS) và phản biện
xã hội (PBXH), MTTQ Việt
Nam các cấp TP đã tham
mưu cho cấp ủy phối hợp
với chính quyền, các đoàn
thể chính trị - xã hội triển
khai các hoạt động GS,
PBXH gắn với việc thực
hiện các nhiệm vụ trọng
tâm của TP và những vấn

đề mà đông đảo Nhân dân
quan tâm. Ban Thường trực
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP
đã chủ trì 10 đoàn kiểm tra,
GS về công tác bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và
đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021 - 2026; việc
thực hiện các chính sách hỗ
trợ đối với người lao động và
người sử dụng lao động gặp
khó khăn do đại dịch COVID-19...; tổ chức 03 hội nghị
PBXH vào dự thảo Đề án

“Xây dựng, cải tạo lại chung
cư cũ trên địa bàn TP Hà
Nội”; dự thảo Nghị quyết
của HĐND TP quy định một
số chính sách đặc thù thực
hiện mục tiêu giảm nghèo
bền vững của TP Hà Nội
và các dự thảo Nghị quyết
quy định mức chi hỗ trợ
hoạt động của Ban Thanh
tra Nhân dân xã, phường
thị trấn, mức hỗ trợ thường
xuyên đối với đội trưởng, +
đội phó đội dân phòng thôn,
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tổ dân phố và mức chi thực
hiện chương trình quốc gia
hỗ trợ doanh nghiệp nâng
cao năng suất và chất
lượng sản phẩm hàng hóa
trên địa bàn TP Hà Nội giai
đoạn 2021 - 2030.
Bà Nguyễn Thị Thắm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam huyện Thanh Trì
cho biết, thông qua hoạt
động GS, PB, nhiều ý kiến,
kiến nghị của Mặt trận các
cấp đã được các cơ quan,
đơn vị tiếp thu. Điển hình
là nhờ GS tốt việc thực
hiện Quy chế dân chủ ở
các xã, thị trấn nên chính
quyền cơ sở đều công khai
các danh mục thủ tục hành
chính, nâng cao hiệu quả
hoạt động của bộ phận
“Một cửa”; công tác tiếp
dân tại trụ sở được thực
hiện nghiêm túc, đơn thư
khiếu nại, tố cáo của công
dân được giải quyết nhanh,
không để tồn đọng kéo dài
hoặc vượt cấp.
Trong năm 2021, các
hoạt động GS của Mặt trận
còn được thực hiện thông
qua Ban Thanh tra Nhân
dân (TTND) ở xã, phường,
thị trấn, với 4.956 vụ việc
được GS đã phát hiện 648
vụ có dấu hiệu vi phạm.
Ban GSĐTCCĐ đã tham
gia GS 2.594 công trình,
dự án, đã phát hiện 233
vụ vi phạm, kiến nghị các
cơ quan có thẩm quyền xử
lý kịp thời 219 vụ vi phạm.
Ngoài ra, các Ban TTND
còn phối hợp giám sát trên
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các lĩnh vực Quản lý trật tự
xây dựng, quản lý đất đai,
thực hiện dân chủ ở cơ sở
và các vụ việc ở các lĩnh
vực khác.

ĐƯA RA LỘ TRÌNH
GIÁM SÁT CỤ THỂ
Theo ông Đàm Văn
Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội,
công tác GS, PBXH, góp ý
xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền của MTTQ,
các đoàn thể chính trị - xã
hội các cấp trong năm 2021
đã thực hiện đúng quy định
và phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ của MTTQ. Đặc
biệt, việc GS công tác bầu
cử đại biểu Quốc hội khóa
XV, đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
được thực hiện đồng bộ từ
TP đến cơ sở đã góp phần
tạo nên một cuộc bầu cử
thành công, đúng luật, dân
chủ, an toàn, tiết kiệm và
đảm bảo công tác phòng,
chống dịch COVID-19.
Với những kết quả đạt
được trong tham gia góp
ý xây dựng Đảng, chính
quyền trong sạch, vững
mạnh, Mặt trận các cấp
đã tiếp tục khẳng định vai
trò, vị trí của mình trong hệ
thống chính trị của Thủ đô,
là cầu nối giữa Đảng, chính
quyền với Nhân dân. MTTQ
Việt Nam các cấp đã đồng
hành với chính quyền các
cấp; thường xuyên, kịp thời
phản ánh tình hình Nhân
dân, nâng cao chất lượng,

hiệu quả công tác GS,
PBXH, tham gia xây dựng
Đảng, chính quyền, góp
phần xây dựng và củng cố
khối đại đoàn kết toàn dân
tộc, tạo động lực thực hiện
thắng lợi các mục tiêu phát
triển kinh tế - xã hội, giữ
vững quốc phòng, an ninh
của Thủ đô.
Hà Nội là địa phương đi
đầu cả nước về xây dựng
quy chế, tổ chức các hoạt
động GS và PB. Để những
việc này đạt chất lượng hơn
nữa trong thời gian tới, ông
Đàm Văn Huân cho biết,
trong năm 2022, MTTQ các
cấp tiếp tục tuyên truyền,
phổ biến, quán triệt sâu
sắc mục đích, ý nghĩa, nội
dung của Quyết định 217QĐ/TW, Quyết định 218QĐ/TW của Bộ Chính trị
và Quyết định số 6525-QĐ/
TU, Quyết định số 2200QĐ/TU của Thành ủy, nâng
cao nhận thức, trách nhiệm
của cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức, nhất
là người đứng đầu cấp ủy,
tổ chức Đảng, chính quyền.
Đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, vận động Nhân
dân thực hiện tốt các chủ
trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của
Nhà nước; nắm bắt kịp thời
dư luận xã hội để phản ánh,
kiến nghị với cấp ủy, chính
quyền; triển khai GS việc
thực hiện chính quyền đô
thị, 2 Quy tắc ứng xử của
TP... v
Thùy Trâm

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

Bác Hồ

với Tết cổ truyền đầu tiên của dân tộc
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân”. Với Người, mùa Xuân
có ý nghĩa đặc biệt đối với đất nước, dân tộc và từng người dân Việt Nam. Vì vậy, mỗi khi
Tết đến Xuân về, Người đều dành những lời thơ hay nhất, những lời ân cần giản dị nhất
và cả những sự quan tâm thiết thực nhất đối với mọi người dân Việt Nam.

N

gày 02/02/1946, tức
ngày mồng 1 Tết
Bính Tuất, trong Tết
Độc lập đầu tiên của nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa,
Người đã viết thư gửi thanh
niên và nhi đồng toàn quốc:
“Một năm khởi đầu từ mùa
Xuân, một đời khởi đầu từ
tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân
của xã hội”. Người căn dặn,
các cháu phải thực hành đời
sống mới, phải hăng hái, kiên
quyết, không sợ khó, không
sợ khổ... để trở nên những
công dân mới, xứng đáng
với nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa.
Không chỉ với thế hệ thanh
niên, trong bài viết “Tết” đăng
trên báo Cứu Quốc số 147,
ngày 21/01/1946, Người
nhắc nhở cả dân tộc: “Dân
tộc ta là một dân tộc giàu lòng
đồng tình và bác ái. Trong lúc
này toàn quốc đồng bào từ
giàu đến nghèo, từ già đến
trẻ, ai cũng sửa soạn ăn Tết
mừng Xuân”. Và kêu gọi toàn
thể đồng bào cùng “chia sẻ
cuộc vui Xuân mừng Tết với
những chiến sĩ oanh liệt ở
mặt trận, những gia quyến
các chiến sĩ, những đồng bào
nghèo nàn để sao cho mọi

Những bài thơ chúc Tết của Bác Hồ sống mãi với non sông.

người đều được hưởng các
thú vui và Tết Xuân đầu tiên
của nước Việt Nam độc lập”.
Người làm thơ gửi phụ nữ
Việt Nam nhân ngày Tết, nhắc
nhở họ phải siêng năng, thực
hiện cần, kiệm, liêm, chính,
để thực sự trở thành những
người “Đời sống mới”. Trong
thơ, Bác cũng nhấn mạnh:
“Năm mới Bính Tuất/ Phụ nữ
đồng bào/ Phải gắng làm sao/
Gây “Đời sống mới”...”
Trong “Thư chúc mừng
năm mới” được đăng toàn văn
trên Báo Cứu Quốc (ra ngày
mùng 3 Tết) trong đó còn kêu
gọi: “Trong khi đồng bào ở

hậu phương đốt hương trầm
để thờ phụng tổ tiên, thì các
chiến sỹ ở tiền phương dùng
súng đạn để giữ gìn Tổ quốc.
Trong khi đồng bào ở hậu
phương rót rượu mừng xuân,
thì các chiến sỹ ở tiền phương
tuốt gươm giết giặc... chúng
ta quyết không để cho bọn
thực dân trở lại đè nén chúng
ta”. Cũng dịp này, nhân báo
“Quốc gia” cơ quan của trí
thức Hà Nội ra số Xuân, Bác
gửi thơ mừng: “Tết này mới
thật Tết dân ta/Mấy chữ chào
mừng báo Quốc gia/ Độc lập
đầy vơi ba chén rượu/ Tự do +
vàng đỏ một rừng hoa/ Muôn
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nhà chào đón Xuân Dân chủ/
Cả nước vui chung phúc
Cộng hòa/ Ta chúc nhau rồi
ta nhớ chúc/ Những người
chiến sỹ ở phương xa”.
Không chỉ vậy, ngay trong
mùa Xuân đầu tiên của đất
nước, đêm 30 Tết, Người
không dành những giây phút
này để nghỉ ngơi, mà đã trực
tiếp tới thăm từng gia đình
người dân nghèo khổ. Người
lặng người khi chứng kiến
cảnh gia đình của một người
đạp xích lô “Tết mà không có
Tết”. Trong nhà chỉ có một
nén hương đang cháy dở trên
bàn, chủ nhà thì ốm phải nằm
đắp chiếu mê mệt. Người đã
dặn đồng chí thư ký hôm sau
mang thuốc, quà của Người
đến thăm hỏi và nhắc đồng
chí thư ký ghi lại để báo cho
đồng chí Chủ tịch Ủy ban
hành chính Hà Nội biết. Cũng
trong đêm đó, Người đã đến
thăm gia đình nhà chị Chín
làm nghề gánh nước thuê,
cũng là một gia đình “không
có Tết”. Ngoài ra, Người còn
đến chúc Tết một số gia đình
như: Gia đình ông Từ Lâm
- người bán sách cũ ở Cửa
Nam; một gia đình buôn bán

ở phố Phúc Kiến (nay là phố
Lãn Ông); một gia đình công
chức ở phố Hàng Lọng (nay
là phố Lê Duẩn).
Người dành tình thương
yêu, sự quan tâm đến tất thảy
mọi người dân Việt Nam, đặc
biệt là những người khó khăn
nhất, nghèo nàn nhất. Người
mong muốn được thấy mọi
người dân không kể sang hèn
đều được ấm no, hạnh phúc
trong ngày Tết cổ truyền dân
tộc. Sáng mùng 1 Tết, Người
nói chuyện với đại biểu đồng
bào ở Nhà hát Lớn, đi động
viên chúc Tết lực lượng công
an, đi chia kẹo mừng Tết với
các cháu nhi đồng tại Ấu trĩ
viên và đặc biệt, Người đã
đến thăm hỏi, động viên các
thương, bệnh binh Pháp tại
Bệnh viện Đồn Thủy (nay là
Bệnh viện Quân y 108) và
Bệnh viện Phủ Doãn (nay
là Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức). Đi thăm nhưng Người
vẫn canh cánh một điều và
mang điều đó tâm sự với mọi
cấp, mọi ngành, mọi người
khi Người có dịp tiếp xúc: Mọi
người cùng đồng tâm nhường
cơm, sẻ áo, cùng nhau chăm
sóc những người nghèo,

Thiết thực chăm lo Tết...

