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* Những cụm từ được viết tắt
An ninh chính trị
: ANCT
Ban Chấp hành
: BCH
Cải cách hành chính
: CCHC
Câu lạc bộ
: CLB
Chữ Thập đỏ
: CTĐ
Công nghệ thông tin
: CNTT
Công tác Mặt trận
: CTMT
Cuộc vận động
: CVĐ
Cựu Chiến binh
: CCB
Doanh nghiệp
: DN
Gia đình văn hóa
: GĐVH
Giám sát đầu tư của cộng đồng: GSĐTCCĐ
Giải phóng mặt bằng
: GPMB
Hội đồng Nhân dân
: HĐND
Hợp tác xã
: HTX
Kế hoạch hóa gia đình
: KHHGĐ
Kinh tế xã hội
: KTXH
Khoa học kỹ thuật
: KHKT
Khiếu nại tố cáo
: KNTC
Khu dân cư
: KDC

Lao động, thương binh và xã hội: LĐTB-XH
Liên hiệp Phụ nữ
: LHPN
Mặt trận Tổ quốc
: MTTQ
Người cao tuổi
: NCT
Nông nghiệp và phát triển nông thôn: NN&PTNT
Nông thôn mới
: NTM
Phản biện xã hội
: PBXH
Quốc phòng an ninh
: QPAN
Thành phố
: TP
Thanh tra nhân dân
: TTND
Thương binh - Liệt sĩ
: TBLS
Thể dục thể thao
: TDTT
Tổ dân phố
: TDP
Trật tự an toàn giao thông : TTATGT
Trung ương
: TW
Trật tự xã hội
: TTXH
Trật tự đô thị
: TTĐT
Ủy ban Nhân dân
: UBND
Văn hóa văn nghệ
: VHVN
Vệ sinh môi trường
: VSMT

* Nguồn ảnh: do nhân vật được viết và tác giả viết bài cung cấp.
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Lời nói đầu
Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ
TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kỷ niệm
1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020), 90 năm Ngày
thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền
thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020),
hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng, nhằm tuyên truyền, cổ vũ tôn vinh các tấm gương
điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận, Ban Thường trực
Ủy ban MTTQ TP Hà Nội biên soạn cuốn sách “Gương sáng
Mặt trận Thủ đô” tập 5 (năm 2020).
Cuốn sách tập hợp 90 bài viết được chọn lọc từ Cuộc thi
viết về những tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác
Mặt trận do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phát động năm 2020.
Đây là những tập thể, cá nhân đã tích cực tuyên truyền, vận
động các tầng lớp Nhân dân tham gia các phong trào thi đua
yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động,
tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đã được Ủy ban MTTQ
Việt Nam các cấp lựa chọn, giới thiệu và được các cấp,
các ngành, cộng đồng biểu dương, khen thưởng và ghi nhận.
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Cuốn sách cũng là tài liệu để giới thiệu, nhân rộng các điển
hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình mới, cách
làm hay trong đội ngũ cán bộ Mặt trận, góp phần để nâng cao
chất lượng các phong trào thi đua và công tác Mặt trận của
Thủ đô trong thời gian tới.
Trong quá trình lựa chọn các bài tham gia Cuộc thi,
biên tập, biên soạn cuốn sách, mặc dù Ban biên tập đã có nhiều
cố gắng nhưng khó tránh khỏi thiếu sót. Chúng tôi mong được
tiếp nhận sự đóng góp chân thành từ bạn đọc để cuốn sách
ngày càng hoàn thiện ở những lần xuất bản sau.
Xin trân trọng cảm ơn và giới thiệu cùng bạn đọc!
BAN THƯỜNG TRỰC
ủY BAN MTTQ VIệT NAM TP HÀ NộI
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NHIỆT HUYẾT TRONG TÂM

Bà Nguyễn Thị Bích Vân.

Ở phường Giảng Võ, quận Ba
Đình, nhắc đến bà Nguyễn Thị Bích
Vân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam phường, Phó Chủ tịch Hội
LHPN phường, tổ trưởng TDP, đại
biểu HĐND phường, Chủ tịch Hội
CTĐ phường, mọi người đều có
chung nhận xét, bà là người phụ nữ
vô cùng nhiệt tình trong các hoạt
động của địa phương, nhất là các
hoạt động từ thiện.

Bà Vân có nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi, gương mặt
sáng với đường nét thanh thoát để lại ấn tượng cho người đối
diện. Bà cũng đẹp khi có một tấm lòng nhân hậu, sự nhiệt
tình, tận tụy và luôn cháy hết mình trong công việc. Hình ảnh
người phụ nữ tươi cười, không quản ngại nắng, mưa, dù khó
khăn, vất vả vẫn lăn xả vào công việc đã tạo dấu ấn cho tôi và
thôi thúc tôi phải viết về bà, về những gì bà đã và đang làm
cho xã hội.
Bà có một kiot kinh doanh nhỏ ở chợ Đồng Xuân. Mặc
dù khá bận rộn với việc bán hàng nhưng bà vẫn dành
nhiều thời gian tham gia công tác tại địa phương. Đảm
nhận rất nhiều công tác việc tại phường, trong đó, với
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cương vị là một Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường (đã
qua 3 nhiệm kỳ liên tục), bà Vân luôn phấn đấu hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tích cực động viên
Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các CVĐ tại địa
phương; gương mẫu trong đoàn kết, thống nhất xây dựng
khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh tại địa bàn dân cư
và trong toàn phường; tham gia đóng góp nhiều ý kiến
hữu ích trong công tác giám sát, phản biện xã hội; tích cực
phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, phổ biến giáo dục
pháp luật, kiến thức khoa học, đời sống trong cộng đồng
dân cư; vận động ủng hộ các loại quỹ do MTTQ phát động
hàng năm đạt số tiền cao.
Trong công tác từ thiện, khi khoác lên mình chiếc áo
màu đỏ đặc trưng của Hội CTĐ, bà Vân dành mọi tâm huyết
của mình cho công việc. Mỗi khi có đợt phát động của
chính quyền, MTTQ, CTĐ, bà luôn chủ động kêu gọi các
cơ quan, DN, các nhà hảo tâm ủng hộ phong trào. Bản thân
bà cũng là một nhà hảo tâm có tiếng trên địa bàn phường
khi có rất nhiều lần ủng hộ tiền, hàng cho địa phương. Gặp
hoàn cảnh éo le, bà chạy xe đi mua hàng rồi mang đến tận
nơi tặng cho họ. Là phụ nữ nhưng không ngại khó, bà tự
mình bê các thùng quà tặng cho các cháu thiếu nhi đang
điều trị tại Bệnh viện Nhi TW vào ngày cuối năm. Tự tay
mặc áo ấm cho các cháu nhỏ vùng cao Hà Giang. Tự tay
múc từng bát cháo tình nghĩa cho người khó khăn trong
các bệnh viện... Đến thăm các gia đình chính sách, gia đình
neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bà luôn ân cần
thăm hỏi, động viên và gửi những phần quà thiết thực để
giúp họ phần nào vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Bà
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Vân đã tặng 6.000 chiếc khăn quàng đỏ cho Đoàn Thanh
niên phường đi tặng cho trẻ em ở Hà Giang và Hòa Bình.
Riêng 2 tháng đầu năm 2020, cá nhân bà đã ủng hộ các hoạt
động từ thiện với số tiền trên 44 triệu đồng; vận động xã
hội hóa từ nhiều nguồn để mua khẩu trang, nước sát khuẩn
phát miễn phí cho Nhân dân trên địa bàn phường phòng,
chống dịch COVID-19.
Công việc của một nữ cán bộ cơ sở vô cùng bận rộn, khó
có thể kể hết nhưng với những kết quả, thành quả mà bà Vân
đã đóng góp cùng hệ thống chính trị phường Giảng Võ là rất
lớn. Vì thế, trong nhiều năm qua, bà Vân đã được nhận Kỷ
niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”, Kỷ
niệm chương của Hội Phụ nữ, Kỷ niệm chương của Hội CTĐ
và nhiều Bằng khen, giấy khen của các cấp .
Hình ảnh người phụ nữ với nụ cười tươi tắn, tác phong
làm việc nhanh nhẹn đã trở nên quen thuộc với người dân
phường Giảng Võ và với cả những người làm CTMT chúng
tôi. Mong bà Vân có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục thực
hiện tâm nguyện của mình là đóng góp thật nhiều cho địa
phương, cho quận, cho TP; ủng hộ từ thiện, hỗ trợ cho
các hoàn cảnh khó khăn đúng với câu bà thường nói: “Làm
nhân đạo, cái tâm phải trong sáng, vô tư thì Nhân dân mới
tin tưởng”.
CAO THỊ QUẾ HƯƠNG
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NGƯỜI PHỤ NỮ
LUÔN TRÀN ĐẦY NĂNG LƯỢNG
Nhắc đến bà Đặng Thị Mai Hòa - Phó Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình) là
nhắc đến một người phụ nữ của công việc. Không một
ngày ngơi nghỉ, bà luôn hết lòng vì công việc chung của
địa phương.
Bà Đặng Thị Mai Hòa, sinh năm 1944. Là một cán bộ
CNVC nhà nước được về nghỉ hưu sớm từ những năm đầu
thập kỷ 90, bà trở về sinh sống tại phường Cống Vị, nay là
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình và tham gia công tác xã
hội tại địa phương. Tính đến nay đã 30 năm tham gia các
hoạt động ở địa phương, được người dân tín nhiệm, bầu
vào rất nhiều nhiệm vụ và nhiệm vụ nào bà cũng hoàn
thành xuất sắc. Bà từng là đại biểu HĐND phường 3
nhiệm kỳ, Đảng ủy viên Đảng bộ phường Vĩnh Phúc từ
2005 - 2015; Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Cống Vị
(1993 - 1995), (2001 - 2006), Chủ tịch Hội LHPN phường
Vĩnh Phúc (2005 - 2016); Báo cáo viên, cộng tác viên dư
luận xã hội Hội LHPN Hà Nội; Tuyên truyền viên, Chủ
nhiệm CLB Pháp luật Phụ nữ phường Vĩnh Phúc.
Tại địa bàn dân cư số 1 phường Vĩnh Phúc, bà là Bí thư
chi bộ 7 nhiệm kỳ (từ 1993 đến nay); rồi tổ trưởng tổ dân
vận, Tổ trưởng TDP từ 1993 - 2019; Tổ trưởng tổ hòa giải
8
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Bà Đặng Thị Mai Hòa phát biểu tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam
phường Vĩnh Phúc khóa II, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

1998 - 2016; Phó ban CTMT - TTND; Chi hội trưởng Phụ
nữ, Chi hội trưởng CTĐ; Cộng tác viên dân số gia đình và
trẻ em từ năm 1993 đến nay; Phụ trách nhà sinh hoạt cộng
đồng địa bàn 1 - 2 phường Vĩnh Phúc. Tại Đại hội đại biểu
MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2019 - 2024,
bà Hòa được hiệp thương giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy
ban MTTQ Việt Nam phường, Trưởng ban TTND. Tại Đại
hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, bà tiếp tục được bầu
làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT.
Bằng ấy chức danh, đặc biệt ở một địa bàn dân cư
đông, quả là không dễ dàng, nhưng dù ở cương vị nào,
được giao nhiệm vụ gì, bà Hòa luôn nêu cao tinh thần
trách nhiệm của người Đảng viên, của người cán bộ Mặt
trận gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào. Xác định
trọng trách của mình, bà luôn phát huy thế mạnh của một
GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 5
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báo cáo viên, tuyên truyền viên, tổ trưởng tổ dân vận, tổ
hòa giải để làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ
Hội viên - Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện
tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước, truyền tải đầy đủ nghị quyết của Đảng
bộ các cấp tới toàn dân, tranh thủ mọi nơi mọi lúc để vận
động Nhân dân thực hiện, đưa chính sách pháp luật đi vào
cuộc sống.
Bản thân bà Hòa trong gần 30 năm qua đã tham gia rất
nhiều cuộc thi như: hòa giải viên giỏi - dân số - cộng tác
viên dân số giỏi, công tác dân vận khéo, CTĐ... đều đạt giải
và đạt giải cao. Có thể kể đến một số giải thưởng tiêu biểu
của bà như: Giải Nhì cấp quận Hội thi cán bộ Phụ nữ giỏi;
Giải Nhất TP với Tiểu phẩm “Dân số KHHGĐ”; giải Ba cấp
quận với bài thi viết về gương người tốt việc tốt trong phong
trào thi đua yêu nước quận Ba Đình năm 2015... Trong
nhiều hội nghị, bà Hòa được Đảng, chính quyền, các tổ
chức, các đoàn thể tin tưởng, ghi nhận giao làm báo cáo
điển hình, tham luận người tốt việc tốt, gia đình tiêu biểu,
đoàn thể tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước,
các CVĐ, trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.
Là một cán bộ Mặt trận, bà Hòa luôn tiên phong trong
việc đoàn kết, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để
xây dựng phong trào tại địa phương ngày càng vững mạnh.
Bà Hòa cho biết, bà rất tâm đắc với CTMT bởi đây là tổ chức
gần dân, sát dân nhất. Và bà luôn tâm niệm trong bất cứ
điều kiện hoàn cảnh nào cũng phải lấy dân làm gốc, làm
việc phải đủ các tiêu chí “Mắt trông, tai nghe, óc nghĩ, chân
đi, miệng nói, tay làm”. Trong quá trình tham gia công tác
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ở địa phương, gần 30 năm ấy, bà Hòa đã nhận được rất
nhiều Bằng khen, giấy khen, Kỷ niệm chương của các cấp,
các ngành từ TW đến địa phương.
Với tinh thần nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng, bà
Hòa luôn xác định làm được việc gì có lợi cho dân, cho
Đảng là làm, không quản ngại khó khăn vất vả. Niềm vui
của bà chính là được đóng góp công sức nhỏ bé của mình
vào công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
vững mạnh, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho
Nhân dân.
CAO THỊ QUẾ HƯƠNG
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LẮNG NGHE DÂN NÓI
Hơn 17 năm gắn bó với CTMT thôn, với sự tận tâm,
kiên trì và tinh thần trách nhiệm, ông Nguyễn Quang Thu
- Trưởng ban CTMT thôn Thanh Chiểu (xã Phú Cường,
huyện Ba Vì) đã vận động Nhân dân thực hiện tốt các
phong trào thi đua, các CVĐ, xây dựng khối đại đoàn kết
trong thôn, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh
tế - xã hội, giữ vững ANCT, TTATXH của địa phương.
Sinh ra và lập nghiệp tại địa phương, ông Nguyễn Quang
Thu từng trải qua nhiều vị trí công tác như: Xã Đội trưởng;
Trưởng ban Thương binh xã hội; Trưởng Công an xã. Đến
năm 2003, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ
thôn Thanh Chiểu, kiêm nghiệm Trưởng ban CTMT. Hiểu về
truyền thống, tập quán của người dân nơi đây thế nên khi
làm CTMT ông cho rằng mình được ưu ái và dễ làm hơn. Nói
như vậy thôi, xong tôi được biết Thanh Chiểu là thôn có diện
tích rộng gồm 8 KDC, dân số đông hiện có trên 3.000 nhân
khẩu. Người dân thuần nông, có tới hơn 90% làm nghề sản
xuất nông nghiệp, chủ yếu là cấy lúa, trồng rau màu và canh
tác giống táo truyền thống. Thanh Chiểu trước năm 2015
tình hình ANCT, TTATXH trong thôn luôn tiềm ẩn phức tạp
nổi cộm. Đặc biệt, là sau công tác dồn điền đổi thửa không
thành công năm 2013 của xã, dẫn đến tình trạng tụ tập đông
người, đơn thư vượt cấp kéo dài. Về sau, khi Đại hội Chi bộ
thôn Thanh Chiểu và Đại hội Đảng bộ xã Phú Cường khóa
12
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Ông Nguyễn Quang Thu - Trưởng ban CTMT thôn Thanh Chiểu,
xã Phú Cường (người ngồi bên trái) thăm hỏi các gia đình trong KDC
để tuyên truyền về công tác mừng thọ theo nếp sống mới.

XXI nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tổ chức thành công; tình
hình ANCT, TTATXH trong thôn Thanh Chiểu nói riêng, xã
Phú Cường nói chung đã có nhiều chuyển biến, không còn
tình trạng tụ tập đông người và đơn thư vượt cấp. Từ đây, xã
Phú Cường từng bước bắt nhịp với sự phát triển chung với
các xã trên địa bàn huyện Ba Vì. Cuối năm 2018, xã Phú
Cường về đích NTM trước hai năm so với Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ xã đề ra trong niềm hân hoan, phấn khởi của bà
con Nhân dân. Bà con ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo
của Đảng, đoàn kết nỗ lực phấn đấu thi đua xây dựng cuộc
sống ấm no, hạnh phúc.
Đóng góp vào thành tích chung của địa phương, suốt thời
gian qua, ông Nguyễn Quang Thu đã cùng với lãnh đạo địa
GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 5
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phương rà từng ngõ, gõ từng nhà để làm công tác vận động.
Có nhiều trường hợp không chỉ vào nhà vận động một lần,
mà phải đi nhiều lần nhưng ông Thu vẫn mềm mỏng, phân
tích thấu tình đạt lý để người dân hiểu và cùng đồng thuận.
Không những tham gia vận động bà con Nhân dân trong
thôn, ông Nguyễn Quang Thu còn trực tiếp chủ trì, quán triệt
các chủ trương, chính sách của Đảng, Nghị quyết, chỉ thị các
cấp và viết các bài tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền
thanh của xã vận động Nhân dân tích cực tham gia dồn điền
đổi thửa, xây dựng NTM.
Thôn Thanh Chiểu giờ đây đã có nhiều khởi sắc, công
tác dồn điền đổi thửa hoàn thành 100%. Từ đó, tạo ra
những ô ruộng lớn giúp bà con áp dụng kỹ thuật mới vào
canh tác cho năng suất, tăng thu nhập. Nếu trước năm
2015, thu nhập bình quân đầu người trong thôn chỉ đạt 14
triệu đồng/người/năm thì đến nay thu nhập bình quân đầu
người đã đạt 47,4 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo
giảm từ 12% (năm 2015) xuống còn 0,85% (thời điểm cuối
năm 2019). Hàng năm, tỷ lệ hộ GĐVH đạt 80%. Cuối năm
2018, thôn được UBND huyện công nhận Làng văn hóa lần
thứ 3 giai đoạn 2016 - 2018. Nhân dân trong thôn cũng tích
cực tham gia VSMT, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; tham
gia xây dựng được ngõ liên gia tự quản về “An ninh trật tự
- Vệ sinh môi trường - Dòng họ tự quản”; đồng thời, thực
hiện tốt các CVĐ, đóng góp các quỹ như: “Vì trẻ thơ”, “Đền
ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo” và ủng hộ Tết Trung thu
cho các cháu thiếu nhi, các quỹ đột xuất khác. Trong phong
trào xây dựng NTM, người dân không chỉ tích cực tham gia
công tác dồn điền đổi thửa, mà còn đóng góp hàng trăm
triệu đồng xây dựng các công trình như Nhà văn hóa, cổng
14
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làng, nghĩa trang Nhân dân, cứng hóa đường xóm, đường
mương tiêu thoát nước trong KDC.
Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, ông Nguyễn
Quang Thu còn phối hợp tổ chức thành công hội nghị đối
thoại với người đứng đầu cấp ủy và chính quyền với đại biểu
trong quá trình xây dựng cầu Văn Lang nối Ba Vì với Việt Trì Phú Thọ. Nhờ đó công tác giải phóng mặt bằng xây dựng cầu
Văn Lang và trục đường liên xã Phú Cường - Tản Hồng khu
vực qua thôn Thanh Chiểu nhanh chóng hoàn thành với diện
tích hơn 70.000m2, không có đơn thư khiếu kiện.
Thực hiện nhiệm vụ của một cán bộ, ông Thu luôn áp
dụng phương châm “lắng nghe dân nói, nói dân hiểu và
làm dân tin” và bằng sự quan tâm, thăm hỏi, động viên mọi
người, ông Nguyễn Quang Thu - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban
CTMT thôn Thanh Chiểu đã phối hợp giải quyết được
nhiều vụ việc, tận tình giải đáp những thắc mắc của người
dân, tạo sự đoàn kết trong thôn, được mọi người tin yêu,
quý mến. Với sự nỗ lực, cố gắng của ông, thời gian qua ông
được tặng nhiều Bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, đầu năm
2020 ông được nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt
Nam TP Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.
NGUYễN DIệU THU
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TRưởNG BAN CÔNG TÁC MặT TRậN
GươNG MẫU, TRÁCH NHIệM
Xác định về hưu là để nghỉ ngơi, song được sự tín
nhiệm của bà con, ông Nguyễn Văn Thân lại tiếp tục nhận
nhiệm vụ và làm tốt vai trò Trưởng ban CTMT, góp phần
tích cực xây dựng thôn Tam Mỹ, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì
ngày càng phát triển giàu đẹp.
Trải qua nhiều năm trong quân ngũ, ông Nguyễn Văn
Thân được rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và
tác phong của một người lính cụ Hồ. Bởi thế mà, khi nhận
nhiệm vụ Trưởng
ban CTMT thôn,
kiêm Phó ban
TTND, ông Thân
đã hết lòng vì công
việc và luôn được
Nhân dân yêu
mến. Với cương vị
là Trưởng ban
CTMT, ông luôn
tích cực vận động
Nhân dân trong
thôn thực hiện các
Ông Nguyễn Văn Thân trao đổi công việc
với các thành viên Ban GSĐTCCĐ.
Chỉ thị, Nghị quyết
16
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của cấp ủy Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các
quy định của địa phương. Ông chia sẻ: “Để CTMT có kết
quả như mong muốn, điều trước tiên và quan trọng là
người cán bộ làm CTMT phải gương mẫu, kiên trì, hiểu biết
rộng và phải nắm rõ các nội dung văn bản, Điều lệ, Luật
MTTQ Việt Nam”. Tham gia CTMT, ông luôn phối hợp với
Trưởng thôn, các Chi hội đoàn thể KDC xây dựng và thực
hiện tốt quy chế phối hợp; thường xuyên nắm bắt tâm tư,
nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp
ủy, chính quyền và MTTQ xã. Hàng năm, bám sát chương
trình công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
xã, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy chi bộ, ông Thân
đã chủ trì các cuộc họp để triển khai kế hoạch hoạt động
CTMT trong thôn.
Trong mỗi phong trào, hoạt động của thôn, ông Thân
luôn nghiên cứu để có những cách làm hiệu quả sáng tạo.
Từ sự minh bạch trong triển khai, Nhân dân trong thôn
Tam Mỹ luôn đồng thuận đóng nộp các loại quỹ như: “Đền
ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Bảo trợ trẻ em”, “Vì
biển, đảo Việt Nam”, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt... luôn vượt
chỉ tiêu đề ra từ 103 - 120%. Đặc biệt, nhiều năm qua, ông
Thân đã cùng các thành viên trong Ban tích cực vận động
bà con không họp chợ cóc, lấn chiếm hành lang đường
giao thông. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”
của ông Thân, đến nay hàng trăm hộ dân thôn Tam Mỹ đã
bỏ được thói quen họp chợ cóc, chợ tạm trả lại hành lang
an toàn cho khu vực thôn Tam Mỹ nói riêng và các đoạn
đường vào các khu trọng điểm du lịch của huyện Ba Vì,
tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, thân thiện thu hút
khách du lịch đến với huyện Ba Vì.
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Đưa CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn
minh” vào cuộc sống, với chức năng nhiệm vụ của mình,
ông Thân luôn nắm bắt tình hình thực tế của thôn để lựa
chọn những nội dung, mô hình hay, phù hợp tổ chức thực
hiện. Hàng năm, ông đã trao đổi với các thành viên Ban
CTMT đề ra chương trình thống nhất hành động, các hoạt
động công tác năm đều được gắn với việc xây dựng NTM.
Hiện nay, toàn thôn có 90% đường bê tông, 100% số hộ gia
đình đều tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo
cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban CTMT thường
xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động giám sát việc thực
hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các khoản đóng góp, ủng hộ
của Nhân dân. Với vai trò Phó ban TTND, kiêm Trưởng ban
GSĐTCCĐ xã Tản Lĩnh, ông Thân đã trực tiếp thanh tra
nhiều vụ việc, trong đó có vụ việc 09 hộ dân chiếm đất
nghĩa trang Nhân dân trong thôn Tam Mỹ; Thanh tra rà soát
các đối tượng được thụ hưởng quyền lợi trong triển khai
chế độ chính sách với người có công tại xã. Đặc biệt, trong
5 năm trở lại đây, thực hiện Chương trình xây dựng NTM và
các Chương trình đầu tư xây dựng cho xã miền núi của TP
Hà Nội, xã Tản Lĩnh đã triển khai 43 công trình, dự án lớn
nhỏ như: Xây dựng trường Mầm non; Trường tiểu học; Nhà
văn hóa thôn; Giao thông thủy lợi... Ông luôn theo sát từng
dự án, nếu thấy phát hiện việc triển khai xây dựng không
phù hợp sẽ kịp thời yêu cầu chủ đầu tư điều chỉnh phù hợp
với hồ sơ, khiến đơn vị sử dụng, thụ hưởng công trình đều
tin tưởng. Bên cạnh đó, ông còn tích cực tham gia Tổ hòa
giải ở cơ sở, hòa giải thành công 11 vụ việc, góp phần ổn
định TTATXH, tăng cường đoàn kết thôn, xóm.
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Trưởng ban CTMT tận tụy với công việc, nhiệt tình,
trách nhiệm trước Nhân dân, là tấm gương điển hình cần
được nhân rộng, biểu dương - đó tình cảm của Nhân dân
trong thôn Tam Mỹ nhận xét về ông. Với những thành tích
đạt được, ông Thân đã được Ủy ban TW MTTQ Việt Nam
tặng Huy chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” năm
2017; là người có uy tín tiêu biểu được báo công trước
Lăng Bác và được Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng
trao quà tại Nhà khách Quốc hội; Ban Dân tộc TP Hà Nội
khen thưởng năm 2015; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba
Vì tặng giấy khen trong các năm 2015 - 2019; UBND TP
Hà Nội ra quyết định công nhận “Người có uy tín trong
đồng bào dân tộc” 5 năm qua.
NGUYễN DIệU THU

GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 5

19

CHÂN ĐI, MIệNG NÓI, TAY LÀM
Sau nhiều năm tham gia công tác ở các cơ quan, xí
nghiệp Nhà nước, từ năm 1991, do điều kiện sức khỏe, ông
Nguyễn Hữu Đàn được Nhà nước cho nghỉ chế độ 176. Khi
xã chuyển thành phường, thôn thành TDP, ông Nguyễn
Hữu Đàn được giới thiệu làm Trưởng ban CTMT KDC TDP
Viên 5, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm.
Xác định việc tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ then
chốt của CTMT, hàng năm ông đều cố gắng làm tốt công tác
tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả các
nhiệm vụ trọng tâm trong đó có CVĐ “Toàn dân đoàn kết
xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Hơn 6 năm trên cương vị
là Trưởng ban CTMT, ông thực sự là một tấm tận tụy, gương
mẫu, giàu lòng nhiệt huyết trong công việc, được Nhân dân
tin yêu. TDP Viên 5 là TDP có mật độ dân cư đông với 504
hộ (1.086 nhân khẩu).
Dân cư sống tập trung dọc theo tuyến phố khá đông,
nhất là từ khi xã Cổ Nhuế, một nửa chuyển thành phường
Cổ Nhuế 2. Trên tuyến phố Cổ Nhuế, nhà tầng mọc lên
càng ngày càng nhiều, mật độ dân tăng nhanh, từ đó công
tác vệ sinh môi trường thêm phức tạp. Cứ có khoảng đất
trống là nơi đó biến thành bãi đổ trộm rác thải làm ô
nhiễm môi trường nghiêm trọng, làm mất mỹ quan đường
phố. Ngay trước cổng nhà thờ họ Cao số 312, đường Cổ
Nhuế cũng trở thành một nơi đổ trộm các loại phế thải.
20

GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 5

Với hiệu quả từ việc
triển khai thực hiện
CVĐ “Toàn dân đoàn
kết xây dựng NTM, đô
thị văn minh” diện
mạo của tuyến đường
Cổ Nhuế ngày càng
khởi sắc đáng kể. Để
có được sự chuyển
biến đáng kể đó phải
nhắc tới sự đóng góp
không nhỏ của ông
Nguyễn Hữu Đàn.
Điểm đổ phế thải đã
được xóa bằng sáng
Ông Nguyễn Hữu Đàn.
kiến của ông là vận
động Nhân dân trong các chi hội sưu tầm những loài hoa
phù hợp trong điều kiện môi trường khắc nghiệt nhiều
bụi, ven đường giao thông. Rồi động viên mọi người góp
công sức cải tạo dải đất nhiều cát sỏi để trồng hoa với
chiều dài hơn 8m. Từ khi hoa được trồng đã chấm dứt tình
trạng đổ trộm rác, phế thải, góp phần làm đẹp cảnh quan,
môi trường.
Để hoạt động của mình hiệu quả, ông luôn suy nghĩ,
tìm tòi các giải pháp để làm tốt vai trò tham mưu, tranh thủ
sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, phối hợp tốt với
chính quyền và các đoàn thể Nhân dân ở địa phương để
phát huy hiệu quả cao nhất thông qua các CVĐ.
Ở ông luôn nhuần nhuyễn sự kết hợp “chân đi, miệng
nói, tay làm” từ đó thuyết phục được nhiều người cùng tham
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gia. Vì vậy, mỗi khi ông Đàn tổ chức triển khai thực hiện
nhiệm vụ hoặc phong trào nào đó ở TDP, bà con đều đồng
tình hưởng ứng và tham gia rất tích cực, hiệu quả. Nhờ đó,
mọi nhiệm vụ được giao ông đều hoàn thành tốt. Hiện nay,
theo đề án sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh, dù
không còn là Trưởng ban CTMT nhưng ông vẫn nhiệt tình
tham gia và luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình,
sâu sát với Nhân dân, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư
nguyện vọng của Nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền.
Nhờ những đóng góp của ông mà các nhiệm vụ chính trị của
địa phương đều đạt kết quả cao. Ông thực sự là một cán bộ
Mặt trận gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết được
Nhân dân tin yêu, quý trọng.
VŨ VĂN ĐƯỢC
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TUỔI CAO GƯƠNG SÁNG
Bà Hồ Thị Minh Tâm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm là người gương
mẫu, trách nhiệm và tâm huyết trong các phong trào, CVĐ,
được cấp ủy, chính quyền, hội viên, Nhân dân trên địa bàn
phường tin yêu, kính trọng.
Năm 2002, nghỉ hưu và từ năm 2002 - 2004 bà làm Ủy
viên BCH Hội CTĐ xã Đông Ngạc - Chi Hội trưởng Chi hội
CTĐ Nam Nông Lâm
xã Đông Ngạc. Tháng
9/2009 đến tháng
4/2014, bà là Chủ tịch
Hội NCT xã Đông
Ngạc.
Từ
tháng
4/2014 đến nay, bà là
Chủ tịch Hội NCT
phường Đức Thắng.
Tháng 10/2019, bà
được bầu làm Phó
Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam
phường Đức Thắng,
Với kinh nghiệm qua
Bà Hồ Thị Minh Tâm (bên phải) trao quà
cho gia đình bà Vũ Thị Tâm (93 tuổi TDP số 7) các vị trí công tác,
nhất là trong thời gian
trong mùa dịch COVID-19.
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làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường bà đã tích lũy được
nhiều bài học bổ ích. Đó là sự tâm huyết với công tác,
không chỉ gương mẫu đi đầu trong mọi công việc mà còn
phải sáng tạo, kết hợp linh hoạt, hài hòa hoạt động Hội
NCT với hoạt động MTTQ, các đoàn thể. Tích cực sâu sát
với phong trào ở từng địa bàn dân cư, bà cùng BCH Hội
NCT phường tổ chức, duy trì phong trào có chiều sâu, bền
vững, phát huy vai trò NCT. Trong đại dịch COVID-19, bà
xác định rõ trách nhiệm xã hội, công dân trong cuộc chiến
đấu chống dịch COVID-19. Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ
tướng Chính phủ, bà thường xuyên tuyên truyền, vận động
Hội viên nêu cao ý thức phòng chống dịch, thực hiện
nghiêm túc Chỉ thị. Bên cạnh đó, bà phối hợp cùng các tổ
chức, chính trị - xã hội như: Đoàn Thanh niên, Hội LHPN,
Hội CTĐ đi phát khẩu trang miễn phí cho người đi đường;
03 buổi đi phát tờ rơi cho người dân đi đường.
Bà đã vận động quyên góp hiện vật và tiền mặt trị giá
2.700.000 đồng vào Quỹ phòng, chống dịch của quận để
trao tặng cho những gia đình đặc biệt khó khăn trong mùa
dịch. Ngoài ra, bà còn phối hợp với Hội CTĐ đi thăm hỏi
các gia đình khó khăn, phát khẩu trang và gạo trong mùa
dịch COVID-19.
Một việc làm có ý nghĩa của bà là tự nguyện cho vay vốn
không lấy lãi để gây quỹ Chi hội NCT TDP số 1: 2.000.000
đồng. Chi hội CTĐ TDP số 7 là 15.000.000 đồng, CLB Liên
thế hệ tự giúp nhau là 10.000.000 đồng, CLB dưỡng sinh
kinh lạc 5.000.000 đồng, tặng quà cho hội viên CTĐ có
hoàn cảnh khó khăn với số tiền là 1.500.000 đồng; ủng hộ
học sinh nghèo vượt khó của quận Bắc Từ Liêm và trường
Tiểu học Đức Thắng 08 chiếc xe đạp với số tiền 15 triệu
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đồng; tham gia công tác nuôi lợn nhựa để ủng hộ người
khó khăn.
Ngoài ra, bà còn mời các bác sỹ của Bệnh viện Medlatec,
Công ty cổ phần Dược phẩm Traphaco về tư vấn chăm sóc
sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho 300 người (mỗi suất
trị 150.000 đồng).
Từ những việc làm thầm lặng, không ngừng nghỉ cho
cộng đồng, nhiều năm liên tục bà Hồ Thị Minh Tâm đã
được TP, UBND quận Bắc Từ Liêm, Đảng ủy, UBND phường
Đức Thắng tặng nhiều Bằng khen, giấy khen.
74 tuổi đời, 56 năm tuổi Đảng, bà Hồ Thị Minh Tâm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội
NCT phường Đức Thắng thật xứng đáng là tấm gương “Tuổi
cao - gương sáng”, “Tuổi cao trí càng cao” cho mọi người
noi theo.
ĐINH THỊ THU HằNG
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HẠNH PHÚC KHI ĐƯỢC BẬN RỘN
Thuyết phục mãi và cũng phải mất nhiều lần hẹn, tôi mới
gặp ông Nguyễn Minh Vịnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam quận Bắc Từ Liêm, phần bởi ông rất bận, phần bởi ông
khiêm tốn nên không muốn nói về mình.
Tôi kiên trì chờ ông xếp lịch bởi những gì mà tôi biết về ông,
những thành tích ông đạt được rất đáng trân trọng: Bằng khen
của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, 2 lần được Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP Hà Nội tặng Bằng khen, danh hiệu “Người tốt, việc
tốt” tiêu biểu cấp TP, 2 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua...

Ông Nguyễn Minh Vịnh (thứ 2 từ trái sang) trao nhà Đại đoàn kết
tại phường Tây Tựu.
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Ông Vịnh tiếp tôi khi vừa từ cơ sở về. Hiện nay ông là
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm,
Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Dân đảng, Trưởng ban
TTND, Thường vụ Hội CTĐ quận. Đã 28 năm công tác, mỗi
một vị trí công việc mà ông từng đảm nhận, đều ghi nhận
những nỗ lực của ông qua nhiều Bằng khen, giấy khen. Từ
năm 2014 đến nay, trên cương vị Phó Chủ tịch, ông đã dành
tâm huyết, luôn tìm cách để các mặt hoạt động của MTTQ
quận đạt kết quả cao. Ông đã có sáng kiến xây dựng mẫu
nhật ký công trình (áp dụng trên địa bàn quận) và xây dựng
mẫu báo cáo hoạt động quý của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ,
Ban điều hành Đề án 02-212,“Nhóm Nòng cốt”... Mẫu Nhật
ký công trình được ông nghiên cứu, soạn thảo trên phần
mềm, gửi tới Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 13
phường trên địa bàn để triển khai thực hiện. Từ khi có Nhật
ký công trình đã giúp cho các thành viên Ban GSĐTCCĐ
hiểu rõ nhiệm vụ của mình, khắc phục được tình trạng Ban
GSĐTCCĐ hoạt động hình thức; tình trạng giám sát công
trình thường xuyên vắng mặt, nâng cao trách nhiệm của
chủ đầu tư; các danh mục vật liệu, tiến độ thi công được
đảm bảo... qua đó góp phần nâng cao chất lượng công
trình, được Nhân dân ghi nhận.
Để hoạt động TTND, GSĐTCCĐ, Ban điều hành Đề
án 02-212, “Nhóm Nòng cốt” đạt hiệu quả cao, hàng quý,
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận duy trì
nền nếp họp giao ban nắm tình hình hoạt động của từng
ban tại các phường, các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị,
đề xuất. Mẫu báo cáo quý do ông Vịnh soạn thảo đã giúp
nâng cao vai trò trách nhiệm của từng Ban, nâng cao tính
hiệu quả của từng Ban đồng thời giúp MTTQ quận dễ
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tổng hợp, có những ý kiến kiến nghị các cơ quan chức
năng sát tình hình thực tế và phục vụ công tác thi đua
khen thưởng kịp thời, chính xác. Bên cạnh đó, ông đề
xuất 6 giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của
Ban TTND, GSĐTCCĐ, trong đó nhấn mạnh tầm quan
trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, vai
trò, trách nhiệm của Ban, nhằm nâng cao nhận thức cho
cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác này; Phát huy
sự chủ động của MTTQ các cấp trong tham mưu, phối
hợp với chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo để Ban hoạt động
hiệu quả...
Cũng bởi tâm huyết với các mặt công tác của Mặt trận
nên ông Vịnh đã tham mưu với Đảng ủy - UBND - Ủy ban
MTTQ Việt Nam phường Phúc Diễn làm điểm của MTTQ
TP về công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm và
các tệ nạn xã hội; tham mưu phường Thượng Cát làm điểm
thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa MTTQ Việt Nam và Bộ
Công an về cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội; các
ban ngành, đoàn thể, dòng họ, nhà trường, gia đình trên
địa bàn ký cam kết phòng chống tội phạm; thiết lập đường
dây nóng, hòm thư tố giác; chỉ đạo các phường triển khai
nhân rộng trên địa bàn.
Để nói dân hiểu, dân tin và làm theo, ông Vịnh đã phát
huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, các
cuộc vận động, tiêu biểu như hiến máu nhân đạo, phát
triển kinh tế gia đình, hiến đất phục vụ công trình dân sinh.
Cho đến nay, ông đã hiến máu 19 lần (phần lớn là
350ml/lần). Vườn bưởi Diễn của gia đình ông tạo việc làm
ổn định cho 2 lao động với mức lương hàng tháng 6,5 triệu
đồng/người, cho thu nhập khoảng 1 tỷ đồng/năm. Điều
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khiến nhiều người khâm phục ông Vịnh đó chính là ông
luôn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm cho các hộ trồng bưởi
trong và ngoài địa phương, giúp họ tăng nguồn thu từ bưởi
Diễn. Năm 2018, khi phường Minh Khai triển khai dự án
nạo vét sông Pheo, gia đình ông Vịnh đã bàn giao 120m2
đất tăng gia từ năm 1970 phục vụ công trình, không nhận
tiền hỗ trợ của Nhà nước.
Ông Vịnh là người miệng nói tay làm, thực sự tâm huyết,
luôn tìm tòi, trăn trở với công việc. Với vị Phó Chủ tịch 53
tuổi đời, 27 tuổi Đảng này, được làm những điều có ích thì
dù bận thế nào ông cũng luôn thấy hạnh phúc.
NGUYễN THỊ MINH HUệ
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15 NĂM TÂM HUYẾT
VỚI CÔNG TÁC MẶT TRẬN
Với tác phong của anh bộ đội
Cụ Hồ, không ngại khó, vì Nhân
dân phục vụ, gần 20 năm tham
gia công tác tại địa phương, ông
Nguyễn Mạnh Thử - Phó Chủ tịch
Ủy ban MTTQ - Trưởng ban
TTND phường Quan Hoa, Chi
hội trưởng Chi hội CCB số 10
phường Quan Hoa, quận Cầu
Giấy đã có nhiều đóng góp cho
phường và luôn nhận được sự tin
Ông Nguyễn Mạnh Thử.
yêu và kính trọng của người dân
nơi đây. Sau 43 năm công tác trong quân đội, năm 2003,
ngay khi được nghỉ hưu ông đã tham gia làm Tổ phó TDP,
Chi hội Trưởng CCB, Trưởng ban CTMT. Ngay khi nhận
nhiệm vụ ở địa phương, ông đã cùng với Ban Thường trực
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường xây dựng khối đại đoàn
kết toàn dân, vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ,
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.
Năm 2017, ông đã chủ động xây dựng kế hoạch giám
sát chuyên đề “Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở 29/29
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TDP trên địa bàn phường Quan Hoa” và kiểm tra giám
sát “Việc tuân thủ, trình tự, thủ tục pháp luật đối với
công tác cấp sổ đỏ của bộ phận quản lý đất đai của
phường”. Sau khi được sự thống nhất trong Ủy ban
MTTQ Việt Nam phường, Ban Thường trực đã có quyết
định thành lập Đoàn giám sát và ông được chỉ định là
Trưởng đoàn giám sát cùng với các thành viên trong xây
dựng lịch giám sát khoa học, cụ thể đối với các TDP. Qua
hoạt động giám sát, đã được Chính quyền phường, cũng
như các ban CTMT địa bàn đồng tình ủng hộ và đánh
giá cao.
Trong suốt 15 năm giữ vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban
MTTQ - Trưởng ban TTND phường Quan Hoa, tổng kết
hàng năm Ủy ban MTTQ - Ban TTND đều được công nhận
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tặng Bằng khen và
nhiều giấy khen: 4 KDC được tặng Bằng khen của Ủy ban
TW MTTQ Việt Nam, Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt
Nam TP. Bản thân ông 2 năm liền là “Người tốt, việc tốt”,
Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, nhiều
giấy khen của UBND quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận,
Hội CCB quận, Đảng ủy và UBND phường Quan Hoa.
Ông tâm sự, có được thành công trên là nhờ sự quan
tâm, hỗ trợ, động viên của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy,
chính quyền phường và sự cộng tác, phối hợp của các
thành viên Mặt trận, Ban TTND và người dân trên địa
bàn. Cùng với đó là bản thân ông luôn phát huy phẩm
chất người lính, nhiệt tình, cố gắng cùng sự động viên
của vợ và gia đình.
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Hơn 15 năm gắn bó với CTMT, hạnh phúc nhất đối
với ông đó có lẽ là đã được cùng với Ban Thường trực Ủy
ban MTTQ Việt Nam phường thấu hiểu và chia sẻ những
tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; được góp phần nhỏ
công sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tạo dựng
xã hội văn minh, ổn định.
LÂM ANH
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ĐẶT MÌNH VÀO VỊ TRÍ NGƯỜI DÂN
Đó là phương châm hành động và cũng là “bí quyết”
giúp ông Lưu Minh Bàn - Phó Ban TTND phường Nghĩa Đô,
quận Cầu Giấy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cấp
trên đánh giá cao, Nhân dân quý mến, tín nhiệm.
“Mình là Bộ
đội Cụ Hồ, làm
việc gì cũng phải
phát huy phẩm
chất tốt đẹp của
Bộ đội Cụ Hồ,
không sợ khó,
không ngại khổ”.
Ông Bàn bắt đầu
câu chuyện với tôi
như vậy. Để rồi
Ông Lưu Minh Bàn bổ sung kiến thức pháp luật. càng trò chuyện,
tôi càng cảm nhận
rõ tâm huyết, trách nhiệm mà ông dành cho công việc. Có
thời điểm, ông đảm nhận tới 14 đầu việc, tiêu biểu như Phó
Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng TDP, Phó Ban TTND phường Nghĩa
Đô, Đội trưởng Đội Phòng cháy chữa cháy phường, Tổ phó
Tổ bảo vệ TDP số 7, Đội dân phòng chuyên trách phường,
Tổ trưởng Tổ hòa giải, Hội viên CLB chống cướp giật... Nhờ
cách sắp xếp công việc khoa học, lên kế hoạch cụ thể cho
từng việc nên việc nào cũng được ông hoàn thành tốt.
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Năm 1999, 6 năm sau ngày nghỉ hưu, dành thời gian phát
triển kinh tế gia đình, ông Bàn tham gia công tác ở địa phương.
Vốn quen với vô lăng, với các cung đường, (ông vốn là lính lái
xe Đoàn 559, có gần 23 năm gắn bó với quân đội), khi tham
gia công tác TTND (từ năm 2002), GSĐTCCĐ (từ năm 2007),
ông tự trau dồi kiến thức pháp luật, cách đọc bản vẽ, kỹ thuật
xây dựng, chất lượng nguyên vật liệu xây dựng... qua sách báo,
qua thực tế. Từ khi là Phó Ban TTND (năm 2016 đến nay), ông
thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các Tổ trưởng TDP, Bí thư
Chi bộ để nắm tình hình, thống nhất biện pháp giải quyết
những vấn đề phát sinh. Đồng thời, ông thường xuyên bám
sát địa bàn, dành thời gian trò chuyện, nắm bắt tâm tư, tình
cảm của bà con cũng như lắng nghe những phản ánh của Nhân
dân về những vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết
của TTND. Nhiều năm qua, các vụ việc được giám sát, phát
hiện và được giải quyết từ cấp phường. Trong đó có việc hai
gia đình tranh chấp đất đai, căng thẳng đến mức không nhìn
mặt nhau... Rồi sau đó được ông và các thành viên giải thích,
phân tích... đã hiểu ra, tình cảm xóm làng được khôi phục.
Là thành viên Ban GSĐTCCĐ, ông bảo “Giám sát công
trình nào cũng phải có tâm với công trình đó. Đặt mình vào
vị trí người được sử dụng công trình để đặt yếu tố chất
lượng, an toàn lên hàng đầu. Khi phát hiện cái sai thì phải
kiên quyết đề xuất, giám sát đơn vị thi công khắc phục”.
Khi giám sát công trình trường Tiểu học Nghĩa Đô, phát
hiện thợ dải sắt, buộc sắt không đúng quy định, ông đã yêu
cầu phải khắc phục thi công theo đúng thiết kế được duyệt;
quan sát thấy thợ dùng đá đổ móng không đúng chủng loại,
ông cũng yêu cầu đổi sang loại đá đúng theo yêu cầu mới
cho thi công tiếp...
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Đã nhận việc gì, ông Bàn luôn tự mình đặt ra yêu cầu phải
làm tốt, làm thật hiệu quả việc đó. Khi UBND TP ban hành
“Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội”, ông
Bàn đã có ý tưởng riêng để đưa Quy tắc vào cuộc sống. “Việc
thực hiện Quy tắc trông cậy vào sự tự giác của mỗi người. Để
người dân tự giác làm thì họ phải hiểu, phải nắm chắc các nội
dung của Quy tắc. Vậy thì mình phải tuyên truyền để người
dân nắm được Quy tắc mà thực hiện” - ông Bàn chia sẻ. Sau
khi suy nghĩ, ông Bàn quyết định dùng xe đạp để đi tuyên
truyền bởi xe đạp phù hợp với địa hình ngõ nhỏ, đường hẹp
của phường Nghĩa Đô. Với chiếc xe đạp được cấp (cho công
tác bảo vệ dân phố), đằng sau buộc chiếc loa lưu động, không
quản ngày nắng, ngày mưa hay ngày nghỉ, ông len lỏi vào tất
cả các ngõ ngách để nhắc nhở mọi người không lấn chiếm vỉa
hè, lòng đường; chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ,
vứt rác đúng giờ, đúng nơi quy định, ứng xử có văn hóa... Khi
dừng xe ở ngã ba, ngã tư, ông Bàn lại bật loa để tuyên truyền
về an toàn giao thông, nhắc nhở những trường hợp chưa gài
quai mũ bảo hiểm hoặc dừng xe quá vạch kẻ đường... Nhờ cách
làm sáng tạo, ông đã góp phần đưa Quy tắc vào cuộc sống với
nhiều thay đổi tích cực trong giữ gìn vệ sinh môi trường, chấp
hành Luật Giao thông đường bộ, ứng xử, giao tiếp.
Đặt mình vào vị trí người dân để hành động, phương châm
của ông Bàn đã được ghi nhận qua nhiều Bằng khen, giấy khen
của các cấp, tiêu biểu như: Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp
TP (năm 2019), giấy khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận
Cầu Giấy vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác TTND,
GSĐTCCĐ (năm 2018)...
MINH HUệ
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CÒN SỨC KHỎE CÒN CỐNG HIẾN
Là nhà giáo nghỉ hưu, ông Nguyễn Văn Lân ở xóm Bến, xã
Tốt Động (huyện Chương Mỹ) lại tích cực tham gia các phong
trào tại địa phương. Năm 2007, ông được bầu làm Chủ tịch
Hội cựu giáo chức xã Tốt Động. Năm 2010, ông được tín
nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội NCT xã. Từ năm 2011 đến
nay, ông kiêm chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã,
Trưởng ban TTND, Ban GSĐTCCĐ. Ở cương vị nào ông cũng
luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được Nhân
dân tin yêu, quý mến.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Lân cho biết:
“Được sự tin tưởng của lãnh đạo, sự quý mến của hội viên
và thêm nữa là nhận thấy bản thân còn đủ sức khỏe đảm
đương thế nên tôi luôn cố gắng nỗ lực để hoàn thành tốt
nhiệm vụ. Bản thân tôi cũng xác định đã tham gia công tác
xã hội thì phải nhiệt tình, tâm huyết, có như vậy mới khơi
dậy được phong trào”.
75 tuổi đời, 51 năm tuổi Đảng, thoạt nhìn có lẽ ít ai đoán
được chính xác tuổi của ông Lân, bởi ông biết cách tự chăm
sóc bản thân, ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên cùng
với cách làm việc khoa học. Sinh được 5 người con, các con
của ông đều thành đạt. Trong công việc, ông luôn quan tâm,
tạo mọi điều kiện để các chi hội, các hội viên phát huy vai trò
của NCT. Hiện nay, với 1.622 hội viên, Hội NCT xã thường
xuyên xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh. Cụ thể, đã
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Ông Nguyễn Văn Lân được biểu dương khen thưởng
trong CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

vận động NCT trong xã tham gia vào hội đạt tỷ lệ cao. Phong
trào xây dựng quỹ hội cũng được hưởng ứng tích cực đạt 663
triệu đồng; quỹ chăm sóc NCT đạt trên 70 triệu đồng. Ông Lân
cũng không quản ngại mưa nắng, mỗi khi có công việc từ Ban
đại diện NCT huyện chỉ đạo triển khai, ông không ngồi một
chỗ để chờ báo cáo mà đến từng nhà chi hội trưởng vừa để
nắm bắt số liệu, vừa nắm tình hình dư luận trong Nhân dân.
Ông cùng với các chi hội trưởng đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích
cực tham gia các phong trào, các CVĐ ở địa phương.
Bên cạnh đó, ông còn đảm nhiệm tốt nhiệm vụ Phó Chủ
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Trưởng ban TTND kiêm
GSĐTCCĐ. Được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
phân công phụ trách công tác tôn giáo, ông thường xuyên theo
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dõi, nắm bắt các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn
xã. Tham mưu giúp chính quyền địa phương vận động Nhân
dân hướng thiện, “sống tốt đời, đẹp đạo” góp phần xây dựng
khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh. Đối với các công
trình phúc lợi xây dựng trên địa bàn xã đều được Ban
GSĐTCCĐ tiến hành giám sát, phản ánh kịp thời những vấn
đề bức xúc, nảy sinh ở cơ sở. Năm 2020, xã Tốt Động phấn
đấu xã đạt chuẩn NTM, vì thế trong năm có rất nhiều công
trình được xây dựng, với tinh thần trách nhiệm trước dân rất
cao, ông đã dành công sức, thời gian để tham gia giám sát các
công trình xây dựng. Việc làm này đã được các đồng chí lãnh
đạo địa phương ghi nhận, đánh giá cao về hoạt động của Ban
TTND và Ban GSĐTCCĐ.
Trong suốt những năm tháng đứng trên bục giảng và cả
những tháng năm về nghỉ hưu, tiếp tục tham gia công tác xã
hội, ông Nguyễn Văn Lân nhận được nhiều giấy khen của cấp
huyện, cấp xã. Đặc biệt, năm 2016, 2018 và 2019 ông được
TW Hội NCT Việt Nam tặng Bằng khen. Cũng trong năm
2018, 2019, ông vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà
Nội tặng Bằng khen. Với những phần thưởng giá trị về tinh
thần cùng với một mái ấm hạnh phúc của gia đình khi con
cái thành đạt, song ông Lân luôn khiêm tốn cho rằng, đó là
công sức của tập thể và cá nhân ông chỉ đóng vai trò nhỏ bé
đoàn kết mọi người vì việc chung.
Chia tay tôi, ông Nguyễn Văn Lân cho biết: “Chừng nào
còn sức khỏe còn tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương”...
PHÙNG HảI
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NHÀ SƯ GIÀU LÒNG NHÂN ÁI
Với tấm lòng từ bi bác ái của nhà Phật, nhiều năm
qua, Ni sư Thích Đàm Khoa - Trụ trì chùa Trăm Gian (xã
Tiên Phương, huyện Chương Mỹ) thường xuyên có
những hoạt động từ thiện giúp đỡ người nghèo khó và
những mảnh đời kém may mắn. Chùa Trăm Gian nơi Ni
sư trụ trì được biết đến như một mái ấm tình thương của
nhiều trẻ em không nơi nương tựa, là điểm khám chữa
bệnh nhân đạo miễn phí cho nhiều người bệnh có hoàn
cảnh khó khăn.
Ni sư Thích Đảm Khoa sinh năm 1959 và có gần 45
năm gắn bó với cửa Phật tại ngôi chùa Trăm Gian, xã
Tiên Phương. Luôn tận tâm với công tác phật sự và các
hoạt động xã hội nên Ni sư được mọi người gọi với cái
tên kính trọng nhưng gần gũi là “Thầy Khoa”.
Thầy Khoa hiện đang đảm nhiệm nhiều chức vụ
trong Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; Giáo hội Phật giáo
Việt Nam và TP Hà Nội; đại biểu HĐND huyện Chương
Mỹ và TP Hà Nội... Mặc dù công việc bận rộn song thầy
Khoa vẫn luôn dành thời gian để làm từ thiện, giúp đỡ
những hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt là thầy dành nhiều
tâm huyết để chăm sóc, dạy dỗ những đứa trẻ bị bỏ rơi,
không nơi nương tựa đang được nuôi dưỡng tại chùa.
Với tinh thần “Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư
Phật”, từ năm 2002 đến nay, chùa Trăm Gian trở thành tổ
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Ni sư Thích Đàm Khoa ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19
tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

ấm của những đứa trẻ bất hạnh. Nhân duyên bắt đầu từ
năm 2002, khi thầy Khoa cưu mang, nuôi dưỡng một bé bị
bỏ rơi ở cổng chùa. Từ đó đến nay, thầy Khoa đã cưu mang,
chăm sóc cho 9 đứa trẻ bị bỏ rơi từ lúc lọt lòng. Các cháu
ở mọi độ tuổi, có cháu đang học lớp 1 và có cháu hiện đã
học tới lớp 12.
Không chỉ cưu mang, nuôi dưỡng những đứa trẻ bất
hạnh, thầy Khoa còn tổ chức các buổi khám chữa bệnh
từ thiện cho người nghèo ở địa phương và khu vực lân
cận ngay tại chùa. Hoạt động nhân đạo này bắt đầu từ
năm 1995, thầy Khoa đã vận động và kêu gọi được sự
cộng tác của hàng chục giáo sư, bác sĩ có lòng hảo tâm,
tham gia chữa bệnh miễn phí giúp đời. Các buổi khám
bệnh thường được nhà chùa tổ chức vào thứ bảy hoặc
chủ nhật.
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Hàng năm, cứ vào những dịp lễ, Tết, nhất là Tết
Nguyên đán, dù bận rộn đến đâu thầy Khoa vẫn sắp xếp
thời gian để cùng Hội CTĐ huyện Chương Mỹ đi thăm,
tặng từ 40 đến 50 suất quà cho các hộ nghèo. Năm 2017
và 2018, do ảnh hưởng của thiên tai, một số xã, thị trấn
trên địa bàn huyện bị ngập lụt. Sẻ chia với khó khăn của
Nhân dân, thầy Khoa đã cùng với Ban trị sự Giáo hội Phật
giáo Việt Nam huyện Chương Mỹ đến thăm, tặng quà và
hàng tấn gạo cho Nhân dân vùng lũ. Ngoài ủng hộ về tiền,
gạo thường xuyên cho nhiều hoàn cảnh khó khăn, thầy
Khoa đã hỗ trợ xây dựng 3 ngôi nhà đại đoàn kết với kinh
phí 220 triệu đồng và tặng 4 con bò sinh sản cho các hộ
nghèo trong huyện.
Chia sẻ về những hoạt động ý nghĩa của Ni sư Thích
Đàm Khoa, ông Nguyễn Đạt Thọ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã Tiên Phương cho biết: Bất cứ lúc nào, địa
phương trao đổi đề xuất với thầy về đối tượng cần giúp đỡ,
thầy Khoa đều sẵn sàng và nhiệt tình giúp. Tấm lòng và
những việc làm của thầy đã đóng góp tích cực vào các hoạt
động từ thiện xã hội, chương trình giảm nghèo ở địa
phương. Nhờ vậy đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã
Tiên Phương giảm chỉ còn 1,1%.
Không thể kể được kinh phí thầy Khoa đã dành cho
công việc từ thiện, chỉ biết hàng chục năm qua, rất nhiều
hoàn cảnh khó khăn đã được thầy giúp đỡ, rất nhiều bệnh
nhân nghèo đã được khám, chữa bệnh miễn phí, nhiều
trẻ bị bỏ rơi đã được cưu mang, nuôi dưỡng, lớn lên khỏe
mạnh tại chùa Trăm Gian. Không chỉ hỗ trợ giúp đỡ các
hoàn cảnh khó khăn trong huyện, Ni sư Thích Đàm Khoa
cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chương Mỹ
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còn tích cực tham gia từ thiện, tặng quà đồng bào miền
núi thuộc các tỉnh Sơn La, Lai Châu...
Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn
biến phức tạp những tháng đầu năm 2020, để chung tay
phòng chống dịch, Ni sư Thích Đàm Khoa đã ủng hộ
Bệnh viện Bạch Mai 100 triệu đồng, ủng hộ vào quỹ
phòng chống dịch của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội
50 triệu đồng và huyện Chương Mỹ 20 triệu đồng, 1 tấn
gạo và 10.000 chiếc khẩu trang.
Vẫn biết người tu hành đạo Phật luôn từ tâm hành
thiện nhưng để dành nhiều thời gian và tâm sức cho công
việc từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, khó
khăn trong cuộc sống như thầy Khoa thật hiếm và đáng
trân trọng.
HOÀI LƯU
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GƯƠNG MẪU, TẬN TỤY
TRONG CÔNG TÁC MẶT TRẬN
Từng nhiều lần về thôn Xuân Trung, xã Thủy Xuân
Tiên (huyện Chương Mỹ) trong Ngày hội đại đoàn kết toàn
dân tộc, tôi được gặp ông Vũ Xuân Tuyến - Bí thư Chi bộ,
kiêm Trưởng ban CTMT thôn. Không chỉ với tôi mà nhiều
người có dịp tiếp xúc với ông đều chung nhận xét đó là
một cán bộ cơ sở luôn nhiệt tình, tận tụy và trách nhiệm
trong công việc.
Năm 1993, trở về quê sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại
Trường Sỹ quan Đặc công, ông Vũ Xuân Tuyến tích cực
tham gia các phong trào ở địa phương. Hơn 7 năm gắn bó
với CTMT, ông đã có những đóng góp không nhỏ trong
thực hiện các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước, góp
phần xây dựng KDC ngày càng đoàn kết, phát triển.
Thôn Xuân Trung có 796 hộ với hơn 4.000 nhân khẩu.
Với vai trò là Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ban CTMT, ông Vũ
Xuân Tuyến và các đồng chí trong Ban Chi ủy thường xuyên
phối hợp cùng các tổ chức thành viên, kịp thời giải quyết
những bức xúc, mâu thuẫn trong cộng đồng, không để sự
việc nảy sinh thành vấn đề phức tạp. Chính vì vậy, nhiều năm
qua, thôn không có đơn, thư khiếu kiện vượt cấp.
Trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của
Mặt trận, ông luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, thống
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Ông Vũ Xuân Tuyến (thứ 3 từ trái sang) nhận Bằng khen
của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

nhất, bàn bạc dân chủ, tích cực vận động Nhân dân thực
hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, TP và chương trình phối hợp
thống nhất hành động của MTTQ các cấp.
Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô
thị văn minh”, ông Tuyến đã tuyên truyền, vận động Nhân
dân trong thôn hiểu và nắm rõ ý nghĩa nhân văn của CVĐ,
để từ đó hăng hái tham gia. Nhân dân trong thôn đã mạnh
dạn ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đặc
biệt đã xây dựng các mô hình trang trại chăn nuôi, trồng cây
ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó phát huy
lợi thế của thôn có đường Hồ Chí Minh chạy qua, Nhân dân
trong thôn đã đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ đem lại thu
nhập đáng kể. Đến nay, bình quân thu nhập đầu người trong
thôn đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. Cùng với phát triển
44

GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 5

kinh tế, thôn cũng đẩy mạnh xây dựng GĐVH, Làng văn hóa.
Hàng năm, 80% số hộ đạt tiêu chuẩn GĐVH, 15% hộ đạt
GĐVH tiêu biểu. Phong trào VHVN, TDTT cũng được đẩy
mạnh. Việc cưới, việc tang trong thôn được thực hiện theo
nếp sống mới, số ca thực hiện hỏa táng đạt 98%.
Đặc biệt năm 2019, Nhân dân trong thôn đã đóng góp
xây dựng các công trình phúc lợi như: Cổng vào và công
trình phụ nhà văn hóa, sân khấu ngoài trời, sân thể thao,
xây dựng vườn hoa..., với tổng kinh phí trên 600 triệu
đồng. Đầu năm 2020, Nhân dân trong thôn đã ủng hộ Quỹ
phòng, chống dịch COVID-19 được trên 27 triệu đồng;
Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” và Quỹ “Bảo trợ trẻ em” được
5,2 triệu đồng, đạt 104% kế hoạch được giao...
Ông Vũ Xuân Tuyến cho hay: Muốn làm tốt công tác
tuyên truyền, vận động Nhân dân, trước hết bản thân phải
gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, hoạt động, vì sự
phát triển chung của KDC. Mọi việc đều phải được bàn bạc,
công khai minh bạch trước Nhân dân. Đặc biệt, người làm
CTMT phải có tâm huyết, nhiệt tình mới có thể hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao.
Nếu ai đã từng ghé thăm thôn Xuân Trung đều sẽ
không khỏi yêu mến vùng quê này, bởi không khí nơi đây
trong lành và cảnh quan luôn được giữ gìn sáng - xanh sạch - đẹp. Tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo.
Đây cũng là thôn thực hiện tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn
dân tộc ở KDC, hàng năm đều được Ủy ban MTTQ Việt Nam
xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chọn làm điểm.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thủy Xuân Tiên
Nguyễn Thị Huế cho biết: Với vai trò, trách nhiệm là Bí
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thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn Xuân Trung, nhiều
năm qua, ông Vũ Xuân Tuyến luôn năng nổ, nhiệt tình
trong công việc. Thôn Xuân Trung là một trong những
điểm sáng thực hiện các CVĐ và phong trào thi đua do
MTTQ phát động. Năm 2018, thôn đã được UBND huyện
công nhận danh hiệu Làng văn hóa.
Gần 70 tuổi đời, hơn 45 năm tuổi Đảng, ông Vũ Xuân
Tuyến vẫn luôn hăng hái, tận tụy với công việc. Với những
đóng góp tích cực của mình, nhiều năm liên tục ông
Tuyến vinh dự được các cấp, các ngành tặng bằng khen,
giấy khen; được Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm
chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”. Đặc biệt, năm
2018, ông vinh dự được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng
Bằng khen.
HOÀI LƯU
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ĐIỂM SÁNG LA THẠCH
Đến thôn La Thạch (xã Phương Đình, huyện Đan
Phượng), nhiều người ấn tượng bởi không khí trong lành,
giao thông thoáng đãng. Hai bên đường cây xanh rợp lối
xen lẫn những khóm hoa đỏ tươi đua nhau nở rộ. Có kết
quả đó nhờ sức đóng góp không nhỏ của các thành viên
Ban CTMT thôn.
Ông Lê Văn Thăng,
Trưởng ban CTMT thôn
La Thạch cho biết:
“Chúng tôi vừa trồng
thêm hơn chục cây bóng
mát và một số luống hoa
trên đoạn đường này...”.
Vì thế, đoạn đường liên
thôn vốn đã xanh, sạch,
nay lại được khoác thêm
một lớp áo mới với
nhiều cây xanh bóng mát
và hoa ven đường hơn.
Được biết, hơn chục cây
bóng mát này do Nhân
dân ủng hộ.
Ông Lê Văn Thăng chăm sóc cây xanh.