(Tiếp theo trang 26)

vận động người dân, doanh nghiệp quyên
góp, hỗ trợ hàng trăm gia đình cải thiện nơi ở,
trao tặng sinh kế, góp phần nâng cao đời sống
cho người nghèo, gia đình khó khăn, giúp họ
vượt qua đại dịch COVID-19, đón Tết ấm áp,
vui tươi.
Về vấn đề này, Ủy viên Ban Thường vụ
Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, nhằm
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những cảnh ngộ khó khăn để
ai ai cũng đều có Tết.
Trong những ngày Xuân
sau này, đặc biệt là từ sau
ngày hòa bình lập lại (năm
1954), vào những ngày Tết
cổ truyền của dân tộc, dù bận
trăm công ngàn việc, Người
luôn dành thời gian để đến
thăm từng nhà dân, để xem
Nhân dân ta chuẩn bị Tết cổ
truyền, để thấy được người
dân có thực sự được hưởng
cuộc sống ấm no, vui tươi,
hạnh phúc hay không?.
Trong không khí Xuân
Nhâm Dần ngập tràn nơi nơi,
chúng ta lại nhớ những việc
làm đầy tình thương yêu, trìu
mến của Người với toàn thể
Nhân dân, lại nhớ tới sự chăm
sóc ân cần của Người tới mọi
thế hệ người Việt Nam, đặc
biệt là mỗi khi Tết đến, Xuân
về. Từ đó, càng dặn lòng
mình mỗi người hãy học tập
và làm theo Bác từ việc nhỏ
nhất trong việc yêu thương,
đồng cảm với mọi con người.
Chúng ta cùng nhau chia sẻ,
đồng cảm để ai ai cũng đều
có Tết - như điều mong ước
giản dị của Bác Hồ. v
Dã Liên

bảo đảm mỗi gia đình, mỗi người dân đều có
Tết Nhâm Dần đầm ấm, Ủy ban MTTQ Việt
Nam TP sẽ phối hợp với các cấp, ngành, địa
phương tổ chức các chương trình trao tặng
quà gọn nhẹ, ấm áp, bảo đảm quy định phòng
dịch; qua đó góp phần quan tâm, chăm lo đời
sống của Nhân dân Thủ đô, nhất là những gia
đình chính sách, hộ nghèo...v
Hoa Lâm

HƯỞNG ỨNG CVĐ “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN
CVĐ “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”

N

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, TP thực hiện nghi thức khai mạc
Chương trình khuyến mại tập trung TP Hà Nội năm 2021.

ăm 2021, dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng
và gây ra những hậu
quả nặng nề đến sản xuất
kinh doanh, sinh kế và đời
sống Nhân dân Thủ đô. Với
tinh thần nghiêm túc, trách
nhiệm, sáng tạo, chủ động,
Ban Chỉ đạo (BCĐ) Cuộc vận
động (CVĐ) “Người Việt Nam
ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
TP Hà Nội đã nỗ lực triển khai
nhiều biện pháp nhằm nâng
cao chất lượng, hiệu quả
CVĐ, góp phần tích cực vào
việc thực hiện 2 mục tiêu kép
của TP: Phát triển kinh tế - xã
hội và phòng, chống dịch hiệu
quả. Trong đó, TP đã thực
hiện hiệu quả chương trình
đưa hàng Việt đến người tiêu
dùng, đẩy mạnh phát triển

thương mại, bình ổn thị trường
và chương trình bình chọn
“Hàng Việt Nam được người
tiêu dùng yêu thích”. CVĐ đã
thu hút sự tham gia tích cực
của các sở, ban, ngành, quận,
huyện, thị xã, các doanh
nghiệp (DN) trên địa bàn TP.
Công tác đảm bảo hàng
hóa được TP thực hiện hiệu
quả trong dịp lễ, Tết và khi
TP thực hiện các biện pháp
giãn cách xã hội theo nguyên
tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng
Chính phủ để phòng, chống
dịch COVID-19. Trong dịp
Tết Nguyên đán Tân Sửu
2021, TP đã chú trọng công
tác chuẩn bị hàng hóa, hỗ trợ
lưu thông hàng hóa và cung
ứng dịch vụ, triển khai nhiều
hoạt động thương mại nhằm

đáp ứng nhu cầu mua sắm,
tiêu dùng của Nhân dân. TP
đã phối hợp tổ chức thực hiện
200 chuyến bán hàng lưu
động, 13 điểm bán hàng của
các tỉnh tại Hà Nội, 14 điểm
giới thiệu sản phẩm OCOP, hỗ
trợ 153 xe vận chuyển hàng
hóa của các tỉnh; hướng dẫn
tổ chức hơn 500 chương trình
khuyến mại của các đơn vị;
phối hợp tổ chức 89 chợ hoa
Xuân... Các cấp Công đoàn
TP phối hợp với 20 DN tổ
chức chương trình “Tết sum
vầy” để tổ chức các gian bán
hàng Tết cho người lao động.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP
phối hợp tổ chức chương trình
“Xuân yêu thương - Tết đoàn
viên” hỗ trợ 259 suất quà đến +
các hộ nghèo, có hoàn cảnh
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khó khăn, các đối tượng bị ảnh
hưởng của dịch COVID-19.
Hội Liên hiệp Phụ nữ TP tổ
chức 10 ngày vàng giới thiệu
sản phẩm an toàn của doanh
nhân Thủ đô. Các cơ sở Đoàn
thuộc Thành đoàn Hà Nội tổ
chức bán hàng, hội chợ ưu đãi
giá rẻ cho thanh niên, công
nhân và Nhân dân. Trên địa
bàn TP không có hiện tượng
thiếu hàng, tăng giá đột biến.
Trước diễn biến phức tạp
của dịch COVID-19 đối với
sản xuất, kinh doanh của
các đơn vị, DN, các sở, ban,
ngành thành viên BCĐ CVĐ
TP và các quận, huyện, thị xã
đã tập trung triển khai các
giải pháp tháo gỡ khó khăn,
tạo môi trường thuận lợi giúp
các DN đẩy mạnh sản xuất
kinh doanh, hỗ trợ giải cứu
nông sản cho nông dân, đảm
bảo nguồn cung, bình ổn thị
trường hàng hóa. TP hướng
dẫn cá nhân, hộ kinh doanh
tại các chợ trên địa bàn tiếp
cận và sử dụng các hình thức
bán hàng trực tuyến; giúp tiểu
thương kết nối với bạn hàng,
tìm kiếm thêm khách hàng,
duy trì kinh doanh trong điều
kiện phòng, chống dịch. Sở
Công thương đã triển khai
phương án đảm bảo cung
ứng hàng hóa trên địa bàn
TP, đặc biệt là tại Vùng 1 qua
hệ thống 78 siêu thị, 149 chợ,
4.095 điểm bán hàng lương
thực, thực phẩm thiết yếu, 35
DN và 565 điểm cung ứng
hàng hóa thiết yếu có hình
thức bán hàng trực tuyến,
253 cửa hàng kinh doanh
xăng dầu, 927 địa điểm sẵn
sàng bố trí làm kho bán hàng
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Người tiêu dùng tham quan, mua sắm tại Tuần hàng Việt huyện Thanh Trì .

lưu động. Các hệ thống phân
phối chủ động dự trữ hàng
hóa tăng gấp 2 - 3 lần so với
nhu cầu bình thường tại kho
hàng và điểm bán trong Vùng
1. Tại các chợ đã thực hiện
kết nối với các hợp tác xã, cơ
sở sản xuất, DN cung ứng để
hỗ trợ tiểu thương về nguồn
cung hàng hóa để phục vụ
Nhân dân. Bên cạnh số lượng
xe của DN, Sở Giao thông
vận tải huy động 528 xe,
mỗi quận, huyện huy động
5 xe dự phòng sẵn sàng vận
chuyển hàng hóa thiết yếu.
Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tổ chức nhiều hoạt
động để liên kết vùng tiêu
thụ sản phẩm, tiêu biểu như
tổ chức thành công sự kiện
“Ngày hội Livestream đặc sản
OCOP Hà Nội” - chương trình
đầu tiên của cả nước - nhằm
tháo gỡ khó khăn đầu ra cho
các sản phẩm OCOP cũng
như sự ảnh hưởng của dịch
COVID-19. Các cơ sở Đoàn
thuộc Thành đoàn Hà Nội
phối hợp xây dựng nền tảng

mua sắm trực tuyến đảm bảo
an toàn phòng, chống dịch;
phối hợp triển khai “Siêu thị
mini 0 đồng”. Hội Nông dân
tổ chức chương trình “Nông
dân Thủ đô chung tay đẩy lùi
COVID-19” ủng hộ các mặt
hàng nông sản cho Nhân
dân các quận nội thành; tặng
quà cho các hộ nông dân có
hoàn cảnh khó khăn do dịch
COVID-19; thực hiện chương
trình “Triệu bữa cơm - Hà Nội
nghĩa tình”. BCĐ CVĐ các
quận, huyện, thị xã đã phối
hợp với các hợp tác xã nông
nghiệp thu mua, tiêu thụ rau
củ quả tập trung để cung cấp
cho người dân trên địa bàn và
phục vụ các địa điểm trong
khu vực nội thành; tổ chức
các hoạt động liên kết các
vùng giữa các địa phương
nhằm kết nối hàng hóa, đảm
bảo nguồn cung cấp cho thị
trường...
Chương trình bình chọn
“Hàng Việt Nam được người
(Xem tiếp trang 34)

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Xây dựng Thủ đô

thành nơi đáng sống

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn
kết xây dựng Nông thôn mới,
đô thị văn minh” gắn với nông
nghiệp, nông thôn, nông dân
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
trong tiến trình xây dựng và phát
triển của Thủ đô. Cùng với việc
cải thiện cuộc sống, nâng cao
thu nhập cho nông dân, Hà Nội
tiếp tục hướng đến mục tiêu xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh, hiện đại, giàu bản sắc văn
hóa, trở thành miền quê đáng
sống của mỗi người dân.

V

ới vai trò đầu tàu kinh
tế của cả nước, Hà
Nội luôn nỗ lực xây
dựng nông thôn mới (NTM),
đô thị văn minh (ĐTVM) theo
hướng văn minh, hiện đại. Để
cùng với TP thực hiện mục
tiêu đó, qua 5 năm triển khai
Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn
dân đoàn kết xây dựng NTM,
ĐTVM”, Ủy ban MTTQ Việt
Nam các cấp TP đã phối hợp
với các tổ chức thành viên
tuyên truyền, vận động đoàn
viên, hội viên, Nhân dân phát
triển kinh tế, vươn lên làm
giàu hợp pháp, giúp nhau
thoát nghèo bền vững, vận
động Nhân dân dồn điền đổi
thửa, áp dụng khoa học công
nghệ cao, chuyển đổi cơ cấu

Việc phát triển các làng nghề truyền thống luôn được quan tâm.

cây trồng, vật nuôi, nâng cao
thu nhập… Tính đến cuối năm
2021, 382/383 xã của Hà Nội
đã “về đích” xây dựng NTM
(riêng xã Thạch Hòa, huyện
Thạch Thất không thực hiện
xây dựng NTM do nằm trong
quy hoạch đô thị vệ tinh Hòa
Lạc), hoàn thành mục tiêu TP
đề ra trong năm 2021. Việc
hoàn thành xây dựng xã NTM
là tiền đề để tập trung nâng
cao các tiêu chí và các địa
phương đều nỗ lực để sớm
đạt chuẩn NTM nâng cao,
NTM kiểu mẫu, nhằm không
ngừng nâng cao chất lượng
cuộc sống của người dân.
Trong xây dựng ĐTVM,
Mặt trận các cấp đã tích cực
vận động Nhân dân tham gia

các hoạt động như xây dựng
đời sống văn hóa ở khu vực
đô thị, xây dựng khu dân cư,
tuyến đường, tuyến phố văn
hóa; xây dựng các mô hình
tự quản về trật tự đô thị, vệ
sinh môi trường; xây dựng
nếp sống văn hóa trong kinh
doanh, ứng xử, không lấn
chiếm lòng đường, vỉa hè
trong hoạt động sản xuất kinh
doanh; thực hiện việc quy
hoạch và chỉnh trang đô thị...
Ngoài ra, để thực hiện tốt CVĐ
“Toàn dân đoàn kết xây dựng
NTM, ĐTVM”, MTTQ các cấp
đã tích cực tuyên truyền, vận
động khai thác, phát huy tiềm
năng, thế mạnh của từng tổ
chức tôn giáo và đồng bào có +
đạo thi đua lao động sản xuất
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kinh doanh, làm giàu chính
đáng. Nhiều hộ gia đình có
đạo đã áp dụng tiến bộ khoa
học kỹ thuật, đưa giống, cây
trồng, vật nuôi có năng suất,
chất lượng cao vào sản xuất,
chăn nuôi; nhiều mô hình có
giá trị kinh tế cao ngày càng
được nhân rộng ở các khu
dân cư. Nhờ có những nỗ lực
đó, đến nay toàn TP có 2.350
mô hình tự quản bảo vệ môi
trường, tổ an ninh xung kích,
tổ an ninh trật tự; mô hình phát
triển VAC, mô hình trồng cam,
quýt, bưởi. Trong đó, có 584

mô hình phát triển kinh tế do
MTTQ và các tổ chức đoàn
thể chủ trì, 1.562 mô hình tự
quản về an ninh trật tự, 2.100
mô hình thực hiện nếp sống
văn minh... tham gia xây dựng
các tuyến đường nở hoa, tạo
cảnh quan đường nông thôn
sáng - xanh - sạch - đẹp.
Hà Nội phấn đấu đến
năm 2025 hoàn thành việc
đầu tư xây dựng, phát triển 5
huyện trở thành quận; 20%
số huyện và 40% số xã đạt
chuẩn NTM nâng cao; 20%
số xã đạt chuẩn NTM kiểu

mẫu. Dự kiến tổng nguồn vốn
đầu tư cho khu vực nông thôn
Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025
là 92.680 tỷ đồng (tăng 15%
so với giai đoạn 2016 - 2020).
Ngoài kinh phí trên, TP tiếp
tục vận động các quận, huyện
có điều kiện hỗ trợ các huyện
khó khăn để tạo thêm nguồn
lực cho các địa phương. Mặt
khác, Hà Nội sẽ triển khai
nhiều chính sách hỗ trợ phát
triển kinh tế nông thôn, nâng
cao chất lượng cuộc sống cho
người dân. v
Hải Phúc

Nâng cao chất lượng toàn diện, hiệu quả...
tiêu dùng yêu thích” năm 2021 được tổ chức
thành công. So với năm 2020, số lượng DN
đăng ký tham gia tăng 6,5%; DN đáp ứng đủ
tiêu chí tham gia theo quy chế tăng 45,6%;
số lượng sản phẩm, dịch vụ đăng ký tham gia
tăng 43,4%. Đã có 213 sản phẩm của 150 DN
đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam được người tiêu
dùng yêu thích”. BCĐ và các thành viên BCĐ,
các sở, ban, ngành của TP tăng cường tuyên
truyền kết quả chương trình bình chọn; tiến
hành biên tập và phát hành ấn phẩm “Hàng
Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm
2021” nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm
được tôn vinh tại chương trình đến đông đảo
người tiêu dùng trên địa bàn Thủ đô.
Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do dịch
bệnh nhưng hầu hết các DN, các cơ sở sản
xuất trên địa bàn TP đã tích cực hưởng ứng
CVĐ, chủ động đầu tư, ứng dụng khoa học
công nghệ để nâng cao chất lượng, thương
hiệu, hạ giá thành, đổi mới sản phẩm... nhằm
tạo chỗ đứng cho sản phẩm trên thị trường và
khẳng định hàng hóa Việt. Đặc biệt, các DN,
cơ sở đã chủ động, tích cực đổi mới hình thức
bán hàng để đưa hàng đến tay người tiêu dùng
trong bối cảnh TP thực hiện nhiệm vụ kép: Vừa
phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã
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hội. CVĐ đã tạo sức lan tỏa, từng bước xây
dựng được nét văn hóa tiêu dùng của người
Việt Nam nói chung, của Thủ đô nói riêng.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả
thực hiện CVĐ, BCĐ CVĐ TP đã đề ra các
nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022: Cần tăng
cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp
của chính quyền, đổi mới nội dung, phương
thức, tăng cường công tác tuyên truyền CVĐ,
trọng tâm là triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW
của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Đẩy
mạnh các hoạt động giới thiệu, quảng bá hàng
Việt Nam chất lượng cao đến người tiêu dùng.
Tổ chức các hoạt động nhằm kích cầu nội địa,
kết nối giao thương. Tập trung triển khai các
giải pháp tháo gỡ khó khăn về thuế, nguồn vốn
vay cho DN, tạo môi trường thuận lợi giúp DN
phục hồi, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc
đẩy tăng trưởng trên địa bàn TP gắn với thực
hiện Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Ủy ban
Trung ương MTTQ Việt Nam về đẩy mạnh vận
động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp
tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại
dịch COVID-19...v
Tâm Minh

Vì an ninh Tổ quốc

CÔNG AN HÀ NỘI:

Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi

Công an TP Hà Nội
bảo đảm trật tự
an toàn giao thông,
trật tự công cộng.

Dịp cuối năm mà người dân
hay gọi là tháng “củ mật” nên
các cơ quan, đơn vị, người
dân đều rất bận rộn dễ sơ hở.
Lợi dụng thời gian này các
loại hình tội phạm hình sự
trên địa bàn TP Hà Nội xuất
hiện và có chiều hướng gia
tăng, nhất là tội phạm trộm
cắp, cướp giật tài sản...
Do đó, để kịp thời ngăn chặn
các loại tội phạm, Công an
TP Hà Nội cũng như chính
quyền các địa phương đã
xây dựng đợt cao điểm để
“chặt đứt” mọi âm mưu của
các loại tội phạm, giúp Nhân
dân Thủ đô đón Tết vui Xuân
Nhâm Dần 2022 tươi vui,
hạnh phúc.

ĐÁNH CHẶN TỘI PHẠM NGAY TỪ CỬA NGÕ
Để chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn
trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, an toàn cho Nhân
dân Thủ đô vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã xây dựng,
ban hành 3 kế hoạch triển khai đợt cao điểm.
Cụ thể là kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm,
đảm bảo an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; cao
điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công
cộng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội
đầu xuân 2022; cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với
các hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển,
tàng trữ, sử dụng pháo trái phép. Công an TP Hà Nội cũng yêu
cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo đảm
trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị; không để xảy ra ùn tắc
giao thông nghiêm trọng, kéo dài tại cửa ngõ Thủ đô trong thời
điểm trước và sau Tết Nguyên đán, không để xảy ra đua xe và cổ
vũ đua xe trái phép, nhất là Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán;
bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị,
văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô.
Sau khi Công an TP triển khai các kế hoạch trên, công an mỗi
địa phương căn cứ vào đặc điểm tình hình của địa phương mình
để xây dựng cho mình những kế hoạch phù hợp. Huyện Gia Lâm
(Hà Nội) là địa bàn giáp ranh giữa Bắc Ninh, Hưng Yên nên mỗi +
khi công an các quận nội thành tổ chức vây giáp mạnh thì các
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loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội lại dạt về khu
vực vùng ven để trú ẩn hoặc gây rối.
Theo thượng tá Phạm Văn Hậu - Trưởng
Công an huyện Gia Lâm, xác định đây là đợt
cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm có ý nghĩa
quan trọng nhằm tiếp tục đảm bảo an ninh
trật tự, bảo vệ an toàn các hoạt động vui Tết
đón xuân của Nhân dân trên địa bàn, Công an
huyện sẽ tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt
các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết, đấu tranh
với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để
hình thành các tụ điểm phức tạp về an ninh trật
tự. Đặc biệt, là các vụ việc liên quan đến tàng
trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép
pháo và các loại vật liệu nổ. Phối hợp với các
đơn vị nghiệp vụ của Công an TP tăng cường
công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an
toàn giao thông, trật tự công cộng.
GIỮ NỘI ĐÔ AN TOÀN
Tại Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết
quả công tác Công an tháng 11/2021 và nhiệm
vụ công tác trọng tâm tháng 12/2021, Bộ trưởng
Bộ Công an Tô Lâm đề nghị, Công an các đơn
vị, địa phương tiếp tục triển khai các phương án
của Bộ về tăng cường phòng, chống tội phạm
trong và sau dịch COVID-19; Phòng ngừa, đấu
tranh có hiệu quả đối với tội phạm ma túy trên
các tuyến trọng điểm. Tập trung hoàn thành
mục tiêu giảm 5% tội phạm về trật tự, an toàn xã
hội và mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh, trật tự Tết Dương lịch, Tết
Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Thực hiện các chỉ đạo của Bộ Công an
và Công an TP Hà Nội, bắt đầu từ 8h ngày
15/12/2021 đến ngày 14/2/2022 các đơn
vị nghiệp vụ Công an quận Hai Bà Trưng và
Công an các phường trên địa bàn đã đồng loạt
ra quân triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu
quả các nội dung, mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.
Đại tá Trương Văn Hồng - Trưởng Công
an quận Hai Bà Trưng thông tin, qua 10 ngày
triển khai cao điểm, Công an quận đã đạt
được một số kết quả như: bắt 8 đối tượng truy
nã, 6 vụ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng
đá trên mạng, bắt 26 vụ mua bán, tàng trữ
chất ma túy. Từ nay đến Tết Nguyên Đán,
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Công an quận tiếp tục bám sát các kế hoạch
đã đề ra để tập trung thực hiện, nhằm đảm
bảo giữ địa bàn được an toàn, không xảy ra
vụ việc nổi cộm mất an ninh trật tự.
Còn Trung tá Trần Xuân Hải, phường Hàng
Bài (Hoàn Kiếm) cho hay, là địa bàn không có
nhiều phức tạp về giao thông nhưng lại quan
trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự. Vì tại
đây có nhiều cơ quan Trung ương, nhiều Đại
sứ quán, nhà riêng Đại sứ của nhiều nước
đóng chân nên Công an phường Hàng Bài đã
đặc biệt trú trọng đến công tác đảm bảo an
ninh trật tự cho các khu vực trọng điểm, nhất
là trong dịp Tết.
Theo Công an TP Hà Nội, để chủ động
phòng ngừa tội phạm hình sự vào dịp cuối
năm, các lực lượng Công an TP tiếp tục chủ
động xây dựng kế hoạch, tăng cường công
tác nắm tình hình, kiểm danh, kiểm diện, gọi
hỏi răn đe các đối tượng có biểu hiện nghi
vấn. Đồng thời, Công an Hà Nội tập trung trấn
áp tội phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức
tạp về tội phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh
vực, đối tượng trọng điểm; Tăng cường đấu
tranh quyết liệt, triệt xóa và vô hiệu hóa các
băng, nhóm tội phạm sử dụng vũ khí, hung
khí nguy hiểm, côn đồ, bảo kê, đòi nợ thuê, tổ
chức đánh bạc, hoạt động tín dụng đen…
Bên cạnh đó, Công an TP phối hợp với
cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức
tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt
động của các đối tượng; Chủ động xây dựng
kế hoạch, mở các đợt cao điểm tấn công trấn
áp tội phạm, tập trung vào tội phạm có tổ
chức, tội phạm liên quan đến hoạt động tín
dụng đen, tội phạm trộm cắp...; Tăng cường
lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát tại
các khu dân cư.
Tiết trời Hà Nội những ngày gần Tết Nguyên
đán có thêm chút mưa xuân, càng làm cho
cái rét tê tái hơn. Nhưng trên đường phố Thủ
đô ngày cũng như đêm vẫn thấp thoáng hình
ảnh những chiến sỹ công an đang cần mẫn,
trách nhiệm làm nhiệm vụ: thức cho dân ngủ,
gác cho dân vui chơi trong một mùa Xuân mới
an khang, thịnh vượng. v
Nguyễn Cao Khương

người hà nội thanh lịch, văn minh

Kế thừa, phát huy truyền thống
thanh lịch, văn minh
Với bề dày lịch sử nghìn năm,
Thăng Long - Hà Nội là nơi hội
tụ tinh hoa và những nét đẹp
nhất của dân tộc. Bên cạnh kho
tàng di sản đồ sộ, thì văn hóa
ứng xử của người Hà Nội từ lâu
đã được coi là vốn quý của Thủ
đô. Những năm gần đây, TP đã
ban thành Quy tắc ứng xử của
cán bộ công chức, viên chức,
người lao động và Quy tắc ứng
xử nơi công cộng. Điều ấy giúp
những nét thanh lịch của người
Hà Nội được giữ vững, phát huy
trong thời hiện đại.
TRƯỜNG TỒN NHỮNG GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP
Dù Hà Nội là trung tâm kinh tế quan trọng
hàng đầu của cả nước, nhưng mỗi khi nói đến
Hà Nội, điều đầu tiên mà người ta nói đến là
văn hóa. Ngay từ thời Bắc thuộc, thành Đại
La đã được chọn làm trị sở, là trung tâm của
đất nước trong nhiều thế kỷ. Nhưng phải đến
thời Lý, với việc chọn Thăng Long làm nơi
định đô, sự phát triển của Thăng Long nói
riêng, Đại Việt nói chung, mới bước sang một
trang sử mới. Tinh hoa khắp bốn phương tụ
hội. Nhân tài đổ về. Thăng Long - Hà Nội trở
thành nơi chưng cất những tinh hoa, lưu giữ
những giá trị vật chất, tinh thần đẹp nhất của
dân tộc. Một trong số ấy là văn hóa ứng xử.
“Nhất cao là núi Ba Vì, nhất thanh, nhất sắc
kinh kỳ Tràng An”. Câu ca dao xưa đã tổng
kết những nét đẹp ấy. Đi vào cụ thể, điều ấy
cũng dễ hiểu, xưa, người có học muốn chứng
minh tài đức, phải về kinh đô thi thố, làm việc