Thôn La Thạch có
612 hộ dân với trên
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2.500 nhân khẩu. Thu nhập chính của các hộ đều từ sản
xuất nông nghiệp. Thôn có 2 vùng sản xuất (bãi Trong và
bãi Ngoài) với diện tích 121,1ha. Cùng với các ban, ngành,
đoàn thể, Ban CTMT thôn đã tích cực vận động Nhân dân
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sang cây, con giống
mới có năng suất, chất lượng cao như: Phật thủ, táo, bưởi
Diễn, chăn nuôi bò sữa, chim bồ câu... đem lại thu nhập
ổn định. Năm 2019, bình quân thu nhập đầu người đạt
55 triệu đồng/người/năm. Toàn thôn hiện còn 2 hộ
nghèo, trong năm 2018 - 2019, Ban CTMT thôn đã vận
động Nhân dân ủng hộ, tu tạo lại nhà kiên cố giúp 6 hộ
gia đình thoát nghèo, giới thiệu công ăn việc làm để họ
ổn định cuộc sống.
Ông Nguyễn Văn Kiên - một trong số những gia đình
được sự hỗ trợ, cho biết: 2 vợ chồng ông hiện đã có tuổi
và đều mắc bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ
của Ban CTMT thôn mà gia đình được hỗ trợ xây nhà. “Vợ
chồng tôi vui không tả nổi. Con tôi cũng được giới thiệu
đi làm công ty, gia đình đỡ vất vả”, ông Kiên nói.
Ban CTMT thôn La Thạch đã luôn phát huy vai trò tập
hợp các tổ chức thành viên làm tốt công tác phổ biến,
tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân
dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước. Đặc biệt trong các CVĐ “Toàn dân
đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Xây dựng
cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”
có nhiều kết quả tốt. Cụ thể là bằng nguồn xã hội hóa,
Nhân dân trong thôn đã xây dựng được cổng chào lớn,
vận động trồng được 29 cây xanh bóng mát, 35 ghế đá kết
hợp trồng hoa, cây cảnh, điện chiếu sáng đô thị với kinh
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phí lên tới trên 200 triệu đồng. Trong 6 tháng, thôn đã
hoàn thành các chỉ tiêu thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, là
địa phương đầu tiên đạt giải nhất cuộc thi này do Huyện
ủy, UBND huyện Đan Phượng tổ chức.
Khi được hỏi về những khó khăn trong công tác vận
động Nhân dân, ông Thăng chia sẻ: “Hồi đầu ra quân
tuyên truyền về chủ trương xây dựng thôn sáng - xanh sạch - đẹp - an toàn cũng gặp không ít khó khăn. Nhân
dân chưa hiểu hết về lợi ích của việc giữ gìn thôn xóm
như vậy, rồi không phải ai cũng ủng hộ, người không hiểu
thì cho rằng việc này là của Nhà nước, họ không tham gia.
Ban CTMT đã tổ chức họp và cùng nhau tháo gỡ. Sau đó
phân công mỗi người phụ trách một xóm. Chúng tôi đã
tuyên truyền chủ trương đến những đảng viên có uy tín
trong thôn, xóm để họ làm trước, sau đó vận động Nhân
dân làm theo”.
Chia sẻ kinh nghiệm thành công, ông Lê Văn Thăng
nhấn mạnh: “Muốn bà con hưởng ứng làm theo các CVĐ,
phong trào thi đua thì mình luôn phải đi đầu, nêu gương,
phải tận tâm với các CVĐ. Và trên hết là trong mỗi việc làm
đều phải đặt lợi ích Nhân dân lên hàng đầu. Có như vậy
Nhân dân mới tin và làm theo, cùng nhau góp công, góp
sức xây dựng quê hương”.
Chính vì vậy, những năm qua, thực hiện CVĐ “Toàn dân
đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, khi gia đình có
việc hiếu, hỷ, Ban CTMT thôn La Thạch đều tuyên truyền
tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm. Đến nay, 100% đám tang trên
địa bàn đều thực hiện nếp sống mới. Các CVĐ “Vì người
nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”... đều nhận được sự ủng
hộ của Nhân dân.
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Mặc dù kinh tế người dân nơi đây có thể chưa bằng một
số địa phương khác trong vùng, nhưng với cách làm hiệu
quả, vận động Nhân dân từ cái tâm của người làm CTMT,
Ban CTMT thôn La Thạch đã khơi được đúng mạch niềm
tự hào và tình yêu quê hương trong các tầng lớp Nhân dân
nên đã tạo được sức mạnh để thúc đẩy kinh tế - xã hội của
thôn ngày càng phát triển. Những thành tích đó đã góp
phần giúp thôn La Thạch đạt được những kết quả đáng kể
trong phong trào thi đua. Đồng thời làm cơ sở cho xã
Phương Đình thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã
NTM kiểu mẫu trong thời gian gần nhất.
NGUYễN THỊ HảI YẾN
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NGƯỜI CÁN BỘ HƯU TRÍ TẬN TỤY
VỚI CÔNG TÁC MẶT TRẬN
Về với Cụm dân cư số 1, xã Hạ Mỗ (huyện Đan
Phượng), nhiều người ngỡ ngàng khi từ một làng quê
nghèo ngày nào, sau hơn 10 năm xây dựng NTM, Cụm 1
giờ khang trang, sạch đẹp hơn hẳn, với những con đường
có hoa, nhà có số và đường có tên. Đời sống vật chất lẫn
tinh thần của Nhân dân cũng nâng cao hơn. Thành quả
đó có công sức đóng góp của ông Nguyễn Văn Miễn Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ Dân vận, Trưởng ban CTMT
Cụm dân cư số 1.
Cụm dân cư số 1 là một trong 10 cụm dân trên địa bàn
xã Hạ Mỗ, với 311 hộ, 1.220 nhân khẩu. Là cán bộ công
an hưu trí và với phong cách giản dị, quần chúng, những
năm qua, ông Miễn đã cùng tập thể Chi bộ, Ban CTMT,
các tổ chức đoàn thể và Nhân dân trong cụm đoàn kết
thống nhất, xây dựng cụm dân cư văn hóa, xây dựng NTM
thành công.
Từ một cụm dân cư phong trào trung bình, có mặt còn
yếu, hiện Cụm 1 đã vươn lên và được Đảng ủy, UBND xã
Hạ Mỗ đánh giá là đơn vị đứng đầu trên địa bàn, có nhiều
mô hình hiệu quả, được tổ chức làm điểm để nhân rộng
toàn địa bàn. Trước hết là sự phát triển kinh tế, xã hội
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Ông Nguyễn Văn Miễn phát biểu tham luận tại Hội nghị của xã Hạ Mỗ.

trong cụm luôn ổn định và bền vững, thành tích đạt được
năm sau cao hơn năm trước.
Có được thành công trên, ở cương vị là Bí thư Chi bộ,
Trưởng ban CTMT, ông Nguyễn Văn Miễn cùng đảng viên,
thành viên Ban CTMT, cụm trưởng cụm dân cư đã tích cực
vận động Nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình, chuyển
đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phát
triển dịch vụ thương mại, lao động có tay nghề tốt, góp
phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống Nhân dân, đưa
mức thu nhập bình quân hiện nay đạt 49 triệu
đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,67%.
Trong xây dựng và nâng cao chất lượng NTM, ông Miễn
đã mạnh dạn đề xuất với Chi bộ, Ban CTMT, các trưởng
xóm để tổ chức bàn bạc, đồng thuận với Nhân dân để thực
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hiện 30 công trình phúc lợi, dân sinh bằng nguồn vốn xã
hội hóa do Nhân dân đóng góp, với tổng số tiền trên 1,3 tỷ
đồng như: Chỉnh trang giếng ao, sân chơi, tu tạo điếm xóm,
làm cổng, nâng cấp, cải tạo đường điện công cộng, trang
trí đường làng ngõ xóm nhân các ngày lễ, Tết, trồng hoa,
vẽ tranh bích họa, tranh gốm sứ... tạo cảnh quan môi
trường sáng, xanh, sạch, đẹp.
Ngoài việc quan tâm đến phát triển kinh tế, nâng cao
chất lượng NTM, ông cùng chi bộ, các chi hội đoàn thể ở
cụm dân cư cũng rất quan tâm coi trọng phong trào
VHVN, TDTT ở mọi lứa tuổi. Đặc biệt, Nhân dân Cụm 1
cũng tiên phong trong việc tổ chức cưới, tang văn minh.
Đến nay, trong đám tang không còn làm cỗ mời khách,
giảm cơ bản các hủ tục. Tỷ lệ hỏa táng trong 5 tháng đầu
năm 2020 đạt 100%. Tỷ lệ Nhân dân tham gia bảo hiểm y
tế đạt 91%. Việc thực hiện các CVĐ đền ơn đáp nghĩa,
nhân đạo từ thiện, tương thân tương ái... đều hoàn thành
và đạt chỉ tiêu trên giao. Cụm 1 cũng duy trì và phát huy
đơn vị “Cụm dân cư văn hóa”, với 94,1% gia đình đạt danh
hiệu GĐVH; đoạt giải Nhì cuộc thi “Giữ gìn thôn, TDP
sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” cấp huyện và giải Nhất xã
Hạ Mỗ.
Đặc biệt, trong đợt phòng, chống dịch COVID-19, ông
Miễn cùng các thành viên Ban CTMT đã bám sát sự chỉ
đạo của huyện, xã để tuyên truyền vận động Nhân dân
thực hiện tốt việc giãn cách phòng dịch. Nhân dân trong
cụm cũng ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch được 11,75
triệu đồng.
Nói về việc làm của mình, ông Nguyễn Văn Miễn cho
rằng: “Vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, tất cả mọi công việc
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triển khai, quán triệt đều phải có sự bàn bạc dân chủ và
tôn trọng ý kiến của Nhân dân”.
Năm 2018, Ban CTMT Cụm dân cư số 1 được Ủy ban
TW MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen. Nhiều năm liền, tập
thể Chi bộ, Ban CTMT Cụm dân cư số 1 được nhận Bằng
khen, giấy khen từ cấp TP đến huyện và xã. Cá nhân ông
Nguyễn Văn Miễn nhiều năm được Ủy ban MTTQ Việt Nam
TP Hà Nội, Huyện ủy, UBND huyện Đan Phượng, Đảng ủy,
UBND xã Hạ Mỗ tặng nhiều Bằng khen và giấy khen.
ĐINH THỊ HIỀN
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SỨC MẠNH VÀ NIỀM TIN
Sau hơn 30 năm miệt mài với
sự nghiệp “trồng người”, năm
2014 bà Trần Thị Hoa được nghỉ
chế độ. Năm 2015, bà được Nhân
dân Cụm dân cư số 5 xã Tân Lập,
huyện Đan Phượng tín nhiệm bầu
làm Trưởng ban CTMT.
Với tinh thần nhiệt tình, trách
nhiệm, cần mẫn hay gần gũi, bà
Trần Thị Hoa lại tiếp tục công việc
“làm dâu trăm họ”, không ngơi
Bà Trần Thị Hoa.
nghỉ. Ngoài việc phổ biến, tuyên
truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước và các quy định của địa phương, bà cùng Cụm trưởng
và các thành viên Ban CTMT, các đoàn thể thường xuyên
thăm hỏi các hộ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, người mắc
bệnh hiểm nghèo, trẻ mồ côi, những gia đình chính sách,
người có công, giúp đỡ cho con em họ vay vốn, động viên
tinh thần để họ vươn lên làm kinh tế, phát triển bền vững.
Bà cùng các đoàn thể thường xuyên thăm hỏi, tặng quà
động viên tân binh lên đường bảo vệ Tổ quốc, tặng cho các
cháu thiếu nhi, các đoàn thể, các CLB mỗi khi có sự kiện.
Đến nay, toàn Cụm dân cư số 5 hầu như không còn hộ
nghèo, mọi người phấn khởi xây dựng NTM. Vừa là cán bộ
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Mặt trận, vừa là hội viên Chi hội phụ nữ Cụm dân cư số 5,
bà Hoa động viên một số gia đình chị em chung tay góp
công, góp của đổ bê tông đoạn đường ở bờ mương Đầu
Cầu dài 200m. Hiện nay các ngõ, ngách trong Cụm đều
được đổ bê tông, đường làng sạch sẽ.
Cùng với công tác VSMT, vệ sinh an toàn thực phẩm và
TTATGT là các vấn đề mà bà Hoa luôn quan tâm hàng ngày,
nhất là ở khu chợ tạm Ngã ba, nơi có chị em tổ phụ nữ 3+
bán hàng. Nhờ sâu sát cùng chị em mà mọi người buôn bán
tại chợ tạm Ngã ba rất thân thiện, ứng xử với nhau có văn
hóa, đoàn kết, sống có ý thức và tạo cảnh quan đường làng
sáng, xanh, sạch, đẹp. Người nữ cán bộ Mặt trận còn gương
mẫu vận động gia đình, anh em và người thân thực hiện
nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và mừng thọ.
Bà cùng các cán bộ thành viên Mặt trận, các đoàn thể tuyên
truyền, vận động Nhân dân phát huy tinh thần yêu nước,
ủng hộ và xây dựng các loại quỹ xã hội luôn vượt chỉ tiêu
cấp trên giao.
Cuối năm 2019, bà Hoa lại tiếp tục được bầu là Bí thư
Chi bộ, Trưởng ban CTMT Cụm dân cư số 5 xã Tân Lập. Đây
là niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong cụm
đối với bà, đồng thời cũng là trách nhiệm cao cả của người
nữ đảng viên. Đầu năm 2020, nước ta và toàn thế giới gồng
mình để phòng, chống đại dịch COVID-19, các quy định về
phòng, chống dịch được bà Hoa và cán bộ, Nhân dân trong
cụm thực hiện nghiêm túc. Ngoài ra, bà cùng mọi người
chung tay ủng hộ, chia sẻ khó khăn, giúp đỡ nhau trong
đại dịch. Kết quả ban đầu được Nhân dân và các đoàn thể
ủng hộ trên 10 triệu đồng. Khu vực chợ tạm Ngã ba và Nhà
văn hóa của cụm được phun thuốc diệt khuẩn thường
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xuyên. Các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn và
các lao động mất việc làm cũng được xác nhận, bình xét để
hưởng hỗ trợ của Nhà nước đảm bảo công bằng và chính
xác. Song song với phòng, chống dịch COVID-19, Nhân dân
Cụm dân cư số 5 còn công đức để tu sửa khẩn cấp đình
làng Hạ Hội đợt 1 với số tiền là 83 triệu đồng.
Đúng như lời Bác Hồ kính yêu đã nói:
“Dễ trăm lần không dân cũng chịu
Khó vạn lần dân liệu cũng xong”
Qua 5 năm làm Trưởng ban CTMT và hiện đang giữ
chức Bí thư Chi bộ, bà Trần Thị Hoa đã cùng cán bộ, Nhân
dân Cụm dân cư số 5 đoàn kết xây dựng địa phương ngày
càng đổi mới, làng xóm văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp
năm nào cũng được UBND xã khen thưởng. Đời sống
Nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội được đảm bảo. Cụm dân cư số 5 đang nỗ lực trở
thành cụm dân cư văn hóa. Riêng bà Hoa liên tục nhiều
năm liền được tặng thưởng vì đã có thành tích trong
phong trào vận động Nhân dân thi đua yêu nước và xây
dựng các loại quỹ. Tấm gương điển hình của cán bộ Mặt
trận như bà Trần Thị Hoa cần được nhân rộng, phát huy
để lan tỏa trong cộng đồng.
NGUYễN THỊ MINH HIỀN
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GƯƠNG SÁNG LÀM THEO BÁC
Sau gần 30 năm làm công nhân viên quốc phòng, rồi
qua 4 năm chuyển ngạch bộ đội chuyên nghiệp (trong đó
có hơn 10 năm làm Bí thư Chi bộ) bà Lê Thị Ngạn được
nghỉ hưu về địa phương năm 2009. Năm 2010, được Đảng
phân công, Nhân
dân tin tưởng, tín
nhiệm, bà Lê Thị
Ngạn được bầu làm
Bí thư Chi bộ kiêm
Trưởng ban CTMT
thôn Văn Thượng,
xã Xuân Canh,
huyện Đông Anh.
Qua hơn 10 năm
gắn bó với CTMT,
bà Lê Thị Ngạn luôn
là một tấm gương
tiêu biểu, điển hình
trong học tập và
làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh.
Bà Lê Thị Ngạn (giữa) đang cùng hội viên
Bà có nhiều đóng
phụ nữ tham gia vệ sinh môi trường
góp trong công tác
tại Nhà văn hóa thôn Văn Thượng.
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của Mặt trận và các phong trào thi đua yêu nước ở địa
phương. Thôn có 385 hộ, trên 1.000 nhân khẩu, tuy
không lớn, nhưng là địa bàn tiếp giáp với 2 trục đường là
Quốc lộ 3 và đường Trường Sa, đây là điều kiện thuận lợi
cho phát triển đô thị và thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn
kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” để xã Xuân Canh
ngày càng khởi sắc.
Từ công việc của mình, bà Lê Thị Ngạn đã làm tốt vai trò
tham mưu cho chi ủy, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi
bộ, phối hợp tốt với lãnh đạo thôn và các chi hội đoàn thể ở
thôn để phát huy thế mạnh của từng đơn vị. Ngoài công việc
gia đình, bà Ngạn luôn dành nhiều thời gian đến từng hộ gia
đình để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con nhất là
những vấn đề phát sinh trong thôn để kiến nghị, đề xuất với
chi bộ, Ban lãnh đạo thôn có giải pháp tháo gỡ kịp thời, như:
vận động các hộ dọc trục đường Quốc lộ 3 tháo dỡ, giải tỏa,
không tái lấn chiếm lòng, lề đường ảnh hưởng đến an toàn
giao thông. Quan tâm giúp đỡ mọi người, nhất là hộ cận
nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Ngạn tâm sự: “Để tuyên truyền, vận động Nhân dân,
theo tôi trước hết bản thân mình phải gương mẫu, đi đầu
trong các phong trào ở địa phương. Với việc làm cụ thể của
người cán bộ Mặt trận, đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
vận động đông đảo quần chúng tham gia mang lại hiệu quả
cao nhất, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của Nhân dân
nhằm thực hiện mọi nhiệm vụ được giao”.
Từ đó bà đã cùng tập thể Ban CTMT của thôn tích cực
tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy
định của địa phương. Tích cực hưởng ứng các phong trào
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thi đua yêu nước và CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng
NTM, đô thị văn minh” gắn với đầu tư xây dựng xã Xuân
Canh thành phường, vận động Nhân dân các xóm ngõ
đóng góp 1 tỷ 125 triệu đồng để xây dựng 1.982m đường
bê tông trong xóm, đạt chỉ tiêu 100% đường nội thôn được
bê tông hóa. Được sự đầu tư của huyện, thôn đã chọn 1
điểm để làm vườn ươm hoa, vận động các đoàn thể trồng
hoa tại khuôn viên nhà văn hóa, dọn cỏ, vệ sinh môi
trường. Từ đây, nhân rộng ra nhiều điểm, tạo cảnh quan
môi trường xanh, sạch, đẹp, văn minh.
Từ đầu năm đến nay, thực hiện CVĐ tang văn minh, bà
Ngạn đã vận động 4/4 hộ gia đình có người qua đời đưa đi
hỏa táng, xóa bỏ các hủ tục. Ngoài ra, bà còn tích cực tham
gia vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” được
9.100.000 đồng; Vận động Nhân dân ủng hộ Quỹ phòng
chống dịch COVID-19 được 10.000.000 đồng; ủng hộ các
chốt 19.740.000 đồng và nhiều nhu yếu phẩm (ClominB:
50kg; nước sát khuẩn, 50 găng tay y tế, 10 bộ quần áo
chống dịch...). Bên cạnh đó là phối hợp giữa Mặt trận và
các chi hội đoàn thể trao quà cho 74 hộ cận nghèo, 11
người có công, 28 đối tượng bảo trợ xã hội và 4 hộ khó
khăn đột xuất...
Sau khi Đại hội Chi bộ Văn Thượng thành công, bà tiếp
tục được Đảng viên và Nhân dân tin tưởng bầu giữ chức
danh Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban CTMT. Ngay sau khi
nhận nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, bà đã xây dựng quy
chế làm việc của Ban chi ủy, triển khai Nghị quyết Đại hội
để cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch cho Ban CTMT.
Qua đó, tổ chức triển khai đến các thành viên, kết hợp phổ
biến nhiệm vụ chỉ tiêu thi đua do Ủy ban MTTQ Việt Nam
60

GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 5

xã giao. Cùng với đó, bà còn thường xuyên vận động,
hướng dẫn Nhân dân nêu cao ý thức bảo vệ môi trường,
nhất là việc thu gom, xử lý rác thải, nước thải; hàng tuần
duy trì việc quét dọn đường làng, ngõ xóm, tạo môi trường,
cảnh quan sạch, đẹp trong KDC.
Chỉ tính trong đợt phòng chống dịch COVID-19, bà
Ngạn thường xuyên cùng Ban lãnh đạo thôn tổ chức tốt các
hoạt động tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch,
như: Trực tư vấn, ký cam kết cá nhân an toàn, gia đình an
toàn, cụm dân cư an toàn. Thường xuyên động viên thăm
hỏi lực lượng trực tại 6 chốt kiểm soát y tế và 5 chốt cách ly.
Từ những việc làm hàng ngày, bà Lê Thị Ngạn đã được
cấp ủy chính quyền và Nhân dân lựa chọn là một tấm gương
sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh.
NGUYễN THỊ QUYÊN
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HẾT LÒNG VÌ PHONG TRÀO
“MTTQ chính là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân,
là nền tảng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc,
đồng thời thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với
Đảng, Nhà nước để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm
vụ”. Đó là những chia sẻ của ông Nguyễn Văn Nghĩa, Bí thư
Chi bộ - Trưởng ban CTMT thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương
(huyện Đông Anh), một cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu được
người dân tin yêu, mến phục.
Ngay thời tuổi còn trẻ, ông Nguyễn Văn Nghĩa đã nổi bật
với tố chất năng nổ, sôi nổi, nhiệt tình tham gia các phong trào
hoạt động ở địa phương, trong đó có vai trò là Bí thư Chi đoàn
thôn Cổ Dương. Do được Nhân dân tin tưởng nên ông tiếp tục
được bầu giữ các chức vụ Trưởng thôn, rồi Bí thư Chi bộ Trưởng ban CTMT thôn.
Năm 2019, khi thực hiện đề án “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”,
để xây dựng xã Tiên Dương thành phường trong giai đoạn
2020 - 2025, bằng sự tận tâm, linh hoạt, mềm dẻo trong công
tác dân vận, ông và Ban CTMT thôn tiếp tục thành công trong
công tác tuyên truyền GPMB tại tuyến đường trên địa bàn dài
hơn 2km. Ban CTMT thôn đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ chủ đầu
tư thông qua nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả, trên cơ sở bảo
vệ quyền lợi hợp pháp của người dân. Nhờ hiểu đúng chủ
trương của lãnh đạo huyện, xã đã có 42 hộ dân trong thôn hiến
đất để mở rộng 03 tuyến đường với diện tích 1.200m2, trị giá
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Ông Nguyễn Văn Nghĩa (mặc áo trắng) cùng Ban CTMT thôn vận động
Nhân dân hiến đất làm đường giao thông.

972.000.000 đồng và 01 hộ dân hiến trên 10m2 đất ở trị giá
160.000.000 đồng. Đến nay, 100% tuyến giao thông liên thôn,
liên xóm trên địa bàn thôn Cổ Dương đã được bê tông hóa.
Với phương châm làm việc sâu sát, gần gũi người dân, ông
đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện hiệu quả
các CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”,
“Ngày vì người nghèo”, Quỹ “Vì người nghèo”... hàng năm
thôn luôn nhận được số tiền ủng hộ từ 40 - 60 triệu đồng.
Trong những năm qua, thôn Cổ Dương đã xây dựng được 6
nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa và hỗ trợ khó khăn cho
nhiều đối tượng. Trong đợt phòng chống đại dịch COVID-19,
cùng với tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm
Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Ban CTMT thôn đã vận
động Nhân dân ủng hộ bằng hiện vật, tiền mặt vào Quỹ
phòng, chống dịch trị giá trên 100 triệu đồng đó hỗ trợ kịp
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thời cho 30 lượt hộ gặp khó khăn do dịch bệnh và hỗ trợ cho
các cán bộ xung kích tham gia phòng, chống dịch bệnh tại
địa phương.
Bên cạnh đó, ông còn chỉ đạo các tổ chức thành viên trong
khối thành lập các tổ dân vận, tổ hòa giải và các nhóm nòng cốt
đi đến từng hộ gia đình tuyên truyền, phân tích, hòa giải thành
công 97% vụ việc. Những khúc mắc ở KDC được giải quyết ổn
thoả, khối đại đoàn kết được tăng cường, mọi người cùng nhau
tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đến nay, toàn
thôn Cổ Dương không còn hộ nghèo. Số hộ cận nghèo giảm còn
22 hộ, trong đó 72% số hộ có thu nhập khá trở lên, tỷ lệ người
dân tham gia BHYT hàng năm đạt 96%,
Tỷ lệ GĐVH trong thôn đạt 94,1%. Đời sống người dân
ngày càng phát triển. Bộ mặt quê hương khởi sắc từng ngày.
Thôn Cổ Dương liên tục giữ vững danh hiệu Làng văn hóa
nhiều năm liền...
Nhờ có những đóng góp của ông Nguyễn Văn Nghĩa, năm
2019, Ban CTMT thôn Cổ Dương và ông Nguyễn Văn Nghĩa đã
được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng Bằng khen.
Tháng 5/2020, thôn Cổ Dương được Chủ tịch UBND TP tặng
Bằng khen về thành tích phòng, chống dịch COVID-19.
TRầN MINH
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TẤM LÒNG NHÂN ÁI
CỦA DOANH NHÂN PHAN VĂN HIẾN
Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 với những
diễn biến hết sức phức tạp đã làm kiệt quệ nền kinh tế thế giới
nói chung và đất nước ta, đặc biệt là đời sống của từng người
dân và vẫn còn tiếp tục kéo dài gây ra tác hại khôn lường.
Để chung tay cùng các cấp chính quyền vượt qua dịch
bệnh, thời gian qua đã có rất nhiều DN, các nhà hảo tâm bằng
nhiều việc làm mang ý nghĩa nhân văn, thiết thực đã tạo nên
một phong trào rộng lớn, lan tỏa trong cộng đồng xã hội.
Trong số hàng trăm DN, tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện
Đông Anh phải kể đến doanh nhân Phan Văn Hiến - Giám đốc
công ty TNHH bê tông đúc sẵn và cơ khí Bình Dương, Ủy viên
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ủng hộ quỹ phòng, chống
dịch huyện Đông Anh và các xã, thị trấn với số tiền là 1,6 tỷ
đồng, với mong muốn phần nào giúp đỡ những gia đình còn
gặp nhiều khó khăn sớm vượt qua đại dịch.
Với những gia đình khó khăn, cái tên Phan Văn Hiến cùng
hình ảnh người đàn ông với dáng người mạnh khỏe, nhanh
nhẹn thường xuyên gần gũi thăm hỏi, giúp đỡ họ đã trở nên
rất đỗi thân quen, gần gũi. Trong mỗi người, ông như một chỗ
dựa tinh thần không thể thiếu mỗi khi gặp hoạn nạn, khó khăn
cần sự sẻ chia, nâng đỡ.
Gia đình bà Phạm Thị Góc và Nguyễn Thị Nguyệt là những
gia đình rất khó khăn ở thôn Đông, xã Việt Hùng. Mỗi gia đình
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Ông Phan Văn Hiến (giữa) ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19
huyện Đông Anh.

tuy hoàn cảnh và điều kiện khác nhau, nhưng đều chung cùng
nỗi cơ cực, vất vả trong cuộc sống. Với bà Góc thì một mình
sống trong căn nhà được xã Việt Hùng hỗ trợ xây mới gần đây,
nhưng do tuổi già sức yếu nên cuộc sống vô cùng khó khăn.
Còn bà Nguyệt thì bị tai biến suốt 8 năm nay, chồng bị bệnh
tim, các con lại không có công việc ổn định. Thấu hiểu gia cảnh
của mỗi người, đặc biệt là khi dịch bệnh COVID-19 kéo dài,
ông Phan Văn Hiến đã ủng hộ số tiền 200 triệu đồng để xã Việt
Hùng trao tận tay từng hộ nghèo khó khăn.
Bà Nguyễn Thị Nguyệt cho biết: “Gia đình tôi là gia đình
khó khăn. Tôi bị tai biến mấy năm nay. Được sự quan tâm của
các cấp đến tặng quà cho gia đình tôi, gia đình tôi xin chân
thành cảm ơn các ngành, các cấp đặc biệt là các DN đã tặng
quà cho gia đình tôi”.
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Bà Góc và bà Nguyệt chỉ là số ít trong gần 3.200 hộ cận
nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn của huyện Đông Anh
được ông Phan Văn Hiến ủng hộ, giúp đỡ. Mặc dù DN của
ông cũng gặp không ít khó khăn trước dịch bệnh COVID 19, nhưng bằng tấm lòng, sự sẻ chia và hơn hết là sự thấu
hiểu với những vất vả, khó khăn mà người dân đang phải
gánh chịu nên ông quyết định ủng hộ quỹ phòng, chống
dịch của huyện Đông Anh 1 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Hiến còn ủng hộ các xã Tiên Dương, Việt
Hùng, Uy Nỗ và thị trấn Đông Anh số tiền 600 triệu đồng.
Với mong muốn sẽ góp thêm nguồn lực cùng chính quyền
các cấp của huyện Đông Anh giúp đỡ người dân sớm vượt
qua khó khăn do dịch bệnh gây ra.
Ông Phan Văn Hiến chia sẻ: “Trong lúc này công ty Bình
Dương cũng như các công ty khác đang gồng mình lên để
tìm kiếm việc làm, ổn định đời sống cho người lao động.
Ngoài việc đảm bảo đời sống cho công nhân lao động
không bị thiếu hụt việc làm, không bị mất một ngày công
nào, thì số tiền 1,6 tỷ đồng công ty Bình Dương xin phép
huyện được ủng hộ để huyện làm việc cần phải làm cho
cộng đồng, cho những gia đình khó khăn, cho những người
đang phục vụ trực tiếp trong cuộc chiến này”.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở tỉnh Nghệ An,
vào đời lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, ông Phan Văn Hiến
cảm nhận sâu sắc được những nỗi vất vả, gian truân của
những người nông dân một nắng, hai sương. Chính vì vậy,
ông luôn coi họ - những người nông dân có hoàn cảnh khó
khăn như một phần đời của chính mình để từ tâm suy nghĩ,
hành động mong sẻ chia bằng tất cả tấm lòng trân trọng
bao dung không tính toán thiệt hơn.
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Ông Phan Văn Hiến cho rằng: “Trong lúc khó khăn
nhất, trong lúc rối ren nhất, trong lúc gần như là vận mệnh
của mọi người đặt hết lên hệ thống chính trị của huyện,
những việc làm của huyện đã làm nhân lên niềm tin của
người dân, của người có hoàn cảnh khó khăn. Người dân
tin tưởng vào hệ thống chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo
của Nhà nước thì người dân sẽ nỗ lực hơn, cố gắng hơn để
vượt qua khó khăn”.
Ông Đỗ Ngọc Bích - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh, cho
biết: “Trong những năm qua, ông Hiến cùng công ty Bình
Dương thường xuyên quan tâm, ủng hộ các loại quỹ như:
Vì người nghèo, Phòng chống thiên tai và rất nhiều loại quỹ
khác. Đặc biệt là trong thời kỳ cao điểm phòng, chống dịch
COVID-19, mặc dù còn khó khăn nhưng công ty cũng đã
ủng hộ một số tiền rất lớn so với những đợt ủng hộ trước.
Tôi thấy rất cảm kích và quý trọng tấm lòng của ông Hiến
và tập thể công ty”.
Thông qua việc làm thiết thực của mình, ông Phan Văn
Hiến đã thể hiện nét đẹp cao quý của đạo lý “thương người
như thể thương thân” của dân tộc ta. Trong khó khăn, hoạn
nạn, tinh thần dân tộc “Bầu ơi thương lấy bí cùng” lại được
phát huy, nhân rộng. Đây cũng là hành động để nhân lên
tinh thần nhân văn cao đẹp và thể hiện trách nhiệm xã hội
của DN đối với cộng đồng.
TRỌNG CÔNG
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ÔNG MẶT TRẬN GIỎI VIỆC NƯỚC,
ĐẢM VIỆC NHÀ
Từ việc cưới, việc tang, đến các phong trào thi đua hay
những vấn đề quan trọng ở địa bàn dân cư ông đều có mặt,
đều vào cuộc với tinh thần nhiệt huyết nhất. Đó là điều
nhiều người nhận xét về ông Vũ Quang Tạo - Phó Bí thư
Chi bộ và Trưởng ban CTMT địa bàn dân cư 19, phường
Láng Hạ, quận Đống Đa.
Ngay sau khi nghỉ hưu, về địa phương, ông đã nghĩ
trong lòng, mình còn sức khỏe, lại là đảng viên, không thể
đừng ngoài các hoạt động của cộng đồng dân cư. Bởi thể,
ông đã chuyển sinh hoạt Đảng về phường và tham gia sinh
hoạt Đảng đều đặn, tích cực tham gia ngay vào các hoạt
động xã hội ở nơi cư trú. Năm 2014, thực hiện Đề án số 06ĐA/TU của Thành ủy, phường Láng Hạ thực hiện sáp nhập
các TDP và địa bàn dân cư, ông được bầu làm Phó Bí thư
Chi bộ và được hiệp thương làm Trưởng ban CTMT địa bàn
dân cư số 19.
Đến nay, ông vẫn tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Phó
Bí thư Chi bộ và Trưởng ban CTMT địa bàn dân cư 19. Đây
là một địa bàn rộng gồm 5 TDP, với hơn 600 hộ dân; trình
độ dân trí không đồng đều, khu vực làng Láng cũ, Nhân
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dân còn giữ
nhiều hủ tục
trong đám ma.
Với
trách
nhiệm
là
Trưởng
ban
CTMT, Trưởng
ban vận động
“Toàn
dân
đoàn kết xây
dựng NTM, đô
Ông Vũ Quang Tạo đọc diễn văn ôn lại
thị văn minh”,
truyền thống vẻ vang 89 năm Ngày truyền thống
ông đã phối
MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019).
hợp chặt chẽ
với các chi hội đoàn thể, TDP, tổ dân vận tuyên truyền, vận
động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung
của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn
minh”, “Ngày Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời, tuyên truyền thực hiện
nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; đề xuất các
tiêu chí cụ thể, rõ ràng trong việc xây dựng và bình xét
GĐVH. Nhờ sự sát sao, tận tâm đó mà đời sống văn hóa ở
địa bàn dân cư những năm qua có nhiều tiến bộ. Việc cưới,
việc tang đã đơn giản, văn minh và tiết kiệm hơn nhiều.
Hàng năm, các TDP đều được công nhận TDP văn hóa, tỷ
lệ hộ gia đình đạt GĐVH ngày càng tăng.
Đặc biệt, năm 2019, địa bàn dân cư 19 được phường và
quận quan tâm đầu tư xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng trên
khuôn viên đất hơn 500m2 nằm giữa địa bàn dân cư, ngõ đi
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vào nhỏ. Xác định việc xây dựng có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc
sống của người dân, ông đã cùng chi ủy, cán bộ cơ sở tuyên
truyền, vận động các gia đình xung quanh tạo điểu kiện để việc
vận chuyển, tập kết vật liệu, bảo đảm nguồn nước cho công
trình được thuận lợi.
Ông cũng cùng cán bộ cơ sở ngày, đêm giám sát việc xây
dựng công trình bảo đảm tiến độ và chất lượng. Công trình
Nhà sinh hoạt cộng đồng đã hoàn thành với tổng diện tích sàn
xây dựng 300m2, có sân rộng, được lắp đặt thiết bị vui chơi cho
thiếu nhi, dụng cụ tập thể thao phục vụ Nhân dân trên địa bàn,
Nhân dân rất phấn khởi, đồng thuận. Ông và cấp ủy tiếp tục
có kế hoạch thành lập tủ sách, CLB thể thao để nơi đây trở
thành nơi sinh hoạt văn hóa, tinh thần của Nhân dân. Với việc
đẩy mạnh các hoạt động ở địa bàn dân cư và việc xây dựng Nhà
sinh hoạt cộng đồng khang trang, năm 2019, địa bàn dân cư
19 được MTTQ phường chọn làm điểm tổ chức Ngày hội đại
đoàn kết toàn dân tộc. Đây vừa là vinh dự, nhưng cũng là trách
nhiệm của cấp ủy, Ban CTMT và Nhân dân địa bàn.
Ngày 9/11/2019 khi về “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”
tại đây, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng lãnh đạo quận Đống Đa,
phường Láng Hạ và cán bộ cơ sở 23 địa bàn dân cư đã cắt băng
khánh thành công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng địa bàn dân
cư 19, công trình chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền
thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 18/11/2019). Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã biểu dương
những thành tích mà địa bàn dân cư nói riêng, phường Láng
Hạ nói chung đã đạt được. Đồng thời mong rằng Nhân dân
phường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được góp
phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.
GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 5

71

Không chỉ nhiệt tình trong công tác xã hội ở địa
phương, là một CCB, ông cũng luôn hăng hái thực hiện các
nhiệm vụ của Hội, nêu cao tinh thần gương mẫu của người
Đảng viên trước mọi vấn đề đặt ra. Với gia đình, ông là một
người chồng, người cha, người ông mẫu mực. Năm 2013,
vợ ông không may lâm bệnh, nhà có hai con trai lại đi làm
xa, nên khi vợ ốm, mọi công việc gia đình lại dồn lên ông.
Ngày hai buổi, ông chở bà đi viện làm vật lý trị liệu. Trong
hoàn cảnh ấy, cũng có lúc ông đã nghĩ đến xin nghỉ công
tác xã hội, nhưng tinh thần của người lính Cụ Hồ đã giúp
ông cố gắng vượt qua, tiếp tục tận tụy với công việc xã hội.
Bởi thế, người dân khu phố luôn nhắc đến ông với niềm
kính trọng, họ gọi ông là “Ông Mặt trận giỏi việc nước, đảm
việc nhà”.
PHÙNG VĂN HUấN
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NÊU CAO TINH THẦN
TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU
Đảm nhận nhiều nhiệm vụ, như Đảng ủy viên, Chủ tịch
Hội LHPN phường Láng Thượng (quận Đống Đa), đại biểu
HĐND phường, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam phường, nhiệm vụ nào bà Ngô Thị Kim Oanh cũng
tràn đầy lòng nhiệt huyết, luôn nhiệt tình, gương mẫu đi
đầu, dẫn dắt phong trào ở địa phương đạt những thành
tích xuất sắc.

Bà Oanh tặng quà cho các gia đình khó khăn trong phòng, chống dịch COVID-19.
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Hội LHPN phường Láng Thượng được đánh giá là một
trong những đơn vị luôn làm tốt các phong trào thi đua
gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa
phương. Các phong trào thi đua “Phụ nữ ba đảm đang”,
“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “An toàn cho phụ nữ và
trẻ em”... được duy trì thường xuyên, liên tục, có sức lan
tỏa. Năm 2019, thực hiện chủ đề công tác năm của TP
“Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống
chính trị”, Hội đã tập trung các hoạt động tại cơ sở, xây
dựng và nhân rộng mô hình hiệu quả tại địa bàn dân cư.
Đặc biệt, Hội LHPN phường đã hoàn thành xuất sắc 16/16
chỉ tiêu thi đua trong kế hoạch thi đua đề ra năm 2019,
được Hội LHPN các quận tặng Bằng khen về thành tích
xuất sắc trong năm.
Để có được những thành tích đó, phải kể đến vai trò
dẫn dắt của bà Ngô Thị Kim Oanh, Đảng ủy viên, Chủ tịch
Hội LHPN phường. Bà luôn nêu cao tinh thần tiên phong
gương mẫu của người đảng viên, học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không ngừng
phấn đấu, đi đầu trong mọi phong trào. Cùng với đó, bà
chủ động, tích cực trong việc tuyên truyền, vận động chị
em phụ nữ và người dân trên địa bàn thực hiện tốt quy
định, nhiệm vụ của địa phương, góp sức vào thực hiện các
phong trào.
Trong đó, thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị”, Hội
LHPN phường đã nhận đoạn đường tự quản (đoạn phố
Chùa Láng và xung quanh hồ Láng Thượng), đây là điểm
rất phức tạp về an ninh trật tự do có nhiều trường Đại học
và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, mật độ người và xe cộ tham
gia giao thông rất đông. Bà đã bỏ ra nhiều công sức,
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không kể ngày lễ, ngày nghỉ cùng chị em phụ nữ trực vệ
sinh, phân luồng giải tỏa giao thông, được Công an
phường ghi nhận và dư luận đánh giá cao, góp phần giữ
vững an ninh trật tự ở khu vực này.
Đặc biệt, trong phong trào giúp nhau phát triển kinh
tế, Hội bằng nhiều hoạt động như tuyên truyền, vận động
chị em chủ động tích cực khai thác và quản lý tốt nguồn
vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội với 7,6 tỷ đồng...
Hàng trăm hộ đã được vay vốn, mở rộng sản xuất kinh
doanh, tìm được hướng phát triển kinh tế phù hợp, với
mức thu nhập ổn định. Đồng thời, tham gia các ý tưởng
khởi nghiệp, tạo ra nhiều mô hình kinh tế hay. Năm 2019,
đã có 2 phụ nữ nghèo làm chủ hộ được Hội giúp đỡ vươn
lên thoát nghèo; hỗ trợ 30 triệu đồng cho 1 hội viên
sửa nhà.
Năm 2020, thực hiện phong trào “Phụ nữ Thủ đô đoàn
kết, sáng tạo, hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em, thi
đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp”, bà
Ngô Thị Kim Oanh cùng hội viên phụ nữ trong phường tiếp
tục tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục
truyền thống, các phong trào thi đua; tổ chức các hoạt động
góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển của phụ
nữ và trẻ em; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng
đô thị văn minh.
Không dừng ở đó, với cương vị Ủy viên Thường trực
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, bà đã có nhiều đóng góp
ý kiến vào các hoạt động của Mặt trận. Bà đã tham gia chỉ
đạo, dự Hội nghị Đại biểu Nhân dân ở TDP, Ngày hội Đại
đoàn kết toàn dân tộc ở KDC, góp phần thực hiện tốt
“Quy chế dân chủ ở cơ sở”, động viên Nhân dân thực hiện
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tốt các quy định, nếp sống văn minh ở KDC, góp phần vào
việc hoàn thành nhiệm vụ chung của CTMT.
Bà đã gương mẫu, đi đầu trong vận động chị em phụ
nữ thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
NTM, đô thị văn minh”, thực hiện tốt nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang, xây dựng các mô hình “Chi hội
phụ nữ văn minh trong việc cưới, việc tang” có hiệu quả
100% gia đình hội viên thực hiện tốt các quy định về cưới,
tang văn minh. Vì vậy, trong năm, có 97% gia đình hội viên
đạt danh hiệu GĐVH, có nhiều gia đình đạt GĐVH
cấp quận. 4 TDP do phụ nữ làm Tổ trưởng đạt Tổ văn hóa
cấp quận.
Láng Thượng cũng là một trong những địa bàn gương
mẫu trong thực hiện các quỹ xã hội như quỹ: Ủng hộ
người nghèo, Chăm sóc thiếu niên và nhi đồng, Chăm sóc
NCT. Đặc biệt là quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”. Hiện,
phường Láng Thượng đứng đầu quận (vận động được 236
triệu đồng).
Với nhiệm vụ của Ủy viên BCH Hội CTĐ, bà Oanh đã
tham gia tích cực vào phong trào từ thiện ở địa phương,
vận động chị em và người dân đóng góp ủng hộ quỹ “Vì
người nghèo”, các gia đình gặp khó khăn, ủng hộ tiền mua
bò để giúp tặng cho các hộ khó khăn ở vùng sâu, vùng xa
có cơ hội thoát nghèo. Trong đó, bà đã cùng chị em nhiều
lần tham gia tặng bò ở Nghệ An, Phú Thọ; tặng nhiều suất
quà cho bệnh nhân nghèo, tổ chức hoạt động “Bát cháo
tình thương” ở bệnh viện.
Đặc biệt trong đợt chống dịch COVID-19 vừa qua, bà
đã vận động ủng hộ vật chất và số tiền nhiều triệu đồng
để MTTQ và các đoàn thể mua quà tặng các chốt canh giữ
76

GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 5

cách ly, giúp đỡ những gia đình khó khăn, không có thu
nhập. Tham gia tích cực và vận động chị em tuyên truyền
Nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính
phủ về các quy định cách ly xã hội và các quy định về
phòng, chống dịch. Bà đã tham gia tổ chức các chốt trực
cách ly, trực tiếp cùng chị em trực ở các chốt.
Ngoài ra, với chức năng đại biểu HĐND phường, bà đã
nắm bắt và truyền tải nhiều ý kiến, nguyện vọng của cử tri
đến các kỳ họp. Với những thành tích đã đạt được, nhiều
năm bà được công nhận là Đảng viên hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ, được Hội LHPN Hà Nội tặng Bằng khen giai
đoạn 2014 - 2019. Nhưng với bà Oanh, điều quý giá nhất
là được hội viên, người dân yêu mến, quý trọng, tin tưởng
và luôn ủng hộ để bà hoàn thành mọi nhiệm vụ.
NGUYễN THỊ THU HÀ
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TRẬN NÀO CŨNG THAM GIA
VÀ CHIẾN THẮNG
“Cán bộ Mặt trận thì trận nào cũng tham gia và
phải chiến thắng”. Đúng với tinh thần ấy, trong những
năm qua, ông Lê Xuân Thịnh - Trưởng Ban CTMT KDC
5A (phường Trung Liệt, quận Đống Đa) đã xông pha
vào nhiều hoạt động ở địa phương và để lại dấu ấn
sâu đậm trong lòng người dân.
Gương mẫu, đi đầu
Trong những năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn
được Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cùng các ban
ngành đoàn thể cùng Nhân dân phường Trung Liệt trú
trọng. Năm 2020, Chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong
sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh” đã được triển khai sớm đến cán bộ, đảng viên và
người dân. Mỗi cán bộ và người dân phường Trung Liệt
luôn tu dưỡng rèn luyện và phấn đấu đăng ký bằng những
việc làm cụ thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức
đến hành động ngay từ cơ sở. Từ đó, đã xuất hiện nhiều
tấm gương sáng, điển hình tiên tiến có sức lan tỏa sâu rộng
trong xã hội, ông Lê Xuân Thịnh - Trưởng Ban CTMT KDC
5A chính là một trong số đó.
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Ông Thịnh sinh
năm 1953, đã có 12
năm làm Trưởng ban
CTMT ở KDC 5A
phường Trung Liệt.
Đây là địa bàn với
nhiều nhà cao tầng
được xây dựng từ
những năm 1976, có
600 hộ dân với gần
2.000 nhân khẩu.
Trình độ dân trí không
đồng đều. Tỉ lệ người
nghèo, cận nghèo luôn
cao nhất phường. Với
Ông Lê Xuân Thịnh phát biểu tại Hội nghị
đặc thù như vậy, để
tổng kết phong trào thi đua năm 2019.
người dân chấp hành
và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, người cán bộ Mặt trận phải
vững vàng, luôn gương mẫu đi đầu các phong trào và đặc
biệt phải có uy tín, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nhiệt
tình trong công tác.
Hiểu rất rõ những điều đó, trong thời gian làm CTMT,
ông Thịnh luôn là tấm gương tiêu biểu, điền hình trong học
tập và làm theo lời Bác. Ông đi đầu các phong trào thi đua
yêu nước để triển khai CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng
NTM, đô thị văn minh”. Nhờ đó, hàng năm KDC 5A có 96%
số hộ đạt danh hiệu GĐVG, hộ nghèo và cận nghèo giảm
mạnh. Ông Thịnh chia sẻ: “Làm cán bộ Mặt trận, muốn hiểu
dân thì phải gần dân, muốn dân làm theo mình phải là
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người nhiệt tình, gương mẫu trước. Ngoài nắm rõ chủ
trương, nghị quyết của Đảng phải có phương pháp vận
động, tuyên truyền để Nhân dân thực hiện. Tôi luôn gần
gũi để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và chia sẻ với những
bức xúc của người dân, kịp thời có cách giải quyết những
mâu thuẫn đó”.
Lấy sự bình yên của khu phố làm niềm vui
Ngoài những buổi tuyên truyền, vận động Nhân dân
thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tổ, KDC
thông qua các buổi sinh hoạt, ông Lê Xuân Thịnh còn là
người cán bộ rất năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong
nhiều lĩnh vực như vận động Nhân dân tham gia ủng hộ
các loại quỹ như: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”,
“Vì biển, đảo Việt Nam”... Các khoản đóng góp, ủng hộ đều
thực hiện đúng, kịp thời. Đặc biệt, trong những ngày cả
nước và TP Hà Nội căng thẳng phòng, chống dịch COVID19, thực hiện lời chỉ đạo của Đảng và Thủ tướng Chính phủ
về toàn dân đồng lòng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, ông
Thịnh lại thể hiện rõ vai trò là người đi đầu. Với cương vị là
Phó ban bảo vệ của phường Trung Liệt, kiêm Tổ trưởng dân
quân tự vệ, ông không ngần ngại tham gia những buổi trực
tại nhà các đối tượng F1, F2; đi vận động Nhân dân thực
hiện giãn cách xã hội. Có thời điểm, cả tháng trời ông lấy
lấy đường phố là nhà, lấy sự bình yên của người dân, khu
phố làm niềm vui, là động lực để tham gia các nhiệm vụ.
Để rồi, ông cũng như những cán bộ Mặt trận vỡ òa cảm xúc
mỗi khi khi thấy những người dân đi xét nghiệm có kết quả
âm tính.
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Đúng như mọi người nhận xét: Đã là cán bộ Mặt trận thì
trận nào cũng tham gia và phải chiến thắng. Với ông Lê Xuân
Thịnh, chính cái đức, cái tài, hay nói cách khác, cái “năng
khiếu” dân vận đã tiếp sức để ông hoàn thành nhiệm vụ dân
giao. Không chỉ thể hiện trong những công việc thực tế tại
địa phương, bằng hiểu biết về kiến thức và sự khéo léo, kinh
nghiệm của bản thân, ông Lê Xuân Thịnh đã vận dụng để
tham gia những cuộc thi như “Dân vận khéo”, “Hòa giải viên
giỏi” từ cấp phường đến cấp TP và đều đạt giải Nhất toàn
đoàn. Riêng cá nhân ông Lê Xuân Thịnh được lãnh đạo các
cấp tặng nhiều giấy khen, Bằng khen.
Nhận xét về Lê Xuân Thịnh, nhiều người dân đều đánh
giá, ông là người có trách nhiệm, tận tụy với công việc, nhiệt
tình và gần gũi với Nhân dân, luôn miệng nói tay làm.
BÙI THỊ NHÀN
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GƯƠNG SÁNG SỐNG TỐT ĐỜI, ĐẸP ĐẠO
Bằng cái “tâm” của một người xuất gia tu hành, Đại đức
Thích Quảng Phúc - Ủy viên Ban Từ thiện, TW Giáo hội Phật
giáo Việt Nam; Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện
Gia Lâm; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm
luôn tâm niệm: “Làm từ thiện sẽ giúp mọi người cảm thông,
chia sẻ khó khăn với nhau hơn, kết hợp vận động để mọi
người vươn lên ổn định đời sống, hướng đến những điều

Đại đức Thích Quảng Phúc trao nhà Đại đoàn kết cho hộ có khó khăn
tại xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm.
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tốt đẹp”. Đại đức không chỉ là một tấm gương với những
hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng mà còn là một giá trị
sống luôn truyền cảm hứng về lòng từ bi bác ái, tình yêu
thương con người đến với Nhân dân trong và ngoài huyện.
Là sư trụ trì chùa Dương Đình, xã Dương Xá và chùa
Kim Hồ, xã Lệ Chi, Đại đức Thích Quảng Phúc luôn quan
tâm, cập nhật liên tục tình hình đời sống Nhân dân tại địa
phương nơi mình trụ trì để thăm hỏi kịp thời những hoàn
cảnh đáng thương. Hàng năm, Đại đức thích Thích Quảng
Phúc đã hỗ trợ xây dựng 01 nhà Đại đoàn kết, 01 nhà CTĐ
trị giá 50 triệu đồng/nhà cho các hộ có khó khăn về nhà
ở trên địa bàn huyện; hỗ trợ 2 con bò trị giá 30 triệu đồng
hoặc phương tiện sản xuất cho các hộ có hoàn cảnh
khó khăn.
Đặc biệt, xuất thân là trẻ mồ côi nên Đại đức Thích
Quảng Phúc luôn thấu hiểu nỗi cơ cực khi thiếu vắng hơi
ấm gia đình. Từ ngày bén duyên nhà Phật, chứng kiến biết
bao cảnh đau thương của những đứa trẻ mồ côi không nơi
nương tựa, những cụ già cô đơn, những gia đình khó khăn
túng thiếu, ốm đau bệnh tật mà không có tiền chạy chữa...,
Đại đức không kìm được lòng và luôn khao khát được giúp
đỡ những mảnh đời bất hạnh đó. Mỗi lần nghe được thông
tin ở đâu có những mảnh đời éo le, khổ cực là Đại đức lại
lập tức tìm gặp để giúp đỡ. Đại đức phát tâm trợ cấp thường
xuyên cho 20 người già cô đơn, 10 trẻ mồ côi trên địa bàn
huyện Gia Lâm mỗi suất 2,4 triệu đồng/năm. Dịp lễ, Tết,
Đại đức đã tặng 500 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng
cho trẻ mồ côi, người già đơn thân, hộ nghèo, hộ cận
nghèo, hộ khó khăn đột xuất.
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Tấm lòng bác ái của Đại đức ngày càng lớn dần và giúp
đỡ được thật nhiều những mảnh đời khốn khó khác trên
khắp cả nước. Những chuyến đi thiện nguyện chở nặng
nghĩa tình của Đại đức ngày càng nhiều hơn. Bất kể nơi đâu
có những con người lam lũ, không quản đường xa, mưa
gió, Đại đức vẫn đến thăm hỏi động viên một cách nhanh
chóng. Đại đức tâm niệm: “Giáo lý nhà Phật là từ bi hỉ xả,
mình làm việc thiện cũng chỉ là theo dấu chân của Phật, của
các vị chư tổ”. Nên, với cương vị là Ủy viên Ban Từ thiện,
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại đức Thích
Quảng Phúc đã tích cực vận động Nhân dân, các DN, các
nhà hảo tâm trong và ngoài huyện cùng tham gia công tác
từ thiện với số tiền hàng trăm triệu đồng/năm và một số
hàng hóa khác để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, giúp
người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Đại đức đã tổ chức
nhiều chuyến cứu trợ tại các tỉnh, thành trong cả nước khi
bị thiên tai, bão lụt. Khi được hỏi về những khó khăn trên
hành trình làm từ thiện của mình, Đại đức chia sẻ: “Chỉ cần
những hành động phát ra từ tâm thì mọi khó khăn đều sẽ
vượt qua”. Là người lên kế hoạch cho những chuyến thiện
nguyện, Đại đức luôn ước ao sẽ giúp đỡ thật nhiều những
mảnh đời khốn khó, bất hạnh, đóng góp một phần công
sức nhỏ bé của mình cho cộng đồng.
Là Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Gia Lâm,
Đại đức đã cùng Ban trị sự lãnh đạo và chịu trách nhiệm về
mọi hoạt động của Tăng, Ni, Phật tử trên địa bàn huyện.
Qua đó nhằm thực hiện tốt phương châm của Giáo hội Phật
giáo Việt Nam là “Đạo Pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.
Đặc biệt, từ tháng 4/2019, với cương vị Ủy viên Ủy ban
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MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm, Đại đức Thích Quảng Phúc
với ý thức, trách nhiệm của mình đã hoàn thành tốt công
tác Phật sự, đóng góp tích cực, hiệu quả cho phát triển văn
hóa, xã hội ở địa phương. Những đóng góp của Đại đức đã
nói lên sự đồng hành của Phật giáo đối với Nhà nước, góp
một phần nhỏ vào sự ổn định đời sống tinh thần và đời
sống vật chất của người dân địa phương.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nêu rõ những giá trị đạo
đức và văn hóa tích cực của tôn giáo: “Chúa Giê-su dạy: Đạo
đức là bác ái. Phật Thích Ca dạy: Đạo đức là từ bi”. Tìm thấy
trong triết lý Phật giáo và tư tưởng Hồ Chí Minh những
trùng hợp về tư tưởng cao cả vì con người, noi theo tấm
gương đạo đức tuyệt vời cao đẹp của Bác, trong thời gian
qua, Đại đức Thích Quảng Phúc với những hoạt động thiện
nguyện của mình thực sự là tấm gương sáng sống tốt đời,
đẹp đạo để chúng ta noi theo.
VÂN THƯ
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NỮ CÁN BỘ MẶT TRẬN
NĂNG ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM
Về thôn Chử Xá, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm những ngày
này, chúng tôi thật ngạc nhiên trước Ngôi làng bích họa tuyệt
đẹp nằm bên con sông Hồng đỏ nặng phù sa với những cánh
đồng rau xanh mướt. Những đổi thay của quê hương Chử Xá
hôm nay, cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, sự đoàn
kết, phấn đấu không ngừng của cán bộ và Nhân dân trong
thôn, còn có sự đóng góp không nhỏ của nữ Trưởng ban
CTMT thôn Trần Thị Thu Hà - một tấm gương sáng trong hoạt
động CTMT địa phương.
Tham gia các hoạt động đoàn thể của thôn ngay từ khi còn
ngồi trên ghế nhà trường và trải qua nhiều vị trí công tác, đảm
nhiệm nhiều chức vụ khác nhau, song ở bất kỳ cương vị nào,
bà Trần Thị Thu Hà luôn tận tình, trách nhiệm, tìm tòi học hỏi,
nghiên cứu văn bản, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao. Do đó, năm 2013, bà được Nhân
dân tín nhiệm bầu giữ chức vụ Trưởng ban CTMT thôn Chử
Xá, Chủ tịch Hội CTĐ xã Văn Đức.
Cương vị mới, trọng trách càng nặng hơn, bà Hà đã nỗ
lực học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân để
trưởng thành. 7 năm tham gia CTMT, bà luôn đi đầu trong
tuyên truyền, triển khai thực hiện các CVĐ, các phong trào
thi đua yêu nước ở địa phương. Xác định tuyên truyền, vận
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Bà Trần Thị Thu Hà (ngoài cùng bên trái) cùng Nhân dân tham gia
tổng vệ sinh môi trường tại KDC.

động là nhiệm vụ then chốt của CTMT, hàng năm, bà đã chủ
động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thôn triển khai thực
hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, trọng tâm
là triển khai thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng
NTM, đô thị văn minh”. Bà và Ban CTMT thôn vận động
Nhân dân thực hiện công tác dồn điền đổi thửa và tự nguyện
hiến trên 4.000m2 đất để làm kênh mương nội đồng,
2.000m2 để làm giếng đình của thôn; xây dựng 04 tuyến
đường tự quản, 2 tuyến đường nở hoa dài 300m... đặc biệt
trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đóng góp
ngày công chỉnh trang khu vực thực hiện Dự án tranh tường
“Nông nghiệp sạch - Thành phố xanh” với 15 bức tranh
tường có tổng kinh phí bằng nguồn xã hội hóa là trên
405.000.000 đồng. Dự án đã tạo ấn tượng tốt, tạo hướng đi
mới, tiềm năng mới để Chử Xá phát triển ngành kinh tế địa
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phương: du lịch trải nghiệm. Cùng với đó, dưới sự lãnh đạo
của cấp ủy thôn, Ban CTMT đã vận động Nhân dân tích cực
chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo quy hoạch vùng chuyên
canh được 10/5ha (vượt chỉ tiêu UBND xã giao 200%), tích
cực đưa tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi góp phần tăng
năng suất, chất lượng của cây trồng, vật nuôi, tạo thu nhập
ngày càng tăng cho Nhân dân, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo,
tăng tỷ lệ hộ khá, giàu, hiện thôn không còn hộ nghèo.
Ban CTMT thôn đã vận động Nhân dân tích cực ủng hộ
các quỹ từ thiện nhân đạo như: “Vì người nghèo”, “Đền ơn
đáp nghĩa”, “Khuyến học” đạt hiệu quả cao... Thôn cũng
quan tâm chăm lo tới sự nghiệp giáo dục, công tác an sinh
xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở KDC. Ban CTMT thôn
cũng đã tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân đẩy mạnh
các hoạt động VHVN, TDTT, chú trọng giữ gìn phát huy bản
sắc văn hóa truyền thống, nghiêm túc thực hiện việc cưới,
việc tang, lễ hội văn minh. Từ đầu năm 2020 đến nay, thôn
có 6/7 trường hợp gia đình có người mất thực hiện hỏa táng.
Tiết kiệm trong việc tổ chức cưới hỏi, ma chay được 30 - 40
triệu đồng/ đám... Hàng năm, thôn có trên 95% hộ gia đình
đạt GĐVH và thôn nhiều năm đạt Thôn văn hóa. Đời sống
vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.
Trên cương vị Chủ tịch Hội CTĐ xã, bà lãnh đạo và tổ chức
thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác hội. Hàng năm, công tác
hiến máu tình nguyện của xã luôn vượt chỉ tiêu huyện giao.
Năm 2019, Hội CTĐ xã Văn Đức là đơn vị dẫn đầu trong công
tác CTĐ huyện Gia Lâm.
Năm 2019, bà Trần Thị Thu Hà được tín nhiệm bầu giữ
chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Văn Đức
nhiệm kỳ 2019 - 2024. Cương vị mới này khiến bà Hà luôn
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tâm niệm: “Muốn tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân
thì người cán bộ làm CTMT trước hết phải năng động, trách
nhiệm, nhiệt tình với công việc, luôn bám sát cơ sở, gần
dân, nói đi đôi với làm thì dân mới tin và làm theo”. Trong
những ngày cả nước chung tay phòng, chống đại dịch
COVID-19, bà Hà đã sát cánh cùng UBND, Ủy ban MTTQ,
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã Văn Đức vận động 624
tập thể, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch địa
phương được trên 184 triệu đồng, 1.030kg gạo, 2.180 khẩu
trang, 10 lít nước sát khuẩn...
Hơn 6 năm làm Trưởng ban CTMT thôn và 1 năm làm
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, cái được của bà
Trần Thị Thu Hà không chỉ là những tấm Bằng khen, giấy
khen của các cấp, các ngành, mà lớn nhất đó là đời sống
của bà con Nhân dân trong thôn, trong xã đã có nhiều
chuyển biến tích cực; tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân
luôn được lắng nghe và phản ánh kịp đến cấp ủy Đảng,
chính quyền địa phương. Bà thực sự là một người cán bộ
Mặt trận gương mẫu, tận tụy được dân quý, dân yêu.
VÂN THƯ
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THÀNH CÔNG NHờ
NăNG Nổ, NHIệT HUYếT
Về đến thôn Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm
hỏi bà Nguyễn Thị Nhân thì bất kỳ ai cũng đều biết bà
Trưởng ban CTMT năng nổ, nhiệt huyết với công việc.
Sinh năm 1959, là người có nhiều kinh nghiệm tham
gia công tác tại KDC, luôn gần gũi, gắn bó với Nhân dân,
bà Nguyễn Thị Nhân kiêm nhiệm rất nhiều công việc từ khi
còn là thanh niên, rồi cán bộ hội phụ nữ, cộng tác viên dân
số, đến năm 2017 là Trưởng ban CTMT thôn Lại Hoàng.
Nhiều năm qua, bà Nhân luôn gần dân, lắng nghe Nhân
dân để kịp thời phản ánh, kiến nghị những tâm tư nguyện
vọng chính đáng của bà con tới các cấp chính quyền. Bà đã
cùng với các thành viên trong Ban CTMT thôn tích cực
tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả
phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ do MTTQ các cấp
phát động. Bà phối hợp với trưởng thôn, các chi hội đoàn
thể hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh
chấp tại địa phương.
Hàng năm, các CVĐ ủng hộ các loại quỹ do MTTQ cấp
trên phát động như quỹ: “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp
nghĩa”, “Vì biển, đảo Việt Nam”, từ khi bà đảm nhiệm vai
trò Trưởng ban CTMT thôn Lại Hoàng luôn đạt và vượt chỉ
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tiêu do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã giao. Để vận động có
hiệu quả, gia đình bà Nhân luôn đi đầu gương mẫu tham
gia ủng hộ trước. Theo bà: “Mình có gương mẫu làm trước
thì mới vận động được Nhân dân, mình nói Nhân dân mới
nghe, mình làm Nhân dân mới theo”. Cuối năm 2019, trên
địa bàn thôn Lại Hoàng có 4 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo.
Các hộ nghèo, cận nghèo đều có những hoàn cảnh khác
nhau. Người thì không có khả năng lao động, người thì
không biết làm ăn, người thì thiếu vốn hoặc thiếu phương
tiện sản xuất. Bà đã tham mưu với các lãnh đạo địa phương
giúp đỡ có hiệu quả đối với các hộ nghèo như vận động tại
chỗ đối với 1 hộ nghèo bị bệnh trị giá 15 triệu đồng, giúp
đỡ 2 hộ có công ăn việc làm ổn định, giúp đỡ 1 hộ nghèo
về ngày công để sửa nhà Đại đoàn kết.

Bà Nguyễn Thị Nhân (đứng hàng đầu) tham gia tập luyện
cùng các thành viên CLB dưỡng sinh thôn Lại Hoàng.
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Đầu năm 2020, khi thế giới và Việt Nam đang gồng
mình để chống dịch COVID-19, bằng những việc làm cụ
thể, bà đã cùng Ban CTMT thôn vận động ủng hộ phòng,
chống dịch COVID-19 được 11.120.000 đồng. Hơn thế, giữa
lúc diễn biến dịch có nguy cơ bùng phát mạnh, trên địa bàn
của thôn lại có 03 người không may qua đời, Bà đã vận
động tuyên truyền 03 hộ dân đảm bảo việc giãn cách theo
Chỉ thị 15 và 16 của Chính phủ, vận động 3 gia đình có
người qua đời chuẩn bị đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang
để phục vụ người đến thăm viếng. Đồng thời, vận động
trong Nhân dân hạn chế đến thăm viếng trong thời gian
dịch bệnh. Phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, trong
thời gian xảy ra dịch bệnh, thôn có 01 gia đình có người
thân bị tai nạn qua đời. Xét thấy đây là một hộ khó khăn
của địa phương, lại mất đi trụ cột, lao động chính nên bà
đã cùng với Ban CTMT thôn tổ chức vận động quyên góp
hỗ trợ được 36.225.000 đồng và cùng với lãnh đạo địa
phương trao ngay cho hộ gia đình. Đây không phải là việc
làm đầu tiên của bà và Ban CTMT của thôn, bà nói: “Nếu
hộ nào trên địa bàn thôn mà gặp khó khăn tôi cũng sẽ cùng
với Ban CTMT có những biện pháp hỗ trợ kịp thời để hộ
gia đình đó yên tâm sống”.
Ghi nhận những đóng góp của bà Nguyễn Thị Nhân,
UBND xã Yên Thường đã tặng bà nhiều giấy khen. Gia đình
bà năm nào cũng được công nhận là GĐVH.
VÂN THƯ
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ÔNG TỔ TRƯỞNG
HẾT LÒNG VÌ NHÂN DÂN
TDP 15 phường Phúc La, quận Hà Đông có nhiều cán
bộ qua các thời kỳ tham gia hoạt động trong TDP. Nhưng
đối với tôi ấn tượng nhất là ông Phí Như Thiết - Người tổ
trưởng gương mẫu, hết lòng phục vụ Nhân dân.
Ông Thiết năm
nay đã 70 tuổi đời,
trên 50 tuổi Đảng.
Ông có thời gian 16
năm phục vụ trong
quân ngũ. Năm 1982,
chuyển ngành về
công tác tại Ủy ban
Kiểm tra Tỉnh ủy Thái
Bình sau đó nghỉ hưu
và hiện đang sinh
sống tại tòa nhà
CT3A TDP số 15
phường Phúc La. Với
dáng người nhỏ
nhắn, nhanh nhẹn,
Ông Thiết (thứ 2 từ trái sang) trao quà
ông luôn tiên phong,
quyên góp để ủng hộ công tác phòng,
gương mẫu, tâm
chống COVID-19.
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huyết trong mọi công việc. Năm 2014, ông được Nhân dân
trong TDP tín nhiệm, nhất trí cao bầu làm Tổ trưởng dân
phố. Cũng biết đây là công việc “vác tù và hàng tổng”,
nhưng ông Thiết không ngại khó trong bất cứ công việc
gì. Nhân dân trong TDP còn bầu ông kiêm luôn Tổ đội
trưởng theo đề án sắp xếp lại tổ chức tinh giảm bộ máy
hoạt động ở phường và TDP. Ngoài ra, ông còn là Phó bí
thư Chi bộ, thành viên Ban CTMT, Ban hòa giải, Ban
khuyến học, Ban dân vận. Từng là Trưởng tòa nhà CT3A
và mới đây thêm một nhiệm vụ quan trọng là tham gia Ban
quản trị của tòa nhà 3A-3B của TDP 15.
Trong suốt 6 năm làm nhiệm vụ Tổ trưởng, ông luôn
gần gũi với Nhân dân, hiểu được hoàn cảnh của từng gia
đình để động viên mọi người làm tròn nghĩa vụ công dân.
Những khó khăn vướng mắc của Nhân dân thuộc thẩm
quyền giải quyết, ông tích cực đến gia đình tháo gỡ. Những
việc khó quá vượt thẩm quyền ông đã kịp thời báo cáo với
UBND phường để khắc phục. Những năm qua, dù nắng hay
mưa, dù trời nóng hay cái rét cắt da, cắt thịt tôi luôn thấy
ông lúc nào cũng có mặt đúng giờ trong hầu hết cuộc họp,
hội nghị của phường hoặc TDP vì vậy tôi khá quen với
khuôn mặt có làn da sạm, nét chân chim xung quanh vòm
mắt, vầng trán cao và đặc biệt là ở đôi mắt luôn ánh lên nét
cương nghị, bộc trực.
Với phương châm “Mình làm tốt, nói dân mới tin”,
trong công việc của TDP, ông luôn chủ động xây dựng kế
hoạch cụ thể, rõ ràng, thực hiện tốt quy chế dân chủ, công
khai, minh bạch theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân
làm, dân kiểm tra”, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.
Là người Tổ trưởng luôn trăn trở với nỗi vất vả của người
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dân, ông đặc biệt quan tâm đến các đối tượng chính sách
trong TDP, tìm cách giúp đỡ họ được hưởng các chế độ một
cách thuận lợi nhất. Không chỉ tận tình hướng dẫn các đối
tượng làm các thủ tục hưởng các chế độ, ông còn tranh thủ
thời gian đi thăm hỏi khi họ ốm đau, khó khăn; lắng nghe
tâm tư, nguyện vọng của các gia đình chính sách để tham
mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương sâu sát hơn.
Bên cạnh đó, ông còn tích cực tuyên truyền, vận động các
hộ chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật
và thực hiện tốt CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM,
đô thị văn minh”.
Trong công tác và trong sinh hoạt đời thường, ông Thiết
luôn trăn trở, suy nghĩ phải luôn giữ vững, phát huy bản
chất của người lính cụ Hồ và phẩm chất người đảng viên
cộng sản.
Nhờ đó, ông luôn là cầu nối giữa chính quyền phường
và bà con Nhân dân TDP số 15. Và ngược lại, là cánh tay
giúp TDP 15 tích cực tham gia và chủ động hưởng ứng rất
nhiều phong trào, mục tiêu mà Đảng ủy, UBND phường đề
ra. Dễ thấy nhất là ở TDP 15, bà con Nhân dân đóng góp
ủng hộ các loại quỹ, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp rất
đầy đủ và nhiều năm liền đạt 100%. Là thành viên trong tổ
hòa giải của tổ, ông cũng thường xuyên phối hợp giải quyết
những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ Nhân dân để giải
quyết ngay tại cơ sở. Với vai trò Tổ trưởng TDP và là một
đảng viên, ông luôn phối hợp tốt với cảnh sát khu vực, các
chi hội đoàn thể và Nhân dân ở TDP nắm bắt tình hình, góp
phần đưa tổ 15 thành TDP văn hóa của phường trong nhiều
năm. Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn GĐVH hàng năm đều
tăng, đến hết năm 2019 đạt trên 98%.
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Trong chiến dịch vận động toàn dân phòng, chống dịch
COVID-19 ông luôn nắm bắt thông tin chính thống và các
công văn kế hoạch của cấp trên để chuyển tải kịp thời đến
TDP. Ông đến từng nhà, hỏi từng người về lịch sử di chuyển
để công tác cách ly phòng dịch được đảm bảo tốt nhất,
cùng Ban CTMT vận động các gia đình trong TDP chung
tay cùng cả nước chống dịch. Kết quả là TDP 15 vận động
quyên góp được 44.450.000 đồng gửi về Ủy ban MTTQ Việt
Nam phường Phúc La. Dù ở cương vị nào, ông Thiết cũng
luôn thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình, hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng bộ và UBND phường tặng
giấy khen hàng năm.
Ông Thiết tâm sự: “Là người cán bộ TDP đã được Nhân
dân tin tưởng, yêu mến thì bản thân mình càng phải luôn
cố gắng phấn đấu đóng góp nhiều công sức hơn nữa”. Vì
vậy, với ông Thiết, còn sức, còn minh mẫn là còn cùng Nhân
dân trong tổ đẩy mạnh mọi hoạt động, mọi phong trào, giữ
vững danh hiệu TDP văn hóa, góp phần xây dựng địa
phương ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.
VÕ THỊ THU HÀ
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LUÔN VÌ VệC CHUNG
CHUNG TAY TIÊU DIệT CÔ-VY
Trong thời đại dịch CÔ VY
Bạn ơi xin nhớ khắc ghi đôi điều:
Rửa tay đúng cách thật nhiều,
Vệ sinh sạch sẽ, bao nhiêu cũng làm.
Tụ tập quán xá, đừng ham!
Thời gian để làm việc thiện, việc chung.
Thương yêu ngay ở cộng đồng,
Đoàn kết, giúp đỡ trong vùng cách ly.
Kê khai y tế tức thì
Trung thực, chuẩn xác, hãy vì toàn dân!
Đừng tung tin giả giật gân
Những tin chính thống là phần của ta.
Già, bé nên ở trong nhà,
Khi cần thiết lắm mới ra ngoài đàng.
Khẩu trang bạn nhớ phải mang,
Đeo ở nơi làm, hay ở chỗ đông.
Ăn chín, uống sôi mới dùng,
Đầy đủ dinh dưỡng là phòng bệnh thôi.
Chung tay sát cánh chẳng rời,
Cùng Đảng, Chính phủ dịch thời phải bay!
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Bà Nguyễn Thị Hạnh trao tặng quà và vở cho học sinh
có hoàn cảnh khó khăn vùng cao Mộc Châu.

Tác giả bài thơ là bà Nguyễn Thị Hạnh - Chi ủy viên, Phó
ban CTMT TDP 12, Phó Chủ tịch Hội NCT phường Văn Quán,
quận Hà Đông.
Với hơn 10 năm tham gia công tác, ở bất cứ nhiệm vụ nào,
bà Hạnh cũng tận tâm tận lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
được giao. Với bà, được làm những việc có ích cho mọi người
là niềm vui, niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Trong lúc dịch
bệnh bùng phát, cả thế giới cũng như Nhân dân cả nước phải
gồng mình phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính
phủ yêu cầu toàn dân kê khai y tế, TDP bắt đầu tiến hành từ
ngày 13/3/2020, bản thân bà đi đến từng ngõ, gõ từng nhà, phát
tờ khai và hướng dẫn cách kê khai cho 300 hộ dân. Chỉ trong 5
ngày bà đã thu thập đầy đủ các bản kê khai của các hộ dân mà
bà được phân công. Bà còn đi điều tra những người đến bệnh
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viện Bạch Mai từ 10 - 25/3/3020. Từ 01/04 là thời gian cách ly xã
hội theo quy định của Chính phủ, bà Hạnh đã chủ động điện
thoại hỏi thăm các cháu sinh viên và những gia đình có hoàn
cảnh khó khăn trên địa bàn để giúp đỡ, hỗ trợ lương thực, thực
phẩm cho những gia đình thực sự khó khăn trong thời gian cách
ly, đồng thời qua rà soát đề xuất Ban CTMT, UBND phường hỗ
trợ cho 11 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Qua công tác
thăm hỏi, tuyên truyền, vận động bà còn là cầu nối giữa các tập
thể, cá nhân có lòng hảo tâm ủng hộ công tác phòng, chống
dịch COVID-19. Kết quả, bà và Ban CTMT đã chuyển 17.650.000
đồng về Ủy ban MTTQ Việt Nam phường để ủng hộ vào Quỹ
phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời ngay khi Ủy ban TW
MTTQ Việt Nam phát động “Toàn dân tham gia phòng chống
dịch COVID-19” bà đã chủ động đề xuất với tổ thiện nguyện
của TDP trích quỹ ủng hộ 10 triệu đồng trực tiếp về Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội. Ngoài ra, bà còn tích cực phối hợp
các chi hội đoàn thể của TDP rà soát người lao động không có
hợp đồng, bị mất việc làm, thu nhập thấp, giảm sút để Nhà nước
hỗ trợ. Bà tâm niệm: “Dịch bệnh không có gì đáng sợ, chỉ cần
chúng ta thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng, chống
dịch của Bộ Y tế đề ra và mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự
bảo vệ sức khỏe của mình, gia đình và cộng đồng”.
Bản thân bà luôn là một người tích cực và năng nổ trong
các công việc từ thiện. Từ khi thành lập hội thiện nguyện của
TDP, bà Hạnh và nhiều chị em góp tiền nấu, phát cháo miễn
phí cho bệnh nhân Viện Bỏng Quốc gia.
Năm 2014, bà đã trực tiếp cùng đoàn của Hội Cựu Thanh
niên Xung phong TP Hà Nội đi trao quà biển đảo 15 ngày; từ
đảo Cồn Cỏ, Côn Đảo, đảo Lý Sơn đến mũi Cà Mau. Năm 2016,
phối hợp cùng Quận hội Thanh Xuân trao 120 suất quà và
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10.000 quyển vở cho học sinh tiểu học, trung học Tân Lập, Sơn
La, Mộc Châu. Năm 2017, bà lại tiếp tục đến trao tặng quà, xe
lăn và 12.000 quyển vở cho hai trường tiểu học và trung học
xã Văn Hóa, Quảng Bình. Tháng 10/2019, cùng Thành hội Hà
Nội, bà đi trao quà và nhà tình nghĩa cho hội viên Hội TNXP
của các tỉnh phía Nam trong 12 ngày.
Bên cạnh đó, bà còn là hội viên của CLB Đàn và Hát Dân
ca của NCT phường Văn Quán. Thường xuyên giao lưu văn
nghệ với các CLB trên địa bàn quận Hà Đông và tham gia
biểu diễn phục vụ hội nghị các TDP, phường như: mừng thọ,
mừng lễ hội... Bằng những việc làm thiết thực, bà Nguyễn
Thị Hạnh đã giúp bà con trong TDP có hoàn cảnh khó khăn
phần nào ổn định cuộc sống, yên tâm tin tưởng vào công
tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 mà Đảng, Nhà nước
và Nhân dân phường Văn Quán đã triển khai.
Nhiều việc làm cụ thể trong nhiều năm qua, bà Hạnh
đã vinh dự nhận Bằng khen của Hội NCT Việt Nam, tham
gia cuộc thi Tiếng hát NCT TP Hà Nội đạt 2 giải A. Năm
2017, bà Hạnh đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” TP Hà
Nội. Năm 2018, bà đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” của
Hội Cựu Thanh niên Xung phong TP Hà Nội.
Với những thành tích tiêu biểu, hàng năm bà luôn đạt danh
hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bà Nguyễn Thị
Hạnh là người phụ nữ hết mình vì công việc chung.
NGUYễN MạNH TầN
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LUÔN TẬN TÂM VỚI CÔNG VIỆC SẼ HÁI QUẢ NGỌT
Đối với cán bộ Mặt trận, dù ở mỗi hoàn cảnh khác
nhau, môi trường khác nhau, nhưng tựu trung lại đều
là những con người nhiệt tình, trách nhiệm, tận tâm với
công việc, lấy lợi ích chung làm tiêu chuẩn... Ông Vũ Hy
Chương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng là một trong số những
người đó.
Gần dân, sát dân
Ngay sau khi về nghỉ theo chế độ của Nhà nước, ông Vũ
Hy Chương (SN 1942, cán bộ cấp cao thuộc Bộ KH&CN ngày
nay), đã tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Ông
được Nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng ban CTMT, Bí thư
Chi bộ, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam phường Nguyễn Du, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam
quận Hai Bà Trưng... Dù ở cương vị công tác nào ông luôn là
người có nhiều sáng kiến đóng góp cho tập thể. Tâm sự với
chúng tôi, ông cười hiền hậu chia sẻ: “Mình là đảng viên, được
tổ chức phân công, được Nhân dân thương yêu, tín nhiệm,
mình phải luôn phấn đấu đi đầu trong mọi công việc. Mới ban
đầu cũng nhiều khó khăn, nhiều trăn trở, có lúc áp lực quá
mình cũng nản lắm, nhưng nghĩ đến những lời dạy của Bác
Hồ, sự động viên của gia đình, các đồng chí đảng viên trong
chi bộ, mình lại thêm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ...”.
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Ông Vũ Hy Chương chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác TTND-GSĐTCCĐ.

Trong nhiều năm qua, người cán bộ Mặt trận ấy vẫn cần
mẫn tìm tòi, nghiên cứu, trau dồi kiến thức để tổng hợp lại
thành kiến thức chung phổ biến cho mọi người. Là công
dân của phường Nguyễn Du - mang tên của một Đại thi hào
dân tộc, ông đã cùng với các “Nguyên lão” của phường, Ủy
ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức cuộc thi tìm hiểu
“Nguyễn Du và Truyện Kiều”. Cuộc thi đã thu hút được
nhiều người tham gia, đặc biệt với các bạn trẻ. Qua đó, chắt
lọc nhiều ý kiến sâu sắc, nhiều câu chuyện thú vị về Truyện
Kiều, về Nguyễn Du, có những câu chuyện chỉ được truyền
miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ông cùng tham gia
vận động hơn 350 đầu sách các loại, hơn 1.000 truyện tranh
thiếu nhi và chủ trì xây dựng “Tủ sách” để ở CLB Văn hóa
của địa bàn dân cư. Tủ sách rất phong phú về chủng loại
sách nên thu hút đông đảo người dân, các em thiếu nhi trên
địa bàn đến mượn đọc.
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Để hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của người dân, ông
thường gặp gỡ, trò chuyện với hàng xóm, với các đồng chí
của mình, với những người đến thuê cửa hàng kinh doanh
trên những con phố. Từ đó kịp thời phát hiện và hòa giải
những mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống hàng ngày. Vì
vậy, nhiều năm qua, công tác hòa giải địa bàn dân cư số 7
phường Nguyễn Du luôn được các cấp ủy, chính quyền đánh
giá cao, mọi việc đều được hòa giải thành công từ lúc mới
phát sinh...
Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công tác
Trên cương vị là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
phường, ông chủ động đề xuất nhiều hình thức tổ chức đổi
mới, sáng tạo trong hoạt động công tác, như tham mưu
phương án tổ chức kiểm phiếu bầu tại kỳ bầu cử Quốc hội,
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của phường; đề xuất
với Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường soạn thảo
bộ kịch bản mẫu Hội nghị Ban CTMT chuẩn bị cho Đại hội
MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019 - 2024; nòng cốt
trong cuộc thi “Tuyên truyền viên giỏi về thực hiện 2 bộ Quy
tắc ứng xử của TP Hà Nội” (bản thân ông đã viết 2 kịch bản
cho chương trình)...
Phát huy vai trò của Trưởng ban TTND trong các hoạt động
giám sát, phát hiện và phản ánh kịp thời với chính quyền, các
cơ quan chức năng kiến nghị, đề xuất của Nhân dân, không để
kiến nghị kéo dài, gây bức xúc trong dư luận. Mặt khác, ông
luôn tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền, đồng thời tham gia phát biểu ý kiến tại các
hội nghị của quận; các ý kiến, đề xuất đưa ra rất sát thực được
đánh giá cao. Ông luôn cùng tập thể Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam phường đẩy mạnh các hoạt động tuyên
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truyền, vận động thu các loại quỹ như năm 2019, Quỹ “Vì người
nghèo” thu được 64.620.000 đồng (đạt 100,77%), hoàn thành
xuất sắc các nhiệm vụ trong việc triển khai Quỹ “Vì biển, đảo
Việt Nam”; tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở
địa bàn dân cư”... Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường
được quận đánh giá là đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong thực
hiện nhiệm vụ công tác.
Nhiều năm gắn bó với CTMT, ông đã tạo dựng và củng
cố thêm hình ảnh người cán bộ “miệng nói, tay làm”, được
Nhân dân tin yêu, tín nhiệm. Ông Vũ Hy Chương chia sẻ,
công việc của Mặt trận nhiều nên nếu muốn đạt hiệu quả,
ngoài việc cần có cách làm khoa học phải luôn gần dân, sát
dân, đặt lợi ích của Nhân dân, của tập thể lên hàng đầu và
tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, sự thống nhất
trong tập thể. Khi nói về mình, ông luôn khiêm tốn không
nói nhiều, không nói quá, nhưng tôi biết trong thời gian
qua, ông đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển
của địa phương và những thành tích chung của MTTQ Việt
Nam phường Nguyễn Du. Nhiều năm liên tục, ông Vũ Hy
Chương nhận được rất nhiều Bằng khen, giấy khen các cấp
trao tặng. Năm 2019, ông đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt”
cấp quận, nhận Bằng khen của Hội Khuyến học TP Hà Nội,
nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.
NGUYễN THỊ NGỌC ANH
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NIềM VUI LớN CủA CÁN Bộ MặT TRậN
“Niềm vui lớn và hạnh phúc hơn cả của một cán bộ
Mặt trận là được Nhân dân tin yêu” - ông Nguyễn Thanh
Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lê
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng bộc bạch như vậy đấy.
Hiểu rõ từng gia đình, tâm tư nguyện vọng của
người dân
Ông Nguyễn Thanh Bình (SN 1950) sau khi nghỉ hưu năm
2000, trở về địa phương tiếp tục tham gia các hoạt động, phong
trào của địa bàn dân cư số 4. Ông được Nhân dân tín nhiệm
bầu là Phó Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ban CTMT địa bàn dân
cư số 4. Dù kiêm nhiệm công việc, song ông luôn nỗ lực hoàn
thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2005, ông được Nhân
dân tín nhiệm, cấp trên đồng thuận bầu vào Ban Thường trực
MTTQ phường Lê Đại Hành. Trên cương vị mới, ông luôn tham
mưu cho Ban Thường trực MTTQ phường tuyên truyền, vận
động Nhân dân trên địa bàn phường thực hiện tốt mọi chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước và các quy định của địa phương.
Sau 3 năm cống hiến, năm 2008, ông được bầu giữ chức
vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Từ đó đến năm
2019, ông Nguyễn Thanh Bình luôn là một tấm gương vì dân
của Nhân dân trên địa bàn phường Lê Đại Hành. Với cương
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Ông Nguyễn Thanh Bình (thứ 2 bên phải sang) dự Ngày hội Đại đoàn kết
toàn dân tộc ở KDC.

vị ấy, ông thường xuyên phối hợp với các thành viên Mặt trận
tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước, các phong trào thi đua, CVĐ như: “Toàn dân
đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam
ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tổ chức cho từng hộ gia đình
ký cam kết không vi phạm pháp luật... Bản thân luôn gắn việc
Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI) về
một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay và việc
nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói
đi đôi với làm. Luôn tuyên truyền, cổ vũ và nhân rộng các
nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc
tốt trên mọi lĩnh vực. Ông hiểu rõ từng gia đình, tâm tư
nguyện vọng của các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.
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Với cương vị là Trưởng ban Chỉ đạo CVĐ của phường, ông
chỉ đạo Ban CTMT tại các địa bàn dân cư tích cực tuyên
truyền, vận động, khuyến khích người dân trên địa bàn
phường ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” của phường; vận động
các nhà hảo tâm trên địa bàn giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận
nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; vận động các gia
đình thiện nguyện và những nhà chùa trên địa bàn phường
giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn chăm ngoan, học
giỏi, hàng tháng hỗ trợ từ 250.000 - 300.000 đồng.
Đặc biệt, trong CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM,
đô thị văn minh”, ông Nguyễn Thanh Bình đã hướng dẫn Ban
CTMT tại các địa bàn dân cư thực hiện tốt quy chế dân chủ
với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
Với sự gương mẫu, kiên trì cùng thái độ hòa nhã của ông
trong công tác dân vận, 100% hộ trên địa bàn phường hăng
hái tham gia. Năm 2018, phường có 2 hộ nghèo và 2 hộ cận
nghèo, ông đã cùng Ủy ban MTTQ phường phối hợp với
chính quyền phường hỗ trợ kinh phí cho các hộ gia đình để
kinh doanh thoát nghèo. Từ cuối năm 2018 đến nay, trên địa
bàn phường không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Làm mọi việc công khai, minh bạch
Trong hoạt động công tác, mọi công việc của phường đều
được ông Nguyễn Thanh Bình đưa ra họp bàn trước Ban
Thường vụ MTTQ phường, giao ban Ban CTMT phường cũng
như Hội nghị Ủy ban MTTQ phường để lấy ý kiến công khai
mới triển khai thực hiện. Cũng qua đó, kịp thời phát hiện, bồi
dưỡng kỹ năng vận động Nhân dân cho các tổ dân vận, tạo sự
lan tỏa, đồng thuận giữa cán bộ và Nhân dân.
Từ việc làm tốt công tác tuyên truyền, nhiều năm liên tục,
phường Lê Đại Hành giảm dần các tệ nạn xã hội. Tình hình
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ANCT, TTATXH được bảo đảm; thu nhập bình quân đầu
người được tăng lên, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Hàng năm, trên 90% hộ đạt danh hiệu GĐVH, 85% tổ đạt tổ
văn hóa và 100% địa bàn dân cư văn hóa.
Năm 2019 là năm diễn ra Đại hội MTTQ các cấp, ông
Nguyễn Thanh Bình đã 70 tuổi, nhưng Đảng yêu cầu, Nhân
dân tín nhiệm, ông vẫn tiếp tục tham gia CTMT với cương vị
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường để giúp đỡ dìu
dắt thế hệ lớp sau, phát huy truyền thống đã đạt được và hoàn
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Từ đầu năm đến nay,
ông cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường
phối hợp với các tổ chức thành viên có nhiều hình thức tuyên
truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt công
tác phòng, chống đại dịch COVID-19.
Hai mươi năm tham gia công tác tại địa phương, ông
Nguyễn Thanh Bình là người có đóng góp xuất sắc vào CTMT
của phường. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lê Đại Hành
luôn đạt thành tích xuất sắc cũng như xếp loại tốp đầu của
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng. Nhiều năm liền,
ông Nguyễn Thanh Bình được các cấp khen thưởng; tặng
nhiều giấy khen, Bằng khen. Điều trân quý hơn cả là ông
Nguyễn Thanh Bình luôn nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm
của Nhân dân.
NGUYễN THỊ NGỌC ANH
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NHIỆM VỤ NÀO CŨNG HOÀN THÀNH
XUẤT SẮC
Từ tháng 6/2016, ông Nguyễn
Công Nhân được tín nhiệm bầu làm
Chủ tịch Hội NCT xã Đức Giang,
huyện Hoài Đức nhiệm kỳ 2016 2021. Trước đó hơn 10 năm, ông là
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam xã Đức Giang, nên khi nhận
chức Chủ tịch Hội NCT xã không bỡ
ngỡ, ông cùng BCH đã triển khai
nhiều công việc thiết thực nhằm
nâng cao chất lượng hoạt động của
Ông Nguyễn Công Nhân.
Hội NCT xã và từng chi hội.
Ông cùng BCH Hội chỉ đạo định kỳ 3 tháng 1 lần sinh
hoạt các chi hội thôn đã thành nền nếp. Dành 30 phút đầu
cho sinh hoạt văn nghệ, hội viên ngâm thơ, đọc thơ, 30
phút đọc báo NCT, khoảng 45 phút kiểm điểm việc đã làm
trong 3 tháng, nhiệm vụ công tác cho quý tiếp theo. Vào
quý IV, các chi hội thống kê danh sách NCT trong thôn thọ
tuổi tròn từ 60 trở lên, bàn hướng tặng quà, tổ chức mừng
thọ... Chi hội phổ biến những quy định của MTTQ các cấp
về mừng thọ đảm bảo vui tươi, trang trọng, tiết kiệm, vận
động tới hộ gia đình không tổ chức ăn uống linh đình, mở
tiệc khao vọng tốn kém.
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Ông Nguyễn Công Nhân chia sẻ: Sinh hoạt cuối năm, bàn
việc năm sau, những việc về lễ hội dân gian tháng giêng,
tháng hai, Chủ tịch và Phó Chủ tịch hội luân phiên đến dự
họp với các chi hội, phát biểu ý kiến chỉ đạo của BCH Hội.
Cách làm mới này của BCH đã thu hút rất đông hội viên đến
sinh hoạt, ai cũng phấn khởi vì được cập nhật nhiều thông
tin mới, được tham gia ý kiến bàn việc Hội, số NCT được kết
nạp vào hội ngày càng tăng. Toàn xã Đức Giang phát triển số
hội viên mới năm 2017 là 73 hội viên, năm 2018 là 84 hội
viên, 2019 là 89 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay là
1.573 hội viên.
Ông Nhân tham mưu để HĐND, UBND xã ra nghị quyết
về “Tăng cường chăm sóc và phát huy vai trò NCT”, từ đó huy
động cho quỹ chăm sóc NCT được tăng lên. BCH Hội, các chi
hội có kinh phí thăm hỏi khi hội viên ốm đau.
Toàn hội có 4 CLB thể dục dưỡng sinh tại 4 chi hội
NCT. Hàng ngày không chỉ có NCT tham gia tập luyện, mà
còn thu hút nhiều người tham gia, do đó phong trào rèn
luyện sức khỏe ở các thôn rất sôi nổi. Ngày hội văn nghệ
- thể thao NCT tổ chức ở Nhà văn hóa huyện dịp 1/10 hàng
năm, NCT xã Đức Giang dự thi nhiều tiết mục. Thi đấu
cầu lông đôi nam tuổi 61 - 65, NCT xã đạt giải Nhất, được
Ban tổ chức tặng cờ thi đua 3 năm liền 2017 - 2019. Vừa
qua, tại Hội thi tiếng hát NCT, Hội NCT xã đạt giải Nhất
hội thi... được BTC tặng cờ thi đua Nhất toàn huyện.
Việc khám mắt cho NCT được Hội NCT xã quan tâm, tổ
chức thường xuyên. Năm 2017 và 2018, có 13 cụ được
chuyển lên Viện mắt TW thay thủy tinh thể, UBND xã hỗ
trợ các cụ một phần kinh phí.
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Tích cực tham gia các công tác xã hội, Hội NCT có 10 hội
viên tham gia Ban TTND, 28 hội viên tham gia tổ hòa giải tại
các thôn, 12 hội viên là thành viên Ban GSĐTCCĐ xã.
Chủ tịch Hội cùng tập thể BCH Hội động viên, tích cực
vận động cán bộ, đảng viên, hội viên tới từng chi hội học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”, NCT
chung sức “Xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Động viên NCT
tích cực xây dựng đời sống văn hóa, GĐVH; thi đua làm kinh
tế giỏi; bảo vệ môi trường; giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện
việc cưới, việc tang văn minh, tiến bộ...
Sau nhiều năm chiến đấu ở chiến trường miền Nam, ông
chuyển ngành về công tác tại Sở Văn hóa - Thông tin Hà Tây
đến năm 1994, ông nghỉ hưu. Khi về địa phương, được Đảng
tin, dân mến ông tiếp tục được lãnh đạo xã phân công hơn
10 năm làm Trưởng Đài truyền thanh xã, 10 năm được bầu
làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Dù ông đã qua
cái tuổi “Xưa nay hiếm” nhưng ông vẫn giữ được tác phong
“miệng nói tay làm”, đề ra chương trình hoạt động hội rất bài
bản, vừa mang tính bao quát lãnh đạo chung, vừa đề ra kế
hoạch chỉ đạo cụ thể từng quý, từng chi hội thôn, tham gia
nhiều cương vị lãnh đạo chủ chốt của địa phương như: Phó
Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội NCT, nhiệm vụ nào
cũng hoàn thành xuất sắc.
Ông đã tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND,
UBND, phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận để
xây dựng đội ngũ lãnh đạo chi hội làm việc tận tụy, gần gũi
hội viên, có trách nhiệm với công việc, nắm bắt tâm tư,
nguyện vọng của Nhân dân, đề xuất với cấp ủy, chính quyền
có định hướng lãnh đạo.
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Từ hiệu quả công tác, năm 2016, Hội NCT xã được TW
Hội NCT Việt Nam tặng Bằng khen xuất sắc tiêu biểu
trong phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”. Cá nhân
ông được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng giấy khen.
Nhiều năm, ông Nguyễn Công Nhân đạt đảng viên hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại hội nghị tổng kết 5 năm
(2014 - 2019) phong trào thi đua nêu gương sáng trong
công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ
thống chính trị cơ sở, ông là cá nhân xuất sắc tiêu biểu,
được UBND huyện khen thưởng, biểu dương.
PHạM Sỹ ĐạT

.
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NGƯỜI CÁN BỘ
CỦA ĐỊA BÀN DÂN CƯ
Trong vườn hoa “Người tốt, việc tốt” của phường Lý
Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm) bà Phan Thị Bích Liên - Trưởng
ban CTMT địa bàn dân cư số 6 chính là một tấm gương sáng
tiêu biểu.
Bà Phan Thị Bích Liên sinh năm 1958. Không chỉ là
Trưởng ban CTMT địa bàn dân cư số 6, bà còn là Phó ban
bảo vệ phường, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND phường. Trước

Bà Phan Thị Bích Liên tham luận tại Đại hội MTTQ Việt Nam phường Lý Thái Tổ.
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đó, bà là Tổ trưởng TDP số 28 (1998 - 2010). Với nhiệm vụ
nào, bà cũng làm bằng 100% sự tận tâm và trách nhiệm. Bởi
thế qua nhiều năm công tác ở địa bàn dân cư, bà đã vinh dự
nhận được nhiều danh hiệu cao quý, Bằng khen, giấy khen,
kỷ niệm chương của các cấp, chính quyền, công an, ban
ngành đoàn thể như: Bằng khen của Công an TP về công tác
ANCT, TTATXH trong 10 năm (năm 2015); Giấy khen của
UBND quận Hoàn Kiếm, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn
Kiếm; Kỷ niệm chương của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; Kỷ
niệm chương của Hội LHPN Việt Nam; Kỷ niệm chương của
chính quyền, hoạt động TDP; Nhiều năm đạt danh hiệu
“Người tốt, việc tốt” cấp quận, phường.
Bà Liên rất khiêm tốn khi nói về bản thân mình. Bà nói
những việc bà làm được là thành tích của tập thể, sự chung
sức đồng lòng của Nhân dân. Bà tâm sự: “Phường Lý Thái
Tổ nằm ở trung tâm quận Hoàn Kiếm, trung tâm của Thủ
đô, trái tim của cả nước, nơi có nhiều địa danh lịch sử, có
hai cơ quan đầu não của TP là Thành ủy và UBND. Đây là
vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn về công tác
ANCT, TTATXH. Việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị là
một nhiệm vụ trọng tâm, được Đảng bộ, chính quyền quan
tâm”. Cũng từ suy nghĩ đó bà đã xung phong vào Ban bảo
vệ của phường Lý Thái Tổ, mặc dù trong Ban chưa có ai là
nữ. Do năng lực và nhiệt tình công tác, từ năm 2012 đến
nay, bà được mọi người bầu làm Phó ban bảo vệ phường.
Là Trưởng ban CTMT địa bàn dân cư từ năm 2010 đến
nay, bà Liên luôn coi trọng triển khai cụ thể các phong trào
thi đua yêu nước, các CVĐ do MTTQ, các đoàn thể, chính
quyền phát động. Bà chủ động thường xuyên nhắc nhở
toàn thể bà con sáng thứ bảy cùng nhau quét dọn đường
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phố, kiểm tra việc lấn chiếm vỉa hè kinh doanh buôn bán,
để xe không đúng nơi quy định. Nhờ đó, đường phố ngày
càng phong quang, sạch đẹp. Địa bàn dân cư của bà luôn
là địa bàn dân cư dẫn đầu trong toàn phường, là địa bàn
dân cư văn hóa nhiều năm liên tục.
Mỗi năm đến “Ngày hội hiến máu nhân đạo”, bà Liên
luôn trăn trở suy nghĩ làm sao để vận động được nhiều
người trẻ tham gia hiến máu. Bà và con gái xung phong
hiến máu trong nhiều năm. Cũng bởi thế mà bà đã vận
động được nhiều thanh niên, sinh viên trong địa bàn dân
cư tham gia. Nhờ đó số lượng đơn vị máu thu được hàng
năm của phường luôn vượt chỉ tiêu quận Hoàn Kiếm giao
cho từ 1,5 đến 2 lần.
Tháng 3/2020, tại địa bàn dân cư số 6 có một gia đình
phải cách ly tại nhà 14 ngày vì dịch COVID-19, bà Liên đã
vận động một số nhà hảo tâm cùng các chi hội đoàn thể
góp quỹ để mua nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình bị
cách ly. Đây là nguồn cổ vũ động viên rất lớn để gia đình
đó hoàn thành nhiệm vụ.
Trong cuộc thi “Trưởng ban CTMT giỏi” của 7 địa bàn
dân cư năm 2010, bà Liên cũng vinh dự đạt giải Nhất và
đại diện cho phường tham gia thi cấp Quận. Năm 2013, bà
cũng vinh dự được Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam
phường bầu là một trong 5 người đi dự Đại hội đại biểu
MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm. Với cương vị là Tổ
trưởng tổ đại biểu HĐND nhiều năm, qua hai kỳ bầu cử
HĐND phường, bà luôn dẫn đầu với số phiếu tín nhiệm
cao nhất đơn vị bầu cử. Với tác phong miệng nói, tay làm,
quan tâm đến cán bộ cơ sở, các hộ nghèo, các gia đình
chính sách, bà luôn kịp thời có mặt, ân cần thăm hỏi. Mọi
GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 5

115

người đã quen với hình ảnh bà là người cán bộ luôn tận
tình với dân, việc lớn nhỏ gì cũng gọi đến bà.
Khi hỏi yếu tố nào đã giúp bà hoàn thành xuất sắc mọi
nhiệm vụ, bà Liên bộc bạch: “Điều tôi luôn tâm niệm đó
là thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về tư cách người cán
bộ, việc gì có lợi cho dân thì cố gắng làm”. Ngoài ra, tôi
cũng phải tìm hiểu kỹ công việc, không ngừng học hỏi để
áp dụng vào công việc, luôn coi được làm việc cho dân,
cho phường là có thêm niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc
của tôi”.
Chúng tôi luôn cảm phục, kính trọng bà, một cán bộ
của địa bàn dân cư và luôn mong có nhiều cán bộ như bà,
bởi đó thực sự là những người góp sức rất lớn để xây dựng
một cộng đồng dân cư đoàn kết và vững mạnh.
VŨ KIM NGỌC
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LÀM CÔNG TÁC MẶT TRẬN,
KIÊN TRÌ THÔI CHƯA ĐỦ
Nỗ lực hỗ trợ giải quyết, vận động người dân triển
khai từ những việc nhỏ như VSMT đến các phong trào
thi đua của quận, của phường, bà Lê Minh Hà - Trưởng
ban CTMT địa bàn KDC số 3B, phường Hàng Bài (quận
Hoàn Kiếm) không chỉ mang đến sự tin yêu, mà còn làm
nên một tấm gương sáng về học và làm theo Bác.
Nỗ lực từ việc nhỏ
Ngay từ khi được bầu giữ cương vị Trưởng ban CTMT,
bà Hà dành nhiều thời gian đến từng hộ gia đình để nắm
bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và những vấn đề
phát sinh ở KDC, từ đó kịp thời kiến nghị, đề xuất với Chi
bộ để có các giải pháp hỗ trợ. Trách nhiệm, nhiệt tình, cần
mẫn và gần gũi Nhân dân là những nhận xét mà cán bộ
phường Hàng Bài cũng như người dân dành cho bà.
Bà Hà thường xuyên phối hợp với các thành viên Mặt
trận để tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi
đua, các CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn
minh”, gây quỹ “Vì người nghèo”, quỹ từ thiện nhân đạo
tại địa bàn dân cư.
Bà Hà cho biết: “Mấy năm nay làm Trưởng ban CTMT, vui
nhiều nhưng buồn cũng không ít, không phải ai cũng hiểu
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Bà Lê Minh Hà (bên phải) tặng hội viên phụ nữ chiếc làn nhựa đi chợ
hưởng ứng phong trào hạn chế sử dụng túi nilon.