Nét đẹp văn hóa người Hà Nội trong dịp Tết.

tại triều đình. Hà Nội có các phường thợ.
Người tài khéo mới có thể “trụ” lại ở mảnh đất
này. Người Thăng Long - Kẻ Chợ, gốc gác từ
làng quê. Nhưng không phải khi lên kinh đô,
họ đem tất cả những gì thuộc về làng quê
lên theo. Đã có những sự thay đổi và thích
ứng tạo nên một nét văn hóa mới, vừa mang
những nét đặc trưng của văn hóa đồng bằng
Bắc Bộ, vừa có những nét đẹp riêng.
Người Hà Nội từ xa xưa, đã luôn nói “xin
lỗi”, “cảm ơn” trong cuộc sống hàng ngày.
Thậm chí, gặp đám tang một người không
quen biết, người lớn cũng nhắc nhở trẻ em
phải biết dừng lại chia buồn. Những nét ứng
xử được rèn giũa ngay trong mỗi gia đình,
từ lời ăn, tiếng nói, cái mặc, hay đi lại… Thủ
đô cũng như đất nước trải qua nhiều khúc
quanh co của lịch sử. Nhưng điểm nổi bật
cũng là giá trị cốt lõi, xuyên suốt, dù trong +
bất cứ hoàn cảnh nào - người Hà Nội luôn
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biết phát huy, gìn giữ nét văn minh, thanh
lịch đã được hun đúc qua chiều dài hàng
nghìn năm lịch sử. Nét thanh lịch người
Tràng An không chỉ biểu hiện ở bề ngoài,
mà còn chứa đựng cái cốt lõi của bản sắc,
được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

XÂY DỰNG NÉT THANH LỊCH THỜI HIỆN ĐẠI
Tuy nhiên, dòng chảy văn hóa Hà Nội
cũng có những khúc quanh co. Đô thị hóa
quá nhanh, lượng người nhập cư quá lớn
khiến những nét đẹp ít nhiều phai nhạt. Xã
hội xuất hiện không ít những hành vi tiêu
cực như nói tục, chửi bậy, hay “bún mắng,
cháo chửi”… Những hiện tượng này đòi hỏi
sự nắn chỉnh kịp thời. Đặc biệt, những năm
gần đây, nội dung xây dựng người Hà Nội
thanh lịch, văn minh được triển khai bằng
nhiều giải pháp thiết thực, bám sát thực tiễn
đời sống. Định hướng có tính bao trùm nhất
phải kể đến Chương trình số 06-CTr/TU
Thành ủy về “Phát triển văn hóa - xã hội,
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô,
xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”
trong nhiệm kỳ công tác 2020 - 2025 (trước
đó là Chương trình 04). Nội dung xây dựng
người Hà Nội thanh lịch, văn minh được chú
trọng trong nhà trường, trong gia đình; lồng
ghép với các phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa”, “Ông bà, cha
mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Người
tốt, việc tốt”… Từ năm 2017, việc xây dựng
văn hóa người Hà Nội có sự đột phá, khi
UBND TP Hà Nội ban hành Quy tắc ứng
xử của cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà
Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên
địa bàn TP Hà Nội. Những Quy tắc này quy
định rõ hành vi nên làm và không nên làm
ở những không gian khác nhau: Công viên,
trường học, cơ sở tôn giáo hay bệnh viện…
TP cũng như các đoàn thể Nhân dân đã có
nhiều hoạt động để đưa Quy tắc ứng xử vào
cuộc sống.
Việc thực hiện quy tắc ứng xử đã góp
phần khơi dậy ý thức, trách nhiệm, niềm tự
hào của người Hà Nội, qua đó đề cao, vun
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đắp nếp sống văn minh. Nhờ thế, qua hơn
bốn năm thực hiện, những quy tắc này đã
làm thay đổi căn bản nhận thức, thái độ,
hành vi ứng xử của không chỉ công chức,
viên chức mà cả với người dân Thủ đô và du
khách khi đến Hà Nội.
Trong hai năm 2020 - 2021, dịch COVID-19
đã tấn công cả nước cũng như Hà Nội. Với
nhiều người, đây không chỉ là một cuộc chống
dịch thông thường, mà còn là “bài kiểm tra” về
văn hóa. Và thực tế đã chứng minh điều ấy.
Những nét đẹp văn hóa ứng xử Hà Nội đã tỏa
sáng. Biết bao cụ già, em nhỏ dành dụm tiền
tiết kiệm của mình để trao đến mái nhà chung
Mặt trận để giúp tuyến đầu chống dịch. Biết
bao điểm phát quà miễn phí, siêu thị 0 đồng…,
thể hiện Hà Nội đầy tình tương thân, tương
ái. Hàng nghìn chủ nhà trọ tình nguyện miễn,
giảm tiền thuê nhà để sẻ chia với cộng đồng.
Đối với Quy tắc ứng xử, việc người Hà Nội tuân
thủ các nguyên tắc khi ứng xử nơi công cộng
đã góp phần hạn chế dịch bệnh lây lan.
Dịch bệnh từng bước được đẩy lùi, cũng
là lúc chúng ta thêm tự hào về văn hóa Hà
Nội. Hôm nay, xây dựng ứng xử văn hóa là
tiếp tục nhiệm vụ quan trọng, nhất là thời
điểm Hà Nội đang giao thoa nhiều hình
thái văn hóa trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Trong dòng chảy ấy, người Hà Nội cần biết
“gạn đục khơi trong”, dung hòa giữa cái cũ
và cái mới, giữ gìn tác phong, lề lối, cách
nghĩ hiện đại bên cạnh nếp ứng xử của
người Tràng An. Cần phải nhấn mạnh rằng,
văn hóa trong xã hội có gốc từ gia đình. Là
công dân sinh sống trên địa bàn Thủ đô,
mỗi người cần ý thức được trách nhiệm của
mình trong giáo dục con cái, cũng là giáo
dục công dân tương lai của đất nước. Đồng
thời, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn
minh ở các cơ quan, đơn vị, thôn, làng, tổ
dân phố... luôn là nhiệm vụ quan trọng,
thường xuyên mà các cấp ủy đảng, chính
quyền, đoàn thể luôn phải quan tâm, đôn
đốc. Chỉ khi thực hiện tốt điều đó, thì cùng
với những thành quả kinh tế, Thủ đô mới
phát triển toàn diện, bền vững.v
Giã Liên

người hà nội thanh lịch, văn minh

Tục
xông đất
đầu năm
M

ùa Xuân là mùa của sự sum
vầy, mùa của cây trái đâm chồi
nảy lộc. Đây cũng là dịp thực
hành các phong tục độc đáo, trong đó
có tục xông đất đầu năm. Với người Việt,
xông đất đầu năm là tục lệ đã trở thành
nét văn hóa đẹp, biểu đạt cho mong muốn
một năm mới may mắn, thịnh vượng, thuận
buồm xuôi gió, mọi sự may mắn, tốt lành...
Không ai biết, tục xông đất đầu năm ra
đời từ khi nào, từ vùng miền nào. nhưng
một điều mà ai ai cũng nắm rõ, đó là việc
xông đất được diễn ra từ sau thời khắc
Giao thừa - thời khắc đánh dấu vận thế
mới của con người và nơi sinh sống - cho
đến sáng mùng Một Tết Nguyên đán.
Người xông đất là người đầu tiên bước vào
nhà sau Giao thừa. Theo quan niệm của
người xưa để lại, sự may mắn, tài lộc, công
danh, hạnh phúc... của gia đình trong
một năm phụ thuộc vào người xông đất.
Chính bởi vậy, việc chọn người xông đất
cũng có những tiêu chuẩn khắt khe: Tuổi,
mệnh phải hợp với chủ nhà và con vật đại
diện của năm đó; phải là người vui vẻ, xởi
lởi, hạnh phúc; gia đình không có tang...
Người đến xông đất thường mang theo một

Theo quan niệm dân gian, các tuổi tam hợp, tứ hành xung
mà gia chủ nên tránh.

món quà nhỏ để tặng chủ nhà lấy may:
Một chai rượu, bánh chưng, bánh tét hay
một hộp mứt Tết. Để đáp lại, chủ nhà tặng
lại phong bao lì xì hoặc món quà (là các
sản vật ngày Tết) lấy may. Theo nhiều nhà
nghiên cứu văn hóa dân gian, người xưa
rất thích trẻ em đến xông đất bởi các em
chưa chịu trách nhiệm về tử vi, số mạng,
sẽ đem đến sự vui vẻ, may mắn cho gia
chủ. Gia chủ thường có lời mời người đến
xông đất cho gia đình mình.
Xông đất là niềm vui với người được
chọn cho nên bản thân họ cũng có sự
chuẩn bị chu đáo. Người xông đất thường
chọn bộ trang phục có màu sắc tươi sáng
để mặc. Khi đến xông đất, nét mặt vui tươi,
nói năng lưu loát, tác phong nhanh nhẹn;
tuyệt đối tránh va chạm vào đồ vật gây đổ
vỡ... Họ cũng chuẩn bị các lời chúc cho
phù hợp với gia cảnh chủ nhà: “An khang
thịnh vượng”, “Phát tài phát lộc”, “Công
thành danh toại”, “Bình an mạnh khỏe”...
nếu nhà có cha mẹ già thì chúc “Bách
niên giai lão”, “Tăng phúc tăng thọ”; nếu
là người buôn bán thì mong “Buôn may
bán đắt”, “Làm ăn phát đạt”, gặp trẻ em
(Xem tiếp trang 41)
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Mâm cỗ Tết
TRUYỀN THỐNG
CỦA NGƯỜI HÀ NỘI

T

rong thực đơn
mua sắm của
các bà, các mẹ
ngày Tết, mứt
là thứ không
thể thiếu. Mang trong mình
tinh hoa của đất trời cùng
sự tài khéo của người thợ,
mứt làm cho hương vị ngày
Tết thêm tròn đầy. Đến hẹn
lại lên, mỗi dịp Tết đến,
Xuân về, một góc phường
Xuân Tảo, quận Bắc Từ
Liêm lại nhộn nhịp hẳn lên.
Nơi ấy, những người thợ
làm bánh mứt truyền thống
Xuân Tảo lại tất bật ngày
đêm để làm ra những sản
phẩm khiến khách hàng
hài lòng.
Hà Nội không chỉ hấp
dẫn du khách bởi những
danh thắng nổi tiếng, với
nét thanh lịch “Chẳng
thơm cũng thể hoa nhài.
Dẫu không thanh lịch cũng
người Tràng An”... mà Hà
Nội còn gây vấn vương, lưu
luyến bởi những nét đặc
sắc trong ẩm thực. Trong
đó, mâm cỗ ngày Tết
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truyền thống
của người Hà
Nội được ví như
một tác phẩm nghệ
thuật sắp đặt rất cầu kỳ,
đa dạng nhưng lại cũng vô
cùng hài hòa.
Mâm cỗ Tết của người
Hà Nội có những quy luật
riêng: Tết Hàn thực thì phải
có bánh trôi, bánh chay;
Tết Đoan Ngọ không thể
thiếu rượu nếp; Tết Trung
Thu dứt khoát phải có
bánh nướng, bánh dẻo...
Riêng mâm cỗ Tết Nguyên
đán là đặc biệt nhất. Đặc
biệt bởi số lượng món ăn.
Theo truyền thống, mâm
cỗ ngày Tết cần có tứ trụ:
Phải có 4 bát, 4 đĩa (không
kể xôi, nước chấm, dưa
hành) tượng trưng cho 4
mùa và 4 hướng. Những
gia đình khá giả có thể làm
mâm cỗ to hơn với 6 bát
6 đĩa hay 8 bát 8 đĩa. Dù
hoàn cảnh kinh tế, quan
niệm khác nhau nhưng tựu
chung, mâm cỗ ngày Tết
truyền thống của người

Mâm cỗ Tết của người Hà Nội
vừa cầu kỳ, vừa tinh tế.