được cái mình nói, việc mình làm. Nếu những năm đầu
không kiên trì có lẽ cũng chẳng làm nổi. Bởi lẽ, nhiều khi
triển khai công việc mà không được ủng hộ, cũng nản lắm!
Nhưng vì đã nhận trách nhiệm với Chi bộ, với Nhân dân nên
quyết tâm làm cho kỳ được. Lâu dần người dân thấy mình
nhiệt tình, có trách nhiệm cũng tin tưởng hơn”. Uy tín của
bà Hà được vun đắp trong lòng người dân từ sự nỗ lực của
bà trong giải quyết, triển khai từng việc nhỏ như vận động
người dân tổng vệ sinh vào sáng thứ bảy hàng tuần.
Đi từng ngõ, gõ từng nhà
Làm CTMT ở cơ sở, bà Hà đi “từng ngõ, gõ từng nhà”
để vận động, lắng nghe và chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của
Nhân dân, gây dựng phong trào tự quản trong cộng đồng.
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Trong CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn
minh”, bà Hà tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp
Nhân dân tham gia, xây dựng nếp sống văn minh, thực
hành tiết kiệm, thực hiện tốt các tiêu chí về thu nhập, nhà
ở, môi trường; chỉnh trang khuôn viên nhà cửa; thăm hỏi
ốm đau, tặng quà nhân dịp lễ, Tết... Với mong muốn nâng
cao đời sống cho chị em tại địa bàn, bà Hà nỗ lực làm cầu
nối cho phụ nữ địa bàn được vay vốn làm ăn, vận động chị
em đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, cải thiện
đời sống. Đặc biệt trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân
(18/11) hàng năm, bà trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, vận
động Nhân dân khu phố cam kết thực hiện các hương ước,
quy ước, hành vi ứng xử có văn hóa trong cuộc sống hàng
ngày, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và đăng
ký xây dựng GĐVH; tích cực tham gia xây dựng Chi bộ và
các đoàn thể tại KDC vững mạnh...
Thực hiện CVĐ “Ngày vì người nghèo”, “Đền ơn đáp
nghĩa”, bà Hà đã cùng với các thành viên Ban CTMT tổ
chức các cuộc họp với Nhân dân để bàn bạc dân chủ, công
khai; tích cực động viên Nhân dân các KDC đoàn kết chung
tay góp sức chia sẻ với những số phận, những hoàn cảnh
khó khăn. Các khoản đóng góp, ủng hộ của Nhân dân đều
được thực hiện công khai, minh bạch. Với những hoạt
động thiện nguyện mang nhiều ý nghĩa đó đã góp phần
nhân lên tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái” trong
cộng đồng dân cư.
Bà Hà đã cùng với Ban CTMT, các chi hội đoàn thể
thường xuyên vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân.
Nhờ vậy, ý thức của người dân về nếp sống văn minh đô thị
chấp hành tốt. Qua đó, các tuyến ngõ, phố, bộ mặt đô thị
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trong tổ đã khang trang, sạch đẹp hơn. Ngoài ra, bà cùng
với các thành viên Ban CTMT triển khai thực hiện tốt quy
chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của tổ hòa giải để giải
quyết những vụ việc mâu thuẫn từ cơ sở.
Với vai trò là thành viên Chi hội Phụ nữ, bà Hà đã vận
động chị em trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện tốt kế hoạch
hóa gia đình, không sinh con thứ ba, vận động phụ nữ mang
thai và trẻ em đi tiêm phòng vắc xin đầy đủ, theo định kỳ,
trẻ em trong độ tuổi được đến trường đầy đủ, không có tình
trạng bỏ học... Chi hội Phụ nữ phát động phong trào hạn
chế sử dụng túi nilon, bà Hà đã cùng với Chi hội Phụ nữ đi
tuyên truyền vận động từng hộ gia đình sử dụng làn nhựa
mà chi hội phụ nữ phát để đi chợ hàng ngày. Ngoài ra, bà Hà
cùng với cán bộ, hội viên trong Chi hội thành lập CLB Gia
đình “5 không, 3 sạch”, qua đó hội viên phụ nữ thực hiện
tốt các tiêu chí để xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững.
Tấm gương người Trưởng ban CTMT tâm huyết, trách
nhiệm, tận tụy với công việc, luôn đặt lợi ích tập thể lên
trên lợi ích cá nhân như bà Hà thật xứng đáng để mọi người
học tập và noi theo.
NGUYễN CẩM TÚ
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NGườI CÁN Bộ MặT TRậN
CÓ NHIềU SÁNG KIếN TRONG
PHÒNG, CHốNG DịCH COVID-19
Không chỉ đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận
động phòng, chống dịch COVID-19, ông Lê Hồng Phú Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam quận, Trưởng ban vận động quỹ “Vì người nghèo”
quận Hoàn Kiếm còn có nhiều sáng kiến, góp phần tích
cực trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương.
Đầu năm 2020, trong thời điểm dịch COVID-19 diễn
ra rất phức tạp tại Hà Nội cũng như cả nước, với vai trò
là người đứng đầu Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, ông Lê
Hồng Phú đã trực tiếp chỉ đạo các đồng chí trong Ban
Thường trực, cán bộ cơ quan làm tốt công tác nắm tình
hình, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai
công tác tuyên truyền, phát động và ban hành Lời kêu
gọi Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động trên địa bàn quận nêu cao tinh thần yêu nước, lòng
nhân ái, trách nhiệm xã hội chung sức, đồng lòng để
cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, sớm ổn định
cuộc sống.
Ngoài ra, ông Lê Hồng Phú đã vận động Công ty Cổ
phần Thương mại Anh Thư hỗ trợ 13.000 khẩu trang vải
(10.000 chiếc chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà
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Ông Lê Hồng Phú (người thứ 3 từ trái sang) cùng Đoàn lãnh đạo
Quận ủy - HĐND - UBND quận thăm hỏi và ủng hộ Nhân dân
huyện Mê Linh, TP Hà Nội phòng, chống dịch COVID -19.

Nội; 3.000 chiếc cấp phát tới các hộ cận nghèo trên địa
bàn quận), CCB Sư đoàn 337 khu vực Hà Nội (giai đoạn
1988 - 1991) hỗ trợ 150 bộ quần áo bảo hộ y tế phòng,
chống dịch. Phát động kịp thời tới cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội,
nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận
nhiệt tình ủng hộ trên 500 triệu đồng tiền mặt nhằm ủng
hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa
bàn quận Hoàn Kiếm.
Mong muốn thực hiện tốt các biện pháp hỗ trợ, đảm
bảo an sinh xã hội để “không ai bị bỏ lại phía sau”, ông
Phú đã đề nghị Phòng LĐTB-XH quận quan tâm rà soát
chặt chẽ và đề nghị Ban vận động quỹ “Vì người nghèo”
quận quyết định trợ cấp đột xuất tới 101 hộ cận nghèo,
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161 người khuyết tật đặc biệt nặng và 8 người cao tuổi cô
đơn với tổng số tiền là 219.300.000 đồng.
Trong những ngày đầu cả nước chung tay làm tốt công
tác phòng, chống dịch, ông Lê Hồng Phú đã khẩn trương
cùng MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận kịp thời
thành lập 2 Đoàn giám sát về công tác tuyên truyền
phòng, chống dịch tại các cơ sở lưu trú và các cơ sở tôn
giáo trên địa bàn quận. Ngoài ra, ông Phú đã tham gia
nhiều Đoàn của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID19 quận Hoàn Kiếm, đặc biệt trao tặng 5 tấn gạo và 500
thùng mỳ tôm hỗ trợ tới người dân thôn Hạ Lôi, xã Mê
Linh, huyện Mê Linh; đi thăm và tặng quà các gia đình bị
ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19...
Để kịp thời nắm bắt thông tin, ông Phú đã lập một số
nhóm Zalo và đề nghị đội ngũ cộng tác viên Dư luận xã
hội của hệ thống Mặt trận nắm chắc những thông tin dư
luận Nhân dân nhằm thông tin kịp thời đến cơ quan có
thẩm quyền; định hướng dư luận để toàn thể Nhân dân
chung tay phòng, chống dịch trên địa bàn; kịp thời ghi
nhận và cảm ơn các gương người tốt, việc tốt điển hình.
Ngoài ra, Ban CTMT ở địa bàn dân cư trong giám sát việc
triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng,
Nhà nước trong thực hiện tốt các biện pháp hỗ trợ, đảm
bảo an sinh xã hội để “không ai bị bỏ lại phía sau”. Vận
động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, thực
hiện đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y
tế và chính quyền địa phương.
Những việc làm rất tích cực của ông đã góp sức đẩy
lùi dịch bệnh. Nhưng với ông, đó chỉ là những việc nên
làm. Bởi thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo
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đức, phong cách và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, ông Phú đã rút ra bài học cho bản thân mình là
luôn cố gắng hết sức hoàn thành trách nhiệm được giao.
Cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân đều phải có
bổn phận đối với đất nước. Cán bộ, đảng viên phải là
những người đi trước để Nhân dân noi theo. Trách nhiệm
của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí
Minh tựu trung lại là “hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc,
phục vụ Nhân dân”. Ông Lê Hồng Phú xứng đáng là một
bông hoa đẹp trong vườn hoa “Người tốt, việc tốt” của
quận Hoàn Kiếm để các thế hệ trẻ noi theo.
ĐặNG BÍCH NGỌC
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MIỆNG NÓI, TAY LÀM
Trên đường vào KDC số 11 (phường Hoàng Văn Thụ,
quận Hoàng Mai) tôi gặp 1 người đàn ông đang dán lên tường
của KDC những tấm áp phích tuyên truyền về phòng, chống
dịch COVID-19. Sau lời chào, tôi hỏi thăm về ông Hoàng Đức
Hùng - Bí thư Chi bộ KDC 11, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy
ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Văn Thụ, ông cười vui
vẻ và nói ông chính là người tôi đang cần tìm.
Sau phút chuyện trò, ông dẫn chúng tôi thăm sân chơi
thể thao có đầy đủ dụng cụ TDTT tại Lô 6, Đền Lừ I. Trước
đó, nơi này là ô đất trống, bỏ hoang nhiều năm cỏ dại mọc
um tùm, là nơi đổ rác thải gây ô nhiễm môi trường và cửa
hàng bia lấn chiếm. Với sự quyết tâm cao, ông đã bàn bạc
với tập thể lãnh đạo KDC kiên quyết, kiên trì vận động để
giải tỏa việc lấn chiếm đất công của cửa hàng bia và dọn rác
thải. Đồng thời, ông cùng cán bộ KDC tuyên truyền vận
động xã hội hóa số tiền trên 100 triệu đồng để cải tạo biến
mảnh đất trống bị lấn chiếm thành một sân chơi thể thao
phục vụ Nhân dân. Với cương vị là Phó Chủ tịch Thường
trực MTTQ Việt Nam phường, ông đã cùng Ban Thường
trực phường phát động vận động ủng hộ công tác phòng,
chống dịch được hàng nghìn chiếc khẩu trang, gần 3 tấn
gạo, nhiều loại lương thực khác và hơn 100 triệu đồng tiền
mặt cho công tác phòng, chống dịch của phường.
GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 5

125

Ông Hoàng Đức Hùng tặng quà hộ nghèo.

Được biết, trước tình trạng các hộ dân làm lồng sắt,
“chuồng cọp” cơi nới trái phép tại các khu chung cư Đền
Lừ I, phường Hoàng Văn Thụ, ông đã cùng cán bộ KDC
họp bàn về việc thực hiện chỉnh trang đô thị, tháo gỡ
phần cơi nới lồng sắt, “chuồng cọp” tại các nhà chung cư.
Đây là một việc làm khó, động chạm tới kinh tế và sinh
hoạt của các hộ dân, nhưng với sự vào cuộc tích cực của
Ban CTMT, TDP nên 115/141 hộ đã tự tháo dỡ. Riêng gia
đình ông Hùng tuy không nằm trong diện phải tháo dỡ
nhưng ông đã vận động người thân nêu gương tháo dỡ
trước và vận động ngay một số nhà bên cạnh cùng thực
hiện. Việc đó đã lan tỏa ra các hộ khác và được Nhân dân
đánh giá rất cao. Bản thân ông Hùng được tham gia báo
cáo điển hình tại Hội nghị Tổng kết công tác dân vận của
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quận Hoàng Mai. Ông Hùng cho rằng, là cán bộ, ngoài
công tác lãnh đạo, chỉ đạo chung, bản thân cũng cần đầu
tàu gương mẫu trong mọi công việc, miệng nói, tay làm
để làm gương cho Nhân dân noi theo và tạo sức lan tỏa
cao. Đặc biệt, công tác dân vận, công tác tập hợp phát
huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân là việc phải làm
thường xuyên. Người cán bộ Mặt trận không những “trận
nào cũng có mặt” mà còn phải gương mẫu, “miệng nói,
tay làm”, trách nhiệm, nghiên cứu tài liệu thực tiễn công
tác từ đó tìm ra biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp
với tình hình ở cơ sở mới mong đạt hiệu quả công việc
cao nhất.
NGUYễN THỊ NHÀI
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GƯƠNG SÁNG NGƯỜI CÁN BỘ MẶT TRẬN
Nếu có dịp đi qua TDP số 9 + 11 phường Thanh Trì (quận
Hoàng Mai) bạn sẽ bắt gặp mái đê rực rỡ với những luống hoa
khoe sắc được trồng ngay ngắn, thẳng hàng. Để có được cảnh
quan cỏ cây tươi đẹp khoe sắc ngày hôm nay ít ai biết nơi đây
trước kia cỏ dại mọc um tùm, ngổn ngang phế thải. Đi tiếp vào
trong KDC là đường, ngõ sạch đẹp và yên bình. Trao đổi với
ông Phạm Hoàng Tú - Trưởng ban CTMT TDP 9 + 11 về hình
ảnh đẹp này, ông chỉ nói “việc tôi làm có đáng gì đâu, việc nhỏ
mà, còn nhiều người làm tốt hơn tôi nhiều”.
Được biết tại khu vực đê này, nhiều năm trước là một trong
những điểm nóng về nạn đổ rác thải sinh hoạt, phế liệu xây
dựng chất thành từng đống gây ô nhiễm môi trường. Trước
tình hình đó, chính quyền địa phương đã giao cho Ban CTMT
của TDP phối hợp với cấp ủy, tổ trưởng TDP cùng các ban,
ngành và Nhân dân vào cuộc.
Xác định đây là việc khó, phức tạp vì triền đê đi qua TDP 9+11
dài tới gần 1 km, ông Tú đã cùng với tổ trưởng TDP, các đoàn thể
tổ chức họp lãnh đạo chủ chốt trước nhằm quán triệt và triển khai
từng giai đoạn, tiếp theo là tổ chức họp dân, thành lập các tổ để
huy động sức dân. Đầu tiên vận động Nhân dân dọn rác, phát
quang mái đê, đổ rác đúng giờ và nơi quy định. Nhiều hộ gia đình
sinh sống ở sát triền đê, tự làm đoạn đê trước mặt nhà mình và có
sự hỗ trợ của KDC theo từng nhóm được phân công. Sau một thời
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Ông Phạm Hoàng Tú trao thưởng các gia đình có thành tích
tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

gian, toàn bộ tuyến đê đã được dọn sạch. Tuy nhiên, để duy trì và
tạo cảnh quan cho toàn bộ triền đê này, ông Phạm Hoàng Tú cùng
Ban CTMT, TDP đã kiên trì vận động DN và Nhân dân đóng góp
công sức và số tiền gần 1 tỷ đồng để cải tạo đất, mua các loại hoa
hồng, cúc, bỏng... về trồng. Trước việc làm này, người dân trên địa
bàn rất phấn khởi nên đã tích cực tham gia thay phiên nhau chăm
sóc duy trì vườn hoa.
Nguyên là cán bộ giảng dạy Trường Cán bộ quản lý
NN&PTNT 1, năm 2002, ông Phạm Hoàng Tú nghỉ hưu và
tiếp tục tham gia các hoạt động của địa phương. Qua nhiều
vị trí công tác luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, ông
và gia đình luôn gương mẫu vận động cộng đồng dân cư chấp
hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách,
pháp luật của Nhà nước, luôn hưởng ứng nhiệt tình mọi
phong trào thi đua. Gia đình nhiều năm liền đều đạt GĐVH.
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Bản thân là một đảng viên liên tục đạt danh hiệu Đảng viên
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (từ năm 2010 đến năm 2019),
được Đảng ủy phường khen thưởng.
Với cương vị Trưởng ban CTMT, ông đã tích cực tuyên
truyền, vận động các tổ chức đoàn thể tham gia các phong trào
thi đua, giữ VSMT, ANCT, TTXH trên địa bàn. Cùng với cán bộ
TDP vận động Nhân dân hưởng ứng phong trào xây dựng đời
sống văn hóa nên hàng năm, số GĐVH đều đạt trên 90%,
không xảy ra tệ nạn như nghiện hút, cờ bạc, bạo lực và vi phạm
pháp luật trên địa bàn.
Ngoài việc tham gia đóng góp các loại quỹ, ông và gia đình còn
tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo như đóng góp kinh phí
giúp đỡ cháu bé ở Thanh Hóa mổ tim, giúp đỡ hộ nghèo ở Ứng
Hòa, Mỹ Đức hàng chục triệu đồng để xây mới, sửa nhà dột nát.
Ủng hộ tiền mua quà cho các cháu học sinh trường bán trú Lũng
Thầu, Hà Giang, trường Kim Nọi ở Mù Căng Chải, Yên Bái. Thăm
hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng ở Đông Triều, Quảng Ninh. Ngay tại
địa phương, ông cũng luôn tích cực thăm hỏi, giúp đỡ bà con hàng
xóm mỗi khi ốm đau hoặc khó khăn, hoạn nạn. Những việc làm
tốt đẹp của ông đã được các cấp, các ngành ghi nhận và biểu
dương, bản thân ông luôn gương mẫu để con cháu noi theo.
Năm 2016, ông Phạm Hoàng Tú được Chủ tịch UBND TP
Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” về “đã kịp thời phát
hiện và tố giác tội phạm về môi trường góp phần tích cực tham
gia đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo vệ môi trường trên
địa bàn TP”. Năm 2018, ông được UBND quận Hoàng Mai
khen thưởng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.
NGUYễN THỊ NHÀI
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LÀM CHO DÂN HIỂU, DÂN TIN
“Muốn làm tốt công tác dân vận
thì phải gần dân, sát dân, hiểu rõ
tâm tư nguyện vọng của dân để từ
đó có cơ sở giải thích thỏa đáng
những băn khoăn, thắc mắc của
người dân. Khi dân hiểu, dân tin
mình thì công việc thành công. Đây
là tâm sự, nhưng cũng là bài học
kinh nghiệm sau hơn 10 năm ở
cương vị Trưởng ban CTMT của bà
Hoàng Thị Tình - TDP số 2, phường
Bà Hoàng Thị Tình.
Việt Hưng, quận Long Biên.
Sau khi nghỉ hưu, bà về địa phương sinh hoạt tại Chi bộ
2, Đảng bộ phường Việt Hưng, quận Long Biên, từ tháng
3/2008 đến nay, bà được KDC tín nhiệm bầu làm Trưởng ban
CTMT TDP.
TDP nơi bà công tác và sinh sống nhiều năm liền giữ
vững danh hiệu KDC văn hóa, cộng đồng dân cư văn minh,
thanh lịch. Để có được danh hiệu này, bà bảo đó là công
sức chung của tất cả mọi người trong tổ vì đã xây dựng được
tinh thần đoàn kết, biết chia sẻ, động viên nhau kịp thời để
vượt qua khó khăn. Nhưng nói là vậy, chứ người dân trong
tổ, ai cũng biết bà đã đổ nhiều công sức, tình cảm cho cộng
đồng cư dân nơi đây. Bởi lẽ những năm trước kia, trình độ
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dân trí của người dân không đồng đều, nhiều gia đình có
hoàn cảnh éo le. Do cơ chế chuyển đổi đất nông nghiệp
của phường Việt Hưng để xây dựng khu đô thị mới, nhiều
gia đình làm nông nghiệp chưa thích ứng kịp để chuyển đổi
nghề, rồi những điểm nóng như việc tranh chấp đất đai,
mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình... đã làm bà
mất ăn, mất ngủ mong mỏi tìm cách hòa giải êm thấm
những bất đồng.
Với tâm niệm, muốn giải quyết việc của dân thì phải gần
dân, sát dân, mới hiểu tâm tư nguyện vọng của họ để từ đó
có sự giải thích phù hợp, có tình, có lý. Hơn nữa, để dân
tin, dân yêu thì mình phải gương mẫu, phải làm trước. Nói
là làm, bà vận động chồng và các con cùng chia sẻ, giúp đỡ
người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, gia đình
bà và các con dành hàng triệu đồng để công đức xây dựng
đình chùa, khu tưởng niệm Bác Hồ nhân dịp ngày Tết, ngày
lễ hội truyền thống làng Trường Lâm. Bằng những việc cụ
thể hàng ngày bà cũng đã chủ động tìm hiểu qua các kênh
để nắm bắt tình hình địa phương, của TDP, của các gia đình
hàng xóm nơi bà sinh sống. Cứ thế, mưa dầm thấm lâu, đến
nay bà hiểu tính cách từng người, từng gia đình, rồi thông
qua đó động viên người tốt, việc tốt và lấy đó để vận động
mọi người cùng tham gia ủng hộ. Ngoài việc là Trưởng ban
CTMT, bà còn tham gia 2 nhiệm kỳ BCH Chi hội Phụ nữ
TDP. Cùng với thực hiện mô hình “Dân vận khéo” Chi hội
Phụ nữ TDP số 2 do bà tham gia luôn đẩy mạnh việc học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
về việc thực hành tiết kiệm. Bà chủ động bàn với Chi hội
trưởng phụ nữ vận động hội viên tiết kiệm 100.000
đồng/năm. Bà cũng tình nguyện cho chi hội vay 5.000.000
đồng để Chi hội cho hội viên vay làm kinh tế không lấy lãi.
132

GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 5

Cùng là phụ nữ, hơn bao giờ hết bà luôn thấu hiểu những
khó khăn, vất vả mà người vợ, người mẹ trong gia đình phải gánh
chịu. Một số phụ nữ nuôi con nhỏ có chồng lâm bệnh nặng rồi
qua đời, phụ nữ đơn thân mắc bệnh hiểm nghèo... đều được bà
chia sẻ và giúp đỡ kịp thời. Năm 2014 và 2015, bà hỗ trợ cho gia
đình bà Hoàng Thị Mai là hội viên phụ nữ có chồng mất, phải
nuôi con một mình số tiền là 4.000.000 đồng. Năm 2016, bà tặng
quà cho chị Nguyễn Thị Hồng Nhung và chị Lương Thị Hải Hà là
hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn (500.000 đồng/người).
Cũng năm 2016, bà vận động chồng, các con hỗ trợ TDP
11.000.000 đồng để lắp đặt điều hòa tại phòng họp Nhà văn hóa,
nơi sinh hoạt của 300 hộ dân tại KDC. Năm 2019 - 2020, hỗ trợ
mỗi tháng 500.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Luyến và bà Nguyễn
Thị Bình mắc bệnh hiểm nghèo.
Các hoạt động từ thiện nhân đạo do MTTQ và chính
quyền các cấp phát động luôn được các tầng lớp Nhân dân
trong tổ hưởng ứng tích cực, hiệu quả. Nhiều năm liền, quỹ
từ thiện của TDP số 2 luôn dẫn đầu phường Việt Hưng.
Hơn 11 năm làm công tác dân vận, bà cùng gia đình mình
góp công, góp sức để xây dựng KDC văn minh, thanh lịch,
giúp đỡ, tạo cơ hội cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn
vươn lên thoát nghèo bền vững. Tình hình ANCT, TTXH trên
địa bàn luôn ổn định.
Sống chân tình, cởi mở và tấm lòng nhân ái, bao dung, bà
Hoàng Thị Tình luôn được cán bộ và Nhân dân TDP số 2 tin
yêu, kính trọng. Gia đình bà nhiều năm liền đạt danh hiệu
GĐVH tiêu biểu. Bản thân bà là Đảng viên hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ 16 năm liên tục. Năm 2018, bà Hoàng Thị Tình được
tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp TP.
LÊ THỊ CHƯƠNG
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TÂM HUYẾT VỚI CÔNG VIỆC CỦA DÂN
Với kinh nghiệm 12 năm làm công tác Đảng, ông Nguyễn
Duy Phi - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT TDP 14 phường
Đức Giang, quận Long Biên là người rất gần dân, hiểu dân,
tâm huyết với công việc của dân. Chính vì vậy, ông luôn được
Nhân dân tin yêu quý mến.
23 năm gắn bó trong lực lượng quân đội Nhân dân Việt
Nam, tháng 3/1999, ông Nguyễn Duy Phi nghỉ hưu về sống
cùng gia đình tại TDP 14 phường Đức Giang khi với 45 tuổi.
Là một đảng viên trẻ, nên ông mong muốn làm được việc gì
đó để đóng góp cho sự phát triển của địa phương. 10 năm
liên tục (từ 1999 - 2008) ông tham gia cấp ủy Chi bộ 14, rồi
Phó Bí thư Chi bộ, Chi hội phó CCB... Tại Đại hội Chi bộ
nhiệm kỳ 2020 - 2022, ông được Chi bộ bầu giữ chức Bí thư
Chi bộ - Trưởng ban CTMT TDP 14 phường Đức Giang. Đến
nay, ông đã có 21 năm tham gia công việc của dân trong đó
có 12 năm liên tục là Bí thư Chi bộ TDP 14. Ông luôn tự nhủ:
Muốn được Nhân dân tín nhiệm, phải nhiệt tình với công
việc. Khi tiếp thu chủ trương, đường lối của cấp trên phải kịp
thời trao đổi, bàn bạc trong tập thể lãnh đạo Chi bộ và Ban
CTMT rồi tuyên truyền cho Nhân dân hiểu, thực hiện tốt.
Muốn vận động Nhân dân bản thân mình và gia đình phải
gương mẫu đi đầu. Bất kỳ trong hoàn cảnh, cương vị công tác
nào cũng phải phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ
Hồ” hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.
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Ông Nguyễn Duy Phi (thứ 2 từ trái sang) tham gia hiến máu nhân đạo.

TDP 14 phường Đức Giang hiện tại có 425 hộ với 1.660
nhân khẩu. Chi bộ 14 có 52 đảng viên đang sinh hoạt và 49
đảng viên sinh hoạt theo Quyết định 76-QĐ/TW. Nhiều năm
qua, nhất là từ cuối năm 2019 khi Bí thư Chi bộ đảm nhiệm
phụ trách CTMT TDP, ông Phi đã cùng tập thể cấp ủy, các chi
hội đoàn thể: CCB, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, NCT, CTĐ...
triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều công việc có lợi cho
cộng đồng dân cư, tạo khối đoàn kết thống nhất ở địa phương.
Từ khi có Chương trình 03-CT/QU về trật tự văn minh đô thị,
VSMT, do làm tốt công tác dân vận, khi thì tuyên truyền, lúc
kiên quyết xử lý vi phạm, Nhân dân TDP 14 luôn giữ sạch, đẹp
môi trường, trật tự lòng đường vỉa hè không bị lấn chiếm. Điểm
nhấn là năm 2019 đã huy động được 30 triệu đồng từ nguồn
kinh phí “xã hội hóa” để mua hàng trăm chậu hoa, cây cảnh
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bài trí ở 04 ngách phố: 466/41; 466/65; 644/49; 47/638 phố
Ngô Gia Tự tạo nên tuyến đường hoa đủ màu sắc. Ai đi ngang
qua cũng ngợi khen “Tuyến đường Xanh - Sạch - Đẹp - Văn
minh TDP 14”. Có thể khẳng định đây là công trình tiêu biểu
của cán bộ Nhân dân TDP 14 trong đó Chi hội Phụ nữ đi đầu
thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch đẹp - văn minh” của quận Long Biên năm 2019. Nhiều năm
qua, TDP liên tục đạt TDP văn hóa các cấp. Các tổ chức chính
trị - xã hội đạt TSVM xuất sắc tiêu biểu; Chi bộ 14 nhiều năm
đạt Tổ chức Đảng TSVM - hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng
chí Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT Nguyễn Duy Phi liên tục
đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ 2008
đến 2019.
Từ đầu năm đến nay, ông cùng tập thể Chi ủy, Ban CTMT
đã vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh những chỉ thị,
quy định của Chính phủ và địa phương Ban CTMT đã cùng
chung tay chống dịch COVID-19, đồng thời vận động ủng hộ
14,8 triệu đồng để hỗ trợ những người gặp khó khăn trong
cuộc sống. Với tinh thần luôn gương mẫu đi đầu, tâm huyết
với công việc của dân, ông Nguyễn Duy Phi sẽ cùng tập thể cấp
ủy, Ban CTMT TDP 14 tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm
vụ trong thời gian tới.
PHạM ĐứC BÁCH
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PHÓ BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN
GƯƠNG MẪU
Nghỉ hưu ngót 30 năm (từ năm 1991), nhưng bà Quỳnh
chưa một ngày nghỉ việc - Đó là nhận xét của cán bộ, người
dân phường Ngọc Thụy, quận Long Biên khi nói về bà Phạm
Thúy Quỳnh - Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Phó
ban CTMT.
Gần 70 tuổi, nhưng ở bà Phạm Thúy Quỳnh vẫn toát lên
sự nhanh nhẹn, tự tin và cởi mởi. Bà cũng là gương mặt
quen thuộc tại nhiều Hội nghị tuyên dương các cá nhân
tiêu biểu của phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, vì đã có
nhiều cống hiến, đóng góp cho quê hương thứ hai này với
tất cả tâm huyết, sức lực của mình.
Tiếp xúc với bà và nghe bà kể về quá trình công tác
liên tục gần 30 năm liên tục sau khi nghỉ hưu mới biết,
ẩn sau một thân hình mảnh mai đó là một nghị lực lớn
lao, một tình yêu thương con, cháu; sự hiếu nghĩa của
người con dâu với mẹ chồng già yếu và đặc biệt là tinh
thần, trách nhiệm với cộng đồng. Nói về công việc, bà
bảo: “Dân tín nhiệm, quý mến thì mình làm thôi. Quan
trọng là phải coi họ như người thân của chính mình, lắng
nghe tìm hiểu tâm tư, tình cảm của họ để kịp thời tháo
gỡ, chia sẻ thì khi mình cần họ sẽ ủng hộ”.
GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 5

137

Bà Phạm Thúy Quỳnh (người đứng giữa) đi vận động Nhân dân
ủng hộ các loại quỹ nhân đạo, từ thiện.

Học tập tấm gương đạo đức của Bác Hồ và luôn thấm
nhuần lời dạy của Bác “Dễ trăm lần không dân cũng chịu,
khó vạn lần dân liệu cũng xong”, bà Phạm Thúy Quỳnh đã
không mệt mỏi, không ngần ngại cùng người dân vượt qua
những khó khăn thiếu thốn từ những ngày đầu khi TDP còn
là thôn Gia Quất. Với cương vị lãnh đạo TDP, không biết bao
nhiêu lần trên những đoạn đường, trong từng con ngõ nhỏ
mang dấu chân bà, khi thì đi nhắc nhở về công tác vệ sinh
môi trường, đổ phế thải, vật liệu xây dựng, khi thì đến nhắc
nhở tuyên truyền về công tác an ninh trật tự, lúc đến thăm
hỏi tặng quà người già, ốm đau, gia đình chính sách, vận
động ủng hộ các loại quỹ nhân đạo từ thiện. TDP 11 của bà
nhiều năm liền đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các
chỉ tiêu thi đua, các loại quỹ: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người
nghèo”, NCT, CTĐ... đều đạt tỷ lệ cao từ 120 đến 189%.
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Đặc biệt năm 2016 - 2017, được sự quan tâm của quận,
phường đầu tư nâng cấp đường, kè ao và xây dựng trường
THCS cùng với dự án giãn dân trên địa bàn của TDP 11, bà
Quỳnh đã cùng lãnh đạo tổ, Ban CTMT tuyên truyền, vận
động, phân tích để người dân hiểu mục đích, ý nghĩa của
các dự án. Với phương châm: mưa dầm thấm lâu và gần
dân, sát dân; thực hiện dân chủ, công khai, nên trên 20 hộ
dân của TDP nằm trong diện GPMB xây dựng trường THCS
Ngọc Thụy II và dự án giãn dân đều tự nguyện sẵn sàng bàn
giao mặt bằng.
Với vai trò vừa là Phó Bí thư Chi bộ lại là Tổ trưởng
kiêm Phó Ban CTMT của TDP, bà Quỳnh luôn ý thức trách
nhiệm phải biết lắng nghe, tập hợp được các ý kiến,
nguyện vọng chính đáng của Nhân dân từ đó đề ra các
biện pháp, hình thức sinh hoạt phù hợp với TDP, để mỗi
cuộc họp trở thành diễn đàn sinh hoạt chính trị, tư tưởng
văn hóa của người dân. Cùng với đó là phát huy quyền
làm chủ của dân để cùng bàn bạc, xây dựng quy ước cho
TDP. Chính vì vậy, mọi việc lớn nhỏ của TDP 11 đều nhận
được sự đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, để người dân tin
tưởng, đồng thuận, bản thân bà Quỳnh cũng luôn, tích
cực đi đầu tham gia các hoạt động VHVN - TDTT, cùng tổ
xung kích của TDP làm tốt công tác VSMT tại các điểm
công cộng như Hội trường TDP, vườn hoa cây xanh dọc
tuyến đê thuộc địa bàn tổ quản lý.
Công việc xã hội đã vậy, trong gia đình, bà phạm Thúy
Quỳnh luôn là người vợ, người mẹ, người bà gương mẫu
chu đáo. Con cháu của bà đều là những công dân tốt,
chấp hành và thực hiện nghiêm chủ trương đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Gia đình bà
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hàng năm đều đạt GĐVH. Bản thân bà cũng nhận được
nhiều phần thưởng cao quý. Trong dịp tổng kết 3 năm
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh (2011
- 2014), bà được Quận ủy Long Biên khen thưởng trong
học và làm theo Bác. Năm 2012 - 2016, bà được Quận ủy
Long Biên khen thưởng Đảng viên hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ 5 năm liền. Được Chủ tịch UBND quận Long
Biên tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2018; năm
2019, bà được Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tặng giấy
khen và Đảng bộ phường khen thưởng.
Với sự tận tình trong công tác xã hội, giản dị, gương mẫu
trong cuộc sống, bà Phạm Thúy Quỳnh - Phó bí thư Chi bộ,
Tổ trưởng, Phó ban CTMT TDP 11 xứng đáng với niềm tin
yêu của Nhân dân trong tổ, xứng đáng với sự tin tưởng của
lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền phường Ngọc Thụy.
NGUYễN HồNG PHƯƠNG
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NỮ CÁN BỘ MẶT TRẬN TIÊU BIỂU
Nhiều năm làm công tác theo
dõi điển hình tiên tiến và tấm
gương người tốt, việc tốt, tôi đặc
biệt ấn tượng và cảm phục bà
Nguyễn Thị Chuyển - Ủy viên Ủy
ban MTTQ Việt Nam phường Đức
Giang, quận Long Biên trước các
việc làm từ thiện nhân đạo vô
cùng ý nghĩa của người phụ nữ
này. Thời thanh xuân đứng trong
hàng ngũ thanh niên xung phong
Bà Nguyễn Thị Chuyển.
tham gia chống Mỹ cứu nước, sau
đó đi học và về làm việc tại cơ quan Nhà nước, khi nghỉ hưu
bà về sinh sống cùng gia đình ở TDP số 22, phường Đức
Giang. Mặc dù đến tuổi nghỉ ngơi, nhưng bà vẫn hăng hái,
nhiệt tình tham gia các hoạt động tại địa phương. Ở bất kỳ
vị trí nào bà cũng luôn được Nhân dân quý mến, tin yêu vì
gương mẫu đi đầu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được
giao. Chính vì vậy, bà được tín nhiệm bầu tham gia nhiều
chức danh như Ủy viên BCH Hội CCB, Chi hội trưởng Phụ
nữ, Trưởng ban CTMT, đặc biệt bà là Trưởng ban từ thiện
và nhân đạo của TDP số 22 do chính bà thành lập.
Với trách nhiệm của người cán bộ TDP, bà đã tham mưu
với Bí thư Chi bộ và Tổ trưởng dân phố tuyên truyền vận
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động các tổ chức đoàn thể và Nhân dân tích cực tham gia
công tác vệ sinh làm trong sạch môi trường sống của tổ
thiết thực hưởng ứng phong trào “Vì một Long Biên Xanh
- Sạch - Đẹp - Văn minh” mà quận phát động. Không chỉ
huy động hội viên duy trì hoạt động vệ sinh môi trường
toàn bộ không gian TDP 22 và khu vực xung quanh trường
Tiểu học Đức Giang mà từ cuối năm 2019, bà đã có sáng
kiến xây dựng “Bức tường cây xanh” trong khuôn viên trụ
sở TDP, thay đổi diện mạo Nhà văn hóa TDP để biến nơi
đây thành một địa chỉ xanh. Chỉ trong một thời gian ngắn
cùng với các đoàn thể, lãnh đạo TDP bà Nguyễn Thị Chuyển
đã huy động được gần 50 triệu đồng, bản thân bà ủng hộ 6
triệu đồng từ kinh phí phụ cấp Trưởng ban CTMT TDP để
trồng hơn 300 chậu hoa cây xanh có giá trị, 10 ghế đá
granito, 3 xích đu xung quanh khuôn viên Nhà văn hóa, vẽ
bích họa trên các bức tường vào Nhà văn hóa, tạo không
gian, môi trường thoáng mát, sạch sẽ cho Nhân dân sinh
hoạt, vui chơi, hạn chế dịch bệnh. Đây cũng chính là thông
điệp tuyên truyền mọi người cùng tham gia chống dịch qua
những việc thiết thực nhất. Từ đầu năm 2020, khi dịch
COVID-19 xuất hiện, bà đã xung phong làm truyên truyền
viên tích cực vận động người dân trong liên gia, trong tổ và
cộng đồng tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.
Cùng với đó, bà đã vận động được 29,2 triệu đồng để mua
200 khẩu trang, 60 bánh xà phòng, 960kg gạo và 7,2 triệu
đồng tiền mặt ủng hộ các hộ dân nghèo, hộ khó khăn trên
địa bàn phường và các lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Phối hợp cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
phường đến từng gia đình hộ nghèo, cận nghèo để trao
tặng những phần quà ấm áp tình nghĩa và tuyên truyền
hướng dẫn người dân cách phòng, chống dịch bệnh.
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Bằng tấm lòng và cả nhiệt huyết của người cán bộ Mặt
trận, bà Nguyễn Thị Chuyển đã cùng người dân phường
Đức Giang nói chung và TDP 22 nói riêng đã nghiêm túc
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, giữ
gìn sự bình yên, đoàn kết, tương thân tương ái trong khu
dân cư. Chính những tấm gương sáng như bà Chuyển đã
tạo lên sức mạnh đoàn kết, xây dựng khối phố vững mạnh
và đó cũng là nhân tố góp phần đẩy lùi dịch bệnh, mang lại
sự bình yên an toàn của cả cộng đồng.
Công cuộc chống dịch COVID-19 vẫn còn lâu dài, vì vậy
sự tin tưởng đồng lòng, chung sức của toàn dân là điều rất
cần thiết. Đây là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính
trị, của tất cả các cấp các ngành, các cơ quan đoàn thể,
nhưng cũng là trách nhiệm công dân của mỗi người. Những
tấm gương như bà Nguyễn Thị Chuyển sẽ là một điểm sáng
để Nhân dân noi theo học tập.
NGUYễN HUY SƠN
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HỌC TẬP VÀ LÀM THEO DI CHÚC
CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Ông Nguyễn Xuân Thủy sinh ra trong một gia đình
nông dân nghèo ở xóm Trại, thôn Lâm Hộ, xã Thanh Lâm,
huyện Mê Linh. Theo tiếng gọi của Tổ quốc, tháng 2/1983,
ông lên đường nhập ngũ vào quân đội. Trải qua quá trình
phục vụ trong quân ngũ, ông luôn hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ, được đơn vị kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt
Nam. Đến năm 1988, ông Thủy phục viên trở về địa
phương bắt tay vào xây dựng gia đình và phát triển kinh tế.
Từ năm 2017 đến nay, ông được Chi bộ tín nhiệm bầu giữ
chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, Trưởng ban
CTMT thôn Lâm Hộ, xã Thanh Lâm.
Với ý chí và tâm niệm của một người lính, ông luôn đau
đáu mình phải làm điều gì đó góp phần xây dựng quê hương
ngày càng phát triển hơn, Nhân dân phấn khởi, đoàn kết
cùng nhau xây dựng NTM, đô thị văn minh. Nói đi đôi với
làm, ông bắt tay vào làm những công tác xã hội mà cấp ủy,
chính quyền các cấp triển khai thực hiện. Những việc ông
làm tuy không lớn nhưng mang lại nhiều lợi ích thiết thực
cho Nhân dân; góp phần đưa chủ trương, chính sách của
Đảng và Nhà nước đến gần dân và được thực thi hiệu quả.
Trong công tác xã hội quyên góp các loại quỹ: “Vì người
nghèo”, “Vì biển, đảo Việt Nam”, “Đền ơn đáp nghĩa”... ông
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Ông Nguyễn Xuân Thủy (người thứ 4 từ trái sang) được khen thưởng cấp TP
tại Hội nghị “Hà Nội 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị”.

luôn đi đầu gương mẫu và vận động Nhân dân cùng thực
hiện, từ năm 2015 đến 2018, ông cùng với các ban ngành,
đoàn thể trong thôn đã vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”
được 6.500.000 đồng, quỹ “Vì người nghèo” được 6.000.000
đồng; quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” được 7.000.000 đồng.
Ngoài ra, năm 2017, 2018, ông cùng với Ban CTMT của thôn
tuyên truyền các mạnh thường quân đóng góp quỹ “Vì biển,
đảo Việt Nam” được 3.000.000 đồng, vận động quỹ “Vì
người nghèo” được 4.500.000 đồng, quỹ “Xóa đói giảm
nghèo” được 3.000.000 đồng.
Từ năm 2014 đến 2019, thực hiện đề án xây dựng NTM
ở địa phương, ông tham mưu cho cấp ủy, chi bộ, lãnh đạo
thôn, Ban CTMT thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận
động để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, thực hiện tốt
xã hội hóa trong việc xây dựng NTM. Cụ thể, vận động số
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tiền 18.000.000 đồng làm sân Nhà văn hóa thôn, 8.500.000
đồng mua sắm vật chất Nhà văn hóa; khuôn viên Nhà văn
hóa với trị giá 120.000.000 đồng. Vận động Nhân dân ủng
hộ 69 cây xanh, với trị giá 42.000.000 đồng để trồng trên
tuyến đường phía Đông Bắc của làng. Vận động đoàn viên
Chi đoàn thôn ủng hộ 6 cột đèn cao áp trong sân bóng đá;
12.000.000 đồng để xây móng sân bóng của thôn. Vận
động các gia đình hiến 38,5m2 đất để làm đường giao
thông xóm ngõ.
Với những thành tích đạt được, nhiều năm liền ông được
nhận Bằng khen, giấy khen của TP, của huyện, Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP, huyện... Đặc biệt, tại Hội nghị “Hà Nội 50 năm
thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị”, ông Nguyễn
Xuân Thủy vinh dự là 1 trong 10 cá nhân tiêu biểu có thành
tích xuất sắc của TP, là 1 trong những tấm gương điển hình
được phát sóng trên Chương trình “Nhớ lời Bác dạy” năm
2019... Nhưng, đối với ông được giúp đời, giúp người làm cho
cuộc sống hạnh phúc, ý nghĩa, tràn ngập tiếng cười mới là phần
thưởng cao quý hơn cả, tiếp thêm động lực cho ông không
ngừng cống hiến vì cộng đồng. Dù cuộc sống gia đình còn gặp
những khó khăn, nhưng ông Nguyễn Xuân Thủy luôn phát
huy bản chất cán bộ làm CTMT học tập, lao động và rèn luyện
theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xứng đáng là tấm
gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.
NGUYễN MINH KIÊN
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GƯƠNG SÁNG CỦA XÃ LIÊN MẠC
Trong những năm qua tôi thấy
ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng
ban CTMT thôn Yên Mạc, xã Liên
Mạc, huyện Mê Linh là một tấm
gương tiêu biểu trong CTMT tại
địa phương.
Trong hoạt động, ông luôn
làm tốt vai trò tham mưu, tranh
thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp
ủy Chi bộ, phối hợp tốt với chính
quyền và các đoàn thể, Nhân dân
Ông Nguyễn Tiến Dũng.
ở trong thôn để phát huy hiệu
quả. Ông luôn chủ động thời gian đến các hộ gia đình trong
thôn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và những
vấn đề phát sinh ở KDC để kiến nghị đề xuất với Chi bộ,
chính quyền có giải pháp tháo gỡ kịp thời, quan tâm giúp
đỡ người dân, nhất là đối với hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn trong thôn.
Với kinh nghiệm trong CTMT, ông luôn tuyên truyền,
vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các quy định
của địa phương. Tôn chỉ hoạt động của ông là bản thân
mình phải gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của địa
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phương, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động,
tập hợp đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia mang lại
hiệu quả cao nhất, đồng thời tạo sự đồng thuận xã hội, phát
huy sức mạnh đại đoàn kết nhằm hoàn thành mọi nhiệm
vụ được giao. Chính vì vậy, các phong trào ở thôn, xóm
được đông đảo bà con Nhân dân đồng tình ủng hộ tham
gia đạt được những kết quả đáng mừng.
Từ năm 2014 đến năm 2019 đã phối hợp với các ban
ngành, đoàn thể trong thôn vận động các nhà hảo tâm,
Nhân dân trong thôn ủng hộ được tổng số tiền
69.580.000 đồng về quỹ: “Vì người nghèo”, “Ủng hộ đồng
bào bị lũ lụt”, “Vì biển, đảo Việt Nam”. Hàng năm, cứ vào
Ngày hội đại đoàn kết, Mặt trận thôn phối hợp với các ban
ngành còn trao quà cho các hộ gia đình nghèo, khó khăn
và các GĐVH tiêu biểu trị giá bằng 24.000.000 đồng. Đặc
biệt là đầu năm 2020, trong khi cả thế giới nói chung, Việt
Nam nói riêng gồng mình để phòng, chống dịch COVID19, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Liên Mạc đã xây
dựng kế hoạch cụ thể triển khai công tác tuyên truyền
phòng, chống dịch bệnh đến các tổ chức chính trị, các tổ
chức thành viên, các Ban CTMT ở các thôn, xóm và toàn
thể Nhân dân, tuyên truyền cho toàn thể Nhân dân hiểu
rõ về dịch bệnh COVID-19 để có biện pháp phòng, chống
dịch cho đúng cách. Tuyên truyền những thông tin chỉ đạo
của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương về phòng
chống dịch COVID-19 nhằm nâng cao nhận thức của cán
bộ, công chức, viên chức người lao động và Nhân dân đối
với công tác phòng, chống dịch bệnh, phải coi việc phòng,
chống dịch như “chống giặc” nhằm bảo vệ sức khỏe, tính
mạng cho mọi người dân.
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Với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm vì cộng đồng, các
nhà hảo tâm, các mạnh thường quân cùng bà con Nhân
dân đã ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 đợt 1 với tổng
số tiền 52.872.000 đồng; 2.498,5kg gạo;169 thùng mì tôm;
123kg mì gạo; 1 thùng sữa tươi; 1.600 chiếc khẩu trang;
1.800 quả trứng... và một số thực phẩm khác.
Để đạt được những kết quả đó, có đóng góp tích cực
của ông Nguyễn Tiến Dũng. Ông đã phối hợp, tham mưu
cho cấp ủy Chi bộ, phối hợp với các thành viên triển khai
thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của
địa phương nhất là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM,
đô thị văn minh”. Những năm qua, ông luôn thực hiện hoàn
thành tốt các nhiệm vụ, được Nhân dân trong thôn, các cấp
lãnh đạo địa phương rất tin tưởng và ghi nhận.
TRỊNH THỊ ĐỊNH
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TẤM GƯƠNG DÂN VẬN KHÉO
Cuộc sống xung quanh chúng ta
có những con người rất bình dị đã
có những đóng góp thầm lặng, tên
tuổi tuy không được vinh danh trên
các phương tiện thông tin đại chúng
nhưng lại là tấm gương để biết bao
người xung quanh phải học tập.
Vâng, có một người như vậy, bà đã
khiến tôi rất khâm phục bởi lòng
nhiệt tình, với bản lĩnh tuyệt vời của
một người con quê hương Hai Bà
Bà Nguyễn Thị Nhàn.
Trưng. Người tôi muốn nói đến là bà
Nguyễn Thị Nhàn - Thành viên Ban CTMT thôn Thường Lệ,
xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh. Bà là tấm gương sáng trong công
tác dân vận khéo.
Thấm nhuần lời dạy của Bác, là một đảng viên, bà luôn
lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ
nam, là phương hướng cho mọi hoạt động trong cuộc sống,
nhằm xây dựng nền nếp gia đình, làm gương cho con cháu
và tạo phong trào thi đua sôi nổi ở KDC, thắt chặt tình làng
nghĩa xóm, giúp nhau cùng tiến bộ. Tham gia CTMT nhiều
năm nay, nói đi đôi với làm, bà luôn gương mẫu, tận tụy và
trách nhiệm nên được Nhân dân tin yêu, quý trọng. Với tinh
thần trách nhiệm, nhiệt tình, sâu sát với Nhân dân, luôn lắng
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nghe và phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của Nhân dân
với cấp ủy Đảng, chính quyền, bà đã góp phần tích cực trong
việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Điển hình một số việc bà đã thực hiện rất tốt, có tính lan
tỏa như: Khi có chủ trương, định hướng của cấp trên về việc
tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp kinh phí để thực
hiện mô hình lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trong KDC, đảm
bảo giao thông đi lại và an ninh trật tự trong KDC. Thấy được
lợi ích của mô hình, bà bắt tay vào làm ngay. Bản thân gia đình
bà tiên phong thực hiện, rồi bà tới vận động các gia đình cán
bộ, đảng viên gương mẫu trước, sau đó lần lượt đến từng hộ
trên các tuyến đường. Nhiều hộ ban đầu cho rằng không cần
thiết, nhưng nhờ bà kiên trì tuyên truyền đã hiểu được những
lợi ích mang lại cho chính gia đình mình và ủng hộ nhiệt tình.
Công tác vận động đóng góp kinh phí rất thuận lợi. Hơn 100
hộ trong KDC đã tham gia, mỗi hộ đóng góp 200.000 đồng để
mua trên 1.000m dây điện và 32 bóng đèn compact, máng che
và các phụ kiện liên quan, để lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng
trên các cột điện dân dụng có sẵn chạy dọc theo các trục
đường; khoảng cách mỗi bóng cách nhau từ 30m - 50m. Công
tác quản lý vận hành đường điện bằng 02 công tơ điện, đặt chế
độ hẹn giờ tự động. Thấy được hiệu quả từ mô hình, các khu
khác còn lại trong thôn lần lượt triển khai thực hiện. Thành
công của mô hình có sự đóng góp công sức rất lớn của cá nhân
bà Nguyễn Thị Nhàn. Giờ thấy đường ngõ sáng sủa, đi lại thuận
lợi, mọi người trong khu cũng thầm cảm ơn bà đã có công
tuyên truyền, kêu gọi vận động.
Việc đảm bảo VSMT cũng được bà chú trọng tuyên truyền,
vận động Nhân dân thực hiện rất tốt. Trên đường từ nhà ra
ngõ, khi đưa cháu đi học hay khi đi làm... hễ thấy đoạn đường
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nào có rác bẩn, là bà lại vận động các hộ ở đoạn đó làm công
tác vệ sinh luôn. Hàng ngày, bà vận động các hộ gia đình trong
KDC quét dọn sân, cổng và đoạn đường gần nhà, để rác gọn
gàng vào thùng đựng rác hoặc bao tải; tổng vệ sinh khơi thông
cống rãnh vào các buổi cuối tuần và trước các đợt lễ, Tết. Cứ
như vậy lâu dần, nay đã thành nền nếp.
Công tác hòa giải cũng được bà tích cực tham gia. Nhiều
vụ việc mâu thuẫn gia đình, hàng xóm, bà đều nắm bắt và
nhẹ nhàng phân tích cho các bên; chuyện lớn hóa nhỏ,
chuyện nhỏ cho qua.
Bà Nhàn chia sẻ: “Để tuyên truyền, vận động Nhân dân,
theo tôi trước hết bản thân mình phải gương mẫu, đi đầu
trong các phong trào ở địa phương. Với hành động và việc
làm cụ thể của người cán bộ Mặt trận đó chính là đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đông đảo quần
chúng Nhân dân tham gia mang lại hiệu quả cao nhất. Đồng
thời, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn
kết của cán bộ và Nhân dân nhằm hoàn thành mọi nhiệm
vụ được giao”.
NGUYễN THỊ QUÝ
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GƯƠNG SÁNG Ở HỒNG SƠN
Ai có dịp về thăm xã Hồng Sơn (huyện Mỹ Đức) hỏi
thăm đến bà Hoàng Thị Đàn - nguyên là Trưởng ban CTMT
thôn Trung, Đội trưởng CLB dưỡng sinh thì không ai là
không biết.
Bà Hoàng Thị Đàn năm nay ở tuổi 75, dáng người nhỏ
nhắn, nhanh nhẹn. Với 35 năm tham gia BCH Hội Phụ nữ
xã và là Chi hội trưởng Hội Phụ nữ kiêm công tác dân số
của thôn Trung, bà luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao. Mặc dù tuổi cao, bà Đàn không tham gia công tác Hội
Phụ nữ nhưng với năng lực và sự nhiệt tình, từ năm 2008,
bà được Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hồng Sơn hiệp
thương giới thiệu vào Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và làm
Trưởng ban CTMT thôn Trung cho đến cuối năm 2019.
Mặc dù mức thù lao trách nhiệm được rất ít, nhưng là
người có tinh thần hăng say nhiệt huyết công việc chung,
nên bà Đàn đã vận động Nhân dân trong thôn tích cực làm
kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa các
giống lúa mới có năng suất cao vào canh tác. Đáng lưu ý,
bà còn tích cực vận động Nhân dân thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí, bỏ hủ tục, không ăn uống linh đình trong
đám tang. Việc cưới chỉ mời mở rộng một lần, từ lần 2 trở
đi chỉ mời anh em thân thiết. Ngoài ra ở thôn Trung, Nhân
dân đã bỏ hẳn việc hút thuốc lá trong việc đám. Việc vận
động xây dựng quỹ: “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp
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Đội văn nghệ thôn biểu diễn tiết mục do bà Hoàng Thị Đàn đạo diễn dàn dựng.

nghĩa”..., bà đều triển khai, năm nào thôn cũng hoàn
thành và vượt chỉ tiêu giao.
Là người có uy tín trong thôn Trung, khi địa bàn có
việc gì xảy ra, như tranh chấp đất đai, tài sản, hôn nhân...
bà luôn có mặt kịp thời để hòa giải. Với kỹ năng dân vận
khéo và uy tín, bà đã phối hợp hòa giải thành công nhiều
cặp vợ chồng đã làm đơn ly hôn, mang lại hạnh phúc gia
đình cho họ.
Bà Đàn còn tổ chức đội văn nghệ hát chèo với 15 diễn
viên, nhạc công và đến nay đã duy trì được 12 năm. Đội đã
tập được nhiều trích đoạn chèo biểu diễn cho các thôn
trong xã, được Nhân dân khen ngợi. Từ năm 2012 đến nay,
đội đã tham gia biểu diễn ở TP, ở huyện và đoạt giải Nhì tại
Hội thi liên hoan hát chèo không chuyên của TP. Không
dừng ở đó, bà Đàn còn xây dựng CLB dưỡng sinh, thu hút
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trên 30 người tham gia. Nhiều năm nay, đội đều tham gia
hội thao của huyện và đạt giải cao. Nhiều người ở thôn
Trung nhận xét, nếu không có bà Đàn chắc các hoạt động
phong trào trên sẽ không thể duy trì đến ngày hôm nay.
Không chỉ “giỏi việc nước”, về với công việc trong họ
hàng, bà Đàn cũng luôn tháo vát. Trong xây dựng NTM, bà
Đàn đã vận động Nhân dân hiến đất làm đường xóm, trong
đó có gia đình bà Nguyễn Thị Thắm đã hiến hơn 10m2 đất.
Từ năm 2003 đến năm 2017, thôn Trung 3 lần được công
nhận Làng văn hóa, trên 94% số hộ đạt GĐVH và trong đó
có công lao đóng góp đáng kể của bà Hoàng Thị Đàn. Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã luôn nhận xét bà
Đàn thật sự hết lòng vì việc chung, luôn gương mẫu đi đầu
mọi công việc, đóng góp nhiều thành tích cho thực hiện
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019 2024, bà Đàn được UBND xã Hồng Sơn tặng giấy khen do
có thành tích xuất sắc trong CTMT.
Tháng 12/2019, bà Hoàng Thị Đàn thôi không làm
Trưởng ban CTMT thôn Trung, nhưng bà vẫn duy trì tốt
CLB dưỡng sinh, CLB hát chèo, Tổ trưởng tổ phụ nữ cao
tuổi. Các thành viên luôn nức lòng khen ngợi bà Đàn, một
tấm gương sáng ở quê hương Hồng Sơn.
NGUYễN VĂN LUYệN

.
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NGƯỜI CÁN BỘ MẶT TRẬN
PHÁT HUY VAI TRÒ LÀ CẦU NỐI XÂY DỰNG
KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
TDP số 3, phường Cầu Diễn,
quận Nam Từ Liêm được thành lập
trên nền tảng của TDP số 15, 16 và
một nửa của TDP số 17 với gần 500
hộ gia đình và xấp xỉ 1.800 nhân
khẩu. Cơ cấu dân cư chủ yếu là cán
bộ công chức, cán bộ phục vụ
trong các đơn vị lực lượng vũ trang
đã nghỉ hưu, một phần làm nghề
tự do, buôn bán nhỏ lẻ. Số hộ có
nhà cho sinh viên, người lao động
Ông Trần Văn Lập.
thuê là khá nhiều.
Xác định được đặc điểm tình hình của TDP mình, và
cho rằng đây là một thách thức không nhỏ, ông Trần Văn
Lập, Trưởng ban CTMT TDP số 3 đã tranh thủ sự giúp đỡ
của Đảng ủy, MTTQ phường, chi ủy, các đồng chí đảng viên
trong chi bộ, các chi hội đoàn thể chính trị - xã hội cũng
như Nhân dân để gây dựng mối đoàn kết thống nhất tại
TDP. Nhờ đó, với trách nhiệm là Trưởng ban CTMT, ông đã
triển khai một cách thuận lợi các nhiệm vụ sâu rộng trên
tất cả các mặt công tác. Ông luôn hiểu rõ việc Ban CTMT
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đóng vai trò là cầu nối giữa Chi bộ, TDP với Nhân dân
thông qua hệ thống các tổ chức thành viên của tổ chức
mình. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, luôn có ý thức xây
dựng khối đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau nên mối quan hệ
tốt đẹp giữa cán bộ, đảng viên với Nhân dân của TDP số 3
ngày càng được củng cố vững chắc.
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, ông luôn
nhanh chóng, kịp thời triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ
đạo của cấp trên, của cấp ủy, chính quyền địa phương, của
chi bộ thông qua các CVĐ, các phong trào thi đua yêu
nước. Ông luôn tranh thủ tuyên truyền, vận động Nhân
dân nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng
đồng. Trong thời gian vừa qua, ông đã cùng với Ban CTMT
đi từng nhà, rà từng hộ kiểm tra và đồng thời tuyên truyền
vận động Nhân dân nghiêm túc thực hiện những quy định
của Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống
dịch COVID-19 và ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID19 của quận, nhiều hộ gia đình đã tích cực tham gia ủng
hộ cả vật chất, hiện vật qua nhiều hình thức như: Trực
tiếp, chuyển khoản về tài khoản của TW, TP, tin nhắn về
tổng đài... Bản thân ông cùng gia đình đã ủng hộ 5 triệu
đồng cho TDP.
Từng là giảng viên Đại học Thương mại nghỉ hưu, nên
ông luôn hiểu việc làm công tác vận động phải có sự tin
tưởng và đồng thuận của Nhân dân thì mọi việc mới đạt
kết quả tốt nhất. Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình,
ông đã tổ chức các phong trào để hoàn thành xuất sắc các
nhiệm vụ, đưa TDP số 3 khởi sắc về mọi mặt, ông luôn
được cán bộ và Nhân dân TDP số 3, phường Cầu Diễn
tin tưởng.
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Ông luôn tâm niệm rằng: “Người cán bộ làm CTMT có
vai trò quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn
dân, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân. Cán
bộ làm CTMT là làm những công việc để Đảng mạnh, chính
quyền vững và Nhân dân đoàn kết yên vui. Những người
làm CTMT là những người có uy tín trong cộng đồng và có
tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng “Ăn cơm nhà, vác tù và hàng
tổng”... Có như vậy mới hoàn thành được nhiệm vụ tại cơ
sở”. Và ông cũng xác định trong thời gian tới CTMT vẫn còn
nhiều thách thức, khó khăn trong củng cố, giữ vững và phát
huy các phong trào ở TDP. Vì vậy đòi hỏi mỗi thành viên
trong Ban CTMT phải có phương pháp tốt, đổi mới trong
công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, luôn học tập,
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và
tinh thần nhiệt huyết để có thể hoàn thành nhiệm vụ mà
Nhân dân đã giao phó.
Ông tâm sự, với thời gian làm Trưởng ban CTMT thì việc
muốn vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong
trào, các CVĐ thì bản thân và gia đình phải luôn gương mẫu,
đi đầu và luôn nghiêm chỉnh chấp hành. Bên cạnh đó, thì việc
xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh là điều vô cùng
quan trọng và cần thiết, điều này đòi hỏi sự cố gắng nỗ lực
của mỗi cá nhân trong tập thể, dù đó là tập thể nhỏ hay tập
thể lớn thì điều quan trọng nhất là sự gương mẫu của người
đứng đầu.
GIANG MINH
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LUÔN VÌ CÁI CHUNG
“Tôi vốn dĩ là công an xã, luôn mang trong mình hiệu
lệnh của ngành và truyền thống “Anh bộ đội Cụ Hồ” nên
luôn cố gắng làm sao cho xứng đáng với truyền thống ấy”.
Ông Nguyễn Hữu Khoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm đã tâm sự như
vậy khi nói về công việc ông đang đảm nhiệm.
Ông Nguyễn Hữu Khoa, sinh năm 1967, quê ở xã Xuân
Phương, huyện Từ Liêm. Năm 1987, ông lên đường nhập
ngũ và chiến đấu ở vĩ tuyến Hà Tuyên (nay là Hà Giang),
đến năm 1988, ông xuất ngũ trở về quê hương và là thương
binh 4/4. Về phục viên, ông không vì mình là thương binh
mà ngại lao động, ỷ lại trợ cấp hàng tháng của Nhà nước.
Ông đã tự nguyện tham gia các phong trào cùng với đoàn
Thanh niên và bắt tay ngay vào sản xuất nông nghiệp theo
mô hình VAC. Với những hoạt động tích cực đóng góp cho
quê hương, ông liên tục được TP, huyện Từ Liêm tặng nhiều
Bằng khen, giấy khen... điển hình như: Năm 1997, ông
được Sở NN&PTNT tặng Bằng khen đã có thành tích xuất
sắc trong công tác khuyến nông 5 năm (1993 - 1997); năm
2001, ông được Hội LHTN TP Hà Nội công nhận là “DN trẻ
tiêu biểu TP Hà Nội”; năm 1999, ông được UBND TP công
nhận là “Người tốt, việc tốt” cấp TP...
Đến năm 2002, ông là Phó công an xã kiêm Phó thôn
và Phó bí thư Chi bộ TDP số 5; đến tháng 11/2013, ông
được cấp ủy tín nhiệm giới thiệu để hiệp thương cử là Chủ
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Ông Nguyễn Hữu Khoa (đứng giữa) tiếp nhận ủng hộ
của Công ty TNHH Sơn Lâm.

tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Phương, huyện Từ
Liêm. Năm 2014, xã Xuân Phương chia tách và thành lập
thành 2 phường Xuân Phương và Phương Canh (thuộc
quận Nam Từ Liêm), ông tiếp tục được cấp ủy tín nhiệm
bầu vào Ban Thường vụ Đảng ủy và giới thiệu để hiệp
thương cử vào vị trí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
phường Phương Canh khóa I, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và tiếp
tục tái cử khóa II, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Phát huy những thành tích cá nhân đã đạt được và đặc biệt
là với tinh thần đầy nhiệt huyết, ông đã cùng với cán bộ, lãnh
đạo phường Phương Canh trải qua những khó khăn, vất vả
ngay từ ngày đầu mới thành lập. Với phẩm chất Anh bộ đội cụ
Hồ và bản chất người chiến sĩ Công an Nhân dân, ông có
phương châm làm việc “Đặt công việc lên hàng đầu vì trách
nhiệm, vì tập thể, không vì lợi ích cá nhân”. Ông luôn phấn
đấu hoàn thành mọi công việc được giao với trách nhiệm luôn
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ở mức cao nhất, đôi khi là hy sinh cả việc cá nhân. Ngoài công
việc chính là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, ông
còn kiêm Phó Bí thư Chi bộ cơ quan UBND, Phó Chủ nhiệm
UBKT Đảng ủy, Trưởng ban pháp chế HĐND phường...
Dưới sự lãnh đạo và dẫn dắt của ông Nguyễn Hữu Khoa,
CTMT của phường Phương Canh luôn được triển khai kịp thời,
sâu rộng và luôn được cán bộ, đảng viên trong các TDP ủng hộ
và hưởng ứng. Ông cho biết: “Trước hết bản thân tôi phải gương
mẫu đi đầu. Từ sinh hoạt đến công tác hàng ngày phải thực hiện
nguyên tắc tập trung dân chủ, luôn vì cái chung không màng
lợi ích riêng tư”. Phường Phương Canh là một phường không
lớn, có 8 TDP và với dân số là gần 22 nghìn người, nên để làm
tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn
phường là việc không hề đơn giản, hiện nay với sự phát triển
không ngừng của quận Nam Từ Liêm nói chung và phường
Phương Canh nói riêng, thì việc dân số cơ học tăng nhanh và
đa dạng luôn là vấn đề được quan tâm. Với kinh nghiệm nhiều
năm làm công an, ông rất hiểu tính phức tạp của việc di biến
động dân cư, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, vận động
và nắm bắt tình hình dư luận trong Nhân dân.
Ông luôn tranh thủ sự đồng tình và trách nhiệm của các bác
Trưởng ban CTMT đồng thời là Bí thư các chi bộ ở TDP để triển
khai các nhiệm vụ đảm bảo tính hiệu quả và tiết kiệm thời gian.
Các quỹ do MTTQ phường phát động hàng năm thường xuyên
đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao. Ngoài ra ông cũng luôn tranh
thủ các tấm lòng hảo tâm của cá nhân, DN trên địa bàn để cùng
quan tâm, chia sẻ bớt khó khăn cho những hộ nghèo, hộ cận
nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Trong
thời gian vừa qua, khi cả nước chung tay phòng, chống dịch
COVID-19, thì phường Phương Canh cũng không ngoại lệ. Ngoài
việc tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn chấp hành
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tốt các hướng dẫn của Bộ Y tế, còn chấp hành tốt việc thực hiện
giãn cách xã hội. Trong thời gian này, ông luôn cùng tập thể Mặt
trận phường Phương Canh không quản khó khăn, vất vả thường
xuyên tổ chức các hoạt động quan tâm, chăm lo đến các đối
tượng yếu thế trong xã hội. Hỗ trợ gần 500 suất quà là các nhu
yếu phẩm như: Gạo, mì tôm, trứng, lạc, dầu ăn, khẩu trang... với
tổng giá trị quy ra tiền là gần 200 triệu đồng.
Không chỉ được đồng nghiệp quý mến, nể phục, khi nhắc
đến ông Khoa, thì ở Phương Canh có lẽ những người dân ở
TDP số 1, 2, 8 không ai không nhớ việc vào năm 2016. Ni trưởng
trụ trì chùa Nhổn qua đời do tuổi cao sức yếu, nhưng với quan
điểm truyền thống và nguyện vọng của nhà chùa, đồng môn
của cụ muốn an táng Cụ trong chùa. Thời điểm này ông Khoa
đang ốm và sốt cao liên tục, nhưng ông không hề quản ngại
khó khăn, cứ uống thuốc hạ sốt là ông lại cùng với cấp ủy, chính
quyền và các chi hội đoàn thể, Nhân dân các TDP 1, 2, 8 tổ chức
các buổi trao đổi làm việc, để nắm tâm tư nguyện vọng của nhà
chùa, của Nhân dân và làm công tác vận động, thuyết phục để
nhà chùa hiểu và đồng ý đưa Ni trưởng đi hỏa táng đảm bảo
tang văn minh, tiến bộ, VSMT. Kết quả của việc này thể hiện sự
đoàn kết, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, chính quyền và Nhân
dân phường Phương Canh trong đó có sự đóng góp không nhỏ
của ông Khoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.
Chia sẻ kinh nghiệm công tác, ông Nguyễn Hữu Khoa cho
biết ông luôn tâm niệm một điều: “Luôn nhớ lời Bác Hồ dạy về
tinh thần trách nhiệm, nhất là chống chủ nghĩa cá nhân, nên
khi làm việc tôi luôn đặt tập thể lên cao nhất”.
MINH GIANG
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NGƯỜI PHỤ NỮ LÀM CÔNG TÁC
THANH TRA, GIÁM SÁT
Với chị Nguyễn Thị Ngọc Thảo - Phó Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm thì
công tác TTND, GSĐTCCĐ đối với chị không hề xa lạ. Chị
được giao nhiệm vụ và trực tiếp phụ trách công tác TTND
và GSĐTCCĐ đã gần 2 nhiệm kỳ nay, nhưng chị luôn cho
rằng làm thanh tra, làm giám sát là việc không hề dễ, chị
luôn thấm nhuần lời Bác dạy “Thanh tra là công việc rất
quan trọng. Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới.
Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt,
gương mờ thì không soi được. Vì thế cán bộ Thanh tra phải
rèn luyện đạo đức cách mạng...”.
Trong suốt quá trình là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam phường Mỹ Đình 2 đồng thời là Trưởng ban TTND,
Trưởng ban GSĐTCCĐ, chị luôn gương mẫu chấp hành
nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt
mọi nhiệm vụ được giao. Chị thường xuyên làm tốt công
tác tham mưu cho lãnh đạo xem xét giải quyết các đơn thư,
khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền. Ngoài việc làm công tác
thanh tra, chị luôn chủ động tổ chức các hoạt động giám
sát việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, thành lập các
Ban GSĐTCCĐ và tổ chức giám sát có hiệu quả các công
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trình dự án cải tạo
đường, rãnh thoát
nước trên địa bàn
phường, các dự án
xây dựng trường học
Mỹ Đình 2, xây dựng
Nhà văn hóa TDP số
10, tuyến đường Lê
Đức Thọ - Phạm
Hùng... trên địa bàn
phường.
Chị cho biết: “Làm
công tác TTND ở
phường là công việc
rất phức tạp, thì công
Chị Nguyễn Thị Ngọc Thảo tặng quà
tác GGSĐTCCĐ cũng
cho người nghèo.
là công việc khó khăn
không kém, đòi hỏi người thực hiện phải có chuyên môn,
có phẩm chất đạo đức tốt, đồng thời phải có tính kiên nhẫn
và có khả năng giao tiếp, vận động, thuyết phục mới có thể
hoàn thành được nhiệm vụ được giao phó”. Tuy nhiên với
tinh thần trách nhiệm và tính cần cù, thường xuyên nghiên
cứu văn bản mới, có tư duy và phương pháp làm việc khá
khoa học và với phương châm làm việc “Khách quan, công
tâm, có tình có lý và luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp
của Nhân dân và đồng nghiệp” nên chị đã hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ được giao, đúng quy định của pháp luật.
Với sự nỗ lực của cá nhân và tập thể Ủy ban MTTQ Việt
Nam phường Mỹ Đình 2 và Ban TTND, GSĐTCCĐ đã có
nhiều chuyển biến tích cực. Bằng trách nhiệm và tinh thần
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trong công tác thanh tra, giám sát và đặc biệt là công tác sau
giám sát, luôn được chị chú trọng. Qua đó đã phát hiện các
vi phạm, sai sót trong xây dựng về chất lượng, chủng loại vật
tư, thi công không đúng thiết kế ban đầu... Qua đó, có ý
kiến với chủ đầu tư, đồng thời kiến nghị với chính quyền để
chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm kịp thời.
Không những thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công,
chị chủ động cùng với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam phường Mỹ Đình 2 thường xuyên triển khai thực hiện
có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác năm và
chuyên đề. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân
dân tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân,
tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước và các quy định của địa phương. Đặc biệt là các Chỉ
thị của Thủ tướng về thực hiện phòng, chống dịch bệnh
COVID-19, tuyên truyền đến Nhân dân thực hiện tốt các
phong trào thi đua yêu nước và các CVĐ.
Chia sẻ về công việc của mình, chị tâm sự: “Làm người
cán bộ Mặt trận tốt là không hề dễ dàng vì phải làm tốt
việc tập hợp, thu hút được mọi người và phải là khối đại
đoàn kết toàn dân thì làm cán bộ TTND và thực hiện
nhiệm vụ GSĐTCCĐ lại càng không dễ. Vì bản thân phải
có trình độ chuyên môn và luôn gương mẫu đi đầu, luôn
đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu thì mới thực hiện được
tốt nhiệm vụ mình đang làm. Người cán bộ Mặt trận phải
rèn luyện không ngừng về tinh thần, bản lĩnh và thường
xuyên gắn bó sâu sát với Nhân dân, lắng nghe tâm tư,
nguyện vọng của Nhân dân thì mới có thể hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao”.
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Tâm huyết với công việc, chị cùng tập thể Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ Đình 2 công khai,
minh bạch các công việc đã triển khai, đặc biệt là công tác
vận động các loại quỹ do Nhân dân ủng hộ hàng năm, công
tác hỗ trợ, tặng quà từ nhiều nguồn quỹ ở địa phương và
các dịp lễ, Tết cho các đối tượng gia đình chính sách, người
có công, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội...
Suốt quá trình công tác, chị luôn suy nghĩ, thành tích
của cá nhân chính là thành tích của tập thể. Chính vì vậy,
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ Đình
2 luôn là một trong những tập thể đi đầu và được Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Nam Từ Liêm
công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng
năm. Cá nhân chị năm 2016, đã được Ủy ban MTTQ Việt
Nam TP Hà Nội tặng Bằng khen vì có thành tích sắc trong
hoạt động TTND, ngoài ra chị thường xuyên được UBND
quận Nam Từ Liêm, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Nam Từ
Liêm tặng giấy khen.
MINH GIANG

.
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GƯƠNG CHỦ TỊCH MẶT TRẬN XÃ
TIÊU BIỂU
Ông Vũ Văn Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phúc Tiến, huyện Phú
Xuyên là cán bộ gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy với công
việc, được Đảng tin, dân mến.
Trưởng thành từ cơ sở, ngay khi giữ cương vị Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phúc Tiến (năm 2013), để làm
tốt vai trò của mình trong việc tập hợp, vận động quần
chúng, ông Vũ Văn Nam dành nhiều thời gian về các thôn
để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và những
vấn đề phát sinh, từ đó kiến nghị, đề xuất với Đảng bộ xã
để có các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ người dân, nhất là các
gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo. Trách nhiệm, nhiệt
tình, cần mẫn và gần gũi là những nhận xét mà cán bộ và
người dân xã Phúc Tiến dành cho ông Nam.
Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô
thị văn minh”, ông Nam đã trực tiếp hướng dẫn cơ sở tổ
chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện
tốt các tiêu chí NTM; vận động Nhân dân góp tiền của, ngày
công, vật liệu chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, khuôn viên
nhà cửa, giúp đỡ các hộ gia đình nghèo xây, sửa nhà ở; chăm
lo thăm hỏi người nghèo, khó khăn khi ốm đau, tặng quà
nhân dịp lễ, Tết... Với sự vào cuộc tích cực của MTTQ, từ
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Ông Vũ Văn Nam tham luận tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam
huyện Phú Xuyên lần thứ XVIII.

năm 2015 đến nay, Nhân dân xã Phúc Tiến đã đóng góp
được trên 10 tỷ đồng góp phần hoàn thành 28,2km đường
bê tông thôn xóm, 12,5km kênh mương nội đồng, xây mới
5 Nhà văn hóa thôn... Người dân cũng ủng hộ hàng chục
triệu đồng để xây dựng cơ sở vật chất thực hiện phổ cập giáo
dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và trường THCS đạt chuẩn quốc
gia... Cùng với đó, việc ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đạt
121,6 triệu đồng, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt 75 triệu
đồng; Quỹ chăm sóc NCT trên 70 triệu đồng, vận động Quỹ
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được số tiền 50 triệu
đồng. MTTQ xã và các tổ chức thành viên tham gia giám sát
tốt việc xây, sửa 14 nhà cho người có công với cách mạng và
nhà cho hộ nghèo. Các hoạt động VHVN, TDTT như bóng
đá, bóng chuyền hơi, cầu lông, đi bộ thể dục buổi sáng được
duy trì đều đặn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho
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bà con cũng được Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
thường xuyên quan tâm.
Hàng năm, ông Nam cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã hướng dẫn các thôn tổ chức Hội nghị đại biểu
Nhân dân, bàn xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; tổ chức
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) ở các KDC; tích
cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh... Do
làm tốt công tác tuyên truyền, nhiều năm liên tục, xã Phúc Tiến
không có các tệ nạn xã hội. Tình hình ANCT, TTXH được bảo
đảm; thu nhập bình quân/đầu người tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo
chỉ còn 1,21%. Hàng năm, trên 90% hộ đạt danh hiệu GĐVH,
100% thôn đạt Làng văn hóa. Xã Phúc Tiến đã được UBND TP
Hà Nội công nhận đạt chuẩn NTM.
Chia sẻ kinh nghiệm trong CTMT, ông Nam cho biết, để
tuyên truyền vận động Nhân dân, trước hết bản thân phải có
trình độ hiểu biết các hoạt động Mặt trận, gương mẫu đi đầu
trong mọi công việc, quy tụ được đội ngũ cán bộ đoàn kết thống
nhất, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, sâu sát các
thôn, các đoàn thể để nắm bắt tình hình. Trong công tác, chú
trọng đổi mới nội dung hoạt động, cùng với Ban Thường vụ,
BCH Đảng bộ xử lý kịp thời các tình huống có hiệu quả.
Với những đóng góp cho sự phát triển chung của xã Phúc
Tiến, nhiều năm tập thể MTTQ xã và cá nhân ông Vũ Văn Nam
được các cấp khen thưởng. Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam
xã được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen. Năm 2017, 2019,
ông Nam được UBND huyện Phú Xuyên khen thưởng, là một
trong những gương cán bộ Mặt trận tiêu biểu.
NGUYễN DUY THANH
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MộT TẤM LÒNG THƠM THẢO
Về làng nghề sơn mài khảm trai thôn Bối Khê, xã
Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, người dân nơi đây ai cũng
ngợi khen và kính trọng ông Đinh Văn Kỳ với cách gọi thân
mật: “Ông Kỳ từ thiện”. Bởi ông và gia đình đã luôn có
tinh thần thiện nguyện, tích cực tham gia các phong trào
từ thiện, có tấm lòng thơm thảo, luôn sẵn lòng chia sẻ,
giúp đỡ những người nghèo khó. Ông là tấm gương tiêu
biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn.
Ông Đinh Văn Kỳ sinh năm 1961, ở làng Bối Khê, xã
Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên. Tuổi thơ nghèo khó phải vất
vả làm nhiều nghề đã hun đúc trong ông ý chí vươn lên.
Năm 1979, ông lên đường bảo vệ Tổ quốc ở mặt trận biên
giới phía Bắc. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về,
ông tiếp tục phát huy nghề nghiệp của cha ông để lại, mở
xưởng làm ăn buôn bán làm giàu trên chính mảnh đất quê
hương. Khi điều kiện kinh tế khá giả, với tấm lòng thiện
nguyện, ông Kỳ cùng gia đình thường xuyên tổ chức các
chương trình tặng quà cho hộ nghèo, người già neo đơn,
bệnh tật, hộ có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh
trong thôn, trong xã.
Riêng năm 2019, gia đình ông Kỳ đã tặng 5 cây nước
nóng lạnh và 350 ba lô cho học sinh trường mầm non xã
Chuyên Mỹ; tặng 6 cây nước nóng lạnh cho trường và tặng
170

GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 5

Gia đình ông Đinh Văn Kỳ tặng quà cho các hộ nghèo, khó khăn.

vở, bút cho học sinh trường tiểu học của thôn; tặng 50 chăn
ấm cho các hộ dân trong dịp Tết Kỷ Hợi. Tổng quà tặng
năm 2019 trị giá 105 triệu đồng.
Dịp Tết Canh Tý 2020, gia đình ông đã tặng 50 suất quà
cho các hộ nghèo và hộ khó khăn trị giá 500 nghìn
đồng/suất. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh COVID-19
diễn biến phức tạp, với bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ khi đất
nước có giặc thì mọi người cùng chung tay góp sức tham
gia cùng toàn Đảng, toàn dân chung sức đánh giặc và
hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam,
ngay từ những ngày đầu dịch bùng phát, ông Đinh Văn Kỳ
đã ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Cụ thể, gia đình
ông đã tặng UBND xã 24 chai rửa tay sát khuẩn, 400 chiếc
khẩu trang; tặng trường mầm non 48 chai nước rửa tay sát
khuẩn và 500 khẩu trang y tế và tổ chức phát tặng 13.000
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chiếc khẩu trang y tế, 360 chai nước rửa tay sát khuẩn và
1,5 tấn cam cho Nhân dân. Tổng quà tặng trị giá trên 100
triệu đồng.
Ông Đinh Văn Kỳ chia sẻ, cuộc sống đang từng ngày đi
lên, người dân Bối Khê bằng sự tài khéo của đôi bàn tay và
sự năng động trong nắm bắt thị trường đã giúp cuộc sống
ngày thêm khấm khá. Song, bởi nhiều lý do, trong thôn, xã
vẫn còn những hộ nghèo, hộ khó khăn. Đây là những đối
tượng ông dành sự quan tâm đặc biệt với mong muốn và
khao khát làm sao có thật nhiều kinh phí để giúp đỡ họ vơi
bớt nỗi lo cơm áo hàng ngày. Vào những dịp lễ, Tết hàng
năm, đầu năm học và lúc trong cộng đồng có khó khăn, gia
đình ông luôn sẵn sàng chia sẻ, tặng quà kịp thời. “Tình
người khiến cuộc sống thêm đẹp, thêm ý nghĩa hơn” - ông
Đinh Văn Kỳ nhấn mạnh.
Hành động tốt và nghĩa cử cao đẹp của gia đình ông
Đinh Văn Kỳ đã nhiều lần được các cấp, các ngành ghi
nhận, biểu dương. Năm 2020, ông được UBND xã Chuyên
Mỹ tặng giấy khen gương “Người tốt, việc tốt”.
NGUYễN DUY THANH
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CÁN Bộ HộI GIỎI
Bà Nguyễn Thị Bính (tức Hiền)
sinh năm 1965, Chủ tịch Hội LHPN
xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ là
người năng động, luôn nhiệt tình
với công tác, nhiều năm đạt danh
hiệu “Cán bộ Hội giỏi”.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh
đất thuần nông, bà đã sớm nhận
thấy những khó khăn vất vả của
quê hương nên đã có ý thức phấn
đấu lao động học tập ngay từ nhỏ.
Bà Nguyễn Thị Bính.
Khi trưởng thành, với sự năng
động, nhiệt tình, tích cực tham gia công việc tập thể bà đã
bén duyên với công tác phụ nữ ở địa phương.
Tháng 6/2006, bà được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội
Phụ nữ xã. Trên cương vị là một đảng viên, Bí thư Chi bộ cơ
quan, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã,
Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân, cộng tác viên dân số...
dù được giao nhiệm vụ công tác nào bà luôn trăn trở, tìm
những giải pháp tốt nhất để xây dựng tổ chức hội vững mạnh,
hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công.
Để thực hiện tốt CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3
sạch”, bà Bính đã tập trung triển khai tới các chi hội, đặc
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biệt bà đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động thành lập
mô hình “Tín dụng tiết kiệm tại chi hội” với 14 tổ. Tổng số
tiền tiết kiệm lên tới trên 800 triệu đồng, giúp cho trên 100
chị em có hoàn cảnh khó khăn vay với lãi suất ưu đãi để
phát triển kinh tế. Với nhiều hoạt động thiết thực, Hội Phụ
nữ xã Long Xuyên đã giúp được 12 hộ nghèo, 25 hộ thoát
nghèo, nâng cao mức sống.
Để giúp chị em vươn lên làm giàu cho gia đình và quê
hương, bà đã cùng tập thể BCH Hội phối hợp mở nhiều lớp
học nghề, các lớp tập huấn cho hội viên, chỉ đạo các chi hội
phụ nữ tích cực tuyên truyền, vận động hội viên áp dụng
các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời tổ
chức các hoạt động hỗ trợ chị em phát triển kinh tế. Đặc
biệt, Hội Phụ nữ xã Long Xuyên đã phối hợp với Ngân hàng
Chính sách xã hội quản lý 3 tổ vay vốn, tổng dư nợ đạt 3 tỷ
500 triệu đồng cho 121 hộ vay; 1 tổ vay vốn Ngân hàng
NN&PTNT, tổng dư nợ đạt 4 tỷ 300 triệu đồng cho 52 hộ
vay. Năm 2019, Hội phối hợp với Tổ chức tài chính vi mô
TNHH một thành viên thành lập 6 tổ, với 143 thành viên
tham gia, quản lý dư nợ 2 tỷ 900 triệu đồng.
Từ năm 2015 đến năm 2019, bà Nguyễn Thị Bính cùng
với Ban Thường vụ Hội Phụ nữ phối hợp với Trung tâm
xuất khẩu lao động của Bộ Quốc phòng, Trạm Trồng trọt
và BVTV huyện Phúc Thọ mở 15 lớp dạy nghề mộc, nghề
may công nghiệp, trồng cây ăn quả, trồng rau an toàn cho
525 học viên là con, em của hội viên phụ nữ, giúp cho chị
em có thêm việc làm trong những lúc nông nhàn, tăng thu
nhập cho gia đình.
Thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương về phát
triển kinh tế, nâng cao mức sống, bà Bính tuyên truyền hội
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viên đầu tư vốn phát triển kinh tế hộ gia đình. Hiện nay, rất
nhiều hộ gia đình trong xã đã mạnh dạn đầu tư nhà xưởng,
thu hút nhân công sản xuất. Điển hình như hội viên
Nguyễn Thị Hoàn là Giám đốc Công ty cổ phần Tuân Huấn
(cụm 6); Xưởng mộc gia đình chị Nguyễn Thị Thái (cụm 6);
Xưởng mộc gia đình chị Tình Tuấn (cụm 5); Xưởng “May
công nghiệp” gia đình chị Dương Thị Bình (cụm 5)... và
nhiều gia đình khác. Ngoài chi phí đầu tư, hàng năm lợi
nhuận thu được của mỗi cơ sở lên tới vài trăm triệu đồng,
tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động có công ăn
việc làm tại chỗ. Thu nhập hàng tháng đạt từ 5 đến 10 triệu
đồng/lao động.
Trong quá trình thực hiện công việc, bà luôn chủ động
và cùng với tập thể Ban Thường vụ, BCH Hội căn cứ vào
các văn bản của cấp trên, Nghị quyết của Đảng ủy và tình
hình thực tế của địa phương để xây dựng chương trình, kế
hoạch sát, đúng với nhiệm vụ của Hội. Triển khai vận động
cán bộ, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của
địa phương, làm tốt công tác phối hợp giải quyết đơn thư
của hội viên; công tác vay vốn, dạy nghề tạo việc làm cho
con em của hội viên; công tác xây dựng gia đình văn minh
hạnh phúc; công tác phát triển và xây dựng Hội vững mạnh.
Chính vì vậy, nhiều năm liền, Hội Phụ nữ xã Long Xuyên
được Hội LHPN TP Hà Nội tặng Bằng khen là đơn vị hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ, UBND huyện Phúc Thọ tặng giấy
khen là Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Thấm nhuần lời Bác dạy “Phụ nữ phải thi đua, phải có
ý chí tự cường tự lập, phải nâng cao trình độ lý luận chính
trị, văn hóa, kỹ thuật”, bà Bính luôn tích cực học hỏi kinh
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nghiệm của đồng nghiệp và lãnh đạo, nâng cao tinh thần
tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận
chính trị. Học và làm theo lời Bác, trong công việc cũng như
cuộc sống thường ngày, bà Bính luôn tu dưỡng rèn luyện
phẩm chất đạo đức cách mạng, những đức tính tốt đẹp của
người Phụ nữ Việt Nam. Trong gia đình, chồng mất do tai
nạn lao động, bà nén đau thương mất mát để nuôi dạy 2
con trai trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định.
Với những kết quả đạt được, bà vinh dự được các cấp,
các ngành khen thưởng nhiều danh hiệu. Với 54 tuổi đời,
32 năm tuổi Đảng, nhiều năm liền bà Nguyễn Thị Bính đạt
danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bà
xứng đáng là “Cán bộ hội giỏi”, là tấm gương sáng để cán
bộ, hội viên trong huyện học tập và noi theo.
HOÀNG VĂN LạC
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SƯ THẦY TÂM HUYẾT VỚI CÔNG TÁC
TỪ THIỆN, NHÂN ĐẠO
Từ lâu người dân vẫn biết đến Sư thầy Thích Đàm Lâm trụ trì chùa Am Sáo, xã Đồng Quang, Ủy viên Ủy ban MTTQ
Việt Nam huyện Quốc Oai, không chỉ là tấm gương truyền
giảng Phật pháp, vận động phật tử, người dân sống theo
pháp luật, trách nhiệm với gia đình và xã hội mà còn là người
giàu lòng nhân ái, một nhà tu hành say mê, tâm huyết với
những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Sư thầy đã
truyền cảm hứng về lòng từ bi bác ái, tình yêu thương con
người đến mọi tầng lớp Nhân dân trong và ngoài huyện.
Với cái “tâm” của người xuất gia tu hành, Sư thầy Thích
Đàm Lâm luôn chủ động và tích cực vận động các phật tử
trong và ngoài địa phương cùng tham gia công tác từ thiện
để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Định kỳ mỗi tháng 2
lần, Thầy phát tâm làm từ thiện với 500 đến 600 suất cơm
chay tới các bệnh nhân nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa
Quốc Oai và bệnh viện Da liễu Hà Nội (cơ sở 2 tại xã Đông
Yên, huyện Quốc Oai). Tại địa phương có cụ Nguyễn Thị
Huệ, 81 tuổi, sống một mình ở nhờ trong căn nhà xuống cấp
của người cháu họ đang sống và làm ăn xa quê. Trước hoàn
cảnh đó, Sư thầy Thích Đàm Lâm luôn đau đáu trong lòng.
Thầy đã đến thăm hỏi, chia sẻ và tìm hiểu tâm tư của bà cụ và
đứa cháu họ của cụ. Khi được biết nguyện vọng của cụ Huệ
và người cháu họ của bà, tháng 4/2020, Thầy đã hỗ trợ và
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Sư thầy Thích Đàm Lâm cùng các phật tử chuẩn bị các suất
cơm chay cấp phát miễn phí tại bệnh viện Da liễu Hà Nội cơ sở 2.

đứng ra vận động phật tử và Nhân dân trong xóm đóng góp
kinh phí, đồng thời đích thân Thầy đứng ra hợp đồng thuê
nhân công xây dựng ngôi nhà kiên cố. Cụ Huệ xúc động tâm
sự: “Cuối đời nay tôi được sống trong căn nhà mới không
phải lo mưa, lo nắng, cảm ơn Sư thầy Thích Đàm Lâm đã ân
cần chăm lo miếng ăn, giấc ngủ cho tôi, đã giúp tôi có ngôi
nhà mà cả đời tôi cũng không dám nghĩ tới Thầy Lâm là người
Thầy mà tôi luôn kính trọng và biết ơn...”.
Để chung tay và hưởng ứng các hoạt động phòng, chống
dịch bệnh COVID-19, ngay từ ngày đầu có dịch, Sư thầy Thích
Đàm Lâm là người đầu tiên trong huyện phát miễn phí 2.000
chiếc khẩu trang y tế cho Nhân dân và trao tặng quà cho hộ
nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương, với tổng số tiền gần 20
triệu đồng. Số tiền và hiện vật đó tuy giá trị chưa phải là quá
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lớn nhưng đã để lại ấn tượng đẹp, mang nhiều ý nghĩa với
người dân và được chính quyền các cấp ghi nhận.
Hàng năm, Sư thầy Thích Đàm Lâm đã hỗ trợ kinh phí xây
2 - 3 nhà Đại đoàn kết và thường xuyên tổ chức trao quà cho
các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa
phương, với số tiền hàng trăm triệu đồng. Không chỉ giúp đỡ
cho những hoàn cảnh trong xã, trong huyện, mà Thầy còn kêu
gọi phật tử giúp đỡ để có những chuyến đi tới các vùng sâu,
vùng xa. Mỗi năm có từ 3 đến 5 chuyến hàng từ thiện gồm
hàng hóa và tiền mặt, trị giá 70 đến 100 triệu đồng/1 chuyến.
Sư thầy Thích Đàm Lâm tâm sự: “Cho đi là nhận lại”; Thầy
luôn nghĩ rằng “Giáo lý nhà Phật là từ bi hỉ xả, mình làm việc
thiện cũng chỉ là theo dấu chân của Phật, của các vị Tổ sư”.
Khi tôi hỏi những người dân sống xung quanh chùa về
Sư thầy Thích Đàm Lâm, mọi người đều tỏ một lòng thành
kính và biết ơn sâu sắc. Từ ngày Thầy về làm trụ trì, bà con
rất yên tâm sinh hoạt. Thầy đã giúp cho mọi người nhìn nhận
được những giá trị tốt đẹp của cuộc đời để sống có ích với xã
hội và cộng đồng. Mặc dù công việc của nhà chùa khá bận
rộn, nhưng Sư thầy Thích Đàm Lâm luôn dành thời gian cùng
lãnh đạo thôn, xóm thăm hỏi, giúp đỡ kịp thời; động viên
Nhân dân địa phương chấp hành tốt mọi chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống tốt
đời đẹp đạo.
Với tâm thiện, việc thiện và những việc làm có ích cho xã
hội và cộng đồng, hàng năm Sư thầy Thích Đàm Lâm được
UBND huyện khen thưởng. Năm 2020, được UBND huyện
đề nghị UBND TP tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.
Đỗ THỊ HUYỀN
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CÁN BỘ MẶT TRẬN
LÀM THEO GƯƠNG BÁC
Đến với vùng quê hương bên kia sông Tích của xã Đông
Yên, huyện Quốc Oai, chúng ta sẽ gặp được một người phụ
nữ làm công tác xã hội từ tuổi thanh xuân cho tới nay, đã gần
60 tuổi. Với mức phụ cấp không chuyên trách, nhưng bà
luôn tràn đầy lòng nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc.
Đó là bà Lê Thị Khoa, sinh năm 1963, Phó Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã Đông Yên.
Nhắc đến bà, mọi tầng lớp Nhân dân trong xã, đặc biệt
là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách, hộ có hoàn
cảnh khó khăn cũng như những đồng nghiệp trong xã ai
cũng biết. Họ biết đến bà bởi lòng yêu nghề, sự hăng say
trong công việc; bởi sự tận tụy, nhiệt tình trong công tác,
bởi sự giúp đỡ không quản ngại thời gian của bà. Họ gọi bà
là người cán bộ Mặt trận làm theo gương Bác.
Bà Lê Thị Khoa sinh ra và lớn lên trong một gia đình
khó khăn ở vùng quê nghèo. Ngay từ lúc nhỏ, bà đã có
một niềm đam mê được tham gia công tác xã hội để giúp
đỡ mọi người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó
khăn trong cuộc sống. Vì điều kiện gia đình không cho
phép, bà chỉ được học hết THPT, nhưng bà luôn cố gắng
vươn lên khắc phục khó khăn trong cuộc sống, không
ngừng học hỏi đồng nghiệp, bạn bè, người thân và sự đam
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Bà Lê Thị Khoa (người thứ 2 từ phải sang) được khen thưởng
có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

mê của mình để nâng cao năng lực chuyên môn, đóng góp
cho xã hội.
Đông Yên là một xã vùng bán sơn địa, nằm ở phía Tây
Nam huyện Quốc Oai, với 3.166 hộ, 13.258 nhân khẩu. Đời
sống của Nhân dân những năm trước đây chủ yếu là dựa vào
nông nghiệp nên thu nhập thấp. Đông Yên cũng là xã có tỷ
lệ hộ nghèo cao nhất của huyện: năm 2016 là 271 hộ/3.604
hộ, chiếm tỷ lệ 7,5%. Những năm gần đây, Ủy ban MTTQ Việt
Nam xã Đông Yên đã có rất nhiều cố gắng và đạt kết quả tích
cực trong công tác giảm nghèo. Đến nay, toàn xã đã không
còn hộ nghèo, đời sống của người dân được nâng cao rõ rệt.
Kết quả đó là nhờ sự phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ
cán bộ Mặt trận cùng hệ thống chính trị của địa phương, đặc
biệt là sự góp phần không nhỏ của bà Khoa.
GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 5

181

Trong những năm qua, bà luôn là một tấm gương tiêu
biểu trong tuyên truyền, vận động tới mọi tầng lớp Nhân
dân cùng chung tay thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền
vững của địa phương; tham mưu tổ chức, triển khai tới Ban
CTMT, chủ động phối hợp cùng với các cơ quan chuyên
môn, các thành viên của MTTQ xã; phối hợp, tạo điều kiện
cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phòng LĐTB-XH huyện
thực hiện công tác rà soát, tổ chức hỗ trợ cho các hộ nghèo;
tích cực tham gia tổ chức giúp đỡ hộ nghèo ngoài phương
án huyện hỗ trợ, để các hộ có điều kiện vươn lên thoát
nghèo bền vững.
Chúng tôi về làm việc, hỏi bà về các đối tượng hộ
nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh khó
khăn trong xã, bà đều nắm rõ gia cảnh, đời sống, nguyên
nhân cái nghèo khó của từng hộ trong cộng đồng dân cư
trên địa bàn toàn xã, không sót một ai. Lắng nghe qua
những ý kiến của những người dân trong xã, chúng tôi
được biết: “Bà luôn thường xuyên gần gũi người dân, lắng
nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; luôn
gương mẫu đi đầu, thường xuyên bám sát địa bàn, nắm
bắt tư tưởng, ý kiến, kiến nghị, đề xuất của Nhân dân,
những khó khăn ở KDC để báo cáo với cấp ủy, chính
quyền, MTTQ kịp thời tìm những giải pháp tháo gỡ và đặc
biệt bà luôn tạo điều kiện, giúp đỡ mọi người không quản
ngại thời gian sớm, tối”.
Với sự tích cực, tâm huyết trong công tác của một người
cán bộ Mặt trận đã tạo sự lan tỏa sâu rộng và phát huy được
tinh thần tương thân tương ái trong xã hội, có tác dụng
giúp người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc
sống, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội và củng
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cố khối Đại đoàn kết toàn dân, mang lại những kết quả
thiết thực, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội, an
ninh, quốc phòng của địa phương. Chính vì vậy, bà luôn
được cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam các
cấp đánh giá là một trong những cán bộ Mặt trận tiêu biểu,
hăng hái, nhiệt tình với các mặt công tác xã hội, hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2015, bà được Bộ LĐTB-XH tặng
Bằng khen, năm 2020, được UBND huyện khen thưởng có
thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo giai đoạn
2016 - 2020.
Đỗ QUYÊN
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MỘT TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU
CỦA THÔN LAI CÁCH
Nhiều năm tham gia CTMT,
ông Vương Văn Lộc - Trưởng ban
CTMT thôn Lai Cách, xã Xuân
Giang, huyện Sóc Sơn là một tấm
gương tiêu biểu, có nhiều đóng
góp tích cực trong phong trào
chung của thôn, đặc biệt là công
tác xây dựng NTM, đô thị văn minh.
Trên cương vị Trưởng ban
CTMT thôn, ông luôn tích cực
tuyên truyền, vận động Nhân dân
tích cực tham gia các phong trào,
Ông Vương Văn Lộc.
CVĐ do MTTQ phát động, điển
hình như CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn
minh”. Nổi bật trong các phong trào đó là phong trào vận
động Nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn,
hiến đất để mở rộng các công trình Nhà văn hóa, Trung tâm
văn hóa của thôn và của xã. Cá nhân ông đã cùng với thành
viên ban CTMT thôn đến từng hộ gia đình vận động, tuyên
truyền để Nhân dân hiểu được chủ trương của TP và của
huyện về xây dựng các tuyến đường khang trang, sạch, đẹp,
đáp ứng các yêu cầu trong xây dựng NTM.
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Trong 2 năm qua , cá nhân ông và Ban CTMT thôn đã
vận động trên 50 hộ tự nguyện hiến đất làm đường giao
thông với tổng diện tích đất nông nghiệp, đất ao trong
phạm vi làm đường trên 2.000m2. Với vai trò là Trưởng ban
CTMT thôn, ông đã trực tiếp vận động người thân trong gia
đình hiến trên 200m2 đất để làm đường giao thông.
Thực hiện kế hoạch CVĐ “Xây dựng KDC sáng, xanh,
sạch, đẹp” do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát động,
Ban CTMT thôn đã đăng ký xây dựng mô hình điểm về
sáng, xanh, sạch, đẹp tại tuyến đường trung tâm Nhà văn
hóa của thôn sau khi đã hiến đất dể làm đường. Với trách
nhiệm của mình, ông đã cùng với tập thể Ban CTMT sâu
sát trong triển khai, đôn đốc để mọi việc đi vào nền nếp.
Đến nay, trên địa bàn xã đã có trên 10 tuyến đường đảm
bảo đạt chuẩn mô hình sáng, sạch, đẹp. Bên cạnh đó, ông
luôn duy trì vận động Nhân dân thực hiện công tác tự
quản về VSMT. Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, bà con
cùng mọi người trong thôn tổ chức vệ sinh đường làng,
ngõ xóm, trồng hoa 2 ven đường làng tạo cảnh quan môi
trường xanh, sạch, đẹp.
Thực hiện chương trình các CVĐ, Ban CTMT đã vận
động bà con hưởng ứng, tham gia. Cụ thể năm 2018, 2019
tổ chức vận động Nhân dân ủng hộ các loại quỹ như: quỹ
“Đền ơn đáp nghĩa” với số tiền trên 20 triệu đồng, quỹ
“Ủng hộ người nghèo” trên 5 triệu đồng và đặc biệt, Ban
CTMT thôn còn phát động Nhân dân trong toàn thôn ủng
hộ quỹ dự phòng là trên 3 triệu đồng để mỗi khi có trường
hợp bị thiên tai cần hỗ trợ khẩn cấp và kịp thời.
Với vai trò là Trưởng Ban CTMT, ngoài các phong trào
và CVĐ, cá nhân ông cùng Ban CTMT chuẩn bị chu đáo
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chương trình trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
(18/11) hằng năm. Ông đã tổ chức cho các hộ dân ký cam
kết thực hiện quy ước thôn, thực hiện có hiệu quả các
phong trào thi đua và đăng ký xây dựng GĐVH; tích cực
tham gia xây dựng Chi bộ và các đoàn thể thôn vững
mạnh... Do làm tốt công tác tuyên truyền, nhiều năm qua,
thôn Lai Cách không có các tệ nạn xã hội. Tình hình ANCT,
TTATXH được đảm bảo, tỷ lệ GĐVH được tăng lên.
Nhiều năm liền, thôn Lai Cách được UBND huyện Sóc
Sơn công nhận danh hiệu Làng văn hóa. Ông Nguyễn Văn
Lộc thực sự là tấm gương tiêu biểu của cán bộ làm CTMT
được Đảng tin, dân mến, được Nhân dân tin yêu, được tập
thể Ban CTMT bình bầu là gương “Người tốt, việc tốt” của
thôn và được UBND xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tặng
giấy khen.
TRƯƠNG VĂN NHUNG
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TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN
ĐƯỢC ĐẢNG TIN, DÂN MẾN
Phú Minh là một xã nằm ở
phía Nam của huyện Sóc Sơn.
Trong những năm qua, được sự
lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND,
UBND huyện Sóc Sơn, sự vào
cuộc của cả hệ thống chính trị, sự
ủng hộ, đồng thuận của các tầng
lớp Nhân dân trong xã nên việc
thực hiện các chỉ tiêu phát triển
kinh tế - xã hội của xã luôn hoàn
thành vượt mức. Đời sống của
Nhân dân được nâng lên. Xã đã
Ông Dương Đức Minh
hoàn thành xây dựng NTM. Có
được những thành công đó, bên cạnh sự chỉ đạo, điều
hành quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của
các ngành, đoàn thể, đó còn là sự tích cực, nhiệt huyết của
các cá nhân, tập thể, đặc biệt là sự nhiệt tình, tận tâm của
các ông , bà Trưởng ban CTMT các KDC trên địa bàn. Nổi
bật trong số đó là ông Dương Đức Minh - Trưởng ban
CTMT thôn Đông.
Nhiều năm tham gia CTMT, ông Dương Đức Minh là một
tấm gương tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực trong
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phong trào chung của thôn Đông, đặc biệt là công tác xây
dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC. Ngay từ khi
được bầu giữ cương vị Trưởng Ban CTMT, ông Minh tích cực
tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia vào
phong trào, các CVĐ do MTTQ phát động, điển hình như
CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.
Ông đã cùng với thành viên Ban CTMT thôn đã tuyên
truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí về xây
dựng NTM như tiêu chí về thu nhập, nhà ở, môi trường...
vận động Nhân dân chỉnh trang khuôn viên nhà cửa; quyên
góp tiền của, ngày công, hiến đất để xây dựng NTM. Đến
nay, hộ nghèo còn 0,63%. Thu nhập bình quân đầu người
ước tính từ 45 đến 50 triệu đồng/người/năm. Nhiều hộ dân
đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho thu nhập cao
góp phần ổn định cuộc sống.
Thực hiện kế hoạch CVĐ sáng, xanh, sạch, đẹp do Ủy
ban MTTQ Việt Nam huyện phát động, Ban CTMT thôn đã
đăng ký xây dựng mô hình điểm về sáng, xanh, sạch, đẹp tại
tuyến đường trung tâm Nhà văn hóa của thôn. Với trách
nhiệm của mình, ông Minh đã cùng với Ban CTMT sâu sát
trong triển khai, đôn đốc để mọi việc đi vào nền nếp. Công
tác tự quản vệ sinh môi trường được triển khai đến 100%
hộ dân. Thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, ông cùng mọi người
trong thôn tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng hoa
2 ven đường làng tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
Thực hiện chương trình các CVĐ, Ban CTMT đã vận
động bà con hưởng ứng, tham gia. Cụ thể năm 2018, tổ
chức vận động Nhân dân ủng hộ các loại quỹ như: quỹ
“Đền ơn đáp nghĩa” với số tiền trên 10 triệu đồng, quỹ
“Ủng hộ người nghèo” là trên 3 triệu đồng và đặc biệt, Ban
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CTMT thôn còn phát động bà con Nhân dân trong toàn
thôn ngoài các đợt phát động ủng hộ đồng bào bị thiên
tai, thôn còn phát động quỹ dự phòng là 3 triệu đồng để
mỗi khi có trường hợp bị thiên tai cần hỗ trợ khẩn cấp và
kịp thời.
Với vai trò là Trưởng Ban CTMT, trong Ngày hội Đại
đoàn kết toàn dân tộc (18/11) hàng năm, ông đã tổ chức
cho các hộ dân ký cam kết thực hiện Quy ước thôn, thực
hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và đăng ký xây
dựng GĐVH; tích cực tham gia xây dựng Chi bộ và các đoàn
thể thôn vững mạnh... Do làm tốt công tác tuyên truyền,
nhiều năm qua thôn Đông đã không có các tệ nạn xã hội,
tình hình ANCT, TTATXH được đảm bảo. Năm 2019, tỷ lệ
hộ GĐVH đạt 98%.
Năm 2018, thôn Đông được công nhận danh hiệu Làng
văn hóa. Với những đóng góp cho sự phát triển của thôn
Đông, ông Minh được Nhân dân tin yêu, được tập thể Ban
CTMT bình bầu là gương “Người tốt, việc tốt” của thôn và
được UBND xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tặng giấy khen.
Ông Minh thực sự là tấm gương tiêu biểu người cán bộ làm
CTMT được Đảng tin, dân mến.
TRƯƠNG VĂN NHUNG
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NỮ BÍ THƯ CHI BỘ, TRƯỞNG BAN
CÔNG TÁC MẶT TRẬN GƯƠNG MẪU
Cởi mở, tháo vát, luôn hết mình với công việc, với Nhân
dân, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở
địa phương là nhận xét của lãnh đạo, người dân địa phương
khi nói về bà Nguyễn Thị Thư (Bí thư Chi bộ, Trưởng ban
CTMT TDP 5, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây).
Nguyên là cán bộ ngành bưu chính - viễn thông, sau khi
nghỉ chế độ năm 2002, bà Thư tích cực tham gia các phong
trào, hoạt động tại địa phương. Đặc biệt, từ năm 2005, bà
được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT
TDP 5, phường Quang Trung. Từ đó đến nay, trải qua 7
nhiệm kỳ và 14 năm làm CTMT, dù ở cương vị nào bà cũng
luôn nỗ lực hết mình.
Bà Thư cho biết, thời gian đầu nhận nhiệm vụ tại địa
phương đã gặp không ít khó khăn. Do đa số các hộ dân
làm kinh doanh, buôn bán và một số người từ nơi khác về
làm ăn nên việc tuyên truyền, vận động Nhân dân trong
TDP chấp hành chủ trương, chính sách không đơn giản.
Khi đến nhà các hộ dân để vận động hoặc thu các khoản
đóng góp theo quy định, bà Thư cùng tổ công tác phải đi
từ 10 giờ sáng, chiều thì từ 15 giờ hoặc 16 giờ; đối với hộ
công nhân viên chức phải đi vào thứ bảy hoặc chủ nhật.
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Bà Nguyễn Thị Thư (thứ 2 từ trái sang) được UBND phường Quang Trung
khen thưởng trong công tác TTND.

Có hộ đi tới 3 - 4 lần mới gặp, nhưng không vì thế mà bà
ngại việc.
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, bà Thư luôn
biết cách sắp xếp công việc gia đình, đồng thời tìm tòi, học
hỏi kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ được
giao. Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM,
đô thị văn minh”, với nhiệm vụ là Bí thư Chi bộ, Trưởng
ban CTMT, bà đã nắm bắt tình hình thực tế của TDP, lựa
chọn những nội dung, mô hình hay, phù hợp để triển khai
nhân rộng. Để phát huy vai trò của cộng đồng tham gia bảo
vệ môi trường, bà Thư thường xuyên vận động, tổ chức các
đợt ra quân VSMT tại các tuyến đường trong KDC; vận động
Chi đoàn Thanh niên, Chi hội CCB, Phụ nữ xây dựng các
GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 5

191

tuyến đường tự quản xanh - sạch - đẹp, từ đó hạn chế rác
thải, nâng cao ý thức và trách nhiệm của Nhân dân. Bà Thư
cũng thường xuyên đưa ra những ý kiến, đề xuất thiết thực,
tâm huyết đầy trách nhiệm với mong muốn xây dựng khối
đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần chăm lo cuộc sống cho
mọi người ngày càng no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
Là Bí thư Chi bộ, bà Thư luôn chú trọng tập hợp, đoàn
kết các đảng viên trong Chi bộ, yêu cầu mỗi đảng viên nêu
cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành cương
lĩnh, điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, hàng tháng, bà cùng
với tập thể Ban Chi ủy bàn thảo, xây dựng nghị quyết phù
hợp với thực tiễn KDC, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của
từng chi ủy viên, đảng viên, tạo thành sức mạnh tổng hợp,
đưa các phong trào, hoạt động của Chi bộ, KDC ngày càng
phát triển. Bà Thư chia sẻ: “Tôi luôn xác định người đảng
viên, Bí thư Chi bộ cần hiểu rõ về công việc mình làm, bản
thân phải gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động để quy
tụ sự đoàn kết trong Chi bộ, đồng thuận trong Nhân dân.
Ngoài ra, cũng cần chú trọng đến công tác vận động quần
chúng ở cơ sở bằng cách lắng nghe tâm tư, nguyện vọng
và ý kiến chính đáng của Nhân dân để từ đó tìm ra cách
giải quyết thấu tình, đạt lý đối với các vấn đề nảy sinh ở
Chi bộ, KDC...”.
Với những đóng góp của mình, nhiều năm liền bà
Nguyễn Thị Thư được nhận danh hiệu Đảng viên hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ; được các cấp, các ngành khen
thưởng. Đặc biệt, năm 2013, bà được Ủy ban TW MTTQ Việt
Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn
dân tộc”.
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73 tuổi đời, 46 năm tuổi Đảng, bước chân không còn
thanh thoát như xưa, nhưng bà Nguyễn Thị Thư vẫn luôn
giữ được nhiệt huyết cách mạng, mong muốn được cống
hiến nhiều hơn cho quê hương, đất nước, sống lạc quan,
yêu đời, tích cực rèn luyện sức khỏe. Bí thư Đảng ủy
phường Quang Trung Hà Ngọc Quân cho biết: “Điều đáng
quý nhất là dù tuổi cao nhưng bà Thư luôn làm tốt nhiệm
vụ của người đảng viên, tích cực tham gia công tác xã hội,
chung tay cùng TDP 5 thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, là
tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo”.
PHAN THANH
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NGƯỜI CÁN BỘ MẶT TRẬN TÍCH CỰC
TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Đến TDP La Thành (phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây),
hỏi ông Phí Đình Lộc - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban
CTMT chẳng ai là không biết.
Ông Lộc sinh năm 1960, từng là Trưởng đồn công an
Hòa Lạc. Bắt đầu nghỉ hưu từ năm 2016, ông về kinh doanh
tại nhà. Từ đó đến nay, ông tham gia công tác tại địa phương
và được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban
CTMT TDP La Thành, phường Viên Sơn. Từ những ngày đầu
tham gia công tác, ông đã luôn vận động gia đình, bà con
khu phố chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước và mọi quy định của địa
phương. Đồng thời, ông luôn lắng nghe ý kiến, nguyện vọng
chính đáng của người dân, phản ánh kịp thời đến cấp ủy
Đảng, chính quyền địa phương.
Đặc biệt, trong thời gian có dịch COVID-19, người dân
thường hay gặp ông Lộc cùng Ban Chi ủy và các chi hội
đoàn thể ngày ngày đến từng nhà tuyên truyền phòng dịch.
Với đặc điểm địa bàn khu phố bám mặt đường quốc lộ, ông
Lộc đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng
dân cư thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu
quả, đặc biệt là các hộ kinh doanh những mặt hàng không
thiết yếu tạm dừng buôn bán khi có yêu cầu. Do vậy ở TDP
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Ông Phí Đình Lộc (thứ 2 từ phải sang) ủng hộ công tác phòng, chống
dịch COVID-19 tại địa phương.