Hà Nội nói riêng và của
người miền Bắc nói chung
thường có các món đặc
trưng như: Bánh chưng, xôi
gấc (hoặc xôi đỗ xanh), gà
luộc, giò, canh măng, canh
bóng thả, dưa hành, nem
rán, nộm, chè kho... Mâm
cỗ Tết không chỉ phục vụ
nhu cầu ẩm thực mà còn
thể hiện ý nghĩa no đủ,
sum vầy, hạnh phúc, tài
lộc... cho mỗi gia đình.
Để làm ra mâm cỗ Tết,
người Hà Nội rất cẩn trọng
trong khâu chọn nguyên
liệu. Các kinh nghiệm về
chọn nguyên liệu, công
thức nấu từng món được
các bà, các mẹ trao truyền
cho con, cho cháu. Làm
sao để món ăn đúng vị, giữ
được vị tươi ngon của thực
phẩm, an toàn cho người

người hà nội thanh lịch, văn minh
sử dụng là điều quan trọng
nhất. Bây giờ, có những
món không được làm nữa
mà đặt mua tại chợ: Bánh
chưng, giò, gà, nem...
Nhưng người ta cũng chỉ
đặt ở những hàng có uy tín,
đảm bảo chất lượng.
Có được các món ăn
ngon rồi thì việc bày trí mâm
cỗ sao cho ấn tượng, “bắt
mắt” cũng là nghệ thuật.
Các bát, các đĩa đặt ở vị trí
như thế nào cho thuận tiện
đối với người ăn, lại phải
hài hòa về màu sắc. Thông
thường, bát nước chấm sẽ
được đặt ở giữa mâm, các

món canh, giò, nem, nộm,
rau... được sắp xếp xen kẽ
với nhau.
Cuộc sống đã có nhiều
thay đổi. Nhiều năm gần
đây, trên mâm cỗ Tết của
người Hà Nội đã có thêm
nhiều món ăn mới du nhập
từ nước ngoài hoặc các
vùng miền khác của Tổ
quốc. Âu cũng là sự bình
thường của sự phát triển
và hội nhập. Nhưng những
món cơ bản, truyền thống
như bánh chưng, xôi gấc
(hoặc xôi đỗ xanh), gà luộc,
giò, canh măng, canh bóng
thả, dưa hành, nem rán,

Tục xông đất đầu năm...
thì mừng các bé “Hay ăn
chóng lớn”, “Học hành đỗ
đạt”… Sau những lời chúc,
nếu ngồi trò chuyện với
gia chủ thì họ cũng chỉ nói
các câu chuyện vui vẻ, tốt
đẹp. Tuyệt đối không nói
đến việc tang, mất mát,
ốm đau, khó khăn...
Gia chủ cũng có những
sự chuẩn bị chu đáo để
tiếp đón người xông đất:
Phong bao lì xì, bánh mứt,
trà ngon, chút đồ ăn nhẹ
cùng với rượu vang... để
chung vui với người xông
đất. Cũng có nhà bày cả
mâm cỗ để mời người
xông đất cùng ăn lấy may.
Cũng có khi, người
xông đất là một thành viên
trong gia đình. Người này
ra khỏi nhà trước giờ Giao

nộm, chè kho... vẫn được
các gia đình giữ gìn, duy trì.
Cùng quây quần bên mâm
cỗ, thưởng thức hương vị
đặc trưng của những món
ăn truyền thống này, ta thấy
Tết thật tròn vị, thật đậm
đà sắc hương. Văn hóa ẩm
thực của Hà Nội được trao
truyền, giữ gìn, một phần
chính bởi những hương vị
ẩm thực truyền thống ấy.
Đó cũng là chất men say
gợi nhớ, nhắc nhở những
người xa quê cố gắng trở
về để sum vầy bên những
người thân yêu của mình. v
Khánh Hoàng

(Tiếp theo trang 39)

thừa, sau Giao thừa thì trở
về nhà mang theo cành
lộc, mang sự tốt lành, vạn
sự như ý quanh năm cho
gia đình mình.
Cùng với thời gian, việc
xông đất hiện nay đã có
chút thay đổi. Người đến
xông đất không mang
theo quà mà chuẩn bị sẵn
những phong bao lì xì để
mừng tuổi cho chủ nhà,
trẻ con trong nhà. Chủ
nhà cũng đáp lễ, tặng lại
phong bao lì xì lấy may
cho người xông đất.
Tùy người, việc xông
đất thường kéo dài 10 20 phút. Chủ khách chia
tay nhau trong sự vui vẻ,
tay bắt mặt mừng. Người
xông đất thì vui vì mình
đã làm một việc tốt (được

chủ nhà tin cậy, nhờ xông
đất). Gia chủ cũng hoan
hỉ vì tin rằng trong năm
mới, gia đình gặp nhiều
may mắn, tốt lành, tránh
những điều xui xẻo.
Sau khi người xông đất
ra về, người khách tiếp
theo đến chúc Tết không
ảnh hưởng đến gia chủ dù
tuổi có hợp hay không.
Xông đất đầu năm
không chỉ là tục lệ mang
ý nghĩa tâm linh, hướng
thiện mà còn là cơ hội
giao lưu, thắt chặt tình
cảm giữa con người với
nhau, gắn bó tình làng
nghĩa xóm. Đây cũng là
một nét đẹp trong văn
hóa giao tiếp, ứng xử mỗi
độ Tết đến, Xuân về. v
Nguyễn Tâm
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của người Hà Nội

Ngày Tết, bên cạnh cành đào, chậu mai hay chậu quất, người Hà Nội xưa không thể thiếu một bát
hoa thủy tiên xinh xắn đặt trên bàn tiếp khách. Nếu những loài hoa khác có thể mua ở thị trường, thì
để có một bát hoa thủy tiên, người ta phải chuẩn bị trước cả tháng. Mỗi ngày phải dành nhiều thời
gian chăm sóc. Bông hoa màu trắng trong, được ví như “đĩa bạc, chén vàng”, rễ hoa trắng ngần,
mùi thơm thanh nhẹ tiêu biểu cho thú chơi tao nhã, thể hiện tính cách lịch lãm của người Hà Nội.

N

gười Hà Nội vốn tinh
tế, lịch lãm trong cái
ăn, cái mặc và những
thú chơi. Ngày Tết, chơi hoa
để làm đẹp cho gia đình.
Nhưng hoa thủy tiên không
chỉ có thế. Những bát hoa
thủy tiên còn thể hiện những
nét đẹp trong tâm hồn. Hoa
thủy tiên vốn là loài hoa nhập
khẩu. Nhưng từ xa xưa, thú
chơi hoa này đã gắn bó với
người Hà Nội. Trong những
trang viết đẹp nhất về văn
hóa Hà Nội của nhà văn Vũ
Bằng, Nguyễn Tuân…, đều có
những trang viết về hoa thủy
tiên. Cụ Vũ Bằng có hẳn một
thiên truyện riêng với nhan
đề “Ăn Tết thủy tiên”. Đó là
câu chuyện về cha của nhân
vật “ta” trong câu chuyện với
những bát hoa thủy tiên. Tất
cả những cầu kỳ, tinh tế nhất
trong chăm một bát thủy tiên
đều được ghi lại ở đó. Nhà
văn Vũ Bằng còn kể một câu
chuyện khác trong Thương
nhớ mười hai. Hoa thủy tiên
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đã hiếm, trà ướp hoa thủy tiên
còn hiếm hơn. Và đó cũng là
niềm tự hào của người Hà
Nội. Nhà văn Nguyễn Tuân
kể lại câu chuyện thi hoa thủy
tiên nở vào giao thừa. Thậm
chí, người ta còn lấy đồng hồ
quả quýt chỉnh lại theo đúng
giờ hoa nở.
Sau một thời gian bẵng
đi, tưởng chừng thú chơi hoa
thủy tiên biến mất, đến giữa
thập niên 1990, những giò
thủy tiên đầu tiên lại xuất
hiện. Dịp Tết, các chợ hoa
của đất Hà thành đã bắt đầu
có những người bán bát thủy
tiên. Nhiều người trầm trồ vì
thứ hoa “lạ mà quen”. Nhưng
trong mắt những người yêu
hoa thủy tiên, thì đó chưa
phải là lối chơi đích thực của
người Hà Nội xưa.
Nghệ nhân Nguyễn Phú
Cường vốn biết đến thú chơi
hoa thủy tiên từ ông ngoại,
nhà ở phố Sinh Từ (Nguyễn
Khuyến bây giờ). Khi ấy còn
bé lắm, cậu Cường chỉ biết

ông ngoại mình nâng niu,
trân quý loài hoa này. Sau
này khi có tuổi, ông quyết tìm
về lối chơi của các cụ thủa
trước. Phải mất đến bảy năm
liên tục, năm nào gọt cũng
ra hoa, mà rồi vẫn… uổng
công. Không có cách nào
làm những chiếc lá xoăn lại,
không có cách điều chỉnh
những giò hoa cao thấp, tạo
dáng thế khác nhau theo ý
muốn. Mãi đến đầu những
năm 2000, một ngày giáp
Tết năm ấy, ông Cường tình
cờ gặp một Việt kiều từ Mỹ
trở về. Cụ tên là Phạm Hữu,
khi ấy đã gần 90 tuổi, là
người giữ được tuyệt kỹ gọt
thủy tiên. Nhờ cụ Phạm Hữu
hướng dẫn, ông là người duy
nhất của Hà thành tìm lại lối
chơi xưa.
Nhưng cũng phải mất mấy
năm, nghệ nhân Nguyễn
Phú Cường mới được hưởng
trọn vẹn thành quả. Không
cầu kỳ, tỉ mỉ thì không gọi là
chơi thủy tiên. Phải áp đèn,

người hà nội thanh lịch, văn minh

phơi sương tùy khi nóng lạnh.
Ngày ngày phải “tắm gội”,
chỉnh hoa, chải rễ... Nhưng
khó nhất là tác động đến bộ
phận nào, mức độ như thế
nào để những chiếc lá không
cao vọt lên, mà uốn lượn
thành những đường cong,
làm nền cho những bông hoa
tinh khôi. Thủy tiên thuộc họ
hành, củ thủy tiên giống như
củ hành tây. Gọt thủy tiên là
tách dần những lớp vỏ, đến
độ củ thủy tiên lộ những
mầm lá, mầm hoa bên trong.
Bóc những lớp vỏ này ngoài
dao còn cần phải có sự tinh
tế, khéo léo. Sự tinh tế không
bỗng dưng mà có. Phải trải
qua năm tháng, qua những
thất bại mới thành. Cái cốt lõi
nhất là khi lộ ra những mầm
lá, mầm hoa, thì phải dùng
dao làm tổn thương những
mầm này. Tổn thương thế
nào để lá xoăn, hoa thấp,
dáng thế như mình mong
muốn lại cần cả quá trình đúc
rút kinh nghiệm... Khi lá bắt

đầu nảy mầm, lại còn phải
dùng que tre chỉnh hướng.
Bộ rễ cần phải chăm chút
hàng ngày thì mới phô hết
vẻ đẹp, mới tạo được dáng
như ý.
Càng chơi, ông càng hiểu
vì sao người xưa mê thủy
tiên đến thế. Bởi đó là một kỳ
công chinh phục. Lão nghệ
nhân cho biết: Cái đẹp của
thủy tiên là cái đẹp vẹn toàn.
Khi đặt giò thủy tiên vào bát
thủy tinh, cái đẹp phô ra,
được người đời gọi là “ngũ
tuyệt”: Đẹp từ rễ, lá, hoa,
hương và tổng hòa cả dáng
thế. Riêng cái dáng hoa thì
ngoài kỹ thuật còn cần có tố
chất mỹ thuật. Cùng một cây
thủy tiên, mỗi người lại có thể
“xếp” những dáng thế khác
nhau”. Mỗi lúc chăm thủy
tiên, ông Cường ngồi bên
những bát thủy tiên hàng giờ,
ngắm sự đổi thay trong từng
khoảnh khắc, bồi hồi chạm
vào vẻ đẹp mà trước nay ông
tưởng rằng đã thất truyền.

Từ chỗ tưởng thất truyền,
giờ, Hà Nội có nhiều nhóm,
nhiều hội chơi thủy tiên.
Phần lớn đều qua tay nghệ
nhân Nguyễn Phú Cường
hướng dẫn. Có người ngoại
thất tuần, cũng bắt tay vào
gọt gọt, tỉa tỉa. Có những
cô cậu tuổi mới đôi mươi,
cũng tìm đến thú chơi. Có
cả những diễn đàn về hoa
thủy tiên để mọi người cùng
nhau chia sẻ. Thế hệ mới
có biệt tài gọt thủy tiên phải
kể đến như “đệ nhất xếp
hoa” Phùng Thế Minh. Gần
như gọt tỉa thế nào, vào tay
anh, anh cũng có thể “nâng
tầm” qua việc sắp đặt lại.
Nhân vật nổi tiếng không
kém là kỳ nhân thế hệ mới
Nguyễn Việt Bắc, chủ quán
Thưởng trà có tiếng trên phố
Tông Đản. Nguyễn Việt Bắc
gần như chỉ học một lần, đã
nắm được đủ tuyệt kỹ gọt
thủy tiên… Những ngày Tết,
nếu trong nhà có bát hoa
thủy tiên đang độ mãn khai,
nhiều người coi như một món
quà quý. Khách đến chơi,
sau những lời chúc Tết, hỏi
thăm sức khỏe, câu chuyện
kế tiếp của gia chủ sẽ xoay
quanh hoa thủy tiên và thú
chơi hoa thấm đượm niềm
tự hào. Nhưng không chỉ có
thế, chơi hoa, thưởng hoa là
tu dưỡng tinh thần. Bát hoa
tinh sạch, thanh nhã nhắc
nhở người ta về cách sống.
Sự cầu kỳ, tỉ mỉ giúp người
ta tĩnh tâm trước cuộc sống
bộn bề. Đó chính là cái thâm
sâu của một thú chơi mang
thương hiệu Hà thành. v
Dã Liên
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Các danh nhân Việt Nam
tuổi Dần
Trong lịch sử dân tộc Việt Nam
đã ghi nhận nhiều nhân tài ở
các lĩnh vực khác nhau: Chính
trị, kinh tế, văn hóa, sử học...
Nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần,
Bản tin Dân chủ và Đoàn kết xin
trân trọng giới thiệu một số danh
nhân tuổi Dần đã có nhiều đóng
góp cho sự trường tồn, phát
triển của dân tộc.

* Đức vua Trần Thái
Tông: Sinh năm Mậu Dần
(1218). Quê quán ở hương
Tức Mặc, phủ Thiên Trường
(nay là Mỹ Lộc, Nam Định).
Là vị vua đầu tiên của nhà
Trần, tên thật là Trần Bồ,
sau đổi thành Trần Cảnh.
Ông còn là nhà nghiên cứu
Phật học, nhà thơ. Làm vua
từ năm 7 tuổi (năm 1225),
ở ngôi 32 năm, làm Thái
Thượng hoàng 19 năm,
trước khi truyền ngôi cho con
là Thái tử Trần Hoảng (sau
là Vua Trần Thánh Tông).
Ông đã lãnh đạo Nhân dân
Đại Việt chống lại cuộc xâm
lược lần thứ Nhất của quân
Nguyên Mông. Với thắng lợi
vẻ vang lưu truyền sử sách,
đức Vua Trần Thái Tông trở
thành một vị minh quân. Ông
còn được sử sách Phật giáo
tôn xưng như bậc Thiền sư.
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Ông qua đời vào năm 1277,
thọ 59 tuổi.
* Lê Văn Hưu: Sinh năm
Canh Dần (1230), tại làng
Phủ Lý, huyện Đông Sơn,
(nay là xã Thiệu Trung,
huyện Thiệu Hóa, tỉnh
Thanh Hóa). Khoa thi Đình
năm Đinh Mùi (năm 1248)
Lê Văn Hưu đỗ Bảng Nhãn
(sau Trạng Nguyên). Khi 18
tuổi, ông được giữ chức Kiểm
pháp quan (trông coi việc
Hình luật), rồi Hàn lâm Viện
học sĩ, kiêm Quốc Sử Việt
giám tu. Năm 1272, ông đã
hoàn thành việc biên soạn
“Đại Việt Sử ký”, bộ quốc sử
đầu tiên của nước ta ghi lại
những việc cốt yếu trong một
thời gian lịch sử dài gần 15
thế kỷ, từ thời Triệu Đà (từ
năm 136 trước Công nguyên
đến thời Lý Chiêu Hoàng
năm 1225), tất cả gồm 30

quyển và được Trần Thánh
Tông xuống chiếu ban khen.
Ông là nhà sử học đầu tiên
của nước ta và người đầu tiên
đặt nền móng cho bộ sách
“Đại Việt Sử ký toàn thư” hiện
đang lưu truyền.
* Ngô Thì Nhậm: Sinh
năm Bính Dần (1746). Là
danh sĩ - nhà văn đời hậu
Lê - Tây Sơn, tự là Hy Doãn,
hiệu Đạt Hiên, còn gọi là Ngô
Thời Nhiệm, người có công
lớn trong việc giúp triều Tây
Sơn đánh lui quân Thanh.
Ông xuất thân gia đình
vọng tộc chốn Bắc Hà,
là con Ngô Thì Sĩ, quê ở
Thanh Oai - Hà Tây (nay
thuộc Thanh Trì, Hà Nội).
Ông thi đỗ giải Nguyên năm
1768, rồi Tiến sĩ Tam giáp
năm 1775, được bổ nhiệm
làm quan Bộ Hộ dưới triều
Lê - Trịnh. Năm 1790, Vua

người hà nội thanh lịch, văn minh
Quang Trung mất, ông lui về
nghiên cứu Phật học. Đến
khi Gia Long tiêu diệt nhà
Tây Sơn, ông và một số viên
quan triều Tây Sơn bị đánh
bằng roi đến chết tại Văn
Miếu - Quốc Tử Giám.
* Phan Huy Chú: Sinh
năm Nhâm Dần (1782): Là
nhà thơ - nhà bác học thế kỷ
XIX, tự là Lâm Khanh hiệu
Mai Phong, sinh tại làng
Thụy Khê, huyện Quốc Oai,
tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội).
Ông là con của Phan Huy
Ích, nổi tiếng hay chữ từ nhỏ,
thi đỗ Tú tài năm 1821. Minh
Mạng biết tiếng, triệu ông
vào kinh làm biên tu ở Viện
Hàn lâm. Năm 1824, ông
được cử làm Phó sứ sang
nhà Thanh (Trung Quốc).
Năm 1828, làm Phủ thừa
phủ Thừa Thiên, Hiệp trấn
Quảng Nam. Năm 1830, lại
giữ chức Phó sứ sang nhà
Thanh, trở về bị khiển trách
vì tội lạm dụng quyền hành.
Năm 1832, bị buộc sang Giang Lưu Ba (Indonesia)...
Chán việc quan, ông từ
quan về làng dạy học, viết
sách rồi mất vào năm 1840,
thọ 58 tuổi. Ông để lại cho
đời Bộ sách Lịch triều Hiến
chương loại chí (gồm 49
quyển), Hoàng Việt dư địa
chí, Hoa thiều ngâm lục, và
Hoa trình tục ngâm...
*Anh hùng Giải phóng
dân tộc Hồ Chí Minh: Sinh
ngày 19/5/1890, năm Canh
Dần. Năm 1911, Người ra
nước ngoài, làm nhiều nghề,
tham gia cuộc vận động
cách mạng của Nhân dân
nhiều nước, đồng thời không

ngừng đấu tranh cho độc
lập, tự do của dân tộc mình.
Ngày 3/2/1930, Người chủ
tọa Hội nghị thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam (sau đổi
tên thành Đảng Cộng sản
Đông Dương, rồi Đảng Lao
động Việt Nam, nay là Đảng
Cộng sản Việt Nam). Cách
mạng Tháng Tám (1945)
thành công, ngày 2/9/1945,
tại Quảng trường Ba Đình,
Người đọc bản Tuyên ngôn
Độc lập tuyên bố thành lập
nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa; tổ chức tổng
tuyển cử tự do trong cả nước,
bầu Quốc hội và thông qua
Hiến pháp dân chủ đầu tiên
của Việt Nam. Quốc hội khóa
I (1946) đã bầu Người làm
Chủ tịch nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa. Tại Đại hội
lần thứ II của Đảng (1951),
Người được bầu làm Chủ tịch
Ban Chấp hành Trung ương
Đảng. Dưới sự lãnh đạo của
Trung ương Đảng, đứng đầu
là Chủ tịch Hồ Chí Minh,
cuộc kháng chiến của Nhân
dân Việt Nam chống thực
dân Pháp xâm lược đã giành
được thắng lợi to lớn, kết thúc
bằng chiến thắng vĩ đại Điện
Biên Phủ (1954). Đại hội lần
thứ III của Đảng (1960) đã
nhất trí bầu lại Chủ tịch Hồ
Chí Minh làm Chủ tịch Ban
Chấp hành Trung ương Đảng
Lao động Việt Nam. Quốc hội
khóa II, khóa III đã bầu Người
làm Chủ tịch nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa. Cùng với
Ban Chấp hành Trung ương
Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh
lãnh đạo cuộc kháng chiến vĩ
đại của Nhân dân Việt Nam

chống chiến tranh xâm lược
của đế quốc Mỹ; lãnh đạo
sự nghiệp xây dựng CNXH
ở miền Bắc. Chủ tịch Hồ Chí
Minh là người thầy vĩ đại của
cách mạng Việt Nam, lãnh tụ
kính yêu của giai cấp công
nhân và của cả dân tộc Việt
Nam, một chiến sĩ xuất sắc,
một nhà hoạt động lỗi lạc của
phong trào cộng sản quốc tế
và phong trào giải phóng dân
tộc. Năm 1987, UNESCO đã
tôn vinh Hồ Chí Minh là “Anh
hùng giải phóng dân tộc
Việt Nam - Nhà văn hóa kiệt
xuất”. Tạp chí TIMES của Mỹ
bầu chọn Hồ Chí Minh là một
trong 100 nhân vật có ảnh
hưởng lớn nhất trong thế kỷ
XX. Chủ tịch Hồ Chí Minh
còn là nhà văn, nhà thơ,
nhà báo có nhiều tác phẩm
viết bằng cả tiếng Việt, tiếng
Hán, tiếng Nga, tiếng Pháp
và tiếng Anh.
* Hà Huy Tập: Sinh năm
Nhâm Dần (1902). Quê ở
xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm
Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Năm
1923, ông tốt nghiệp Quốc
học Huế, rồi dạy học ở Vinh,
sau vào Sài Gòn, tham
gia Hội Phục Việt (sau đổi
thành Tân Việt). Cuối 1928,
cùng Phan Đăng Lưu sang
Quảng Châu bàn việc hợp
nhất Tân Việt với Hội Việt
Nam Cách mạng Thanh niên
và chuyển sang hoạt động
trong Hội Việt Nam Cách
mạng Thanh niên. Năm
1929, ông sang Liên Xô
học Trường Đại học Phương
Đông của Quốc tế Cộng
(Xem tiếp trang 49)
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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN GIA LÂM
PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
Năm 2021, với chủ đề “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường kỷ cương, trách
nhiệm, hành động, sáng tạo để xây dựng và phát triển Thủ đô”, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp
huyện Gia Lâm đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.
Các cuộc vận động (CVĐ), phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, phát huy được sức mạnh khối
đại đoàn kết toàn dân tộc để thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề xã hội trên địa bàn.