La Thành không có ai vi phạm và bị xử lý. Ngoài làm tốt
công tác rà soát người về từ vùng dịch, ông Lộc cũng vận
động nhiều gia đình hoãn tổ chức tiệc cưới, đám giỗ... góp
phần hạn chế tối đa việc tụ tập đông người trong thời điểm
dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Khi có chủ trương giãn
cách xã hội, ông lập tức cập nhật, triển khai công tác trên
Zalo của nhóm mà không cần tập trung hội họp. Sau đó,
các chủ trương đều được ông cùng các thành viên tổ dân
vận triển khai cụ thể đến từng nhà và báo lại công việc theo
từng ngày.
Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam
phường Viên Sơn về toàn dân tham gia phòng, chống dịch
COVID-19, đóng góp tấm lòng hảo tâm cho những gia đình
có hoàn cảnh khó khăn, ông đã ủng hộ 500.000 đồng, từ
đó tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư. TDP nơi ông sinh
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sống đã tham gia ủng hộ với số tiền 15 triệu đồng, 70 thùng
mỳ tôm, 100kg gạo và 100 chiếc khẩu trang.
Sau đó, ông đã phối hợp với TDP tiếp nhận tiền và
hiện vật của Hội CTĐ và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường
trao tận tay các gia đình hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn. Tổ chức rà soát các đối tượng được hưởng
và thuộc diện hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19. Suốt
nhiều tháng qua, dù công việc vất vả, nhưng ông đã không
quản ngại khó khăn, cùng Nhân dân trên địa bàn phòng,
chống dịch hiệu quả. Ông xứng đáng là người Bí thư Chi
bộ, Trưởng ban CTMT tiêu biểu, là tấm gương điển hình
tiên tiến trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của
thị xã Sơn Tây.
Ông Lộc tâm sự: “Muốn làm tốt công tác phòng, chống
dịch thì trước hết phải gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư,
nguyện vọng của Nhân dân để tuyên truyền, vận động, tạo
nên sự đồng thuận cao. Khi ý Đảng, lòng dân cùng là một
thì công việc mới thuận lợi. Có sự đồng lòng, quyết tâm đó,
cuộc chiến với dịch COVID-19 nhất định thắng lợi”.
Với những đóng góp không ngừng nghỉ cả khi còn công
tác hay đã nghỉ hưu, ông Phí Đình Lộc nhận được nhiều
Bằng khen, giấy khen của Thành ủy, UBND TP Hà Nội, thị
xã Sơn Tây và phường Viên Sơn. Đó là sự ghi nhận, đồng
thời cũng là động lực để ông tiếp tục cống hiến cho công
tác xã hội của địa phương.
NGHIÊM HằNG
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CÔNG TÁC MẶT TRẬN KHÔNG DÀNH
CHO NGƯỜI THIẾU “LỬA”
Hỏi bất cứ ai ở KDC 14, phường Phú Thượng, Tây Hồ,
đều biết đến bà Chuyên “Mặt trận”. Ở tuổi 72, cái tuổi
chẳng còn dẻo dai nhưng lúc nào người ta cũng thấy bà tất
bật đủ việc, khi đôn đáo thăm nom người già đau ốm, lúc
lặn lội trao từ thiện tận Hà Giang, Lào Cai, Sơn La. Hỏi bà
sao không nghỉ cho khỏe, bà cười bảo, hoạt động xã hội là
nguồn năng lượng giúp bà sống vui, sống khỏe.
Kêu gọi ủng hộ 230 triệu đồng chống COVID-19 trong
3 ngày
Bà Phạm Thị Hồng Chuyên hiện là Trưởng ban CTMT
KDC 14, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Khi
Thủ tướng ra Chỉ thị 16 về việc thực hiện nghiêm việc giãn cách
xã hội, bà Chuyên đã thấy “lòng như lửa đốt, mong mỏi được
tham gia vận động ủng hộ”.
Sau đó, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt
Nam TP Hà Nội viết thư kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ,
phòng, chống dịch COVID-19, bà Chuyên thấy cần phải
hành động ngay.
Nghĩ là làm, bà tỉ mỉ nhắn thông báo Zalo kêu gọi ủng
hộ COVID-19 đến các Chi hội trưởng, các Tổ trưởng dân
phố, rồi cứ thế lan tỏa đến mọi người dân. Mong muốn của
bà dường như “bắt sóng” với mong mỏi của cư dân KDC
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14, vì thế, khi nhận
được thông tin kêu
gọi ủng hộ, tất cả
đều đồng lòng hỗ
trợ với tâm thế
“được đóng góp
chứ không phải bị
thu tiền”, đúng như
lời kêu gọi: “mỗi
người dân là một
chiến sĩ, mỗi gia
đình là một pháo
đài chống dịch”.
Tối 2/4/2020,
chỉ từ 19 - 24 giờ,
với hình thức nhận
Bà Phạm Hồng Chuyên thay mặt
tiền vào tài khoản
Ban vận động KDC 14 trao 80 triệu đồng
và trực tiếp đến các
cho Ủy ban Việt Nam MTTQ TP Hà Nội.
hộ gia đình nhận
tiền mặt, bà Chuyên và các cán bộ trong Ban vận động đã
nhận được 130 triệu đồng. Theo bà Chuyên kể, đó là một
kỳ tích, một đêm lịch sử của KDC 14.
Ba ngày sau, số tiền ủng hộ chống dịch từ cư dân KDC 14
thêm 100 triệu đồng. Cả Ban vận động xúc động, cùng chung
suy nghĩ: “Chúng tôi đi vận động ủng hộ Tổ quốc trong thời
điểm đỉnh dịch mà hạnh phúc như bắt được vàng”.
Ngày 7/4/2020, Ban vận động đã đem 80 triệu đồng ủng
hộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, ủng hộ Ủy ban MTTQ
Việt Nam quận Tây Hồ 30 triệu đồng, ủng hộ Ủy ban MTTQ
Việt Nam phường Phú Thượng 30 triệu đồng.
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Bà Phạm Thị Hồng Chuyên cùng với Ban vận động
KDC 14 đến BV Nhiệt đới TW 2 ở Đông Anh ủng hộ các
bác sĩ 90 triệu đồng. Sau lần vận động thành công đó, bà
Chuyên tiếp tục vận động cư dân ủng hộ cho các chiến sĩ
áo xanh. Ở đợt 2, ngày 21/4/2020, số tiền hỗ trợ thu được
85.120.000 đồng, bà Chuyên cùng Ban vận động KDC 14
mua nhu yếu phẩm trao tặng Ban chỉ đạo phòng chống
COVID-19 Quân khu 2 ở TP Việt Trì, Phú Thọ. Đây là “đầu
mối” phụ trách các chiến sĩ ở chốt chống dịch COVID-19
trên tuyến biên giới phía Bắc: Điện Biên, Hà Giang, Lai
Châu, Cao Bằng, Lào Cai...
Làm việc gì bà Chuyên cũng công khai, minh bạch với
toàn thể 340 hộ dân. Danh sách các hộ đóng tiền, danh
sách những địa chỉ đến ủng hộ cùng hóa đơn của 5 đơn vị
nhận tiền... được bà Chuyên công khai gửi đến các gia đình
kèm bức thư cảm ơn chân thành và giản dị.
Những hoạt động ý nghĩa trong 2 đợt ủng hộ chống dịch
COVID-19 của Ban CTMT KDC 14 đã được Chủ tịch UBND
quận Tây Hồ ghi nhận và tặng giấy khen tập thể.
“Đã làm phải làm hết mình, không thì thôi”
Tuy đã ở cái tuổi không còn trẻ, nhưng vì sự tín nhiệm
của cư dân, bà Chuyên tiếp tục “vác tù và hàng tổng”. Tại Đại
hội mới đây, bà vẫn nhận được số phiếu tín nhiệm cao. Ở
cạnh bà, nói chuyện với bà, người ta luôn cảm nhận được sự
nhiệt thành của một cán bộ mẫu mực.
Theo bà Chuyên, Ban CTMT có vai trò quan trọng là
trung tâm đầu mối giữa cấp ủy và các đoàn thể trong việc chủ
trì, phối hợp để triển khai các CVĐ, các phong trào thi đua
yêu nước. Bởi thế, bà luôn cố gắng để Ban CTMT KDC 14
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phát huy được chức năng cầu nối giữa cấp ủy với các đoàn
thể, thu hút được đông đảo người dân tham gia,
Tất cả các phong trào đều được bà Chuyên và các cán
bộ trong Ban CTMT tổ chức nghiêm túc, có biểu dương,
khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu. Theo đó, việc
bình xét các danh hiệu hàng năm đạt kết quả tốt: TDP văn
hóa sức khỏe đăng ký 100%, đạt 100%, GĐVH sức khỏe
đăng ký 100%, đạt 99%.
Trong 10 năm kể từ khi thành lập, KDC 14 luôn có
truyền thống tương thân, tương ái, hết lòng giúp đỡ những
hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, Ban CTMT cùng với Chi
bộ, các Chi hội, các TDP đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà
cho các trường hợp đau ốm, lão thành cách mạng, thương
binh, gia đình liệt sĩ, mừng thọ các cụ, thăm hỏi các cụ 80
tuổi trở lên, các cháu thiếu nhi; thực hiện tốt CVĐ tang văn
minh tiến bộ (phần hiếu tổ chức lễ viếng chu đáo)...
Dịp Tết vừa qua, Ban CTMT cùng các Chi hội, đoàn thể
đã ủng hộ các gia đình nghèo khó, người tàn tật ở phường
Phú Thượng tổng số tiền 23 triệu đồng. Nhân dân cũng
nhiệt tình ủng hộ quỹ “Chất độc màu da cam”, quỹ “Vì biển,
đảo Việt Nam” với số tiền 22 triệu đồng...
Ngoài những hoạt động ý nghĩa tại địa phương, bà
Chuyên còn tích cực với các công tác từ thiện mọi miền Tổ
quốc. Năm 2019, bà lên Sơn La ủng hộ các các cháu mẫu
giáo, học sinh tiểu học, gia đình nghèo khó số tiền hơn
110 triệu đồng cùng gần 3.000 vỉ sữa (tương đương hơn
67 triệu đồng).
Năm 2019, Ban CTMT KDC 14 được Ủy ban TW MTTQ
Việt Nam tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong
CTMT năm 2019”.
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Cá nhân bà Chuyên được tặng nhiều Bằng khen, giấy
khen. Năm 2018, bà đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà
Nội tặng Bằng khen đã có thành tích trong thực hiện 15
năm Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc ở KDC và 3 năm thực
hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn
minh”. Năm 2019, bà được BCH Đảng bộ quận Tây Hồ tặng
giấy khen Đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm
liền (2015 - 2019).
Nói về bà, lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết, bà Phạm Thị
Hồng Chuyên thực sự là một tấm gương sáng, cán bộ Mặt
trận tiêu biểu của quận, phường. Đó là một cán bộ luôn
luôn gương mẫu đi đầu trong các CVĐ, có năng lực quy tụ,
tập hợp đoàn kết, có phương pháp làm việc khoa học và
được Nhân dân tín nhiệm.
VIệT ĐAN
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NGƯỜI CÁN BỘ MẶT TRẬN
“MIỆNG NÓI, TAY LÀM”
Ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, bà Lê Thị Hồng Ngoại Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng TDP số 4 được biết đến là tấm
gương mẫu mực không chỉ thực hiện các chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và vận động
bà con khu phố làm theo; mà còn được bà con “tâm phục
khẩu phục” về sự tận tụy trong các phong trào ở địa phương.

Bà Lê Thị Hồng Ngoại cùng lãnh đạo phường Bưởi thăm và tặng quà
anh Tiến là người dân thuộc TDP số 4.
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Trong một lần tham gia làm “Đường hoa kiểu mẫu”,
tôi gặp một phụ nữ tuổi gần 60, dáng dấp trẻ trung, cách
đi đứng, làm việc xông xáo, tất bật nhưng vui vẻ. Đó là bà
Lê Thị Hồng Ngoại - Tổ trưởng tổ 13 cũ. Sau khi sáp nhập
và kiện toàn lại tổ chức, bà được Chi bộ và Nhân dân tín
nhiệm, bầu làm Phó Bí thư và Tổ trưởng TDP số 4, phường
Bưởi. Qua câu chuyện với bà tôi được biết, năm 18 tuổi,
bà Ngoại vào bộ đội, được đơn vị bồi dưỡng kết nạp Đảng
và cho đi học ngành cơ yếu. Ra trường, bà làm việc ở Bộ
Tư lệnh Pháo binh. Năm 2016, bà được nghỉ hưu với hàm
Trung tá. Về hưu, bà chăm lo cho gia đình con cháu,
nhưng vẫn tích cực tham gia vào các công việc ở khu phố.
Mọi người thấy bà vui vẻ, hoạt bát nên bầu bà làm Tổ
trưởng dân phố. “Làm dâu trăm họ”, biết là vất vả nhưng
được bà con và Chi bộ tin cậy, vì cộng đồng, bà không nỡ
từ chối.
Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, với trách nhiệm người
đứng đầu TDP được dân tin yêu, tín nhiệm, việc đầu tiên
bà làm là gần gũi, tiếp xúc nhiều với người dân. Bà chủ
động “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ” nắm bắt tâm
tư, nguyện vọng, khó khăn của từng người để cùng Ban
CTMT tìm cách tháo gỡ, giải quyết. Bà đặc biệt quan tâm
đến đời sống các gia đình thuộc diện chính sách, thương
binh, liệt sĩ, những hộ khó khăn về kinh tế hay bệnh tật.
Nhiều lần bà đã mạnh dạn đề xuất cho cấp ủy, chính quyền,
Mặt trận và các đoàn thể những vấn đề mà người dân quan
tâm với những giải pháp rất cụ thể, thiết thực.
Trong TDP có anh Tiến, sống độc thân, bị bệnh tâm
thần và tiểu đường, hoàn cảnh kinh tế khó khăn triền
miên. Bà Ngoại đã vận động bà con và chính quyền giúp
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đỡ đưa anh đi giám định bệnh tật, được hưởng trợ cấp xã
hội, thoát khỏi hộ nghèo. Ngôi nhà xập xệ của anh được
mọi người góp sức sửa chữa trở nên khang trang, sạch sẽ.
Ngày 24/6/2020, nhận được tin anh Tiến đột tử, bà Ngoại
đã khẩn trương lo các thủ tục, chuyển người quá cố đến
bệnh viện và lo việc mai táng chu đáo. Bà làm việc này tậm
tâm như đối với người thân của mình.
Tận tụy với công việc ở địa phương, nhận được sự tin
yêu của người dân khu phố, nhưng đối với bà, “dân vận
khéo” không chỉ biết khéo ăn nói mà trước hết mình phải
gương mẫu, trung thực, phải làm việc tận tụy và đặt lợi ích
của cộng đồng lên trên hết. “Miệng nói, tay làm”, bà tháo
vát, nhanh nhẹn, “nói được làm được”, làm việc gì cũng
khẩn trương, dứt điểm. Chính sự năng nổ, mạnh dạn và
hiệu quả trong làm việc của bà đã tạo sự lan tỏa, đồng
thuận trong người dân trước các đề xuất, cũng như phong
trào của địa phương hoặc TDP.
Trong đó, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng
Thủ đô và chào mừng phường Bưởi đón nhận danh hiệu
“Phường Văn hóa” (cuối năm 2019), bà Ngoại vận động phụ
nữ, CCB, thanh niên và nhiều bà con trong TDP tiếp nhận,
chăm sóc, duy trì bảo quản đoạn “đường hoa kiểu mẫu” của
phường Bưởi. Việc duy trì đoạn đường hoa lâu dài không
đơn giản. Các bà, các chị phải thay nhau tưới nước, mua bổ
sung cây hoa, dọn vệ sinh và bảo vệ cây trước thời tiết khắc
nghiệt và một số người thiếu ý thức. Nhiều gia đình tình
nguyện ủng hộ ghế đá để người lớn, trẻ em có thể ra đây
ngồi trò chuyện, vui đùa, hóng mát... Đến nay dẫu mưa
dầm, nắng rát nhưng đường hoa vẫn được giữ gìn tươi
xanh, sạch, đẹp.
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Ở KDC số 4, nhiều người còn nhắc đến công lao đóng
góp của bà Ngoại trong việc lắp hệ thống đèn chiếu sáng
trong từng ngõ, ngách. Từ kết quả nhanh chóng, chính xác
trong Tổng điều tra dân số đến việc loại bỏ các chân rác,
giữ sạch, đẹp đường phố... đều có sự góp công, góp sức rất
lớn của người Tổ trưởng gương mẫu.
Hơn nửa đời người trong quân ngũ, về hưu nhưng
trong tim bà vẫn luôn văng vẳng khúc hát “Vì Nhân dân
quên mình” ngày nào. Mỗi lần nhắc đến bà, người dân
trong TDP chúng tôi luôn cảm thấy tự hào. Bà là một Phó
Bí thư Chi bộ cần mẫn, một Tổ trưởng dân phố tận tụy,
một cán bộ Mặt trận xuất sắc trong lòng người dân chúng
tôi. Với những thành tích đạt được, bà Lê Thị Hồng Ngoại
đã được UBND quận Tây Hồ và phường Bưởi nhiều lần
khen thưởng.
THÁI HÒA

GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 5

205

TUỔI TRẺ TRÁCH NHIỆM, TÂM HUYẾT
“Cán bộ Mặt trận phải có tâm
với công việc, có đạo đức trong
sáng, phải có hiểu biết nhất định
trên các mặt công tác và phải luôn
gương mẫu đi đầu”. Đó là tâm sự
của một cán bộ Mặt trận trẻ tuổi
nhưng đã có nhiều đóng góp quan
trọng vào kết quả CTMT cũng như
kết quả ổn định và phát triển mọi
mặt ở xã Bình Yên, huyện Thạch
Thất, anh là Phạm Ngọc Họa - Phó
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban
Anh Phạm Ngọc Họa.
MTTQ Việt Nam xã Bình Yên.
Sinh năm 1976 trong một gia đình thuần nông ở một làng
quê thuộc vùng đồi gò, trước đây điều kiện kinh tế còn khó khăn,
năm 1995, Phạm Ngọc Họa tốt nghiệp PTTH, ở nhà phụ giúp bố
mẹ sản xuất nông nghiệp; đồng thời tham gia tích cực vào các
phong trào Đoàn thanh niên ở địa phương. Tuổi trẻ nhiệt tình,
trách nhiệm, anh được tín nhiệm bầu, cử giữ chức vụ từ Phó Bí
thư Chi đoàn đến Ủy viên Thường vụ Đoàn xã, được kết nạp
Đảng năm 2004 và đến tháng 6/2005 đã là Chi ủy viên Chi bộ
thôn Yên Mỹ - Đảng bộ xã Bình Yên. Cũng trong năm này, anh
được Đảng ủy xã bố trí làm cán bộ văn phòng cấp ủy, tham gia
công tác này 8 năm. Đây là khoảng thời gian, công việc giúp Phạm
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Ngọc Họa tu dưỡng, rèn luyện, học tập, trưởng thành mọi mặt
để đáp ứng những yêu cầu công tác cao hơn.
Tháng 9/2009, với sự tín nhiệm của các tổ chức đoàn thể và
cán bộ và Nhân dân trong xã, 33 tuổi, Phạm Ngọc Họa được hiệp
thương vào chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã,
nhiệm kỳ 2008 - 2013. Tuổi còn trẻ, công việc yêu cầu cao hơn,
anh không khỏi băn khoăn, lo lắng. Nhưng với quyết tâm của
tuổi trẻ, với niềm tin vào những gì đã được rèn luyện qua quá
trình công tác ở địa phương và đặc biệt là với sự động viên, khích
lệ, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, của
cán bộ Mặt trận tiền nhiệm, Phạm Ngọc Họa đã tự tin tiếp cận
công việc nhanh chóng, khẳng định mình trong cương vị mới...
Tháng 5/2010, tại Đại hội Đảng bộ xã, Phạm Ngọc Họa đã được
tín nhiệm bầu vào Ủy viên Thường vụ cấp ủy.
Từ đây anh càng có điều kiện, vừa trực tiếp cụ thể hóa những
chủ trương của cấp ủy, chính quyền vào nhiệm vụ CTMT, vừa
tham mưu tích cực cho đồng chí Chủ tịch và Ủy ban MTTQ trong
tổ chức thực hiện các chương trình công tác của MTTQ xã. Tiêu
biểu là, đã tham mưu đẩy mạnh phong trào đoàn kết giúp nhau
phát triển kinh tế trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân
dân; đẩy mạnh vận động xã hội hóa với kết quả cao, Nhân dân
đã đóng góp 2.890 triệu đồng, hiến 674m2 đất thổ cư, tháo dỡ
trên 500m2 tường bao; lùi tường, mở đường ngõ xóm, tham gia
10.000 ngày công, xây dựng 31 công trình hạ tầng NTM. Nhờ đó,
chỉ ngay sau xã làm điểm, Bình Yên đã về đích NTM năm 2013.
Tháng 1/ 2014, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Bình Yên,
nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã hiệp thương cử Phạm Ngọc Họa là chủ
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Từ đây, chàng trai trẻ này càng
có điều kiện để thực hiện tâm huyết, trách nhiệm, chí tiến thủ
của mình. Anh hiểu rằng mình cần phải học hỏi nhiều, cần phải
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được nhiều người chỉ dẫn, giúp đỡ mới có thể hoàn thành được
nhiệm vụ. Muốn mọi người ủng hộ giúp đỡ thì bản thân phải
trong sáng, chân thành, trách nhiệm với công việc, trách nhiệm
với mọi người xung quanh. Đây chính là điều anh rút ra từ quá
trình công tác trước đây, cũng là điểm xuất phát để anh hoàn
thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.
Đảm nhận chức vụ Chủ tịch, Phạm Ngọc Họa tập trung
nghiên cứu các tài liệu chuyên môn, củng cố kiến thức về CTMT,
nhất là những quy định của pháp luật, Điều lệ, các văn bản liên
quan đến các lĩnh vực công tác, nhất là Quyết định 217, 218, Luật
MTTQ Việt Nam năm 2015, các quy định về bầu cử, về giám sát
cán bộ, đảng viên, về thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở... Cùng
với đó anh luôn tham gia tích cực và trách nhiệm trong các lớp
tập huấn của TP, của huyện, các hội nghị, các buổi tọa đàm, phản
biện xã hội... chủ động tham gia nhiều ý kiến có chất lượng. Qua
đó, anh đã học hỏi được nhiều kiến thức, ngày càng vững hơn
để cùng tập thể trở thành một điểm sáng trong CTMT ở huyện
Thạch Thất.
Trong công việc, Phạm Ngọc Họa bám sát kế hoạch chỉ
đạo, hướng dẫn của MTTQ cấp trên, xin ý kiến chỉ đạo của cấp
ủy về các nội dung, nhiệm vụ CTMT; chủ động trao đổi với
chính quyền để thống nhất phương thức, cách làm, điều kiện
đảm bảo để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác. Đặc biệt
là, Phạm Ngọc Họa hiểu rằng sức mạnh, hiệu quả của MTTQ
cơ sở là ở các tổ chức thành viên và sự ủng hộ, đồng thuận của
người dân. Anh luôn chú trọng đến hiệp thương phân công
giữa các tổ chức thành viên; vừa lắng nghe để phân công phù
hợp, vừa quan tâm đến đề xuất, sáng kiến của thành viên để
thống nhất phối hợp hoàn thành nhiệm vụ đoàn thể cấp trên
giao. Với nhận thức, “không có việc gì khó, chỉ sợ dân không
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đồng thuận”, “muốn dân đồng thuận thì mọi việc phải dân chủ
bàn bạc, thấu tình đạt lý”, Phạm Ngọc Họa cùng với các đồng
chí trong cấp ủy, chính quyền, MTTQ luôn chú trọng đến phát
huy dân chủ, lắng nghe ý kiến, phát huy ý kiến, sáng kiến,
quyết tâm của người dân. Mọi chủ trương, kế hoạch công việc
liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người dân đều được đưa ra
dân bàn, thảo luận và dân thống nhất cách làm, cách tổ chức
thực hiện. Cùng với nhận thức và cách làm đúng, Phạm Ngọc
Họa còn là một cán bộ luôn sâu sát cơ sở. Anh thường xuyên
trực tiếp làm việc, tiếp xúc với người dân trong công việc như:
Công tác dồn điền đổi thửa, làm giao thông thủy lợi nội đồng,
thi công và giám sát thi công các công trình dự án, vận động
các hộ dân giải phóng mặt bằng cho các dự án, tháo dỡ các
công trình vi phạm... vất vả mà vui. Anh tâm sự, điều tâm đắc
nhất là tình cảm, nhận thức mà Nhân dân dành cho Mặt trận,
dân tin, chia sẻ, đồng cảm và ủng hộ cán bộ Mặt trận, “Tôi rất
vui được làm một thành viên tham mưu xây dựng tăng cường
khối đại đoàn kết toàn dân”. Đây chính là nguyên nhân sâu xa
để Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Yên và cá nhân đồng chí
Chủ tịch hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm qua.
Nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQ Việt Nam xã Bình Yên 2 năm
vinh dự được Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen, 3
năm được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng Bằng khen
trên các lĩnh vực. Đó là sự ghi nhận của TW, TP và của huyện
đối với toàn diện các mặt công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam
xã Bình Yên - trong đó có vai trò đóng góp quan trọng của
đồng chí Chủ tịch Phạm Ngọc Họa. Chỉ tính năm 2019 và
những tháng đầu năm 2020, MTTQ xã, trực tiếp là đồng chí
Chủ tịch đã chủ trì tổ chức 57 hội nghị với trên 7.000 lượt cán
bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia để tuyên truyền
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vận động chủ trương chính sách, các chương trình, kế hoạch
của cấp ủy, chính quyền địa phương; Đi đầu trong triển khai
xây dựng mô hình điểm thực hiện tốt CVĐ “Toàn dân đoàn kết
xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Bình Yên đã sơ kết 2 năm
thực hiện với với 96 mô hình đoàn kết tự quản trên các lĩnh
vực . 8/8 thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. Đã giúp đỡ
31 hộ thoát nghèo (đến cuối năm toàn xã chỉ còn 0,7% hộ
nghèo). Nhân dân tiếp tục ủng hộ, đóng góp trên 2,1 tỷ đồng,
ủng hộ hiện vật khác trị giá 68 triệu đồng, hiến 176m2 đất,
tham gia 2.063 ngày công xây dựng các công trình trong xã với
quyết tâm xây dựng xã NTM nâng cao ở tốp đầu của huyện...
Với những thành tích đóng góp đó, năm 2019 - Bình Yên tiếp
tục được Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen về thành
tích xuất sắc trong CTMT.
Trong thành tích chung của tập thể, Phạm Ngọc Họa có
quyền tự hào đã có nhiều đóng góp tích cực, anh đã 4 lần được
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng Bằng khen về thành
tích xuất sắc trong CTMT, được Ủy ban TW MTTQ Việt Nam
tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”.
Tháng 5/2020, Phạm Ngọc Họa vinh dự được bầu làm Phó Bí
thư Đảng ủy xã Bình Yên, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là niềm
tin mà Đảng bộ và Nhân dân xã Bình Yên đã trân trọng ghi
nhận ở đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trẻ tuổi
tâm huyết này.
TRUNG VĂN
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TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN
GƯƠNG MẪU, TÂM HUYẾT
Thôn Đa Ngư nằm ở phía Tây Nam của xã Cao Dương
(huyện Thanh Oai) trải dài bên bờ sông Đáy với đặc thù là
thôn công giáo toàn tòng, là thôn có số dân cư ít nhất và số
ruộng cấy ít nhất trong tổng số 7 thôn trên địa bàn xã. Từ bao
đời nay, Nhân dân Đa Ngư luôn có truyền thống, tinh thần
đoàn kết tương thân, tương ái, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau, sống
tốt đời đẹp đạo, kính Chúa luôn yêu nước. Đặc biệt, những
năm gần đây Đa Ngư luôn có những chuyển biến mạnh mẽ,
ngoài việc sản xuất chăn nuôi, Nhân dân Đa Ngư còn tổ chức
làm thêm nhiều nghề mới như dịch vụ buôn bán, may mặc,
giang đan... đem lại thu nhập cao, đời sống người dân được
cải thiện rõ rệt. Để có được những kết quả ấy có sự đóng góp
quan trọng của chị Lê Nguyệt Nga - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban
CTMT thôn Đa Ngư.
Chị Lê Nguyệt Nga sinh năm 1983 là cán bộ tâm huyết, vì
dân, luôn hết lòng với công việc. Là Bí thư Chi bộ - Trưởng
ban CTMT, chị luôn chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết
trong thôn, trong giáo họ. Mọi quan hệ tình làng nghĩa xóm
không chỉ tìm thấy ở những buổi sớm tối đọc kinh cầu
nguyện mà ngay cả cách ứng xử hàng ngày, mọi người, mọi
nhà có sự đồng cảm yêu thương nhau, sự liên kết chặt chẽ
giữa Trưởng ban CTMT với Ban hành giáo, giáo dân dựa trên
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nền tảng “Yêu thương,
tha thứ”, từ đó đoàn kết
đồng lòng xây dựng
thôn Đa Ngư ngày càng
phát triển.
Với vai trò là Bí thư
Chi bộ, Trưởng ban
CTMT, chị Lê Nguyệt
Nga đã cùng tập thể
Chi bộ, các thành viên
trong Ban CTMT, các
chi hội, đoàn thể tuyên
truyền, vận động Nhân
dân tích cực tham gia
các CVĐ như: “Toàn
dân đoàn kết xây dựng
NTM, đô thị văn minh”;
Chị Lê Nguyệt Nga tham gia hoạt động
chương trình “Ngày vì
tinh nguyện hiến máu.
người nghèo”, quỹ
“Đền ơn đáp nghĩa”; ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”;
CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong
trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động của cá nhân chị
Lê Nguyệt Nga nói riêng, tập thể Ban CTMT nói chung, năm
2020, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
Cao Dương, bà con thôn Đa Ngư đã ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo
Việt Nam” được 1.800.000 đồng, đạt 100% chỉ tiêu được giao.
Hàng năm, chị Lê Nguyệt Nga luôn cùng các thành viên
trong Ban CTMT thôn đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động
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bà con địa phương ủng hộ những gia đình có hoàn cảnh khó
khăn trong thôn, ngoài xã vào dịp Tết Nguyên đán để mọi gia
đình đều có thể ấm áp đón xuân về. Cụ thể, năm 2017 người
dân đã quyên góp ủng hộ 25 suất quà, mỗi suất 250.000 đồng;
Năm 2018 với 23 suất, mỗi suất 300.000 đồng; Năm 2019 với
30 suất, mỗi suất 300.000 đồng. Với những món quà tuy nhỏ
nhưng nó mang một ý nghĩa rất lớn đó chính là tinh thần đoàn
kết tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách đúng với tôn chỉ
của người Ki tô hữu “Là anh em hãy yêu thương lẫn nhau”.
Cùng với đó, thôn Đa Ngư cũng luôn quan tâm động viên khen
thưởng những chi hội, đoàn thể có thành tích cao, đặc biệt là
thế hệ trẻ. Hàng năm, duy trì Quỹ khuyến học 10.000.000
đồng, khen thưởng cho các em có thành tích cao trong học tập
vào dịp đầu năm mới cùng với việc tổ chức Trung thu cho các
em tại Nhà văn hóa của thôn. Qua đó đã khuyến khích các em
phấn đấu học tập đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, việc tổ chức Lễ
mừng thọ cũng được tổ chức thường xuyên vào ngày đầu năm
mới. Ngoài tổ chức nghi lễ truyền thống thì các cụ còn được
nhận quà của Ban CTMT thôn là 50.000 đồng/1 cụ, được mừng
Lễ trên nhà thờ của Giáo họ...
Với đặc thù là thôn công giáo toàn tòng, việc thực hiện
nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng
thọ được Nhân dân chấp hành nghiêm, đó là kết quả của
công tác tuyên truyền thông qua các buổi họp quân dân
chính, họp họ. Các đám cưới tổ chức cũng không mời nhiều
khách, không ăn cỗ trước 10 giờ sáng, không mở loa đài quá
to, quá khuya, không mời thuốc lá... Trong đám ma đã bỏ hết
các hủ tục, không mở loa đài công suất lớn, không để người
mất quá 48 tiếng trong nhà, hạn chế vòng hoa, tổ chức theo
nghi thức công giáo, đặc biệt không cải táng.
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Trong công tác xây dựng NTM, chị Lê Nguyệt Nga đã đẩy
mạnh tuyên truyền bà con thực hiện đúng chủ trương của TP,
của huyện và của xã. Trong năm 2017, Đa Ngư được đầu tư
dự án xây dựng hệ thống tiêu thoát nước với chiều dài 120m
tổng kinh phí 293.801.000 đồng. Cùng với sự đóng góp của
bà con, sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, Đa Ngư đã xây dựng
nhà Mục vụ với tổng kinh phí 5 tỷ đồng, quy hoạch Nghĩa
trang với tổng kinh phí 250.000.000 đồng, đổ sân trước nhà
Mục vụ với số tiền trên 150.000.000 đồng, mua sắm trang
thiết bị trong nhà Mục vụ tổng kinh phí khoảng 35.000.000
đồng. Đặc biệt, cùng trong năm 2019 Đa Ngư đã được hưởng
lợi từ công trình kè chống sạt lở bờ Tả sông Đáy do Nhà nước
đầu tư với tổng số tiền 16 tỷ 300 triệu đồng, Ban CTMT đã
tuyên truyền bà con hiến đất mở đường trên kè, kết quả các
gia đình có đất giáp kè đã hiến đất mở đường rộng đẹp, thuận
tiện cho đi lại cũng như lễ rước của Giáo họ.
Thường xuyên quan tâm động viên các thanh niên lên
đường làm nhiệm vụ bằng món quà nhỏ trị giá 200.000
đồng/em, hàng năm 100% thanh niên trong độ tuổi khám
tuyển nghĩa vụ quân sự đều chấp hành nghiêm chỉnh.
Có được kết quả như trên không thể không kể đến sự
quan tâm giúp đỡ của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cao Dương,
sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ, sự
quan tâm chỉ đạo của Chi bộ, sự phối hợp giữa cấp ủy, Trưởng
thôn, các hội, đoàn thể với Ban CTMT, sự đồng lòng ủng hộ
của Nhân dân trong thôn. Nhưng trong đó không thể không
nói tới sự cố gắng nỗ lực, sự tâm huyết với CTMT của chị Lê
Nguyệt Nga - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn Đa Ngư,
xã Cao Dương.
NGUYễN HUY SINH
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NỮ CHỦ TỊCH THẮP LỬA
CHO PHONG TRÀO MẶT TRẬN
Bác Hồ từng dạy “Cán bộ là
cái gốc của mọi công việc”,
“Muôn việc thành công hay thất
bại đều do cán bộ tốt hay kém”.
Thấm nhuần lời dạy của Người,
bà Nguyễn Thị Chính - Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn
Kim Bài, huyện Thanh Oai luôn
nêu cao tinh thần trách nhiệm
trong công việc, trách nhiệm
trước dân, bà đã có nhiều đóng
góp trong CTMT, đưa TDP thị
Bà Nguyễn Thị Chính.
trấn Kim Bài ngày càng phát
triển, văn minh và tiến bộ. Vì vậy, bà Nguyễn Thị Chính
luôn được Đảng, chính quyền và Nhân dân tin tưởng.
Bà Chính sinh năm 1973, đã có 16 năm là đại biểu
HĐND thị trấn Kim Bài (từ tháng 4/2004 đến nay); với hơn
7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Kim Bài. Từ
năm 2015 đến nay là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Kim Bài. Với tinh thần
nhiệt tình, tâm huyết, luôn gắn bó với công việc, sâu sát với
cơ sở, thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện
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vọng chính đáng của Nhân dân, gương mẫu tích cực tham
gia các phong trào, bà Chính góp phần củng cố và phát huy
sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng
thuận trong Nhân dân xây dựng Đảng, chính quyền trong
sạch vững mạnh.
Với vai trò là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn,
bà Nguyễn Thị Chính luôn chủ động tham gia đóng góp
các nội dung, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an
ninh quốc phòng của địa phương, có những giải pháp cụ
thể trong việc tham mưu xây dựng các chỉ thị, nghị quyết,
kế hoạch của Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ đề ra. Bên
cạnh đó, tích cực phối hợp tuyên truyền các ngày lễ lớn
của Thủ đô và đất nước, phát động phong trào thi đua
chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ
huyện Thanh Oai lần thứ XXIII. Việc chú trọng kết hợp
tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn
minh trong việc cưới, việc tang đã được bà con KDC đồng
tình ủng hộ và từng bước có những chuyển biến tích cực
như: Đám cưới không mời thuốc lá, việc mời khách và số
lượng mâm cỗ đã giảm nhiều. Về việc tang, thị trấn Kim
Bài khuyến khích hỏa táng hỗ trợ 1.000.000 đồng/ca đã
từng bước nâng cao nhận thức trong Nhân dân. Kết quả
năm 2019 và đầu năm 2020 có trên 80% số ca thực hiện
hỏa táng...
Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân ủng
hộ các loại quỹ hàng năm, thị trấn Kim Bài đều đạt và vượt
chỉ tiêu giao như quỹ: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người
nghèo”, chăm sóc người cao tuổi, “Vì biển, đảo Việt Nam”...
trung bình hàng năm vận động được trên 100 triệu đồng.
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Cùng với đó, hàng năm thị trấn cũng tổ chức thăm hỏi, tặng
quà động viên các hộ nghèo; các cháu học sinh có hoàn
cảnh khó khăn, lớp học tình thương vào dịp các ngày lễ,
Tết, đầu năm học, hỗ trợ hộ nghèo làm nhà mới, sửa chữa
nhà xuống cấp từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” và nguồn
kinh phí xã hội hóa, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa
phương. Đến nay, trên địa bàn toàn thị trấn chỉ còn 37 hộ
nghèo, chiếm tỷ lệ 1,81%;
Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Kim Bài đã làm
tốt công tác phối hợp với UBND thị trấn tổ chức tốt các hội
nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở
cơ sở. Năm 2020, do tình hình dịch COVID-19 không tổ chức
được Hội nghị đại biểu Nhân dân. song với tinh thần trách
nhiệm, đội ngũ cán bộ làm CTMT đã nhiệt tình, chu đáo gửi
báo cáo và dự thảo nghị quyết tới các đại biểu tham gia đóng
góp ý kiến, làm căn cứ để Ban Thường trực tiếp thu tổng hợp,
xây dựng Nghị quyết Hội nghị đại biểu Nhân dân được sát với
tình hình thực tế địa phương;
Để chung tay cùng Đảng, chính quyền làm tốt công tác
phòng, chống dịch COVID-19 đòi hỏi sự quan tâm chỉ đạo sát
sao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết nhiệt tình hưởng
ứng của các tầng lớp Nhân dân. Với phương châm “chống dịch
như chống giặc”, thời gian qua thị trấn Kim Bài đã làm tốt công
tác phòng, chống dịch COVID-19. Bản thân bà Nguyễn Thị
Chính đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, Nhân
dân thị trấn ủng hộ 78 triệu đồng để mua hơn 5.000 chiếc khẩu
trang, tặng 858 hội viên Hội NCT thị trấn và mua các nhu yếu
phẩm như gạo, mỳ tôm, dầu ăn, mì chính, nước mắm, bột
canh... tặng hộ nghèo, hộ khó khăn và công nhân vệ sinh môi
GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 5

217

trường trên địa bàn thị trấn trong đợt dịch. Điều đó phần nào
đã động viên kịp thời các hộ dân.
Với sự tâm huyết, nhiệt tình trong công việc, năm 2019 Ủy
ban MTTQ Việt Nam thị trấn Kim Bài được Ủy ban TW MTTQ
Việt Nam tặng Bằng khen. Cá nhân bà Nguyễn Thị Chính được
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tặng Bằng khen. Tin tưởng rằng với
sự đam mê và lòng nhiệt huyết của mình, bà Nguyễn Thị Chính
sẽ đưa CTMT của thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai ngày càng
khởi sắc hơn nữa.
ĐặNG THỊ HUệ
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TẤM GƯƠNG SÁNG TẬN TỤY
VỚI CÔNG TÁC MẶT TRẬN
Ông Phùng Văn Hưởng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai, sinh năm 1950,
nguyên là Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Công an huyện
Thanh Oai. Được nghỉ hưu năm 2006, đến năm 2016, ông
được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
kiêm Chủ tịch Hội NCT xã.

Ông Phùng Văn Hưởng tại hội nghị thành lập CLB thơ NCT xã Đỗ Động.
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Từ đó đến nay, với vai trò là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã, ông Hưởng luôn phát huy tinh thần trách
nhiệm, bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, tham mưu
đóng góp cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã các văn bản thực
hiện nhiệm vụ của cấp trên cũng như thực thi nhiệm vụ
công tác. Đồng thời, tôn trọng phát huy dân chủ, tham gia
đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, làm tốt
công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia
các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ, các hoạt động
của Hội NCT địa phương. Ông Phùng Văn Hưởng được
Đảng ủy đánh giá là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ 4 năm liền (2016 - 2019), được khen thưởng xứng đáng
là tấm gương sáng tận tụy với CTMT.
Được giao nhiệm vụ là Chủ tịch Hội NCT - Phó Chủ
tịch Ủy ban MTTQ, ông Hưởng luôn tin tưởng tuyệt đối
vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, gương mẫu chấp
hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước cùng các quy định của địa phương. Mặc dù
tuổi cao nhưng ông thường xuyên tham mưu cho Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng
viên, các đoàn thể và toàn thể Nhân dân thực hiện tốt
các phong trào thi đua cùng các CVĐ. Hưởng ứng lời kêu
gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng,
gia đình ông đã gương mẫu thực hiện ủng hộ Quỹ
phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền là 5 triệu đồng.
Cùng với đó, ông Hưởng đã tham mưu cho MTTQ xã đã
vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân ủng hộ công tác
phòng, chống dịch được 21 triệu đồng, 125 thùng mì
tôm, 20 thùng sữa, 5.000 chiếc khẩu trang tặng cho các
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hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên
địa bàn xã. Đồng thời, ông luôn cùng Ủy ban MTTQ
tuyên truyền, vận động Nhân dân góp công, góp của để
xây dựng các công trình tín ngưỡng, tôn giáo của các
thôn và tuyên truyền Nhân dân chung tay xây dựng
NTM, tích cực hưởng ứng CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam” và thực hiện tốt việc cưới, việc tang
văn minh.
Với vai trò là Chủ tịch Hội NCT, ông Hưởng cùng BCH
Hội xây dựng Quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm
cán bộ trong BCH, xây dựng Chương trình toàn khóa,
phấn đấu hàng năm 100% hội viên đều đạt danh hiệu
Tuổi cao gương sáng. 4 năm liền, Hội NCT xã được TW
Hội NCT Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và huyện
Thanh Oai khen thưởng.
Những năm qua, ông cùng với Hội đã thành lập 5 CLB
như: CLB dưỡng sinh, CLB thơ, CLB thức vũ kinh, CLB liên
thế hệ. Đặc biệt là thành lập 4 tổ an ninh tự quản, kết nạp
được 162 hội viên. Hội NCT xã cũng đã duy trì thường
xuyên việc thực hiện mừng thọ cho các cụ trong độ tuổi,
với 490 lượt cùng tổng số tiền là 343 triệu đồng; tổ chức
đám cưới vàng, bạc cho 120 đôi. Để làm được những công
việc đã nêu, công tác xây dựng quỹ Hội là nội dung rất quan
trọng trong hoạt động chăm sóc NCT. Hiện nay, nguồn quỹ
của toàn xã đạt 300 triệu đồng, bình quân là 450.000 đồng/
hội viên, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra 200.000 đồng/người.
Gia đình ông Phùng Văn Hưởng hàng năm đã ủng hộ
cho các cụ cao tuổi từ 80 tuổi trở lên mỗi cụ là 100.000
đồng/cụ. Tổng số tiền là 17 triệu đồng/năm. Ông đã trích
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một phần tiền lương của mình để hỗ trợ cho 4 ông bà là
Chi hội trưởng của các thôn với số tiền là 100.000
đồng/tháng và ông Phó Chủ tịch Hội NCT của xã là 130.000
đồng/tháng...
Với sự nỗ lực cố gắng của bản thân, năm 2019, ông
Phùng Văn Hưởng được TW Hội NCT Việt Nam khen thưởng;
Ban đại diện NCT TP tuyên dương là cán bộ tiêu biểu xây
dựng hệ thống chính trị cơ sở, huyện Thanh Oai tuyên
dương gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu.
PHạM THỊ HồNG HIẾN
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ÔNG CHỦ TỊCH MẶT TRẬN GIẢN DỊ
Ông là Nguyễn Huy Chương - Ủy viên Ban Thường vụ
Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì.
Sinh ra và lớn lên trên quê hương Triều Khúc, xã Tân
Triều, huyện Thanh Trì, một làng quê với nhiều nghề thủ
công truyền thống, người dân cần cù, sáng tạo, với bản tính
năng động, nhiệt tình, tích cực tham gia công tác tại địa
phương, từ công tác Bí thư Đoàn xã, đến nhiệm vụ Chủ tịch
Ủy ban MTTQ, Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng ủy xã, cương vị
nào ông Nguyễn Huy Chương cũng hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ, góp phần xây dựng địa phương trở thành xã có
kinh tế phát triển, ngân sách thu về huyện đứng đầu các xã,
thị trấn, đời sống người dân không ngừng được cải thiện,
nâng cao. Năm 2006, ông được lãnh đạo điều động về công
tác tại huyện với chức danh Trưởng ban Dân vận, kiêm Chủ
tịch Hội Nông dân huyện Thanh Trì. Đại hội đại biểu MTTQ
Việt Nam huyện Thanh Trì lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2009 - 2014,
ông được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
huyện Thanh Trì và giữ vị trí công tác cho đến nay. Ngay từ
khi nhận nhiệm vụ, ông đã tham mưu với lãnh đạo huyện,
chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận từ
huyện đến cơ sở vừa có trình độ vừa có tinh thần trách nhiệm
cao, tâm huyết, nhiệt tình.
Phát huy vai trò là tổ chức liên minh chính trị, tập hợp
khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các chủ trương của
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Ông Nguyễn Huy Chương (thứ 2 từ trái sang) thay mặt Ủy ban MTTQ
Việt Nam huyện Thanh Trì đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng,
xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh, ông
cùng với MTTQ các cấp của huyện tổ chức, phối hợp thực
hiện xuất sắc các nhiệm vụ của Mặt trận và các phong trào thi
đua yêu nước, các CVĐ do Ủy ban TW MTTQ Việt Nam chủ
trì và các cấp, các ngành phát động.
Cũng từ những năm 2009, Đảng và Nhà nước ta triển khai
Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng NTM, từ đây CTMT
bước vào một thời kỳ mới, với quyết tâm “Toàn dân chung
sức xây dựng NTM”. Phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí xây
dựng xã đạt chuẩn NTM, vận động Nhân dân hiến đất mở
đường, GPMB xây dựng các công trình dân sinh, công tác dồn
điền đổi thửa, chuyển đổi mô hình sản xuất, phát triển kinh
tế, rồi công tác vận động Nhân dân tham gia VSMT, đảm bảo
ANCT, TTATXH... tất cả đều có sự tham gia tích cực của cán
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bộ Mặt trận các cấp từ thôn, TDP tới xã và huyện. Ông Nguyễn
Huy Chương lại cùng các cộng sự của mình lăn lộn với phong
trào, vận động Nhân dân tích cực thực hiện CVĐ “Toàn dân
đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. CDưới sự chỉ đạo
của ông, đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp của huyện đã góp
phần không nhỏ trong kết quả hoàn thành xây dựng NTM.
Năm 2015, 15/15 xã đã hoàn thành xây dựng NTM, năm 2017
được Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM, về đích
trước 2 năm so với kế hoạch đặt ra và là đơn vị thứ 3 của TP
đạt chuẩn NTM.
Một lĩnh vực công tác nữa cũng không thể không nhắc
đến đó là công tác vận động chăm lo cho người nghèo, người
có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội. Hàng
năm, Mặt trận các cấp huyện Thanh Trì vận động hàng tỷ
đồng ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ xây, sửa nhà Đại
đoàn kết; tặng quà, hỗ trợ học sinh con hộ nghèo trong học
tập, hỗ trợ khám chữa bệnh... vận động Nhân dân ủng hộ quỹ
“Vì biển, đảo Việt Nam”, ủng hộ vật chất và cùng Nhân dân cả
nước đẩy lùi đại dịch COVID-19...
Với những đóng góp của mình, ông Nguyễn Huy Chương
vinh dự được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng
và Nhà nước trao tặng: Bằng khen của Chính phủ, Bằng khen
của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, nhiều Bằng khen của Thành
ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Huyện ủy,
UBND huyện Thanh Trì. Tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam
huyện Thanh Trì 4 năm liên tục là đơn vị xuất sắc dẫn đầu
trong phong trào thi đua được đón nhận nhiều Bằng khen
của TW, TP, năm 2013 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân
chương Lao động hạng Ba, năm 2019 được đón nhận Huân
chương Lao động hạng Nhì.
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Tiếp chúng tôi tại Văn phòng của Ủy ban MTTQ Việt Nam
huyện Thanh Trì, với nét mặt tươi vui, phong cách gần gũi,
giản dị, khi được hỏi về những đóng góp của mình trong
thành tích chung đó, ông khiêm tốn đánh giá đó là kết quả
của sự đoàn kết toàn dân, sự đồng lòng ủng hộ của Nhân
dân. Vẫn biết sức mạnh nằm ở nơi dân, nhưng chúng tôi vẫn
đinh ninh rằng để tập hợp được sức mạnh đó có vai trò
không nhỏ của ông.
Chia tay ông và các đồng chí cán bộ Mặt trận huyện,
chúng tôi đi trên con đường trung tâm huyện rực rỡ cờ hoa,
người xe nhộn nhịp. Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì lần
thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa thành công tốt đẹp, Đại
hội đã mở ra một giai đoạn phát triển mới - xây dựng và phát
triển huyện Thanh Trì trở thành quận theo hướng giàu, đẹp,
văn minh, hiện đại vào năm 2025. Những dự án, những công
trình được triển khai đồng bộ theo qui hoạch, diện mạo
một đô thị đang dần hiện hữu. Những cán bộ làm CTMT lại
say sưa bước vào một thời kỳ mới.
ĐÀO TÂN LÝ
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NGƯỜI CÁN BỘ MẶT TRẬN
HẾT MÌNH VÌ CÔNG VIỆC
Đến với quê hương của Vạn thế sư biểu, Người thầy của
muôn đời Chu Văn An tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, khi
hỏi về tấm gương sáng trong CTMT mọi người giới thiệu ngay
bà Ngô Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Liệt.
Sinh ra và lớn lên tại xã Thanh Liệt, 48 tuổi đời tròn 18 năm
công tác tại cơ sở, năm 2002 bà Ngô Thị Hương được tín nhiệm
giới thiệu, bầu là Chi hội trưởng Nông dân, Trưởng ban CTMT,
Chủ tịch Hội Nông dân xã và hiện nay là Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã Thanh Liệt, là Ủy viên BCH Đảng bộ xã 2 khóa, đại
biểu HĐND xã 3 khóa liên tiếp. Những ngày đầu tham gia công
tác còn gặp nhiều khó khăn do chưa có kinh nghiệm, nhưng bà
Hương luôn xác định phải cố gắng học hỏi, quyết tâm, thực hiện
tốt công việc được giao để không phụ sự tín nhiệm của Nhân
dân. Bà tranh thủ tiếp thu ý kiến các thế hệ đi trước, nhiệt tình,
sâu sát trong thực tế để tìm ra những cách làm có hiệu quả, vừa
làm vừa học, vừa rút kinh nghiệm, tích lũy thêm kiến thức trong
công tác điều hành và thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Với vai trò là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, bà đã lái
con thuyền xuôi chèo đến đích không lệch hướng, tạo nên một
sức mạnh tổng hợp, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân với vai
trò của Mặt trận là trung tâm.
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Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 tại xã Thanh Liệt.

Sự niềm nở tiếp đón mọi người đã thể hiện tính cách gần
gũi của người cán bộ Mặt trận. Khi được hỏi về hiệu quả hiệu
động của CTMT ở địa phương và vai trò của người cán bộ, bà
chỉ mỉm cười kiêm tốn: “Có được kết quả như vậy là do có sự
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của
chính quyền, sự vào cuộc của hệ thống chính trị và sự đồng
lòng của Nhân dân, còn tôi chỉ có phần nhỏ thôi”. Nghe bà nói
vậy tôi hiểu trong những năm qua với tính cách năng động
sáng tạo, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bà luôn nêu
gương trong các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ, qui tụ
được sự đoàn kết của Nhân dân. Hàng năm, đã có 80% thôn,
làng, TDP và 94% gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Các hoạt
động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ hàng năm được duy trì đều
đặn như quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, tổ
chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ
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cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, Tết; tuyên
truyền và vận động các gia đình có người qua đời đưa đi hỏa
táng nhiều năm đạt 100%...
Là một cán bộ được trưởng thành từ cơ sở trên cương
vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, nhưng bà luôn luôn
chân thành, cởi mở, hòa mình với quần chúng, gần gũi với
Nhân dân. Sáng thứ bảy hàng tuần, bà cùng bà con tham
gia tổng vệ sinh môi trường, nhổ cỏ, trồng hoa tại nơi công
cộng. Luôn giữ mối quan hệ tốt với làng xóm, láng giềng
nơi cư trú. Gia đình bà đã ủng hộ hàng triệu đồng xã hội
hóa xây Nhà văn hóa, trồng cây xanh, lắp đặt ghế đá tại nơi
công cộng. Đại dịch COVID-19 xảy ra, ngoài việc phối hợp
với chính quyền thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch,
bà còn tranh thủ vận động các tổ chức, cá nhân có điều kiện
ủng hộ, giúp đỡ các gia đình khó khăn. Những suất quà tuy
không lớn song gửi gắm trong đó là tinh thần tương thân,
tương ái, sự quan tâm chia sẻ của tập thể Ban Thường trực
Mặt trận và cá nhân bà đã làm ấm lòng những gia đình
nghèo, những con người yếu thế trong cộng đồng, động
viên, giúp đỡ họ vượt qua thời điểm khó khăn.
Những công lao đóng góp của bà đã được các cấp ghi
nhận, biểu dương. Bà được TW Hội Nông dân Việt Nam tặng
Bằng khen, nhiều năm liền bà được tặng danh hiệu Chiến sỹ
thi đua cấp huyện và UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
tặng giấy khen. Bà là người cán bộ Mặt trận hết mình vì công
việc, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.
BÙI THẾ LỢI
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CON NGƯỜI CỦA CÔNG VIỆC
Là người chuyên viết về các tấm gương “Người tốt, việc
tốt” và “Điển hình tiên tiến”, nhưng khi tiếp xúc với ông,
tôi vẫn cảm phục khi nghe ông nói: “10 làm CTMT, không
có ngõ ngách nào của phường Khương Trung mà tôi chưa
tới; không có nhà cán bộ CTMT KDC nào mà tôi chưa qua”.
Ông là Vũ Quốc Cự - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
phường Khương Trung, Bí thư Chi bộ 5, Đảng bộ phường
Khương Trung, quận Thanh Xuân.
Ở phường Khương Trung, nhắc tới ông Cự Mặt trận, từ
phường đến các KDC, TDP ai cũng biết về ông - con người
của công việc, lúc nào cũng tận tâm với công việc. Mặc dù
sinh ra và lớn lên ở Kim Thành (Hải Dương), nhưng ông lại
có nhiều gắn bó với TDP số 5 phường Khương Trung. Ông
kể, năm 1971, khi vừa tròn 19 tuổi, ông nhập ngũ. Sau một
thời gian huấn luyện tại Trung đoàn 2, Tỉnh đội tỉnh Hải
Hưng (cũ), tháng 3/1972, ông cùng đơn vị đi B và được bổ
sung vào Sư đoàn 308 tham gia chiến đấu. Sau khi hoàn
thành nhiệm vụ chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, ông
cùng đơn vị chuyển ra Bắc. Năm 1977, ông về công tác tại
Đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng tham mưu, đến năm 1994
thì nghỉ hưu.
Trở về với cuộc sống đời thường cùng gia đình tại TDP số 5,
phường Khương Trung, ông tiếp tục cùng tham gia sinh hoạt
trong các tổ chức đoàn thể. Với một người vẫn còn trẻ, khỏe, có
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Ông Vũ Quốc Cự nhận 14 tấn gạo do các tăng, ni, phật tử nhà chùa
trao tặng trong dịp phòng, chống dịch COVID-19.

năng lực và nhiệt tình, đặc biệt, đã được thử thách trong quân
đội, Vũ Quốc Cự đã thể hiện được bản lĩnh của “Bộ đội Cụ Hồ”
trong các hoạt động đối với KDC cũng như đối với phường.
Nhận thấy phẩm chất và năng lực của ông có thể tiếp tục
đóng góp nhiều cho phường, vì thế, tháng 4/1995, lãnh đạo
phường đã mời ông ra đảm đương chức vụ Chỉ huy trưởng Ban
Chỉ huy quân sự phường; một công việc đòi hỏi phải có sức khỏe,
có nhiệt tình, có kiến thức quân sự và hơn cả, là phải có cái tâm.
Ông đã liên tục đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Ban Chỉ huy quân
sự, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường 15 năm liền,
ngoài ra ông còn kiêm thêm nhiều chức vụ khác.
Với năng lực, kinh nghiệm và bản lĩnh của anh bộ đội
Cụ Hồ, với nhiều đóng góp đối với công tác quân sự của
phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường và cá nhân ông nhiều
năm liền được quận và phường khen thưởng.
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Năm 2010, do nhu cầu kiện toàn lại các chức danh lãnh
đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, ông được Ủy ban
MTTQ Việt Nam phường hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và đã trải qua 2 nhiệm kỳ cho
đến nay. Từ khi gắn bó với CTMT, ông càng có điều kiện để đi
từng ngõ, đến từng nhà để tuyên truyền, động viên người dân
tham gia các phong trào, các CVĐ.
Những đóng góp xuất sắc của ông đối với CTMT của
phường là nguyên nhân đã khiến ông được tín nhiệm. Điều
đó cũng có nghĩa rằng, ông đã đạt được những thành tích xuất
sắc trong vai trò Phó Chủ tịch Mặt trận. Nhiều năm liền, ông
được các cấp từ quận, tới phường khen thưởng. Đặc biệt, năm
2015, ông đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng
Bằng khen về những đóng góp xuất sắc đối với CTMT.
Bên cạnh vai trò là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
phường, ông còn được đảng viên Chi bộ 5 tín nhiệm bầu là Bí
thư Chi bộ. Chi bộ 5 là một trong những chi bộ xuất sắc, tiêu
biểu của Đảng bộ phường Khương Trung, TDP số 5 liên tục là
TDP văn hóa, cùng các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ. Thành tích của Chi bộ, TDP, KDC đều có sự đóng
góp tích cực, chủ động của ông. Bà con hàng xóm trong con
ngõ nhỏ nơi ông ở yêu quý gọi ông là “Trưởng xóm”.
“Cần mẫn, nhiệt tình, khiêm tốn, trách nhiệm” là nhận xét
của mọi người dành cho ông Vũ Quốc Cự, là một tấm gương
sáng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong phường noi theo
và tiếp tục đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển
phường Khương Trung văn minh, hiện đại.
PHạM ĐứC THĂNG
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NGƯỜI CÁN BỘ TẬN TỤY
VỚI CÔNG VIỆC, GẦN GŨI VỚI DÂN
Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt
Nam, tôi trân trọng “ghi danh” một cán bộ Mặt trận ở cơ sở
như bông hoa tươi thắm hòa vào rừng hoa rực rỡ gương điển
hình tiên tiến trong CTMT. Đó là bà Nguyễn Thị Tỉnh - Phó Bí
thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT KDC số 9, phường Khương
Đình, quận Thanh Xuân.
KDC số 9 có 3 TDP, gần 2.000 hộ dân và hơn 4.000 nhân
khẩu. Những năm gần đây, do tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều
vấn đề về ANCT, TTATXH nảy sinh, phức tạp. Vì vậy, cùng với
Ban CTMT và TDP, bà Nguyễn Thị Tỉnh đã có nhiều đóng góp
để xây dựng khối đoàn kết trong KDC, mà nòng cốt là thành
viên, hội viên các tổ chức, đoàn thể nơi đây. Từ năm 2012, bà
đã chủ động đề xuất và cùng một số cán bộ TDP xây dựng quỹ
mỗi năm hơn 20 triệu động để khen thưởng học sinh giỏi, học
sinh nghèo vượt khó, vận động xây dựng CLB Cựu giáo chức
đầu tiên của phường. Hiện nay, 100% gia đình đăng ký gia đình
học tập, năm nào cũng có học sinh đạt giải cấp Quốc gia.
Là Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT, bà có công lớn
trong việc củng cố hoạt động của Chi đoàn Thanh niên - làm
nòng cốt trong công tác sinh hoạt hè cho thiếu niên nhi đồng.
“Ngày hội tuổi thơ” hàng năm, KDC số 9 đều đạt giải cao. Chi
đoàn xây dựng được phong trào VHVN sôi nổi nhất phường,
GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 5

233

Bà Nguyễn Thị Tỉnh (thứ 2, hàng đầu từ phải sang) tham gia sinh hoạt
cùng với Chi đoàn Thanh niên trong dịp kỷ niệm Ngày TBLS 27/7.

đã có nhiều hoạt động “xung kích - tình nguyện” gây ấn tượng
tốt trong KDC. Để phát huy vai trò, chức năng của Ban CTMT,
bà Tỉnh luôn chú trọng đến tinh thần đoàn kết, đồng thuận,
sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên của các tổ chức thành viên
trong Ban CTMT KDC. So với 5 năm trước, số hội viên, đoàn
viên của các tổ chức thành viên Ban CTMT như Chi hội Phụ
nữ, CCB, NCT, CTĐ, Đoàn Thanh niên đều đã tăng gấp đôi,
gấp ba và hàng năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đứng
top đầu thi đua của phường. Cũng chính từ sự đồng thuận và
phối hợp hiệu quả của các thành viên Ban CTMT mà điểm
chân rác trước đây ở ngách 358/40 Bùi Xương Trạch được thay
bằng bức tranh hoa hướng dương đầy màu sắc. Ý thức của
người dân về bảo vệ môi trường tăng lên, tình trạng vứt rác bừa
bãi đã chấm dứt.
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Trong hơn 10 năm tham gia cấp ủy chi bộ, 8 năm làm Phó
Bí thư, Trưởng ban CTMT, bà Nguyễn Thị Tỉnh đã cùng hệ
thống chính trị xây dựng KDC đông dân nhất phường trở thành
KDC ổn định và an toàn. Bà tâm sự: “Được bà con tín nhiệm đề
nghị tham gia hoạt động xã hội, mình đã nhận thì phải làm tận
tụy, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực sự
hiểu dân để chăm lo, bảo vệ đời sống vật chất, tinh thần và các
quyền, lợi ích chính đáng của mọi tầng lớp Nhân dân thì triển
khai, tổ chức mọi nhiệm vụ mới đạt hiệu quả cao”.
Vốn có phong cách sống khiêm tốn, giản dị, hòa nhã và
trách nhiệm với cộng đồng dân cư, bà Tỉnh được mọi người
yêu mến, nể trọng. Suy nghĩ thấu đáo, nhưng quan trọng nhất
là bà luôn nắm chắc và bám sát vào chỉ đạo của tổ chức Đảng,
chính quyền và MTTQ các cấp. Phát huy vai trò của KDC là cơ
sở chính trị của chính quyền Nhân dân, là cầu nối giữa Đảng,
chính quyền và Nhân dân, mọi phong trào thi đua, các CVĐ
muốn thành công đều phải bắt đầu từ KDC.
Không chỉ làm tốt việc công, việc riêng cũng được bà lo
chu toàn khi nhiều năm qua gia đình bà luôn là “hình mẫu”
đầm ấm, hạnh phúc.
Do những cống hiến và sự tận tụy, bền bỉ với công việc, bà
Nguyễn Thị Tỉnh năm nào cũng được đánh giá hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ, được tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ từ
phường đến quận khen thưởng và được đề nghị tặng Kỷ niệm
chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” trong năm 2020.
Bà Nguyễn Thị Tỉnh xứng đáng là gương sáng một Trưởng ban
CTMT “Nói dân nghe, làm dân theo” và luôn dành được sự yêu
mến, trân trọng của người dân trên địa bàn.
NGUYễN QUốC HOAN
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HẠNH PHÚC LÀ ĐƯỢC
TIẾP TỤC CỐNG HIẾN
Lâu nay, nhắc tới TDP 17, phường Khương Mai, quận
Thanh Xuân là người ta nghĩ ngay tới TDP Văn hóa “5
không”, đó là: “Không hộ cận nghèo; không rác thải tồn
đọng; không chiếm dụng lòng đường vỉa hè buôn bán, kinh
doanh; không còn hiện tượng sửa chữa xây dựng không
phép; không có người vi phạm pháp luật”.
Sự thành công của mô
hình trong những năm qua
có sự đóng góp lớn lao
thầm lặng của bà Nguyễn
Thị Thơm - Trưởng ban
CTMT TDP 17.

Bà Nguyễn Thị Thơm.
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TDP 17 có trên 300 hộ
dân, chủ yếu là người lớn
tuổi, nghỉ hưu, sức khỏe
hạn chế, có tư tưởng muốn
nghỉ ngơi sau những năm
dài công tác, đòi hỏi
những cán bộ làm CTMT
phải kiên trì, gương mẫu,
miệng nói tay làm. Khó
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khăn là vậy, song bà Thơm lại coi đó là lợi thế. Bởi ở độ
tuổi xưa nay hiếm, sau hơn 30 năm công tác ở TW Đoàn,
bà Thơm hiểu rằng, nếu biết cách vận động thì chính
những người lớn tuổi sẽ là tấm gương để phong trào đạt
hiệu quả cao nhất. Nghĩ là làm, hàng năm bà cùng Ban
CTMT phối hợp chặt chẽ với Tổ trưởng cùng các chi hội
đoàn thể tổ chức tốt Hội nghị đại biểu Nhân dân để bàn
việc xây dựng đời sống văn hóa. Đồng thời kết hợp tuyên
truyền, vận động người dân tham gia ủng hộ các loại quỹ.
Đối với các phong trào thi đua, các CVĐ, bà luôn biết gắn
kết, lồng ghép tìm tòi sáng tạo, linh hoạt phối hợp chặt
chẽ với các tổ chức đoàn thể. Với phong thái nhanh nhẹn,
hoạt bát và đặc biệt là nhiệt huyết của người đảng viên,
một lòng tận tâm với công việc, bà đã thành công trong
việc gây dựng tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong KDC.
Vì vậy, các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa” hay CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng
NTM, đô thị văn minh” đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình
của người dân trong TDP 17.
Bà luôn làm việc hết lòng vì tập thể, đóng góp hết sức
mình, cống hiến vì Nhân dân. Tích cực phối hợp với Tổ
trưởng dân phố, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận
động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước,
các CVĐ, các chương trình như “Ngày vì người nghèo”,
quyên góp ủng hộ các loại quỹ như: “Vì biển, đảo Việt
Nam”, “Vì người nghèo”..., ủng hộ đồng bào khó khăn bị
thiên tai, lũ lụt, vận động thực hiện nếp sống văn minh
trong cưới, tang, lễ hội... Tận tụy với công việc, gương mẫu
trong hành động, không ngại khó khăn, sáng tạo trong
công tác, có mối quan hệ tốt với đồng chí, thân thiết với
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Nhân dân là những điều mà Chi ủy Chi bộ, Ban CTMT và
người dân trong TDP 17 nói về bà Thơm.
Năm 2019, TDP 17 đã giữ vững danh hiệu TDP Văn hóa
“Năm không”, được quận Thanh Xuân cấp Bằng Công nhận
và tặng giấy khen. Ban CTMT được Ủy ban MTTQ Việt Nam
quận tặng Giấy khen. Trong Hội thi Tuyên truyền viên “Học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức, TDP 17
đoạt giải Đặc biệt.
Ban CTMT nhiều năm liên tục được Ủy ban MTTQ Việt
Nam quận khen thưởng; TDP 17 liên tục được công nhận
“TDP Văn hóa” tiêu biểu xuất sắc. Những phần thưởng đó
phần nào đã công nhận sự nỗ lực của người cán bộ Mặt trận
giàu tâm huyết Nguyễn Thị Thơm. Trò chuyện với chúng
tôi bà bảo: “Niềm vui và hạnh phúc của tôi là được tiếp tục
cống hiến nhiều hơn nữa”.
NGUYễN THANH BANG
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NGƯỜI CÁN BỘ MẶT TRẬN CỦA DÂN
Trong phong trào thi đua năm
2020 của thôn Duyên Trường, xã
Duyên Thái, huyện Thường Tín nổi
lên một tấm gương điển hình, luôn
nhiệt tình với công việc “vác tù và
hàng tổng” - Đó là ông Nguyễn Tiến
Bộ, Trưởng ban CTMT. Ông tâm sự
với chúng tôi: “Những việc mình
làm chỉ là những việc nhỏ bé đời
thường, để giúp cho mọi người
hưởng cuộc sống bình yên suốt bao
nhiêu năm qua là mình vui lắm rồi”.
Ông Nguyễn Tiến Bộ.
Với tâm niệm như vậy, sau khi nghỉ
hưu, ông đã được bầu làm Trưởng ban CTMT của Cụm dân
cư, nay là Trưởng ban CTMT thôn Duyên Trường.
Thôn Duyên Trường có 1.495 hộ gia đình, chủ yếu làm
nông nghiệp, ngoài ra còn có nghề sơn mài truyền thống, đem
lại một phần không nhỏ cho thu nhập của người dân. Từ khi
ông Nguyễn Tiến Bộ về hưu và tham gia công tác đến nay, trải
qua những thăng trầm biến đổi của cuộc sống, vượt lên những
khó khăn gian khổ, ông luôn hoàn thành tốt các công việc
được giao, nhất là công tác tuyên truyền vận động quần chúng
Nhân dân. Năm 2012, thực hiện Nghị quyết của các cấp và kế
hoạch của UBND xã về việc dồn ô đổi thửa, với cương vị là
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Trưởng ban CTMT, ông Bộ đã làm tốt công tác tham mưu với
Ban Chi ủy, phối hợp với trưởng, phó thôn làm tốt công tác
tuyên truyền, vận động bà con trong thôn, chấp hành chủ
trương của xã về dồn ô, đổi thửa, tập trung xây dựng NTM. Kết
quả, qua công tác vận động Nhân dân, được sự đồng thuận
của người dân, một công việc đầy khó khăn như vậy đã được
thực hiện xong. Đến nay mỗi hộ gia đình chỉ có từ 1 đến 2 thửa
đất, thuận tiện cho việc. Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TU ngày
03/10/2012 của Thành ủy Hà Nội về việc cưới tiết kiệm, ông đã
cùng Tổ dân vận của thôn, tham gia vận động Nhân dân trong
thôn thực hiện việc cưới tiết kiệm. Điều đáng mừng là đến nay,
thôn Duyên Trường đã bỏ hẳn tục lệ ăn lại mặt. Khi trong thôn
có người qua đời, ông cùng Tổ dân vận của thôn đến gia đình
người đã mất, thuyết phục vận động họ đưa người thân của
mình đi hỏa táng. Kết quả hàng năm, thôn Duyên Trường luôn
đạt được chỉ tiêu trên 70% số ca đi hỏa táng. Thực tế cho thấy,
nếu làm tốt công tác dân vận, thì tập hợp được quần chúng
Nhân dân, tích cực tham gia và đạt kết quả toàn diện vững chắc.
Thực hiện Đề án 02 (nay là Đề án 04) của Nhà nước về làm
mới và sửa chữa những đoạn đường và rãnh thoát nước, ông
Nguyễn Tiến Bộ cùng trưởng, phó thôn đã báo cáo Ban Chi
ủy, thống nhất về chủ trương, lên phương án xây dựng từng
đoạn đường. Sau đó tổ chức họp các hộ dân, làm công tác
tuyên truyền vận động. Đây là một việc khó bởi Nhà nước chỉ
hỗ trợ vật liệu, còn người dân bỏ ngày công, nếu không có điều
kiện thì phải đóng tiền thuê thợ làm. Trong quá trình họp, cũng
có những hộ dân bàn lùi, ông đã vận động và thuyết phục bà
con cố gắng đóng góp sức người, sức của để tạo ra những con
đường mới. Kết quả đáng khích lệ là qua các năm, thôn đã
hoàn thành xong 5 đoạn đường Nhân dân còn đóng góp tiền
của tu sửa chùa, xây dựng vườn hoa trước cửa chùa với trị giá
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hàng tỷ đồng. Trong công việc ông Nguyễn Tiến Bộ luôn là
người khéo léo tuyên truyền, vận động vừa mềm dẻo, vừa
cương quyết. Nhiều hình thức tuyên truyền được ông vận động
ngay tại cuộc họp của thôn, hoặc gặp gỡ trực tiếp người dân,
để người dân có sự nhận thức đầy đủ, tích cực hưởng ứng chấp
hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước. Điển hình như năm 2017, thực
hiện Năm trật tự văn minh đô thị, trong thôn có nhiều hộ lấn
chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán, thậm chí có những hộ
làm mái che, mái vẩy ra lòng lề đường, vỉa hè. Ông đã cùng Tổ
dân vận tham gia vận động các hộ tự giác tháo dỡ. Ban đầu
cũng có những hộ không chấp hành, ông dùng biện pháp
“mưa dầm thấm lâu”, gặp gỡ từng hộ dân để thuyết phục, vận
động bà con hiểu chủ trương của Nhà nước, nhằm đạt mục
đích là đường thông hè thoáng, trả lại không gian quang đãng
cho người dân.
Đồng thời ông Nguyễn Tiến Bộ còn tuyên truyền tốt về
Luật Nghĩa vụ quân sự, vận động các hộ gia đình có nam
thanh niên trong độ tuổi khám tuyển nghĩa vụ quân sự,
chấp hành tốt lệnh gọi khám tuyển và sẵn sàng lên đường
nhập ngũ. Trong những năm qua, thôn luôn giao đủ chỉ
tiêu cho huyện đội. Nói về những công việc mình đã làm,
ông Nguyễn Tiến Bộ trao đổi rất mộc mạc: “Làm Trưởng
ban CTMT, có nghĩa là trận nào cũng có mặt. Công tác dân
vận luôn gắn với mình trong suốt thời gian công tác. Trong
chúng ta, có ai đó dù có học thuộc lòng từng câu từng chữ
về chủ trương chính sách, nghị quyết của Đảng, nhưng nếu
không biết cách tiếp cận và vận động quần chúng Nhân
dân, không làm tốt công tác giải thích tuyên truyền vận
động Nhân dân, không có việc làm thực tế vì cuộc sống của
người dân và không làm cho dân tin, dân hiểu, thì người
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đó vẫn còn xa lạ, với tư tưởng quan điểm mà Bác Hồ đã
dạy”. Bản thân ông Nguyễn Tiến Bộ đã luôn thấm nhuần
lời của Bác: “Nước lấy dân làm gốc, dân lấy cuộc sống làm
đầu, chế độ ta là chế độ của dân, do dân. Dân theo Đảng
đứng lên đánh đuổi kẻ thù giành lấy chính quyền mà có
được. Các cấp chính quyền và đoàn thể từ TW đến địa
phương, cơ sở là do dân bầu, dân cử ra. Do vậy mỗi cán bộ
phải vì dân, hết lòng phục vụ người dân, mang lại cuộc
sống ấm no hạnh phúc cho người dân”. Trong quá trình
công tác, ông Nguyễn Tiến Bộ luôn được quần chúng Nhân
dân quý mến và tin tưởng. Những kết quả của thôn Duyên
Trường đã đạt được như ngày hôm nay có thể nói luôn có
sự cần mẫn, năng động và sáng tạo của người Trưởng ban
CTMT, làm việc chung với lòng nhiệt tình, tâm huyết.
NGUYễN MạNH HÙNG
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NGƯỜI CÁN BỘ CÔNG GIÁO
HẾT LÒNG VÌ CÔNG VIỆC
Nhiệt tình, trách nhiệm và tâm huyết với công việc, nỗ
lực trong việc đoàn kết lương - giáo và sự phát triển của
Nhân dân KDC, ông Nguyễn Văn Hiền - Phó Ban đoàn kết
Công giáo huyện Thường Tín, Trưởng ban TTND, Tổ
trưởng Tổ đoàn kết Công giáo xã Hà Hồi, Trưởng ban
CTMT xóm Thượng Hiền được Nhân dân ca ngợi là người
Công giáo sống tốt đời, đẹp đạo.

Ông Nguyễn Văn Hiền nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo huyện
tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc KDC xóm Thượng Hiền.
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Năm nay ông Hiền 66 tuổi, có hơn 40 năm tham gia công
tác xã hội ở địa phương. Với lối sống thẳng thắn, hiền hòa,
trung thực, giản dị, tích cực, gương mẫu tham gia các phong
trào, các CVĐ, ông Hiền được đồng bào công giáo và Nhân dân
địa phương tín nhiệm bầu tham gia nhiều công việc của địa
phương. Với trách nhiệm Phó ban Đoàn kết Công giáo, ông
luôn nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm vận động đồng bào
Công giáo phát huy truyền thống “Đồng hành cùng dân tộc”,
vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, chung sức, chung
lòng, đồng thuận, tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong
trào thi đua yêu nước, các CVĐ, gắn với các phong trào xây
dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến”, “Mỗi người Công giáo Thủ đô là
một công dân tốt”, cùng các tầng lớp Nhân dân xây dựng và
phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Hàng năm, ông cùng Ban TTND xã xây dựng kế hoạch hoạt
động, tổ chức triển khai và thực hiện hiệu quả công việc theo
từng tháng, từng quý. Các thành viên trong Ban đã tham gia
nắm bắt dư luận Nhân dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại,
tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tham gia hòa giải
các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân ở các KDC và giải quyết
đơn thư tại xã; giám sát công tác GPMB, các dự án xây dựng
trên địa bàn xã; giám sát việc vận động thu các loại quỹ, việc
thực hiện quy chế dân chủ ở địa phương; phản ánh những vấn
đề dân sinh bức xúc; giám sát việc giải quyết các kiến nghị của
cử tri, việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, của huyện, của xã; việc thực hiện
cải cách hành chính tại bộ phận một cửa; việc thực hiện nghị
quyết Hội nghị đại biểu Nhân dân ở các KDC và ở xã. Thông
qua hoạt động giám sát đã kịp thời phát hiện sai phạm, kiến
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nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết, góp phần ổn định
chính trị tại địa phương.
Xóm Thượng Hiền có 130/485 hộ là đồng bào công giáo,
Trưởng ban CTMT Nguyễn Văn Hiền luôn nêu cao tinh thần
trách nhiệm, cùng các thành viên trong Ban thắt chặt tình đoàn
kết lương - giáo, vận động Nhân dân tương trợ giúp đỡ lẫn
nhau trong cuộc sống, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế. Thực
hiện hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị
văn minh”, Thượng Hiền đã vươn lên đẫn đầu nhiều phong
trào ở địa phương như: Vận động Nhân dân, DN đóng góp
tiền, ngày công, vật liệu chỉnh trang đường xóm, chuyển cột
điện, lắp đặt rãnh thoát nước, xây dựng ao cho trẻ em học bơi,
làm sân Nhà văn hóa, vận động các gia đình sử dụng thùng rác
có nắp đậy trị giá 1,7 tỷ đồng.
Sâu sát Nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của
Nhân dân để cùng cấp ủy, chính quyền, phối hợp các tổ
chức thành viên vận động Nhân dân gắn 351 biển số nhà,
số ngõ; làm biển KDC văn hóa, dựng pa-nô, gắn giá treo cờ
Tổ quốc trên trục đường xóm, dựng cột cờ tại sân Nhà văn
hóa trị giá 18,8 tỷ đồng. Phát huy truyền thống uống nước
nhớ nguồn, ông cùng Ban CTMT thăm tặng quà 7 gia đình
liệt sỹ, thương binh gần 2 triệu đồng; phối hợp Hội CCB
trồng 500m đường hoa, vận động. Đội Thể dục phật gia khí
công hàng ngày quét dọn vệ sinh khu văn hóa - thể thao,
trồng cây xanh, trồng hoa làm cho môi trường xanh, sạch,
đẹp. Đặc biệt trong những ngày phòng, chống đại dịch
COVID-19, ông Nguyễn Văn Hiền đã tích cực tham gia vận
động Nhân dân tổng vệ sinh trong KDC, vận động người
dân khai báo y tế, đeo khẩu trang khi ra đường, không tụ
tập đông người, thực hiện quy định giãn cách xã hội, chấp
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hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch và ủng hộ
công tác phòng, chống dịch hàng trăm triệu đồng, hạn chế
nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Ông Nguyễn Văn Hiền cũng luôn tích cực vận động
Nhân dân hưởng ứng đăng ký xây dựng GĐVH, KDC văn
hóa. Năm 2019, có 448/485 hộ gia đình đạt danh hiệu
GĐVH, KDC Thượng Hiền đạt KDC văn hóa; tích cực làm
công tác khuyến học, khuyến tài. Năm 2019, vận động
Nhân dân ủng hộ 16 triệu đồng, tặng 109 suất quà cho các
cháu học sinh giỏi. Hàng năm, ủng hộ quỹ “Vì người
nghèo”, quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” 15 triệu đồng, vượt chỉ
tiêu kế hoạch. Các sinh hoạt tín ngưỡng 2 tôn giáo trên địa
bàn được tôn trọng. Tinh thần đoàn kết lương - giáo ngày
thêm gắn bó và phát triển. Ngày hội đại đoàn kết hàng năm
đều tổ chức bữa cơm thân mật vui vẻ. Việc công khai dân
chủ được phát huy, mọi công việc trong KDC được Nhân
dân bàn bạc nhất trí cao.
Ông Nguyễn Văn Hiền cho biết, bí quyết giúp ông đạt
được hiệu quả cao trong công việc là gương mẫu, nói đi đôi
với làm, toàn tâm, toàn ý với công việc. Ông được Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng
nhiều Bằng khen, giấy khen. Hàng năm, gia đình ông được
Nhân dân bình chọn GĐVH tiêu biểu. Ông luôn cảm thấy
vui, hạnh phúc vì được góp phần công sức của mình vào
các phong trào xây dựng quê hương.
TRầN HUYỀN THƯ
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NỮ CÁN BỘ MẶT TRẬN
MIỆNG NÓI, TAY LÀM
Năng động, nhiệt tình,
miệng nói, tay làm, luôn có
trách nhiệm với công việc,
gương mẫu đi đầu trong các
phong trào, hoạt động ở địa
phương là những nhận xét của
lãnh đạo, người dân địa
phương khi nói về bà Đặng Thị
Thanh Hải - Bí thư Chi bộ,
Trưởng ban CTMT phố Trần
Đăng Ninh, thị trấn Vân Đình,
huyện Ứng Hòa.
Gặp bà Hải tại nhà riêng khi
Bà Đặng Thị Thanh Hải.
bà đang bận rộn với việc chuẩn
bị nội dung tham gia Hội nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam
thị trấn Vân Đình góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị
Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi thực sự
ấn tượng về sự gần gũi, thân thiện và rất cởi mở khi tiếp xúc
với bà. Sinh năm 1953, quê ở xã Đại Hùng, trước kia bà công
tác trong ngành giáo dục. Năm 2008, về nghỉ hưu tại nơi cư
trú. Năm 2014, được sự tín nhiệm của Chi bộ, bà tham gia
cấp ủy, là Phó Bí thư Chi bộ, rồi Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng
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ban CTMT phố Trần Đăng Ninh. Trong mọi lĩnh vực, bà luôn
nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao,
không phụ lòng tin của bà con Nhân dân và được lãnh đạo
địa phương ghi nhận, đánh giá cao...
Bà Hải chia sẻ: “40 năm công tác trong ngành giáo dục và
đã từng làm quản lý, đồng thời cũng là Bí thư Chi bộ cơ quan,
song khi về địa phương được mọi người tín nhiệm, giao nhiệm
vụ, tôi cảm thấy rất bỡ ngỡ và lo lắng vì môi trường, đối tượng
khác nhau, không biết có đảm đương được hết công việc
không. Phố Trần Đăng Ninh có 266 hộ, 969 khẩu, được thành
lập muộn nhất so với các phố ở thị trấn Vân Đình, người dân
trong phố gồm nhiều thành phần và nhiều miền quê khác
nhau, mỗi nơi có một tập tục riêng. Hơn nữa, phố nằm trên
tỉnh lộ 428 nên các dịch vụ phát triển nhiều dễ vi phạm pháp
luật như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, buôn bán hàng giả... Do
vậy, việc đi tuyên truyền vận động Nhân dân với nhiều thành
phần, đối tượng để mọi người hiểu, thực hiện tốt nghĩa vụ công
dân, quy tụ họ thành một khối đại đoàn kết quả thật không
phải dễ dàng đối với tôi khi mới nhận nhiệm vụ”. Chính vì vậy,
bà Hải đã tham khảo, nghiên cứu các tài liệu về CTMT để hiểu
rõ vai trò, nhiệm vụ và tham dự đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp
vụ do MTTQ huyện tổ chức. Tích cực tuyên truyền vận động
Nhân dân trong phố hưởng ứng thực hiện tốt các phong trào
thi đua yêu nước, các CVĐ nhân đạo từ thiện, luôn hoàn thành
100% kế hoạch trên giao. Mỗi khi có tổ tự quản nào gặp khó
khăn, bà đều xuống địa bàn cùng cơ sở đi vận động bà con thực
hiện. Trong 5 năm qua, Ban CTMT phố Trần Đăng Ninh đã vận
động ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” được 47,5 triệu đồng;
quỹ “Vì người nghèo” 44 triệu đồng; quỹ xây sửa nhà cho gia
đình chính sách, người có công và hộ nghèo 42 triệu đồng; quỹ
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tình nghĩa và Bảo trợ trẻ em trên 52 triệu đồng; ủng hộ đồng
bào bị thiên tai, lũ lụt 37 triệu đồng. Hàng năm, Ban CTMT đều
tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri, Hội nghị đại biểu Nhân dân
và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm nào bà Hải cũng
cùng với Trưởng phố đi vận động quyên góp để tặng quà cho
các hộ nghèo, cận nghèo, con liệt sĩ, nhằm giúp đỡ, động viên
họ bớt phần khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Là thành viên trong Ban Phản biện xã hội, Ban GSĐTCCĐ
thị trấn Vân Đình, bà Hải đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực
trong việc xây dựng đô thị văn minh, xây dựng Đảng, chính
quyền vững mạnh; tham gia tích cực các hoạt động giám sát xây
dựng Nhà văn hóa phố Trần Đăng Ninh và các công trình xây
dựng ở địa phương. Bà cũng dành nhiều thời gian tìm hiểu,
lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cán
bộ, đảng viên và bà con trong phố để tham mưu cho lãnh đạo
cấp trên; đồng thời đưa ra nhiều ý kiến xây dựng các Nghị quyết
chuyên đề lãnh đạo phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn
hóa ở KDC. Phối hợp với cán bộ phố vận động Nhân dân thực
hiện tốt các tiêu chí làng, phố văn hóa và phố Trần Đăng Ninh
đã được UBND huyện công nhận đạt danh hiệu TDP văn hóa
giai đoạn 2016 - 2019. Hưởng ứng cuộc thi “Giữ gìn đường làng,
ngõ xóm, đường phố xanh - sạch - đẹp” năm 2019, bà Hải đã
cùng lãnh đạo địa phương chỉ đạo đến từng ngõ phố và cùng
Nhân dân trồng đường hoa, dọn vệ sinh, đặt lại từng chiếc biển
quảng cáo cho đúng vị trí; đồng thời bóc dỡ các quảng cáo rao
vặt dán trên cột điện, trên tường nhà; vận động Nhân dân thu
gom rác thải đúng nơi quy định... đảm bảo mỹ quan đô thị; kết
quả phố Trần Đăng Ninh đã đạt giải Nhất cuộc thi.
Với vai trò là Bí thư Chi bộ, bà Hải đã lãnh đạo, chỉ đạo
Chi bộ sinh hoạt theo đúng Điều lệ Đảng. Chỉ đạo các đoàn
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thể hoạt động có nền nếp, hiệu quả. Chi bộ Trần Đăng Ninh
là điểm sáng của Đảng bộ thị trấn, nhiều năm được công
nhận đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Cá nhân bà Hải
luôn là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền
(từ 2014 - 2019), được Đảng ủy, UBND thị trấn Vân Đình biểu
dương, khen thưởng. Ban CTMT phố Trần Đăng Ninh 2 năm
liền (2018 - 2019) được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng
Giấy khen. Năm 2019, bà Hải được UBND huyện tặng danh
hiệu “Người tốt, việc tốt”.
Theo bà Hải, bí quyết để thực hiện thành công các
nhiệm vụ chính trị của Chi bộ đề ra và các yêu cầu nhiệm
vụ của CTMT, đó là phải phát huy sự đoàn kết, nhất trí,
gương mẫu, nêu cao vai trò trách nhiệm của các đảng viên
trong Chi bộ, cũng như các thành viên Ban CTMT và được
Nhân dân tin yêu, đồng tình ủng hộ. Năm nay, đã gần 70
tuổi bà Đặng Thị Thanh Hải vẫn tận tụy, nỗ lực hết mình
để hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người Bí thư Chi bộ
kiêm Trưởng ban CTMT, giữ vững niềm tin với bà con dân
phố, phát huy tốt vai trò của Mặt trận là cầu nối giữa Đảng,
chính quyền với Nhân dân.
THANH TÚ
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XỨNG ĐÁNG NGƯỜI CÁN BỘ
DÂN TIN, ĐẢNG CỬ
Sau hơn 30 năm công tác trong ngành công an, tháng
10/2005, ông Nguyễn Quang Vinh về nghỉ chế độ và tham
gia sinh hoạt tại Chi bộ thôn Bặt Chùa, xã Liên Bạt, huyện
Ứng Hòa. Ngay sau đó, tại Đại hội Chi bộ thôn, ông được
bầu làm Bí thư Chi bộ. Là người có năng lực lại nhiệt tình,
trách nhiệm nên đến nay dù ở tuổi 66 nhưng đảng viên và
Nhân dân vẫn tiếp tục tín nhiệm bầu ông làm Bí thư Chi bộ
kiêm Trưởng ban CTMT thôn. Trong giai đoạn nào, ở bất
cứ nhiệm vụ gì, ông Nguyễn Quang Vinh cũng luôn hoàn
thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Khi công tác trong ngành công an, ông Vinh đã được tặng
nhiều Bằng khen, giấy khen, Huân chương Chiến sỹ vẻ vang
hạng 1, hạng 2, hạng 3, Huân chương Chiến công hạng
Nhất... Về địa phương ông tích cực tham gia các phong trào,
công tác xã hội, góp phần quan trọng trong việc xây dựng
khối đại đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.
Ông Vinh chia sẻ: “Thời gian đầu nhận nhiệm vụ làm Bí thư
Chi bộ cũng như Trưởng ban CTMT tôi cũng rất bỡ ngỡ, nên
phải tích cực nghiên cứu, tham khảo tài liệu, học hỏi các bậc
tiền bối và rút kinh nghiệm trong quá trình làm việc; xin ý
kiến chỉ đạo của trên khi có vướng mắc và triển khai đầy đủ
các kế hoạch công tác từ chi bộ đến các hội nghị Ban CTMT;
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Ông Nguyễn Quang Vinh (người phát biểu) cùng Ban CTMT thôn Bặt Chùa
họp bàn việc xây dựng, tôn tạo lại cổng làng và khu di tích đình làng.

hội nghị các đoàn thể... Để chỉ đạo tốt sản xuất nông nghiệp,
tôi đã dành thời gian học hỏi các Chủ nhiệm HTX trong xã
để nắm bắt, cùng với Chi bộ lãnh đạo đưa HTX nông nghiệp
thôn hoạt động có hiệu quả, sản xuất được mùa, năng suất
cao. Tôi luôn tâm niệm phải làm được những việc có lợi cho
Đảng, cho dân để không phụ lòng tin mà Đảng và Nhân dân
đã gửi gắm, giao phó”.
Chi bộ thôn Bặt Chùa những năm trước đây rất khó
khăn trong việc phát triển Đảng, hàng chục năm không kết
nạp được đảng viên mới; đó là thách thức không nhỏ trong
việc tuyên truyền, giáo dục và tổ chức thực hiện các chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương.
Nhận thức được điều đó, nên nhận bất kỳ một nhiệm vụ nào
mà Đảng và Nhân dân giao phó, ông Vinh tự nhủ mình phải
làm việc có cái tâm và phải nêu gương thì mới có uy tín, mới
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tuyên truyền, vận động được quần chúng Nhân dân. Bản
thân ông và gia đình luôn đi đầu trong các hoạt động, sống
mẫu mực nên được bà con lối xóm yêu mến, tin tưởng.
Trong vai trò Bí thư Chi bộ, ông đã chủ động cùng với cấp
ủy chỉ đạo tăng cường hoạt động của các đoàn thể, đảm bảo
trong BCH các chi hội, chi đoàn phải là đảng viên, quần
chúng tốt, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm và có uy tín
trong Nhân dân. Đồng thời chú trọng công tác phát triển
đảng viên. Nhờ vậy từ năm 2010 - 2019, Chi bộ đã kết nạp
được 10 đảng viên mới; hiện Chi bộ có 24 đảng viên, trong
đó có 6 đồng chí tuổi cao miễn sinh hoạt, còn lại các đảng
viên mới đều trưởng thành và tham gia công tác ở xã, có
điều kiện phát triển tốt. Chi bộ Bặt Chùa những năm gần
đây liên tục đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh và trong sạch
vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Người dân Bặt Chùa chủ yếu sống bằng nghề nông, đời
sống còn nhiều khó khăn. Thấm thía lời dạy của Bác “Dân
vận khéo thì việc gì cũng thành công”, nên trong vai trò là Bí
thư Chi bộ, đồng thời là Trưởng ban CTMT thôn, ông Vinh
đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân
đoàn kết một lòng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi
đua yêu nước, chung sức xây dựng NTM. Gắn công tác dân
vận với thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể, nhất là xây
dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế nông thôn như:
Tuyên truyền, vận động Nhân dân dồn điền đổi thửa, đưa
tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ,
chuyển dịch cơ cấu cây trồng nhằm mang lại hiệu quả kinh
tế cao; đồng thời khuyến khích tạo điều kiện cho bà con phát
triển làng nghề làm bún truyền thống, nâng cao thu nhập.
Năm 2013, thôn Bặt Chùa đã thực hiện thành công việc dồn
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điền đổi thửa, được UBND xã khen thưởng. Trong phong
trào xây dựng NTM, ông Vinh đã cùng với Ban lãnh đạo thôn
tập trung chỉ đạo, tuyên truyền trong Nhân dân; viết thư kêu
gọi và trực tiếp gặp gỡ vận động con em quê hương chung
tay đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn, đường
trục chính nội đồng, xây dựng cơ sở hạ tầng như Nhà văn
hóa, kè bờ đầm, cải tạo hồ 3 thôn, sân bóng, xây dựng cảnh
quan môi trường thôn xóm xanh - sạch - đẹp, với kinh phí
hàng chục tỷ đồng. Đồng thời vận động Nhân dân tích cực
đóng góp ủng hộ các quỹ: “Vì người nghèo”, “Vì trẻ em”,
“Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì biển, đảo Việt Nam”, ủng hộ đồng
bào lũ lụt... đều hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao.
Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, ông
Vinh đã tham gia tích cực Tổ giám sát của địa phương, nắm
bắt tình hình dịch bệnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên
truyền về phòng, tránh dịch, vận động Nhân dân ủng hộ
được hơn 10 triệu đồng hỗ trợ phòng, chống dịch và các hộ
gia đình khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Phấn
khởi với những kết quả đã đạt được của thôn nhà, ông Vinh
tâm đắc: “Đời sống Nhân dân quê tôi ngày càng được cải
thiện, các vụ mâu thuẫn trong KDC giảm rõ rệt. Được công
nhận danh hiệu Làng Văn hóa giai đoạn 2012 - 2014. Thôn
chúng tôi luôn trân trọng giữ vững và nâng cao chất lượng
danh hiệu đã đạt được. Số hộ khá, giàu có hiện đã chiếm 70
- 80%, chỉ còn 2 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo; phấn đấu đến
tháng 10/2020, thôn Bặt Chùa xóa hết hộ nghèo, giảm tối đa
hộ cận nghèo, chủ yếu là các hộ cô đơn, mắc bệnh hiểm
nghèo. Ban CTMT thôn từ trước đến nay đều hoàn thành tốt
các chỉ tiêu, kế hoạch của MTTQ, được cấp trên ghi nhận,
đánh giá cao”.
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Với những kết quả đó, hàng năm cá nhân ông Nguyễn
Quang Vinh đều được TP, huyện, xã khen thưởng là Đảng
viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tham gia công tác bầu
cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ông
được UBND huyện tặng giấy khen. Năm 2017, ông được
vinh danh “Người tốt, việc tốt” TP Hà Nội.
Với sự nỗ lực, trách nhiệm và tâm huyết của Bí thư Chi
bộ, Trưởng ban CTMT Nguyễn Quang Vinh, cùng đội ngũ
cán bộ, đảng viên thôn Bặt Chùa; từ năm 2010 đến nay, Chi
bộ thôn liên tục được Đảng bộ xã Liên Bạt khen thưởng hoàn
thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Huyện ủy
Ứng Hòa tặng giấy khen về công tác xây dựng và thực hiện
Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận năm 2018. Cán
bộ và Nhân dân thôn Bặt Chùa được UBND huyện tặng giấy
khen về thành tích xây dựng NTM năm 2018; UBND xã Liên
Bạt khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi
đua năm 2019. Ban CTMT thôn được Ủy ban MTTQ Việt
Nam TP Hà Nội tặng Bằng khen năm 2019... Những thành
tích đó có phần đóng góp tích cực của ông Nguyễn Quang
Vinh, người cán bộ luôn được dân tin, Đảng cử.
THANH TÚ
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ĐIỂM SÁNG TRONG PHÁT HUY
KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN
Về thôn Vân Sa 1, xã Tản Hồng, huyện Ba Vì trên những con
đường mới khang trang, sạch, đẹp có thể thấy diện mạo NTM đã
thực sự khởi sắc. Mọi con đường dẫn về các KDC đều xanh - sạch
- đẹp, nhà cao tầng mọc lên san sát, người dân ai cũng có ý thức
chấp hành pháp luật, chăm lo phát triển kinh tế. Những kết quả
trên là minh chứng phát huy khối đại đoàn kết toàn dân của
những cán bộ làm CTMT nơi đây.
Nằm phía Tây Nam của xã Tản Hồng, thôn Vân Sa 1 có
245 hộ, với trên 950 nhân khẩu. Nhân dân trong thôn sống
chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp và phát triển một
số ngành nghề phụ như: Mộc, gò hàn, xây dựng, xay xát...
Những năm qua, với vai trò trách nhiệm của mình, Ban
CTMT thôn đã năng nổ, nhiệt tình, đoàn kết, phối hợp
đồng bộ, tạo được lòng tin trong 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; đồng thời
thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân
để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền, MTTQ cấp
trên. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương
trình phối hợp hành động giữa các thành viên, tiêu biểu là
vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả CVĐ “Toàn dân
đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Trong 5 năm
qua, từ năm 2015 - 2020, các thành viên Ban CTMT thôn
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Cổng làng thôn Vân Sa 1, xã Tản Hồng.

đã làm tốt công tác tuyên truyền góp phần tăng cường khối
đại đoàn kết, khơi dậy và phát huy nguồn lực trong Nhân
dân để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đóng góp
xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, bảo vệ môi trường, góp
phần tích cực đưa xã Tản Hồng về đích NTM trong tốp đầu
của huyện Ba Vì và tiếp tục thực hiện các tiêu chí xây dựng
NTM nâng cao. Trong đó, đã vận động Nhân dân trong thôn
ủng hộ 56 triệu đồng xây dựng Nhà văn hóa thôn; 228 triệu
đồng làm đường giao thông nông thôn; 33 triệu đồng để
xây dựng cứng hóa giao thông thủy lợi nội đồng. Trong quá
trình tổ chức vận động, không phải lúc nào Ban CTMT thôn
cũng gặp thuận lợi. Cũng có những gia đình khi được vận
động hiến đất làm đường chưa đồng tình ủng hộ. Khi đó,
Ban CTMT thôn tích cực phối hợp với các đoàn thể trong
thôn, xuống tận nhà nhiều lần để vận động, thuyết phục.
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Và với sự khéo léo, thuyết phục thấu tình đạt lý, bà con
trong thôn đã nhất trí cao. Kết quả, toàn thôn đã có 251 hộ
hiến đất làm đường giao thông nội đồng và nghĩa trang
Nhân dân với tổng số trên 18.000m2 đất; tham gia đóng góp
hàng trăm ngày công lao động để làm đường giao thông
thủy lợi nội đồng, nghĩa trang thôn.
Bà con trong thôn cũng đã thi đua hăng say lao động sản
xuất. Trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi cơ
cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào
sản xuất, thu nhập bình quân đầu người đạt 45,2 triệu
đồng/người/năm. Năm 2016, số hộ nghèo là 17 hộ chiếm tỷ lệ
6,9%; đến đầu năm 2020 số hộ nghèo giảm còn 8 hộ, chiếm tỷ
lệ 3,27%. Nhân dân trong thôn cũng đã phát huy nếp sống văn
hóa mới trong cách ứng xử hàng ngày. Trong gia đình ông bà
mẫu mực, con cháu thảo hiền; trong KDC Nhân dân thể hiện
tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn giúp đỡ nhau. Trong thôn
đã vận động xây dựng các quỹ: “Đền ơn đáp nghĩa”; “Vì người
nghèo”; “Chăm sóc người cao tuổi”; “Khuyến học, khuyến tài”;
“Vì biển, đảo Việt Nam” được trên 97 triệu đồng và tham gia
đóng góp ủng hộ đồng bào bị xâm nhập mặn, đồng bào miền
Trung bị ngập lụt; ủng hộ Tết Trung thu cho các cháu thiếu
nhi; phong trào VHVN - TDTT, ủng hộ xây dựng khu văn hóa
tâm linh, đình, chùa tổng số tiền trên 227 triệu đồng và giúp
đỡ 3 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn số tiền hơn
67,9 triệu đồng.
Thực hiện nếp sống văn minh, việc cưới không có trường
hợp cưới tảo hôn và thực hiện đúng luật hôn nhân và gia đình,
không ăn uống kéo dài ngày, không mở đài quá to trái quy định.
Việc tang được thực hiện văn minh tiến bộ, không để thi hài
người quá cố trong nhà quá 48 tiếng, xóa bỏ thủ tục lăn đường,
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rải vàng mã trên đường. Việc mừng thọ đều tổ chức trong phạm
vi con cháu, mỗi đám mừng thọ tiết kiệm từ 25 đến 30 triệu
đồng. Công tác tổ chức lễ hội thường niên đúng với quy ước của
làng, không lợi dụng mê tín dị đoan, không bói toán, xóc thẻ,
đồng cốt nơi tâm linh. Thôn cũng thành lập được CLB văn nghệ;
thể dục dưỡng sinh; bóng chuyển hơi; đội cờ tướng. Hàng năm,
có từ 90 - 95% hộ gia đình đăng ký GĐVH; số hộ đạt GĐVH từ 87
- 90%. Bên cạnh đó, người dân cũng chủ động hơn trong công
việc dọn dẹp, vệ sinh nhà ở, duy trì mô hình “Cổng, nhà, sân,
vườn, đường làng, ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp”. Hiện tại,
thôn Vân Sa 1 đã xây dựng được 13 ngõ tự quản, 100% nhà có
số. Các trục đường thôn, liên thôn, đường ngõ được cứng hóa,
trồng cây xanh, cây bóng mát. Nhà cửa, vườn nhà, cây xanh, sắc
hoa đua nhau khoe sắc. Bộ mặt miền quê trù phú, an lành, đáng
sống đang hiện hữu, tạo nên ánh mắt lấp lánh niềm vui của người
dân nơi đây.
Có thể thấy, từ hoạt động thực tiễn, hưởng ứng các phong
trào, các CVĐ của MTTQ cấp trên; của địa phương, Ban CTMT
thôn Vân Sa 1, xã Tản Hồng, huyện Ba Vì với uy tín, tận tâm,
tích cực đã có nhiều cách làm mới trong vận động, tuyên
truyền phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây
dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
NGUYễN DIệU THU
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ĐOÀN KẾT TẠO NÊN SỨC MẠNH
Là địa bàn tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, với gần 50% số
hộ thuần nông chuyển sang trồng rau, hoa, cây ăn quả quy
mô lớn, một số hộ có nhà mặt ngõ mở cửa hàng kinh doanh
dịch vụ, xây nhà cho thuê trọ, đầu tư công nghệ, cải tiến mẫu
mã phát triển nghề may truyền thống... TDP Đống 2, phường
Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm đã và đang có nhiều cách làm
mới, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân.
Từ đặc điểm của KDC, Ban CTMT xác định rõ mục tiêu:
Phải phát huy tốt nguồn nội lực, xây dựng KDC thành khối
đại đoàn kết, phấn đấu đạt chuẩn văn minh đô thị. Để thực
hiện được đòi hỏi các thành viên Ban CTMT phải phát huy
vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy với
công việc, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân
dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, đề cao
công tác giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính
quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện quy chế dân chủ
ở cơ sở...
Trước những yêu cầu đặt ra càng đòi hỏi công tác cán
bộ phải trở thành khâu then chốt, có tính quyết định. Cả 5
đồng chí trong Ban Chi ủy đều là thành viên Ban CTMT,
đồng chí Bí thư Chi bộ kiêm trưởng Ban CTMT. Hàng tháng,
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Lãnh đạo TDP và Ban CTMT tổ chức gặp mặt, tặng quà cho người có công
trong dịp kỷ niệm Ngày TBLS 27/7.

Ban CTMT luôn phối hợp cùng Tổ trưởng dân phố duy trì
giao ban vào ngày 04, quán triệt nghị quyết lãnh đạo của
Chi bộ, triển khai những công việc trọng tâm cần tập trung
tổ chức thực hiện trong tháng. Ngoài việc tích cực làm tốt
công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến chủ trương chính
sách của Đảng, Nhà nước, TP, bảo đảm an sinh xã hội, đời
sống Nhân dân. Có thể khẳng định mọi hoạt động của TDP
đều có sự tham gia của Ban CTMT từ việc xét duyệt đề nghị
cho các hộ được vay vốn để sản xuất kinh doanh, đề nghị
hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, hộ gặp khó khăn
đột xuất, chăm lo cho thiếu niên hoạt động hè, vui Tết
Trung thu, khen thưởng khuyến học, khuyến tài hàng năm...
Coi trọng việc thực hiện chính sách với người có công,
hộ nghèo, các thành viên Ban CTMT đã phối hợp cùng hội
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viên các đoàn thể thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh, làm
đẹp cảnh quan Nghĩa trang liệt sỹ của phường. Bên cạnh
đó là tổ chức gặp mặt động viên tặng quà, thắp hương cho
Liệt sĩ tại Ban thờ từng gia đình vào dịp 27/7. Phối hợp tổ
chức chúc thọ, mừng thọ các bậc cao niên, thăm hỏi động
viên khi gia đình người có công gặp khó khăn hay có việc
hiếu lễ một cách chu đáo nghĩa tình. Do làm tốt các hoạt
động tuyên truyền pháp luật nên khi Ban CTMT bắt tay
triển khai thực hiện dự án GPMB đường vành đai 3, tất cả
45 hộ dân nằm trong chỉ giới quy hoạch đều bàn giao mặt
bằng trước và đúng tiến độ, được UBND quận tặng giấy
khen. Ngoài ra, các CVĐ hàng năm, TDP Đống 2 đều xếp
tốp đầu của phường. Hưởng ứng lời kêu gọi: “Toàn dân
chung tay phòng, chống dịch COVID-19, TDP đã vận động
cán bộ, đảng viên, Nhân dân ủng hộ được 31.300.000 đồng
và 1 tấn gạo chuyển về Ban chỉ đạo phường. Bên cạnh đó
TDP còn tặng riêng 11 suất quà (trị giá 350.000 đồng/suất)
cho 11 hộ khó khăn...
Hưởng ứng CVĐ tang văn minh tiến bộ, đã có trên 90%
số gia đình đưa người thân mất đi hỏa táng, 5 năm qua chỉ
có 3/39 ca hung táng, góp phần xóa bỏ các hủ tục. Một
trong những hoạt động đáng kể ở TDP Đống 2 là tổ chức
tốt Hội nghị đại biểu Nhân dân hàng năm để bàn việc xây
dựng đời sống văn hóa ở KDC. Ngày hội đại đoàn kết toàn
dân tộc được tổ chức chu đáo cả phần lễ và phần hội, các
hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND phường được tổ
chức nghiêm túc, dân chủ, tích cực tham gia đóng góp ý
kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Chi bộ
nhiệm kỳ, ý kiến phản biện vào báo cáo kết quả thực hiện
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nhiệm vụ chính trị hàng năm của UBND phường, giám sát
cán bộ, đảng viên của Chi bộ TDP, bình xét danh hiệu
GĐVH, Gia đình học tập... Liên tục 5 năm (2015 - 2019),
Ban CTMT TDP được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ, dẫn đầu phong trào thi đua của Ủy ban MTTQ Việt Nam
phường Cổ Nhuế 2, được UBND quận Bắc Từ Liêm tặng
giấy khen. Năm 2016, được Ủy ban TW MTTQ Việt Nam
tặng Bằng khen.
Chính sự đồng thuận cao của Nhân dân đã tạo nên thành
tích cho Ban CTMT. Đoàn kết là nhân tố quyết định tạo nên
sức mạnh tổng hợp để Chi bộ, TDP hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua của phường Cổ Nhuế
2 trong nhiều năm qua.
DƯƠNG VĂN HUÂN
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LÁ CỜ ĐẦU TRONG PHONG TRÀO
MẶT TRẬN HUYỆN CHƯƠNG MỸ
Phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thời gian
qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Xuân Mai (huyện
Chương Mỹ) đã có nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, góp
phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội trên địa bàn.
Năm 2019 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của
đất nước, Thủ đô và địa phương, chính vì vậy ngay từ đầu
năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Xuân Mai và các tổ
chức thành viên đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ trong
chương trình thống nhất hành động. Trong đó, đã tích cực
chủ động, tuyên truyền, vận động Nhân dân tại 9 KDC trên
địa bàn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền và đẩy
mạnh các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt là kỷ
niệm 35 năm ngày thành lập thị trấn Xuân Mai và đón nhận
danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ
kháng chiến chống Mỹ cứu nước... Cùng với đó là phối hợp
thực hiện tốt công tác tuyên truyền 2 quy tắc ứng xử; tuyên
truyền bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, đảm bảo an
ninh trật tự.
Trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng
NTM, đô thị văn minh”, MTTQ Việt Nam thị trấn đã tích
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Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Xuân Mai (thứ 2 từ phải sang)
nhận Bằng khen của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam.

cực tuyên truyền các nội dung và ý nghĩa của CVĐ này
trên hệ thống truyền thanh của thị trấn, tại các hội nghị
và các cuộc họp ở các KDC. Từ đó góp phần tạo chuyển
biến về nhận thức và hành động, ngày càng nâng cao chất
lượng, hiệu quả của CVĐ. Đến nay, thị trấn Xuân Mai đã
có 4.668 hộ đạt danh hiệu GĐVH, chiếm tỷ lệ 93,3%, so
với tổng số hộ trên địa bàn; có 264 hộ đạt GĐVH 3 năm
liên tục, có 3 khu phố được công nhận TDP Văn hóa, 88%
tỷ lệ KDC đạt tiêu chuẩn Khu phố Văn hóa. Thu nhập
bình quân đầu người ước đạt 53 triệu đồng/người/năm.
Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị trấn giảm còn 0,98%, tỷ lệ
hộ cận nghèo giảm còn 1,15%. Thực hiện tang văn minh
tiến bộ, trong năm, đã vận động hỏa táng được 60 trường
hợp, đạt 78%.
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Nhằm đảm bảo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch
- đẹp, các KDC đã vận động Nhân dân đóng góp xây dựng,
sửa chữa được 1.370m đường bê tông, xây dựng tuyến đường
nở hoa trị giá hơn 1 tỷ đồng; sửa chữa Nhà văn hóa, lắp điện
chiếu sáng, mua và đặt thùng rác tại gia... với kinh phí trên
800 triệu đồng.
Với phương châm “Không để hộ nghèo bị bỏ lại phía
sau”, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Xuân Mai đã vận động
ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” được trên 91 triệu đồng. Đã
tặng 97 suất quà trị giá trên 25 triệu đồng cho học sinh
nghèo và hộ nghèo. Hỗ trợ xây dựng 2 nhà Đại đoàn kết
cho hộ nghèo với kinh phí 70 triệu đồng. Bên cạnh đó, phối
hợp tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các
hộ nghèo, hộ chính sách. Cùng đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam
thị trấn đã tuyên truyền, vận động được 36 triệu đồng quỹ
“Vì biển, đảo Việt Nam”. Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn
Xuân Mai đã tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, công tác
giám sát, phản biện xã hội, công tác hòa giải ở cơ sở, giám
sát đầu tư cộng đồng... Với những kết quả đạt được, năm
2019, MTTQ Việt Nam thị trấn Xuân Mai được công nhận
là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt lá cờ đầu phong
trào thi đua của huyện Chương Mỹ.
Những tháng đầu năm 2020, trước diễn biến phức tạp
của dịch COVID-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Xuân
Mai đã tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống dịch.
Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Việt Nam đã chủ động trích
quỹ “Vì người nghèo” trên 15 triệu đồng, mua tặng 550kg
gạo, 55 suất quà cho các hộ nghèo... Ông Hồ Thành Duyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Xuân Mai cho biết:
Đợt vận động đã tiếp nhận sự ủng hộ của cán bộ và Nhân
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dân, các DN, các nhà hảo tâm trên địa bàn với tổng số tiền
gần 70 triệu đồng, gần 11.000 chiếc khẩu trang, 605kg gạo,
50 bộ quần áo bảo hộ y tế và nhiều hiện vật khác. Ủy ban
MTTQ Việt Nam thị trấn đã kịp thời phân bổ, tặng quà tới
các hộ có hoàn cảnh khó khăn, các trường hợp cách ly, các
lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. Song
song với nhiệm vụ phòng, chống dịch, Ủy ban MTTQ Việt
Nam thị trấn đã vận động ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”
năm 2020 được trên 30 triệu đồng.
Thời gian tới, MTTQ Việt Nam thị trấn Xuân Mai tiếp
tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phát huy vai
trò của MTTQ và các tổ chức thành viên thực hiện tốt công
tác giám sát và PBXH, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền trong sạch vững mạnh... Qua đó, nhằm
thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm
90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 18/11/2020).
HOÀI LƯU
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BAN CÔNG TÁC MặT TRậN
Số 1 XÃ Hạ Mỗ
Ban Công tác CTMT số 1, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng
có 13 thành viên bao gồm Chi ủy Chi bộ, Chi hội trưởng
các chi hội đoàn thể, Bí thư Chi đoàn và quần chúng tích
cực có trách nhiệm với Nhân dân. Thời gian qua, Ban CTMT
số 1 xã Hạ Mỗ luôn là hạt nhân trong các phong trào, CVĐ
“Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”,
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì
người nghèo” ở cơ sở.
Ban CTMT luôn đoàn kết thống nhất tập trung tuyên
truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình.
Trong đó, chú trọng sản xuất nông nghiệp, trồng cây có
giá trị kinh tế cao, mô hình nuôi cá, phát triển chăn nuôi,
kết hợp với phòng chống dịch bệnh, góp phần nâng cao
đời sống Nhân dân. Đến nay, tỷ lệ hộ giàu trong Cụm
chiếm 34%, hộ có mức sống khá 41%, hộ có mức sống
trung bình 24,33%, hộ nghèo chỉ còn 0,67%.
Trong phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,
Ban CTMT số 1 đã vận động Nhân dân tham gia vào CLB
Đoàn kết để phát triển sâu rộng các phong trào VHVN,
TDTT ở mọi lứa tuổi như: Đi bộ, đi xe đạp, dưỡng sinh,
bóng chuyền hơi, bóng đá... “Ngày hội đại đoàn kết toàn
dân tộc ở KDC” cũng được duy trì tổ chức hàng năm, đem
268

GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 5

lại không khí vui tươi, phấn khởi trong quần chúng Nhân
dân địa phương.
Hiện nay, Cụm dân cư số 1 giữ vững và phát huy danh
hiệu “Cụm dân cư văn hóa”, hộ GĐVH trên địa bàn cụm
đạt 94,1%, với tỷ lệ hỏa táng trong 5 tháng đầu năm 2020
đạt 100%. Tỷ lệ Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91%.
Thực hiện CVĐ ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tương
thân, tương ái trong Cụm đều đạt và vượt chỉ tiêu do
huyện và xã phát động.
Cụm dân cư số 1 cũng tích cực tham gia “Cuộc thi giữ
gìn thôn, TDP sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” và đoạt giải
Nhì cấp huyện và giải Nhất toàn xã. Thành công này có sự
đóng góp không nhỏ của Ban CTMT trong công tác tuyên
truyền, vận động Nhân dân tổng vệ sinh hàng ngày, hàng
tuần để giữ đường làng luôn sạch, đẹp. Trong đó, đã vận

Quang cảnh đường làng sạch, đẹp ở Cụm dân cư số 1, xã Hạ Mỗ.
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động Nhân dân mua thùng đựng rác có nắp đậy, gắn 290
biển số nhà, 33 biển chỉ dẫn công cộng, xây dựng một
tuyến đường có hoa, duy trì có hiệu quả 4 tuyến đường,
ngõ, ngách tự quản...
Trong phong trào xây dựng NTM từ năm 2012 đến nay,
Ban CTMT hàng năm đã vận động xã hội hóa từ 150 triệu
đến 530 triệu đồng để thực hiện 29 công trình phúc lợi,
dân sinh ở cụm dân cư như mua sắm nội thất nhà hội họp,
chỉnh trang, xây dựng 3 giếng môi trường, làm 3 sân chơi ở
các xóm trong cụm, làm 5 cổng chào, tôn tạo 4 điếm xóm
và khuôn viên điếm, kè ao để bảo vệ đường bê tông, cải tạo
nâng cấp 4km đường dây điện công cộng chiếu sáng vào
ban đêm. 100% xóm lắp bóng điện góp phần làm cho bộ
mặt nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.
Trong đợt phòng chống, dịch COVID-19, bám sát sự chỉ
đạo của huyện và xã, Ban CTMT số 1 đã tuyên truyền, vận
động cán bộ, Nhân dân trong thôn thực hiện tốt các quy
định. Trong đó, vận động Nhân dân ủng hộ kinh phí
phòng, chống dịch được 11,75 triệu đồng.
Thành tích và kết quả đạt được trong những năm qua
được cấp trên ghi nhận, khen thưởng như: Chi bộ hàng năm
được Huyện ủy Đan Phượng, Đảng ủy xã Hạ Mỗ tặng giấy
khen. Cụm dân cư được Ban Chỉ đạo 02 TP Hà Nội tặng Bằng
khen và UBND huyện tặng Cờ thi đua xuất sắc. Ban CTMT số
1, xã Hạ Mỗ được Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen,
hàng năm đều được UBND huyện Đan Phượng, Ủy ban MTTQ
Việt Nam huyện Đan Phượng, UBND xã Hạ Mỗ tặng giấy khen.
ĐINH THị HIềN
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TÍCH CỰC CHUNG TAY
PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Trong nhiều tháng qua, trước tình hình diễn biến phức
tạp, khó lường của dịch COVID-19, cả hệ thống chính trị từ
TW đến cơ sở đã vào cuộc một cách khẩn trương, quyết liệt.
Trong tổng hòa sức mạnh chung của Thủ đô và cả nước
không thể không nhắc tới vai trò của MTTQ các cấp và vai
trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Nỗ đã chủ động
triển khai nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả góp phần
quan trọng vào thắng lợi ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong
cộng đồng trên địa bàn huyện Đông Anh.
Ông Nguyễn Duy Tiến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam xã Kim Nỗ chia sẻ: Những ngày qua, với tinh thần
“Chống dịch như chống giặc”, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
Kim Nỗ, phối hợp với các tổ chức thành viên: Hội Nông
dân; Phụ nữ, CCB, Đoàn Thanh niên, Ban CTMT các thôn
thường xuyên gần dân, tích cực đa dạng hóa công tác thông
tin, tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân và Hội
viên phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc bảo vệ, nâng
cao sức khỏe của chính mình, gia đình và cộng đồng, thực
hiện tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế như: Tự
cách ly, không ra khỏi nhà khi không có việc thật cần thiết,
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn,
nhà nào ở nhà đấy, thôn nào ở thôn đấy, khi ra đường phải
GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 5

271

Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thăm, tặng quà các chốt trực
kiểm soát y tế trong đợt phòng, chống dịch COVID-19.