Ủ

y ban MTTQ Việt
Nam huyện và cơ sở
đã tạo được những
bước đột phá, đưa công
tác Mặt trận thật sự đi vào
lòng dân. Việc triển khai
các CVĐ, các phong trào
thi đua đã gắn với nhiệm
vụ chính trị của địa phương,
gắn với lợi ích chính đáng
của Nhân dân.
Trong năm 2021, Ủy ban
MTTQ Việt Nam huyện Gia
Lâm luôn chú trọng nâng
cao hiệu quả tuyên truyền,
vận động, tập hợp các
tầng lớp Nhân dân, củng
cố và phát huy sức mạnh
đại đoàn kết toàn dân tộc.
Các cấp Mặt trận huyện
Gia Lâm đã tổ chức 331
buổi tuyên truyền về các
chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà
nước, chủ đề năm 2021
của TP; tuyên truyền, vận
động Nhân dân triển khai
các nhiệm vụ chính trị trên
địa bàn huyện; phối hợp tổ
chức 72 hội nghị phổ biến
giáo dục pháp luật theo Đề
án 02-212… Đặc biệt, công
tác tuyên truyền về Đại hội
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Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm.

Đảng toàn quốc lần thứ XIII,
về cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại
biểu HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2021 - 2026 được triển
khai thực sự hiệu quả với 08
hội nghị tuyên truyền cho
2.041 người dự; 22 xã, thị
trấn tổ chức hội nghị tuyên
truyền Luật Bầu cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu
HĐND, Luật Tổ chức chính
quyền địa phương; toàn
huyện đã cấp phát 2.400
cuốn Luật Bầu cử, 525 cuốn
Luật Tổ chức chính quyền

địa phương, hơn 3.000 tờ
gấp về công tác bầu cử.
Đồng thời, tập trung tuyên
truyền, vận động Nhân dân
thực hiện nghiêm túc các
quy định về phòng, chống
dịch COVID-19 đảm bảo
kịp thời, hiệu quả...
Ủy ban MTTQ Việt Nam
các cấp huyện Gia Lâm
tích cực, chủ động tham
gia công tác bầu cử, trong
đó trọng tâm là hướng dẫn
MTTQ các cấp thực hiện
5 bước của quy trình hiệp
thương đảm bảo đúng quy

người hà nội thanh lịch, văn minh
trình, đảm bảo tiến độ thời
gian và đúng luật; vận động
Nhân dân đi bỏ phiếu đạt
99,65%; bầu đủ 03 đại biểu
Quốc hội khóa XV, 03 đại
biểu HĐND TP, 35 đại biểu
HĐND huyện và 596/601
đại biểu HĐND cấp xã
nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ủy ban MTTQ Việt Nam
các cấp huyện Gia Lâm đã
thực hiện tốt các phong trào
thi đua yêu nước, các CVĐ
có nhiều đổi mới, hướng
về khu dân cư (KDC) với
nhiều cách làm hay, sáng
tạo, ngày càng đi vào chiều
sâu, đạt hiệu quả thiết thực,
đáp ứng yêu cầu công tác
phòng, chống dịch... Đặc
biệt, đẩy mạnh thực hiện
thong trào thi đua “Đoàn kết
sáng tạo, nâng cao năng
suất, chất lượng, hiệu quả,
hội nhập quốc tế” gắn với
CVĐ “Toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới, đô
thị văn minh”, MTTQ Việt
Nam huyện và các tổ chức
thành viên đã triển khai, 60
mô hình “Đoàn kết sáng
tạo” thiết thực chào mừng
60 năm huyện Gia Lâm
thuộc TP Hà Nội.
MTTQ Việt Nam các cấp
đã phối hợp tổ chức tặng
6.935 suất quà, trị giá 2,55
tỷ đồng cho các gia đình
chính sách, hộ cận nghèo,
gia đình có hoàn cảnh khó
khăn; Vận động ủng hộ quỹ
“Vì Biển, đảo Việt Nam”
được trên 1,483 tỷ đồng; vận
động ủng hộ quỹ “Vắc xin
phòng, chống COVID-19”
được trên 11,3 tỷ đồng tiền
mặt, hiện vật quy ra tiền

được trên 2,5 tỷ đồng; tổ
chức thăm, tặng 9.965 suất
quà, trị giá trên 3,7 tỷ đồng
cho các đối tượng có hoàn
cảnh khó khăn do dịch
bệnh... Huyện cũng đã thực
hiện hỗ trợ 12.317 lao động
tự do, người lao động nghỉ
việc không lương với tổng
số tiền 15,411 tỷ đồng, qua
đó tạo được sự tin tưởng,
đồng thuận của Nhân dân
chung tay cùng vượt qua
đại dịch COVID-19.
Ủy ban MTTQ Việt Nam
huyện và cơ sở luôn chú
trọng phát huy vai trò giám
sát (GS), phản biện (PB),
nâng cao chất lượng của
Ban Thanh tra Nhân dân,
Ban Giám sát đầu tư cộng
đồng, củng cố các tổ hòa
giải ở cơ sở. Từ đầu năm
đến nay, MTTQ các cấp đã
tổ chức tiếp 387 lượt công
dân, tiếp nhận 267 đơn
đủ điều kiện xử lý, chuyển
100% đơn và được UBND
các xã, thị trấn giải quyết,
trả lời công dân 239/267
đơn thư (đạt 89,5%); tham
gia hòa giải thành 318/372
vụ đạt 85,4%. Qua đó, đã
tạo lòng tin trong Nhân dân
và giảm thiểu đơn thư khiếu
nại vượt cấp, giữ vững ổn
định chính trị, trật tự an toàn
xã hội ở địa phương. Ban
Thanh tra Nhân dân xã, thị
trấn đã GS 105 cuộc, phát
hiện 35 vụ việc có dấu hiệu
vi phạm, đã kịp thời đề nghị
các cấp có thẩm quyền
xem xét, giải quyết 35 vụ
đạt 100%; phối hợp GS
281 cuộc về công tác quản
lý trật tự xây dựng, quản lý

đất đai, thực hiện QCDC ở
cơ sở… Ban Thường trực Ủy
ban MTTQ Việt Nam các
cấp đã PB đối với 245 văn
bản, tổ chức 24 hội nghị PB
(cấp xã) đối với dự thảo Đề
án, kế hoạch quản lý đất
đai, trật tự xây dựng, công
tác quản lý vệ sinh môi
trường trên địa bàn, nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã
hội; tổ chức 65 cuộc đối
thoại chuyên đề...
Công tác tôn giáo, đối
ngoại Nhân dân tiếp tục
được tăng cường, mở rộng
và nâng cao hiệu quả. Ủy
ban MTTQ Việt Nam huyện
cũng tập trung làm tốt việc
nâng cao năng lực hoạt
động của hệ thống MTTQ
Việt Nam các cấp trong
toàn huyện nhằm đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ trong giai
đoạn mới.
Từ những phong trào,
hoạt động thiết thực của Ủy
ban MTTQ Việt Nam các
cấp huyện Gia Lâm và các tổ
chức thành viên đã khơi dậy
và phát huy truyền thống
đoàn kết, tương trợ giúp đỡ
nhau ở các cộng đồng dân
cư; làm cho mối quan hệ
giữa cấp ủy, chính quyền,
cán bộ, đảng viên với Nhân
dân ngày càng gần gũi, hiểu
biết và gắn bó hơn. Đồng
thời, tạo điều kiện để Nhân
dân phát huy quyền làm
chủ, khơi dậy tiềm năng,
nguồn lực trong Nhân dân
tạo nên sức mạnh tổng hợp,
góp phần hoàn thành thắng
lợi các nhiệm vụ chính trị
của địa phương.v
Vân Thư
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Người “Giữ lửa” chống COVID-19

S

ố ca nhiễm COVID-19 tại Hà Nội
ngày càng tăng cao, nhiều F0 đang
phải điều trị tại gia đình; nhận thấy
người bệnh thiếu thông tin và cần chăm
sóc, nhóm hỗ trợ điều trị COVID-19 tại
nhà của bác Nguyễn Hữu Sinh - Trưởng
ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 6,
phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội
ra đời. Việc liên kết thành lập các nhóm
tư vấn qua Facebook, Zalo… để hỗ trợ các
F0 thể nhẹ có thể yên tâm điều trị và phát
hiện triệu chứng trở nặng sớm đã góp phần
cứu chữa cho nhiều F0 đang điều trị tại nhà
thoát khỏi cửa tử an toàn, giúp họ vượt qua
thời kỳ khó khăn của dịch bệnh.
Vừa mới ngủ dậy, thói quen đầu tiên của
bác Nguyễn Hữu Sinh là kiểm tra tin nhắn
Zalo. Sau khi nắm tình hình từ Nhóm hỗ trợ
điều trị COVID-19 tại nhà và Tổ COVID-19
cộng đồng, nếu xảy ra những tình huống
phức tạp như có ca COVID-19 cộng đồng
mới, lập tức bác Sinh lại lên đường. Nếu
mọi việc suôn sẻ thì công việc tiếp theo
của bác sẽ là hỏi thăm những gia đình có
người mới bị mắc COVID-19. Chia sẻ công
việc của mình, bác Sinh cho biết: “Hiện nay,
tình hình dịch bệnh phức tạp nên công việc
của chúng tôi lúc nào cũng tíu tít như con
mọn. Nhưng thành thực mà nói, thời điểm
bây giờ so với mấy tháng trước cũng đỡ
hơn nhiều rồi. Người dân phường chúng
tôi đều ý thức cao. Không phải nhắc nhở
việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi
ra nơi công cộng nữa. Hễ có thông báo có
ca nhiễm COVID-19 phải điều trị tại nhà là
người dân chủ động phòng tránh, hạn chế
đi lại qua khu vực. Do được tuyên truyền tốt
nên người dân tránh dịch mà không kỳ thị.
Đấy là điều mà chúng tôi rất vui”.
Bác Sinh bồi hồi nhớ lại suốt hai năm ròng
rã chống dịch. Dù năm nay đã hơn 70 tuổi
nhưng “ông Mặt trận” luôn xông pha không
chịu thua kém gì những thanh niên trẻ tuổi,
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Bác Nguyễn Hữu Sinh (người đầu tiên từ phải qua trái)
hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

nhất là giai đoạn cả nước thực hiện giãn cách
xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính
phủ. Bác vừa vận động mọi người thực hiện
các biện pháp chống dịch, vừa tham gia các
chốt vùng xanh, lại “kiêm nhiệm” luôn việc
phân phối, cung cấp nhu yếu phẩm giúp các
gia đình nằm trong khu vực phong tỏa. Nhiều
lúc về đến nhà, bác Sinh không thiết làm gì
mà chỉ muốn được nằm nghỉ ngơi. Các cụ ta
vẫn thường nói “Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu
đến già” là vậy. Nhưng vì lo cho sự an toàn
của khu dân cư mình, mà lắm khi về nhà bác
chưa kịp lót dạ đã phải vội vã lên đường. Hà
Nội vẫn đang trong thời kỳ dịch bệnh căng
thẳng. Nhiều ngày TP “dẫn đầu” cả nước về
số ca nhiễm. Nhưng không vì thế, mà không
nói đến “trái ngọt” mà hành trình không mỏi
của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các
đoàn thể địa phương đã triển khai. Đó chính
là ý thức cộng đồng. Ý thức đó đã góp phần

người hà nội thanh lịch, văn minh
giảm tải công việc cho các cán bộ như bác
Nguyễn Hữu Sinh. Thêm vào đó, quận Tây
Hồ còn có sáng kiến lập các nhóm Zalo để
hỗ trợ phòng dịch. Tổ dân phố số 6 có 240
hộ dân thì được chia ra làm bốn nhóm Zalo.
Bác Sinh vừa là Tổ phó Tổ COVID-19 cộng
đồng, vừa là nhóm trưởng của một nhóm
Zalo gồm gần 60 hộ gia đình. Bác cũng đồng
thời là thành viên Nhóm hỗ trợ F0 điều trị tại
nhà. Bác Sinh chia sẻ thêm: “Tôi cho rằng
Nhóm hỗ trợ F0 điều trị tại nhà là mô hình rất
hay cần được nhân rộng. Ở địa bàn chúng
tôi, thành viên của nhóm gồm đại diện Đoàn
Thanh niên, cán bộ y tế, đại diện nhà thuốc,
những người từng công tác trong ngành y tế.
Còn bản thân tôi quán xuyến những công
việc chung, tháo gỡ các vướng mắc nảy
sinh, nhất là hỗ trợ các gia đình khi cần. Tôi
cho rằng, các địa phương cần nhân rộng mô
hình này, giúp cho hệ thống y tế không bị
quá tải, mà người mắc COVID-19 yên tâm
khi được hỗ trợ tại gia đình. Dịch bệnh ngày
càng diễn biến phức tạp và lây lan nhanh, vì
vậy, việc tất cả mọi người luôn trong trạng
thái chủ động, cập nhật thông tin sức khỏe
để khi gặp phải tình huống F0, F1 hay người

thân là F0 thì luôn sẵn sàng được phục vụ
ngay là thực sự cần thiết”.
Trước đây ai cũng nghĩ cán bộ Mặt trận
thì khó thích nghi công nghệ, khi phần lớn là
người cao tuổi. Nhưng những cán bộ như bác
Sinh nhắn tin, gọi điện, cập nhật tình hình
qua Zalo một cách thành thạo. Bác còn vận
động các gia đình cử đại diện tham gia nhóm
Zalo để phòng, chống dịch bệnh. Bác Sinh
cho biết, có đến hơn 80% cư dân trên địa bàn
phường Thuỵ Khuê đã tham gia hoạt động
trong các nhóm Zalo. Điều đó giúp cán bộ
Mặt trận như bác giảm tải rất nhiều.
Bác Sinh cho biết, cùng hỗ trợ và đồng
hành với các trường hợp nhiễm bệnh thể nhẹ
đang được cách ly, điều trị tại nhà là việc làm
hữu ích để giúp cho khu phố cũng như địa
phương giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh,
nhất là khi Tết Nguyên đán đang tới gần thì
sự chủ động phòng dịch của người dân chính
là nguồn Vắc xin lớn nhất để chặn đà lây lan
của dịch bệnh. Tâm nguyện đó của bác Sinh
cũng là mong muốn của những cán bộ Mặt
trận cơ sở tâm huyết với công việc và lo lắng
cho sự an toàn của Nhân dân.v
Dũng Choai

Các danh nhân Việt Nam tuổi Dần...
sản. Tháng 3/1935, trực tiếp
chủ trì Đại hội Đảng lần thứ
nhất họp ở Ma Cao (Trung
Quốc) từ 27 đến 31/3/1935.
Tháng 7/1936, được cử giữ
chức Tổng Bí thư. Sau đó,
Hà Huy Tập về nước trực
tiếp chỉ đạo phong trào cách
mạng. Ngày 1/5/1938, ông
bị thực dân Pháp bắt, kết
án tù, trục xuất về nguyên
quán. Ngày 30/3/1940, ông
lại bị bắt vì buộc tội là người
chịu trách nhiệm tinh thần
về cuộc khởi nghĩa Nam
kỳ và kết án tử hình (ngày
28/8/1941).

* Nguyễn Chí Thanh:
Sinh năm Giáp Dần (1914).
Tên thật là Nguyễn Vịnh,
quê thôn Niêm Phò, huyện
Hương Điền, tỉnh Thừa
Thiên (nay là Thừa Thiên Huế). Năm 1937, gia nhập
Đảng Cộng sản Đông
Dương, giữ các chức vụ Bí
thư Chi bộ, Bí thư Tỉnh ủy
(Thừa Thiên), Bí thư Khu ủy
(khu IV). Năm 1945, được
cử đi dự Quốc dân Đại hội
ở Tân Trào, Tuyên Quang
và được bầu vào Ban Chấp
hành Trung ương Đảng,
được chỉ định làm Bí thư Xứ

(Tiếp theo trang 45)

ủy Trung kỳ. Trong kháng
chiến chống Pháp, làm Chủ
nhiệm Tổng cục Chính trị
Quân đội Nhân dân Việt
Nam. Tại Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ II (1951), được
cử vào Bộ Chính trị, Ủy viên
Hội đồng Quốc phòng. Năm
1959, ông được phong hàm
Đại tướng. Trong kháng
chiến chống Mỹ, ông giữ
chức Bí thư Trung ương Cục
miền Nam, kiêm Chính ủy
Quân giải phóng miền Nam.
Ông mất ngày 6/7/1967 tại
Hà Nội. v
Công Minh (Sưu tầm)
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Bà con kiều bào Úc
cùng nhau đón
mùa xuân mới.

Kiều bào “giữ lửa”
Tết Nguyên đán là phong tục
đẹp trong truyền thống văn hóa
Việt Nam. Vì vậy cho dù dịch
COVID-19 diễn biến phức tạp
trên toàn thế giới nhưng cộng
đồng người Việt ở nhiều quốc
gia vẫn duy trì nét văn hóa này
bằng cách thay đổi hình thức
tổ chức các sự kiện gặp gỡ
cũng như đón Tết bằng nhiều
phương thức khác nhau. Nhờ
vậy, không khí đón mừng ngày
Tết cổ truyền dân tộc vẫn ấm
áp, thấm đượm hương vị quê
hương, hướng về cội nguồn
dân tộc.
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Tết Việt

ứ mỗi dịp Xuân về,
người Việt Nam
ở khắp mọi nơi
trên thế giới lại nhớ về quê
hương, nhớ về ngày Tết
cổ truyền và giáo dục con
cháu “giữ lửa” Tết Việt bằng
nhiều cách thức khác nhau.
Người hướng con cái đến
các phong tục truyền thống
thông qua việc tham dự các
sự kiện giao lưu văn hóa Việt.
Người khác lại hướng con
cháu đến việc thực hành các
nghi lễ, tín ngưỡng thờ phụng
tổ tiên ở gia đình hay đi lễ
chùa hái lộc đầu năm. Anh
Nguyễn Hải Linh, dù sống
ở Berlin (Đức) gần nửa cuộc
đời nhưng theo thói quen, cứ

đến những ngày giáp Tết cổ
truyền, anh Linh lại tìm đến
các khu chợ của cộng đồng
người Việt tại nước ngoài để
mua những mặt hàng truyền
thống dùng trong mấy ngày
Tết. Anh Linh chia sẻ, với
những người con xa xứ, mỗi
dịp Tết đến, Xuân về là cơ
hội để các thế hệ con, cháu
được sinh ra ở nước ngoài có
thời gian, có cơ hội tiếp xúc
với họ hàng, người thân trong
gia đình. Đây cũng là dịp để
các con hiểu được nét truyền
thống văn hóa của người Việt.
Trong những ngày cận Tết,
không khí ở các khu chợ của
cộng đồng người Việt tại Beclin rất náo nhiệt, có đầy đủ

CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN
các mặt hàng mang hương vị
Tết, từ bánh chưng, bánh tét,
mứt đến mai, đào, câu đối...
Dù công việc bận rộn, nhưng
năm nào, gia đình anh cũng
chọn mua một cành đào để
trưng trong phòng khách và
không thể thiếu mâm cơm
chiều 30 Tết. Trong những
ngày đó, các thành viên trong
gia đình đều quây quần bên
nhau, chia sẻ mọi vui buồn
trong năm hay cùng chuẩn bị
mâm cỗ ngày đầu năm.
Không khí đón Tết của gia
đình chị Phan Bích Thiện,
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ
nữ tại Hungary vẫn đậm màu
sắc của Việt Nam. Hơn 20
năm xa quê hương, giờ đây
chị Thiện đã có hai cô con
gái xinh đẹp mang 2 dòng
máu Việt - Hung. Hai năm
gần đây, tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến
phức tạp, việc trở về thăm
nhà, thăm quê trong những
ngày Tết khó khăn hơn nên
chị ở lại Hungary đón Tết
cùng bà con kiều bào. Chị
Thiện tâm sự: “Đối với mỗi
người con nước Việt thì Tết cổ
truyền của dân tộc Việt Nam
rất quan trọng. Ở trong nước,
vào những ngày cận Tết,
nếu chúng ta nôn nao muốn
về quê bao nhiêu thì những
kiều bào ở nước ngoài như
chúng tôi cũng có chung một
khao khát giống như thế. Để
góp phần vơi bớt nỗi nhớ quê
hương, bà con kiều bào nơi
đây đều tổ chức các chương
trình lễ hội phong phú gồm:
Khu bán ẩm thực Tết, góc
ông đồ viết chữ đầu Xuân,
mâm ngũ quả đặc trưng cho

các vùng miền của đất nước,
sổ xố may mắn đầu Xuân và
phần chính là chương trình
văn nghệ đón Tết”. Không chỉ
“giữ lửa” Tết Việt, gia đình chị
Thiện còn luôn gìn giữ tiếng
nói và văn hóa Việt; giữ gìn
tiếng mẹ đẻ để các con của
chị có thể hiểu thêm về văn
hóa dân tộc.
Những năm gần đây ở
Hungary, bà con người Việt
có thể dễ dàng mua được đầy
đủ các thực phẩm cho ngày
Tết: Mứt, măng miến, lá dong,
giò chả, gạo nếp, gấc... tại
các cửa hàng thực phẩm của
người Việt. Do vậy, việc nấu
nướng các món ăn hương vị
ngày Tết rất thuận tiện. Phần
lớn các gia đình người Việt ở
Hungary đều giữ phong tục
làm mâm cơm cúng giao
thừa, tự gói bánh chưng tại
nhà cho có không khí Tết.
Mâm cơm cúng tối giao thừa
cũng đầy đủ mọi hương vị
Tết. “Đơn cử như gia đình tôi,
mâm cơm cúng tối giao thừa
có đủ gà trống luộc nguyên
con, bánh chưng, măng,
miến, xôi gấc, giò, hành muối,
bóng, nộm… Gia đình vẫn giữ
phong tục xông đất, mừng
tuổi, đi lễ chùa... Dịp Tết bên
này là mùa Đông nên các cây
cối đều rụng lá, nhưng vì có
kinh nghiệm hai tuần trước
Tết tôi cắt một cành đào từ
vườn vào cắm trong nhà thì
đến Tết cành sẽ nhú nụ, nở
hoa mang đậm hương vị Tết
Việt”, chị Thiện chia sẻ.
Hiện nay, tại Úc, khi dịch
COVID-19 đang được kiểm
soát tốt tại Thủ đô Canberra,
Đại sứ quán Việt Nam tại đây

cũng có kế hoạch tổ chức
đón Tết cho bà con kiều bào
để mọi người có dịp quy tụ về
cùng một mái nhà vào Tết cổ
truyền. Ông Trần Bá Phúc Ủy viên Ủy ban Trung ương
MTTQ Việt Nam, Chủ tịch
Hội Doanh nhân Việt Nam
tại Úc cho biết, hàng năm
Đại sứ quán Việt Nam tại Úc
đều tổ chức chương trình Tết
cộng đồng để bà con người
Việt được quây quần trong
không khí đón Xuân truyền
thống của dân tộc. Trong bối
cảnh nhiều người Việt không
thể trở về nước đón Tết cùng
gia đình do dịch bệnh thì sự
kiện này đã giúp bà con vơi
bớt nỗi nhớ nhà, gần gũi hơn
với quê hương. Ngày Tết Việt
tại Úc có trưng hoa mai, hoa
đào để đón Xuân, tổ chức gói
và nấu bánh chưng, bánh tét.
Nước Úc là một quốc gia đa
văn hóa nên Ngày hội Tết
Việt Nam được giới thiệu tại
Úc là một lễ hội lớn, đặc trưng
về văn hóa cổ truyền dân tộc
Việt thu hút được rất nhiều
người Úc cùng tham dự. Việc
đó giúp chúng tôi vơi bớt đi
nỗi nhớ quê hương vào mỗi
dịp Tết đến Xuân về.
Trong không khí Xuân
đang tràn về khắp các nẻo
đường, ngõ phố, dù ở xa
Tổ quốc nhưng bà con kiều
bào trên khắp năm châu
cũng đang tưng bừng đón
Tết Nguyên đán Nhâm Dần
2022 trên tinh thần hướng
về quê hương, cùng chia vui
với mùa Xuân mới, thành
công mới và vị thế mới của
đất nước. v
Đông Anh
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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh
trao tặng Cờ thi đua cho các tập thể xuất sắc.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao tặng Bằng khen
Thành ủy cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tiếp đoàn
Hội đồng tư vấn Hòa bình Dân chủ thống nhất Hàn Quốc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chuyển giao kinh phí
hỗ trợ mua máy tính, thiết bị học trực tuyến cho học sinh
có hoàn cảnh khó khăn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức chương trình
“Hiến giọt máu đào - Trao niềm hi vọng”.