đeo khẩu trang và giữ khoảng cánh tối thiểu 2m. Đồng thời,
động viên các tầng lớp Nhân dân yên tâm, tin tưởng vào sự
lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước về
phòng, chống dịch bệnh, không hoang mang, dao động
trước các thông tin bịa đặt, không chính xác trên các trang
mạng xã hội...
Trước những diễn biến phức tạp của dịch, Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã Kim Nỗ đã chủ động xây dựng kế hoạch cùng với
Đảng ủy, chính quyền huy động sự vào cuộc của cả hệ thống
chính trị một cách khẩn trương, quyết liệt. Tuyên truyền để
Nhân dân không hoang mang lo lắng trước dịch bệnh, phối
hợp cùng với chính quyền khai báo trung thực về y tế, huy
động người dân tại địa bàn dân cư cùng tham gia vào chốt trực
y tế, vận động các DN, nhà hảo tâm và người dân tham gia đóng
góp kinh phí, ngày công, huy động các nguồn nhu yếu phẩm,
thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch.
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Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài để
Nhân dân tin tưởng và cùng tham gia, bắt đầu từ những việc
làm cụ thể, chính vì vậy, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Nỗ đã
phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở, của Ban
CTMT tại KDC. Điển hình như: Ban CTMT các thôn đã tích cực
tham gia thành lập các tổ tuyên truyền, giám sát các nội dung
triển khai phòng, chống dịch ở KDC về công tác chuẩn bị cơ
sở vật chất, thiết bị y tế, việc duy trì đảm bảo các chốt trực cách
ly y tế; tổ chức các hoạt động theo phương châm “Đi từng ngõ,
gõ từng nhà”, rà soát đối tượng người từ nước ngoài, từ các
tỉnh, TP có ca nhiễm về địa bàn; khuyến cáo, hướng dẫn người
dân nhận thức đầy đủ nguy cơ và các biện pháp phòng ngừa
dịch bệnh của ngành y tế khuyến cáo và trực tiếp tham gia các
chốt trực kiểm soát y tế tại các thôn làng.
Để có cơ sở và chủ động trong triển khai thực hiện và tuyên
truyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức phát 120 phiếu
xin ý kiến biểu quyết và ban hành nghị quyết “Hội nghị đại
biểu Nhân dân bàn xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng
Cụm dân cư an toàn trong phòng chống dịch COVID-19”.
Thành lập 56 nhóm Zalo “Cụm dân cư an toàn về công tác
phòng, chống dịch COVID-19”, từ đó kịp thời truyền tải các
nội dung tuyên truyền, các thông tin về diễn biến của dịch,
khuyến cáo cho các hộ dân về công tác phòng, chống dịch.
Cùng với đó, hướng dẫn người dân xem, đọc báo chí chính
thống, sử dụng trang mạng của các tổ chức, cơ quan Nhà
nước có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng về công tác phòng,
chống dịch bệnh qua đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền;
định hướng Nhân dân không phát tán những thông tin sai
lệch gây hoang mang trong dư luận, không tích trữ hàng
hóa tiêu dùng quá mức gây tình trạng khan hiếm hàng...
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Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Nỗ đã kịp thời ra lời kêu
gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19,
nhằm huy động nguồn lực trong xã hội, góp phần cùng cấp
ủy Đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi công tác phòng,
chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng cho
Nhân dân. Kể từ khi phát động đến nay, Ủy ban MTTQ Việt
Nam xã Kim Nỗ đã trở thành cầu nối tiếp nhận mọi sự ủng hộ,
quyên góp của các tập thể, cá nhân được 715.850.000 đồng
cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Các DN, hộ gia đình, cá nhân
trên địa bàn xã đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các cơ
quan, đơn vị trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch
bệnh trên địa bàn. Đặc biệt, trong số DN trong xã có Công ty
cổ phần Tập đoàn Hoàng Oanh đã ủng hộ 73.000.000 đồng...
Để kịp thời giúp đỡ những hộ gia đình khó khăn, hộ cận
nghèo trên địa bàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Nỗ đã
trích 32.000.000 đồng từ quỹ “Vì người nghèo” của xã hỗ trợ
64 hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, mỗi hộ 500.000
đồng và trực tiếp cùng với Đảng ủy - HĐND - UBND - BCĐ xã
tổ chức trao quà cho các lực lượng công an, bác sỹ, y tá thuộc
trạm y tế xã và các chốt trực...
Với những hoạt động thiết thực đó, Ủy ban MTTQ Việt
Nam xã Kim Nỗ đã góp phần đáng kể vào thành công của công
tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đông
Anh, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sẻ chia của cả
cộng đồng trước những ảnh hưởng sâu rộng của dịch COVID19, giúp cho Nhân dân thêm vững vàng trước đại dịch.
NGUYễN DUY TIẾN
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GẮN VỚI LỢI ÍCH THIẾT THỰC
CỦA NHÂN DÂN
Phát huy tốt vai trò, chức năng của mình, thời gian qua,
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm đã có
nhiều cách làm hay, hiệu quả trong vận động, tập hợp, tăng
cường khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời đẩy mạnh thực
hiện các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ, góp phần
quan trọng vào quá trình xây dựng NTM tại địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đa Tốn trao tiền hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết
tại thôn Khoan Tế, xã Đa Tốn.
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Trong việc vận động ủng hộ các loại quỹ trên địa
bàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đổi mới phương thức
tuyên truyền, vận động bằng việc đẩy mạnh tuyên truyền
tới người dân thông qua hệ thống loa truyền thanh, qua
nhóm nòng cốt tại các thôn. Đến nay, 5/5 KDC, Nhân
dân đều tự nguyện đến Nhà văn hóa mỗi thôn để ủng
hộ (trước năm 2018, Ban vận động các thôn phải đến
hộ gia đình để vận động), kết quả năm sau cao hơn
trước từ 15 - 20%.
Cụ thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã vận động ủng
hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019 được 50,26
triệu đồng, năm 2020 được 56,155 triệu đồng; vận động
quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2019 được 138,26 triệu
đồng, đạt 153,3% so với chỉ tiêu giao; quỹ “Vì người
nghèo” năm 2019, tổng số tiền, hiện vật ủng hộ 251,37
triệu đồng, đạt 359% so với chỉ tiêu giao. Trong đó, tiền
mặt 159,37 triệu đồng, hiện vật trị giá 92 triệu đồng. Từ
số tiền vận động được, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã thực
hiện hỗ trợ xây mới 2 nhà Đại đoàn kết, tặng quà, thăm
hỏi, hỗ trợ khó khăn đột xuất trên địa bàn.
Đặc biệt, trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19,
cùng với thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng
cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong
phòng, chống dịch bệnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã còn
triển khai hiệu quả công tác vận động ủng hộ góp phần
cùng cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện có hiệu quả
công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe, an
toàn cho Nhân dân. Kể từ khi phát động, Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã đã trở thành cầu nối tiếp nhận mọi sự ủng
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hộ, quyên góp của các tập thể, cá nhân. Cụ thể, Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã đã vận động ủng hộ tiền, hiện vật tổng
trị giá trên 850 triệu đồng. Trong đó, tiền mặt 219,066
triệu đồng; 39.900 khẩu trang; trên 5.482 chai dung dịch
sát khuẩn; 3,9 tấn gạo; 4.200 quả trứng; các nhu yếu
phẩm khác... Xã đã chuyển cấp trên 30 triệu đồng tiền
mặt, 3,5 tấn gạo, hỗ trợ kịp thời lực lượng tuyến đầu làm
công tác phòng, chống dịch, các trường học, 285 hộ gia
đình trên địa bàn xã.
Cùng với đó, MTTQ xã thực hiện tốt CVĐ “Toàn dân
đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” bằng việc triển
khai nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo hiệu quả. Điển
hình như mô hình vận động xã hội hóa tu bổ, tôn tạo di
tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Ban CTMT thôn Đào
Xuyên đã vận động đóng góp xã hội hóa trên 6 tỷ đồng
tiền mặt, 215 ngày công lao động của Nhân dân trong và
ngoài thôn Đào Xuyên để thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo
di tích đình Đào Xuyên; Ban CTMT thôn Thuận Tốn vận
động đóng góp trên 2 tỷ đồng tiền mặt, 516 ngày công
lao động của Nhân dân để thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo
di tích đình Thuận Tốn. Hay như mô hình xây 350m kè
bảo vệ, mở rộng hành lang đường liên thôn theo quy
hoạch đã được các cấp phê duyệt đoạn từ Chợ Bún đến
đình Khoan Tế bằng nguồn vận động xã hội hóa 100%.
Kết quả, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã vận động đóng góp
xã hội hóa được trên 350 triệu đồng, 361 ngày công lao
động để hoàn thiện công trình.
Mô hình “Bảo vệ, cải tạo cảnh quan ao hồ, vườn hoa
tại thôn Ngọc Động”. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã vận
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động xã hội hóa 100% với số tiền, hiện vật trị giá trên 325
triệu đồng và trên 260 ngày công lao động. Mô hình đã
được Huyện ủy Gia Lâm biểu dương là mô hình dân vận
tiêu biểu năm 2019 và được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
nhân rộng ra các thôn còn lại.
Thực hiện Quyết định số 7607/QĐ-UBND ngày
06/9/2016, về đề án “Quản lý hệ thống nghĩa trang Nhân
dân huyện Gia Lâm” và nhằm tạo điều kiện, nâng cao ý
thức trong việc thực hiện tang văn minh, tiến bộ, đảm bảo
vệ sinh môi trường, tiết kiệm đất, Ủy ban MTTQ Việt Nam
xã vận động thôn Lê Xá làm đường bê tông, cổng nghĩa
trang, xây 25 bể mộ theo hàng, cùng kích thước trị giá
trên 160 triệu đồng; vận động thôn Ngọc Động xây 26 bể
mộ trị giá 115 triệu đồng; thôn Khoan Tế xây được 49 bể
mộ trị giá 150 triệu đồng...
Năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã thực hiện
mô hình cải tạo, nâng cấp sân bóng đá thôn Thuận Tốn,
đây là “Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Đa Tốn
lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Ủy ban MTTQ Việt
Nam xã đã vận động Nhân dân ủng hộ trên 200 ngày công
lao động, tiền, hiện vật để cải tạo, nâng cấp sân bóng đá
với tổng trị giá khoảng 381 triệu đồng.
Theo ông Nguyễn Văn Đà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã Đa Tốn: “Việc tuyên truyền, vận động Nhân
dân triển khai thực hiện xây dựng các công trình, mô hình
tại địa phương phải gắn với lợi ích thiết thực của Nhân
dân góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân
dân. Đồng thời người cán bộ Mặt trận cần phải gần dân,
sát dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân thì mới tạo được
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sự đồng thuận trong Nhân dân. Chúng tôi khi triển khai
thực hiện thành công mô hình tại một thôn thì sẽ nhân
rộng ra các thôn còn lại để hiệu quả của mô hình được
lan tỏa”.
Từ những kết quả đã đạt được có thể khẳng định vai
trò quan trọng của MTTQ xã trong chương trình xây
dựng NTM, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận
động, tập hợp sức mạnh đoàn kết của mọi tầng lớp trong
xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân,
góp phần đưa xã Đa Tốn từng bước hoàn thiện các tiêu
chí xây dựng NTM nâng cao, xây dựng thành công xã trở
thành phường.
VÂN THƯ
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BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN
ĐOÀN KẾT, TẬN TỤY VỚI CÔNG VIỆC
Trong thời gian qua, Ban CTMT TDP 5, phường Văn Quán,
quận Hà Đông luôn là đơn vị đi đầu trong mọi phong trào ở
TDP. Các thành viên Ban CTMT đều là những người tận tụy,
gương mẫu, giàu lòng nhiệt huyết trong công việc. Luôn gần
gũi, nắm bắt tâm tư, tình cảm của Nhân dân để tuyên truyền,
phối hợp với các chi hội, đoàn thể vận động Nhân dân tham
gia làm tốt các phong trào, thực hiện tốt chủ trương, quy chế
của địa phương.
TDP 5 có trên 600 hộ dân với 2.000 nhân khẩu. Địa bàn
đông dân, nhiều thành phần, việc xây dựng nếp sống văn
minh, GĐVH không tránh khỏi những khó khăn. Nhưng
bằng sự nhiệt tình, gần gũi, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình
cảm của Nhân dân, Ban CTMT đã phân công nhiệm vụ cụ
thể cho từng thành viên, từ đó đã khắc phục được những
khó khăn. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy - Phó Ban CTMT chia
sẻ: “Khi gặp trường hợp người dân chưa có thái độ hợp tác,
tôi khuyên bảo nhẹ nhàng, rồi phân tích cho họ hiểu. Khi
hiểu ra thì mọi người đều sẵn sàng ủng hộ. Làm công tác
tuyên truyền phải thật khéo léo thì mới có hiệu quả”. Nhờ
sự tâm huyết, nhiệt tình của các thành viên Ban CTMT trong
công tác tuyên truyền, vận động, năm 2019 TDP 5 đã có
trên 91% số hộ đạt GĐVH; TDP được công nhận TDP văn
hóa cấp quận.
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Tặng quà tại Trại an dưỡng Ba Vì năm 2019 và tặng quà hộ có hoàn cảnh
khó khăn, khuyết tật trong đợt dịch COVID-19 năm 2020.

Cũng nhờ sự vận động, tuyên truyền hiệu quả mà Ban
CTMT và các đoàn thể chính trị, xã hội đã nâng cao ý thức giữ
gìn và bảo vệ môi trường sống trong Nhân dân, tham gia tích
cực vào phong trào “Xây dựng TDP xanh - sạch - đẹp”. Rác thải
được thu gom hàng ngày, không còn tình trạng vứt rác bừa bãi.
Hàng tuần, mọi người cùng ra quân dọn vệ sinh đường, ngõ
trong khu phố. Ban CTMT đã phối hợp cùng với Chi hội Phụ
nữ TDP 5 còn tuyên truyền, vận động Nhân dân thu gom phế
thải đổi màu xanh. Số tiền quyên góp được trên 6 triệu đồng
ủng hộ các cháu ở trại trẻ mồ côi Hà Cầu. Các thành viên Ban
CTMT vận động người dân xây dựng quỹ khuyến học, khen
thưởng cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập được 30
triệu. Các phong trào VHVN - TDTT trong khu diễn ra thường
xuyên, góp phần cải thiện đời sống tinh thần người dân.
Hàng năm, trong phong trào đền ơn đáp nghĩa, giảm
nghèo, nhân đạo, từ thiện, Ban CTMT TDP 5 đều tích cực tổ
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chức tuyên truyền, vận động Nhân dân ủng hộ quỹ “Vì người
nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 7.000.000 đồng, hoàn thành
100% chỉ tiêu giao. Đồng thời phối hợp Chi hội Phụ nữ tuyên
truyền vận động chị em thực hiện tiết kiệm tại chỗ và hỗ trợ
56 lượt hội viên vay vốn để cho con em ăn học, xây dựng công
trình phụ, mở cửa hàng nhỏ, với lãi suất thấp.
Ngoài ra, Ban CTMT còn phối hợp với Chi hội Phụ nữ
tặng quà cho các cháu mồ côi ở Hà Cầu, trại dưỡng lão Ba Vì.
Ủng hộ nạn nhân vụ nổ bom ở Văn Phú và nạn nhân nổ bốt
điện Hà Đông. Đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt: 165 thùng
mỳ tôm, 50 cái chăn mới, 50kg gạo nếp, 500 bộ quần áo, bột
ngọt, xà phòng, màn... Hưởng ứng phong trào không sử dụng
đồ nhựa, túi nilon, Ban CTMT cùng với Chi hội Phụ nữ TDP
5 đã tuyên truyền vận động chị em trong TDP dùng làn nhựa
đi chợ và dịp 8/3 xã hội hóa tặng 700 túi đi chợ, 500 hộp đựng
thực phẩm, 250 chai thủy tinh đựng nước tặng cho cán bộ
hội viên. Ngoài ra, còn phát động phong trào “Bát gạo tình
thương” tổ thiện nguyện gửi vào Viện 103, Viện bỏng, Bệnh
viện đa khoa Hà Đông để nấu cháo giúp đỡ bệnh nhân. Trong
đợt dịch COVID-19, Ban CTMT đã tích cực tuyên truyền, vận
động Nhân dân thực hiện tốt giãn cách xã hội, tích cực nắm
tình hình Nhân dân, tổ chức thăm hỏi kịp thời các gia đình
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TDP.
Là những cán bộ Mặt trận, các ông bà luôn thực hiện lời
dạy của Bác: “Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong mọi
công tác, phải hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân”. Với
những thành tích đã đạt được, TDP, Ban CTMT và cá nhân các
ông bà trong Ban CTMT đã được tặng thưởng nhiều Bằng
khen, giấy khen của các cấp, ngành.
BÙI ĐứC MINH
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TẠO SỨC BẬT TỪ PHONG TRÀO THI ĐUA
Với 661 hộ dân gồm 3 nghìn nhân khẩu, KDC số 1
(phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) là một trong địa bàn
có tốc độ đô thị hóa nhanh, giao thông phức tạp, tiềm ẩn
nhiều nguy cơ, tệ nạn xã hội. Trước tình hình đó, Ban CTMT
KDC đã tranh thủ sự quan tâm của lãnh đạo phường, phối
hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác vận động
Nhân dân chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà
nước, các quy định của địa phương, xây dựng tình nghĩa hàng
xóm láng giềng. Nhờ vậy, nhiều năm qua, tình hình ANCT,
TTXH ở KDC luôn ổn định, người dân đoàn kết, cần cù lao
động chăm lo xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, không
để xảy ra những mâu thuẫn nội bộ, điểm nóng trong KDC.
Mặc dù chỉ có 13 thành viên, phụ trách tới 4 TDP và
các chi hội đoàn thể, nhưng do công tác tổ chức, phân
công nhiệm vụ khoa học, nên hoạt động của Ban CTMT
KDC luôn đoàn kết, thống nhất và tạo hiệu quả cao. Ngay
từ đầu năm, Ban CTMT KDC đã thống nhất với Chi bộ và
các Chi hội đoàn thể là khi nhận được các chỉ tiêu thi đua,
các đơn vị căn cứ tình hình thực tế và rút kinh nghiệm từ
năm trước, sau đó chủ động triển khai sớm tới hội viên
và Nhân dân để thực hiện nhằm bảo đảm thời gian quy
định được giao và có thêm thời gian vượt chỉ tiêu đối với
nhiều nhiệm vụ, tránh vội vàng bị động. Đặc biệt, KDC
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Lãnh đạo phường Vĩnh Hưng chúc mừng KDC trong Ngày hội
đại đoàn kết toàn dân tộc.

luôn chú trọng vận động Nhân dân thực hiện tốt các nội
dung CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn
minh” và các CVĐ khác. Vận động ủng hộ các loại quỹ đạt
được kết quả cao, điển hình như năm 2019 vận động ủng
hộ các loại quỹ đạt trên 60 triệu đồng.
Để tạo điều kiện cho các hộ trong KDC ổn định sản
xuất, kinh doanh dịch vụ như: cửa hàng ăn uống, xưởng
cơ khí, vận tải, buôn bán nhỏ... Ban CTMT KDC đã đứng
ra làm tín chấp cho các hộ vay thêm nguồn vốn kinh
doanh. Các chi hội đoàn thể đã làm các thủ tục cho hội
viên được tiếp cận nguồn vay của Ngân hàng Chính sách
xã hội quận (cho vay tối đa với mỗi hộ dân là 50 triệu
đồng) tổng số tiền cho các hộ vay trên 1,2 tỷ đồng.
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Chính nhờ sự nhiệt tình của các thành viên trong Ban
CTMT và các đoàn thể, nên việc triển khai thực hiện 2 Bộ
quy tắc ứng xử và các phong trào VHVN, TDTT, tổng vệ
sinh vào sáng thứ bảy hàng tuần được người dân ủng hộ
và tích cực tham gia. Đến nay, việc thực hiện nếp sống văn
minh trong việc cưới, việc tang được coi trọng, không có
trường hợp người chết để trong nhà quá 36 tiếng, tỷ lệ
hỏa táng đạt 100%. Lễ hội hàng năm tổ chức trang trọng
đúng quy định, thực hành tiết kiệm.
Với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm,
được sự quan tâm của phường và sự vào cuộc của cấp ủy
Chi bộ, Ban CTMT KDC cùng với các chi hội, TDP tranh
thủ sự đồng thuận của Nhân dân vận động số tiền xã hội
hóa gần 5 tỷ để tu bổ đình Thôn Thượng, tạo sự phấn
khởi trong Nhân dân. Đặc biệt để thực hiện dự án đầu tư
cải tạo tuyến đường gom đê Nguyễn Khoái, KDC đã vận
động gia đình bà Trần Thị Phương hiến 9m2 đất để góp
phần nâng cấp, cải tạo đê.
Cùng với đó, công tác khuyến học được đặc biệt quan
tâm. KDC đã tổ chức tốt các buổi lễ tuyên dương, khen
thưởng cho các cháu học sinh đạt thành tích cao tạo
không khí phấn khởi, vui tươi. KDC thường xuyên tổ chức
thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ
nghèo, cận nghèo, khó khăn nhân dịp lễ, Tết, Ngày hội
Đại đoàn kết... Đầu năm 2020, khi có dịch COVID-19,
KDC đã vận động bà con tham gia phòng, chống dịch, vận
động và tặng quà tới những người bị ảnh hưởng do dịch
bệnh, tặng hàng trăm suất ăn miễn phí tới người có hoàn
cảnh khó khăn.
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Với sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm, gần dân, sát
dân của từng thành viên, nên Ban CTMT KDC số 1,
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai đã tạo hiệu ứng tích
cực trong phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh
Tổ quốc. Hiện tượng trộm cắp, cờ bạc trên địa bàn được
đẩy lùi. Tình làng, nghĩa xóm được phát huy. Trung bình
hàng năm, có trên 96 % hộ gia đình trong Khu đạt danh
hiệu GĐVH và Gia đình tiêu biểu. Người dân ngày càng
tin tưởng vào cán bộ Mặt trận và luôn đoàn kết, đồng
thuận trong việc xây dựng KDC sạch đẹp, văn minh. Năm
2019, Ban CTMT KDC số 1 đã được Ủy ban TW MTTQ Việt
Nam tặng Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
NGUYễN THị NHÀI
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ĐIỂM SÁNG
Ở THÔN CÔNG GIÁO TOÀN TÒNG
Nói đến hoạt động Mặt trận trong đồng bào Công giáo
huyện Mỹ Đức thì không thể không nhắc đến vai trò của
Ban CTMT thôn Đông Mỹ, xã An Tiến.
Đông Mỹ là thôn Công giáo toàn tòng, có 1.700 nhân
khẩu. Nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, Ban
CTMT thôn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa
phương, tuyên truyền vận động bà con giáo dân thực hiện
tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đưa ra các nội dung thảo luận
về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ gìn an ninh trật
tự trên cơ sở quy ước, hương ước của làng, để Nhân dân
bàn bạc sôi nổi, với phương châm, dân biết, dân bàn, dân
làm, dân kiểm tra, được các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng,
thống nhất và đồng thuận. Từ đó, Nhân dân thêm tin tưởng
vào sự lãnh đạo của Đảng, kính chúa, yêu nước, đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa ở KDC.
Trong những năm qua, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa
phương không ngừng phát triển, an ninh trật tự ổn định,
đời sống Nhân dân được cải thiện, đồng bào Công giáo
thôn Đông Mỹ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham
gia, góp công và hàng trăm triệu đồng xây dựng Nhà thờ
giáo họ Đông Mỹ khang trang để bà con tới hành lễ.
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Ban CTMT thôn cũng làm tốt công tác tuyên truyền
vận động các doanh nghiệp và nhà hảo tâm cùng toàn thể
giáo dân tham gia ủng hộ 44 ghế đá, trị giá trị trên 30 triệu
đồng để đặt trong khuôn viên Nhà thờ, trung tâm Nhà văn
hóa thôn. Đồng thời, tổ chức công đức vào Nhà thờ giáo
họ Đông Mỹ 1 chân nến phục sinh, giá trị 40 triệu đồng.
Toàn dân trong thôn tích cực ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt
Nam” được 7,45 triệu đồng, hoàn thành và vượt chỉ tiêu
trên giao.
Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID19, Ban CTMT thôn Đông Mỹ đã vận động giáo dân không
tụ tập đông người. Giáo dân dự thánh lễ trực tuyến qua
internet và khi ra đường đều đeo khẩu trang. Lễ cưới không
tổ chức ăn uống, mỗi họ chỉ có 5 người đại diện đón, đưa

Quảng cảnh nhà thờ giáo họ Đông Mỹ nhân dịp Lễ Giáng sinh.
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cô dâu. Ngoài ra, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban TW
MTTQ Việt Nam, giáo dân thôn Đông Mỹ tham gia ủng hộ
quỹ phòng, chống dịch COVID-19 được 23,36 triệu đồng.
Ban CTMT thôn Đông Mỹ cũng đi đầu trong vận động
giáo dân thực hiện quy chế, nếp sống văn minh trong việc
cưới, việc tang và lễ hội phù hợp với truyền thống văn hóa
của dân tộc. Duy trì vận động Nhân dân, ốm đến thăm,
chết đến viếng, chia buồn với gia đình, giúp đỡ chi phí
chôn cất người qua đời nhưng không tổ chức ăn uống,
mời khách. Việc chôn cất người qua đời thực hiện theo
quy định quan lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn TP;
chôn cất và xây dựng mồ mả đúng nơi quy định, giữ vệ
sinh môi trường và cảnh quan nghĩa trang Nhân dân theo
chỉ dẫn của quản trang.
Với những đóng góp tích cực của Ban CTMT, diện mạo
thôn Đông Mỹ đã ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp; đời
sống Nhân dân ấm no.
TRầN ĐắC TớI
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GHI NHẬN Ở BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN
THÔN MAI TRANG
Những năm qua, thực hiện phong trào “Toàn dân
chung sức xây dựng NTM” và CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây
dựng NTM, đô thị văn minh”, Ban CTMT thôn Mai Trang,
xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên đã có nhiều việc làm thiết
thực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng được Nhân dân tin
tưởng làm theo.
Với vai trò tập hợp, tuyên truyền, vận động Nhân dân
thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước nói chung và xây dựng NTM nói
riêng, Ban CTMT thôn xác định hai nhiệm vụ trọng tâm là:
Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chí xây
dựng NTM; giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ,
quy chế dân chủ trong xây dựng NTM. Qua đó, tập trung
vận động các DN, nhà hảo tâm đỡ đầu, hỗ trợ, phát huy nội
lực của cộng đồng dân cư xây dựng NTM; vận động Nhân
dân đóng góp hàng trăm ngày công chỉnh trang các công
trình tâm linh, các công trình phúc lợi đường làng, ngõ
xóm, Nhà văn hóa, nghĩa trang Nhân dân ở KDC... Từ đó,
nhiều tập thể, cá nhân tích cực đóng góp ủng hộ xây dựng
quê hương như gia đình các ông: Phạm Văn Cành, Phạm
Văn Dân, Trương Công Thiệp, Phạm Văn Huy, Phạm Văn
Tuấn, Phạm Gia Củng, sư Thích Đàm Phương và Công ty
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Các đồng chí lãnh đạo xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên trao Bằng chúc thọ
cho các cụ cao niên thôn Mai Trang năm 2019.

Khôi Nguyên... Phong trào xây dựng Làng văn hóa, GĐVH
ở KDC gắn với việc cưới, việc tang, lễ hội văn minh được
đẩy mạnh. Hàng năm, tỷ lệ GĐVH đạt 92%, nhiều năm liên
tục thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa.
Những việc làm trên của Ban CTMT thôn Mai Trang đã
góp phần vào kết quả của chương trình xây dựng NTM ở
Minh Tân trong những năm qua và xã vinh dự được UBND
TP Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn NTM.
Không chỉ tích cực tham gia xây dựng NTM, Ban CTMT
thôn Mai Trang cũng tiên phong trong vận động các loại quỹ
xã hội. Cụ thể là năm 2019, Ban CTMT thôn đã vận động
quỹ “Vì người nghèo” được 3 triệu đồng, quỹ “Vì biển, đảo
Việt Nam” được 3 triệu đồng, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được
3,5 triệu đồng, chương trình an sinh xã hội được gần 30
triệu đồng. Các đoàn thể chính trị thôn tích cực xây dựng
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quỹ chăm lo cho hội viên như Chi hội NCT tặng 20 sổ tiết
kiệm cho hội viên khó khăn, mỗi sổ 1 triệu đồng; tổ chức
chúc thọ, tặng quà cho hội viên và các cháu có hoàn cảnh
khó khăn tổng trị giá 24,3 triệu đồng. Chi hội Phụ nữ tặng
quà cho hội viên, các cháu khó khăn với tổng trị giá 11,3
triệu đồng... Hoạt động vì người nghèo của Ban CTMT và
các đoàn thể đã động viên, khích lệ người dân trong thôn
đoàn kết vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm nhanh tỷ lệ
hộ nghèo của xã đến nay chỉ còn 2,15%, khuyến khích các
cháu chăm ngoan học giỏi.
Trước đại dịch COVID-19, Ban CTMT thôn Mai Trang
đã nêu cao vai trò tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp
hành tốt chủ trương của chính quyền các cấp, trong đó đã
vận động ủng hộ và hỗ trợ cho 12 hộ nghèo...
Nói về kinh nghiệm thành công, ông Phạm Lê Hùng Trưởng ban CTMT thôn Mai Trang cho biết: Ban CTMT
thôn đã thực hiện tốt nghị quyết của Đảng bộ xã, các kế
hoạch của HĐND, UBND xã đề ra; cụ thể thành các chỉ tiêu
nội dung phù hợp với tình hình để tuyên truyền vận động
Nhân dân thực hiện; phân công các tổ chức thành viên phụ
trách từng công việc cụ thể và lựa chọn cán bộ Mặt trận có
uy tín, năng lực, nhiệt tình để đảm nhận các phần việc nên
đã đem lại hiệu quả.
Thời gian tới, Ban CTMT thôn Mai Trang sẽ tiếp tục
tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, khuyến khích và
nhân rộng các điển hình tiên tiến; đi đầu trong các phong
trào thi đua, thực hiện tốt các CVĐ, phát huy dân chủ, dân
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, nhất là tổ chức cho
Nhân dân làm đường giao thông thôn, liên thôn, kênh
292

GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 5

mương nội đồng, tu bổ nâng cấp các công trình tâm linh,
văn hóa, tự chỉnh trang nhà cửa. Thực hiện tốt chức năng
giám sát, phản biện xã hội và hoạt động của TTND. Phát
huy vai trò của từng thành viên trong việc hướng dẫn, giúp
đỡ đoàn viên, hội viên đi đầu trong tổ chức thực hiện, góp
phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương,
xây dựng NTM ngày càng khởi sắc.
Từ kết quả đạt được trong nhiều năm qua, Ban CTMT
thôn Mai Trang đã được UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam
các cấp tặng nhiều Bằng khen, giấy khen. Năm 2019, Ban
CTMT thôn được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen về tổ
chức Ngày hội đại đoàn kết ở KDC.
NGUYễN DUY THANH
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XỨNG ĐÁNG LÀ KHU DÂN CƯ
VĂN HÓA
Tiểu khu Phú Thịnh nằm ở trung tâm thị trấn Phú Minh,
huyện Phú Xuyên gồm 581 hộ với 1.861 nhân khẩu sinh sống
tại 7 xóm. Những năm qua, cán bộ và Nhân dân tiểu khu luôn
đoàn kết tích cực phát triển kinh tế, thực hiện tốt các phong
trào thi đua yêu nước, xây dựng địa phương ngày càng giàu
đẹp, văn minh.
Thực hiện CVĐ: “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị
văn minh”, cấp ủy, chính quyền, Ban CTMT Tiểu khu Phú
Thịnh đã tạo điều kiện cho Nhân dân phát triển kinh tế đa
dạng các ngành nghề dịch vụ, thương mại. Đến nay, tiểu khu
có 13 công ty, DN, xưởng sản xuất... tạo việc làm thường xuyên
cho hàng trăm lao động. Thu nhập bình quân đầu người năm
2019 đạt 42 triệu đồng/người/năm; có 235 hộ giàu chiếm
40,44% và số hộ nghèo còn 7 hộ (0,12%).
Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa”, Nhân dân tiểu khu đã ủng hộ trên 1 tỷ đồng xây
bảo tháp chùa Phổ Quang; trên 800 triệu đồng và nhiều ngày
công sửa chữa, nâng cấp đình; trên 127 triệu đồng và nhiều
ngày công nâng cấp 4 tuyến đường. Đến nay, 100% tuyến
đường trong tiểu khu đã được bê tông hóa, giao thông thuận
lợi, thông thoáng. Hệ thống thoát nước thải, cống rãnh, sạch
sẽ, hai bên đường được trồng hoa tạo cảnh quan xanh, sạch,
đẹp. Tiểu khu có sân chơi thể thao, giao lưu VHVN, trở thành
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Tiết mục đồng diễn của CLB Dưỡng sinh tại sân đình tiểu khu Phú Thịnh.

nơi gặp gỡ, gắn bó tình đoàn kết hàng xóm, láng giềng và rèn
luyện sức khỏe của người dân sau những giờ lao động. Tiểu
khu có 8 CLB TDTT, VHVN hoạt động rất sôi nổi, được người
dân nhiệt tình hưởng ứng.
Ngay từ đầu năm, tiểu khu đã tổ chức Hội nghị đại biểu
Nhân dân, bàn xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và đưa ra
các chỉ tiêu để phấn đấu, tổ chức cho các đoàn thể ký kết thi
đua. Cuối năm, vào dịp Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
(18/11), Ban CTMT tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, khen
thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu. Kết quả năm 2019, có
95,5% hộ đạt tiêu chuẩn GĐVH, nhiều năm liên tục tiểu khu
đạt danh hiệu Tiểu khu văn hóa. Năm 2019, vận động quỹ “Vì
người nghèo” được 23,75 triệu đồng, quỹ “Vì biển, đảo Việt
Nam” được 7 triệu đồng, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 29,56
triệu đồng, xây dựng quỹ “Khuyến học” đạt trên 200 triệu
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đồng... Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, Nhân dân tiểu khu
chấp hành nghiêm chỉnh công tác phòng, chống dịch và ủng
hộ được 17,23 triệu đồng, hỗ trợ kịp thời cho người nghèo, hộ
nghèo, hộ khó khăn ổn định cuộc sống. Cùng với đó, thực hiện
nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có hiệu
quả. Đến nay các đám cưới không còn cỗ linh đình, không còn
hủ tục làm cơm lại mặt. Các đám tang đã bỏ hẳn làm cỗ 3 ngày,
không làm cơm mời khách. Đặc biệt là năm 2019, có 5/6 đám
tang được đưa đi hỏa táng.
Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiểu
khu tích cực nắm bắt tâm tư nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị
của Nhân dân. Năm 2019, đã tổng hợp được 25 ý kiến phục
vụ các hội nghị tiếp xúc cử tri, đối thoại của HĐND, Ủy ban
MTTQ Việt Nam các cấp; tổ chức hòa giải thành công 4/4 vụ
mâu mắc trong Nhân dân. Tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân
tộc năm 2019, tiểu khu Phú Thịnh tổ chức trao tặng quà cho
10 hộ nghèo, 40 cụ cao niên từ 80 tuổi trở lên.
Từ những kết quả đạt được, nhiều năm qua, tiểu khu Phú
Thịnh đã được UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tặng
nhiều Bằng khen, giấy khen. Đặc biệt là năm 2019, tiểu khu
được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen.
NGUYễN DUY THANH
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THÀNH CÔNG TỪ NÂNG CAO
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
Nhận thức được vị trí, vai trò của Ban CTMT cơ sở trong
việc tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, tạo nên
sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc xây
dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội, trong
những năm qua, Ban CTMT thôn Phú An, xã Thanh Đa, huyện
Phúc Thọ đã không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động và gặt
hái được những kết quả đáng ghi nhận.
Thôn Phú An là một vùng quê ngoại thành Hà Nội, Nhân
dân chủ yếu sống bằng nghề nông nên đời sống còn gặp nhiều
khó khăn. Trên địa bàn thôn có hai tôn giáo là Phật giáo và
Thiên Chúa giáo cùng chung sống đan xen.
Ban CTMT thôn Phú An luôn thực hiện đúng các văn bản
chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên, sự chỉ đạo của
Chi ủy Chi bộ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức
chính trị xã hội và huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ: phát triển kinh tế song
song với ổn định chính trị - xã hội. Hàng năm, Ban CTMT xây
dựng chương trình, kế hoạch công tác theo quí, chương trình
công tác năm và nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.
Ban CTMT đã làm tốt 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; nhiệm vụ của địa phương.
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Hoạt động TDTT trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm
89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam của Ban CTMT thôn Phú An.

Ban CTMT tổ chức các buổi tọa đàm về vai trò của môi
trường đối với đời sống, sức khỏe mỗi người và các giải pháp
bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp. Sau buổi tọa đàm, các chủ
xưởng sản xuất, kinh doanh đồ gỗ, i-nox đã cùng ký cam kết
thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Để
huy động được sức dân, Ban CTMT đã phối hợp với Hội Phụ
nữ, Đoàn Thanh niên cùng với Nhân dân tổ chức các buổi tổng
vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh hai bên đường
vào làng...
Hàng năm, Ban CTMT thôn phối hợp với các tổ chức chính
trị - xã hội tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của đất
nước với các buổi giao lưu văn nghệ quần chúng góp phần nâng
cao đời sống tinh thần của người dân trong thôn. Đặc biệt, Ban
CTMT đã tổ chức tốt các buổi giao lưu “Dân vận khéo”, đây là
dịp để KDC làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương,
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đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và
nhiệm vụ của địa phương.
Năm 2019, Ban CTMT thôn đã tuyên truyền vận động Nhân
dân làm tốt công tác xã hội hóa làm 2 sân bóng đá với số tiền 1
tỷ 650 triệu đồng. Thực hiện quyết định 16 của TP Hà Nội về xây
dựng và nâng cấp đường thôn - xóm - ngõ, Ban CTMT thôn đã
vận động Nhân dân đóng góp 600 triệu đồng và 340 ngày công
lao động, xây kè 3 đoạn đường, 2 rãnh thoát nước và 1 giếng làng.
Đến đầu năm 2020, thôn Phú An đã thành lập được 16 xóm tự
quản, các xóm đã thành lập riêng đội bóng, đội múa, thu hút
được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia.
Bên cạnh đó, để hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ban CTMT đã vận động Nhân
dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và
mừng thọ. Việc cưới được thực hiện theo đúng Luật Hôn nhân
và gia đình, khách mời không quá 300 người, thời gian tổ chức
ngắn gọn phù hợp với điều kiện kinh tế của từng hộ gia đình.
Các hủ tục trong việc tang cũng được xóa bỏ. Phú An là thôn có
tỉ lệ hỏa táng đạt 95%, cao nhất toàn xã. Việc mừng thọ cho NCT
chỉ diễn ra trong một ngày Tết Dương lịch bảo đảm trang trọng
và tiết kiệm. NCT tròn 70, 80, 90 và 100 tuổi, các gia đình chỉ tổ
chức liên hoan con cháu trong nhà, không mời khách. Với các
cụ tuổi 75, 85, 95 và trên 100 tuổi, các gia đình đều không tổ
chức mở tiệc liên hoan tại gia đình. Mỗi hộ gia đình có trách
nhiệm xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, xây dựng GĐVH,
KDC lành mạnh an toàn, xây dựng các khu hoạt động cộng
đồng có hiệu quả. Hàng năm, các hộ đăng ký GĐVH gắn với
xây dựng NTM, đô thị văn minh đạt từ 90% trở lên.
Một trong những thành tích đáng tự hào của Ban CTMT thôn
Phú An là việc tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn
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dân với sự tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong
thôn. Ngày hội được tổ chức long trọng với hai phần: phần lễ và
phần hội. Trong ngày hội, Ban tổ chức đã tặng 45 suất quà cho
các hộ nghèo, hộ khó khăn và học sinh nghèo vượt khó học giỏi
với số tiền là 22,5 triệu đồng. Cũng trong ngày hội, Ban tổ chức
đã tổ chức bữa cơm đoàn kết với 1.080 người tham gia.
Trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các hộ
gia đình, các cá nhân đã ủng hộ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch
COVID-19 của xã và MTTQ xã được 37,6 triệu đồng.
Nhận thức được vai trò quan trọng của mình, Ban CTMT
thôn Phú An đã sát cánh cùng cán bộ, Nhân dân chăm lo đến đời
sống của các tầng lớp Nhân dân trong thôn. Vào mỗi dịp lễ, Tết,
Ban CTMT đều tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà những
hoàn cảnh khó khăn, neo đơn; hộ nghèo, hộ cận nghèo; các gia
đình chính sách. Từ năm 2017 đến nay, Ban CTMT cũng tuyên
truyền, vận động Nhân dân ủng hộ được 78 triệu đồng cho quỹ
“Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Bảo trợ trẻ em”, quỹ “Vì người nghèo”,
quỹ toàn dân chăm sóc NCT và quỹ nhân đạo từ thiện.
Với những kết quả, những đóng góp quan trọng trong thời
gian qua, Ban CTMT thôn Phú An đã vinh dự được tặng giấy
khen của UBND huyện Phúc Thọ (năm 2016), giấy khen của
UBND xã Thanh Đa (năm 2017), Bằng khen của Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP Hà Nội (năm 2018 và năm 2019). Trong giai đoạn
tới đây, Ban CTMT thôn Phú An sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả
hoạt động ở KDC, làm tốt hơn nữa chức năng tập hợp, vận
động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân góp phần xây
dựng quê hương Thanh Đa giàu đẹp và văn minh.
NGUYễN THị HIềN
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PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA MTTQ
TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG
DỊCH COVID-19
Đầu năm 2020, dịch bệnh COVID-19 đã gây ảnh hưởng
rất lớn tới đời sống của người dân Hòa Thạch nói riêng và
huyện Quốc Oai nói chung. Với phương châm “chống dịch
như chống giặc”; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Thạch đã
chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền
và các tổ chức thành viên quyết liệt thực hiện công tác
phòng, chống dịch và sẵn sàng chung tay cùng toàn dân
đẩy lùi dịch bệnh.
Trong những ngày tháng phòng ,chống dịch COVID-19,
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Thạch đã chỉ đạo các Ban
CTMT ở KDC tích cực triển khai tuyên truyền, vận động Nhân
dân nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 16 của
Thủ tướng Chính phủ; với các hình thức đa dạng hóa các kênh
tuyên truyền: cấp phát tờ rơi đến 100% hộ gia đình trên địa
bàn, qua hệ thống loa truyền thanh tại các thôn, đồng thời,
động viên các tầng lớp Nhân dân yên tâm, tin tưởng vào sự
lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước về phòng,
chống dịch bệnh, không hoang mang, dao động trước các
thông tin bịa đặt, thông tin không chính xác trên các trang
mạng xã hội.
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Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Thạch tiếp nhận nhu yếu phẩm
do các tổ chức ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Thạch cho biết:
Trong địa bàn xã không có trường hợp nào nhiễm dịch
COVID-19. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã đi trực
tiếp tuyên truyền vận động được 5/5 hộ gia đình tạm hoãn
tổ chức tiệc cưới và nhiều hộ hoãn tiệc liên hoan đông
người, được người dân đồng tình hưởng ứng. Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã ban hành kế hoạch vận
động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch
COVID-19” nhằm huy động các nguồn lực trong xã hội góp
phần chung tay cùng cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện
có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm
sức khỏe, an toàn cho Nhân dân. Kể từ khi phát động, Ủy
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ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Thạch đã trở thành điểm nối
tiếp nhận mọi sự ủng hộ, quyên góp của các tập thể, cá
nhân. Đến ngày 12/6/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa
Thạch đã tiếp nhận được 150,5 triệu đồng, 1.720kg gạo, 3
máy phun khử khuẩn, 20 bộ quần áo bảo hộ y tế, 152
thùng mỳ tôm, 18 hộp sữa dinh dưỡng, 635kg rau củ quả
và 100 chiếc mũ kính chống giọt bắn của các đơn vị và
Nhân dân trên địa bàn xã ủng hộ.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Thạch thống nhất và
phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của xã phân
bổ số nhu yếu phẩm và số kinh phí trên cho 6 tổ chức, đơn
vị đang trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch và 121
lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn do ảnh
hưởng dịch bệnh kịp thời, chính xác và đúng đối tượng.
Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ về các
biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch
COVID-19 gây ra; Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính
phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người
dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Ủy ban MTTQ Việt
Nam xã Hòa Thạch đã xây dựng Kế hoạch và thành lập
Đoàn giám sát quy trình rà soát đối tượng và việc thực hiện
các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh
hưởng của đại dịch trên địa bàn xã. Căn cứ vào Nghị quyết
số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định
số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; UBND xã
Hòa Thạch thực hiện các chính sách hỗ trợ cho 722/725
người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 thuộc
4 nhóm: Người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ
xã hội, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo
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với tổng số tiền 920.500.000 đồng. UBND xã Hòa Thạch đã
thực hiện nghiêm túc việc chi hỗ trợ người dân đảm bảo
đúng quy trình, khách quan, kịp thời, đúng đối tượng.
Không có đơn thư khiếu nại về công tác rà soát cũng như
việc thực hiện chi trả hỗ trợ. Các đối tượng thuộc nhóm
người lao động còn lại, UBND xã đang phối hợp rà soát,
tổng hợp để tiếp tục chi hỗ trợ.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Thạch đã phối hợp với
3 đơn vị quân đội: E58, D14, D15 đóng quân trên địa bàn
xã hoàn thành tốt công tác cách ly tập trung đối với 3.468
trường hợp đi từ vùng dịch về. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
Hòa Thạch và cá nhân đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam xã đã được UBND huyện khen thưởng có thành tích
xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Đỗ THị HUYềN
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CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Xuân Giang nằm ở phía đông của huyện Sóc Sơn. Là
xã thuần nông, điều kiện kinh tế cũng như đời sống Nhân
dân còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với quyết tâm chính
trị của cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng NTM
nên nhiều năm qua, đặc biệt là năm 2019, xã Xuân Giang
đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM. Có được thành
tích đó không thể thiếu vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam
xã trong công tác vận động, tuyên truyền và giám sát công
tác xây dựng NTM.
Với vai trò là trung tâm khối đại đoàn kết, trong nhiều
năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Giang đã chủ
động phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai
nhiệm vụ chính trị của địa phương một cách đồng bộ,
toàn diện trên tất cả các mặt, chủ động phối hợp với
chính quyền triển khai có hiệu quả công tác xây dựng
NTM với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, đặc biệt là
đề cao tính minh bạch, dân chủ trong quá trình thực hiện.
Chính vì vậy, công tác xây dựng NTM đã có kết quả vượt
bậc, xã Xuân Giang có nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt
mức, trở thành điểm sáng của huyện như chỉ tiêu về giao
thông nông thôn (toàn xã đã hiến được trên 10.000m2 đất
để làm đường).
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Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng các tổ chức thành viên
của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Giang.

Thực hiện các phong trào do Ủy ban MTTQ Việt Nam
huyện phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Giang
đã chủ động, sáng tạo, đoàn kết triển khai có hiệu quả. Với
lợi thế là một xã thuần nông, các lao động phổ thông đều
có thời gian nên việc vận động và thực hiện mô hình KDC
an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp được triển khai rất hiệu quả
và được đông đảo các tầng lớp Nhân dân ủng hộ. Đến nay,
100% các thôn trong xã đều ký cam kết thực hiện 18 tuyến
đường tự quản, 8 tuyến đường kiểu mẫu.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã còn hướng dẫn các Ban
CTMT, phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai mô
hình KDC tự quản bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao
ý thức của người dân, đưa hoạt động thu gom rác thải sinh
hoạt vào nền nếp. Các đoàn thể chính trị - xã hội, các chi
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hội, tổ hội, các KDC cũng có nhiều giải pháp, cách làm bảo
vệ môi trường khác nhau. Trong đó, Hội Nông dân đã vận
động hội viên và gia đình tích cực bảo vệ môi trường, hạn
chế chăn nuôi tập trung trong KDC, thu gom rác thải trên
các cánh đồng và tích cực tham gia mô hình “Sạch đồng
ruộng”, Hội Phụ nữ xã có “tuyến đường tự quản”, “6 đoạn
đường nở hoa”; Đoàn Thanh niên xã có “4 Bức tường bích
họa”; mô hình “KDC an toàn” của Hội CCB xã giúp đỡ
người lầm lỡ hoàn lương, người có hoàn cảnh khó khăn tái
hòa nhập cộng đồng...
Phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện
xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch
vững mạnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã
tích cực phối hợp với Thường trực và các ban của HĐND giám
sát việc xây dựng Nghị quyết và thực hiện các chỉ tiêu nhiệm
vụ kinh tế - xã hội; tham gia giám sát các dự án đầu tư xây
dựng cơ bản, công tác GPMB, công tác cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu
nại, tố cáo của công dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam xã đã tổ chức hội nghị PBXH, lấy kiến của Nhân dân
tham gia vào kế hoạch, tờ trình của UBND xã về phê duyệt
nguồn vốn đóng góp của Nhân dân trong việc xây dựng
đường giao thông nông thôn theo Quyết định 16 của UBND
TP Hà Nội. Xã Xuân Giang đã triển khai thực hiện vận động
Nhân dân hiến đất mở đường trên 5.800m2, đóng góp 16,8
tỷ đồng, đầu tư xây dựng 23,5km đường giao thông, cứng hóa
22,2km kênh mương. Phối hợp với Thường trực Đảng ủy,
HĐND, UBND xã tổ chức thành công hội nghị đối thoại giữa
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức
chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn.
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Đẩy mạnh công tác giám sát thực hiện quy chế dân chủ
ở cơ sở thông qua hoạt động của Ban TTND: Giám sát việc
thực hiện chế độ chính sách đối với gia đình chính sách, hộ
nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo đúng đối
tượng, đúng chế độ quy định. Giám sát việc thực hiện quy
ước, hương ước của địa phương trong việc tổ chức lễ hội.
Hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân.
Song song với những nhiệm vụ trong công tác đoàn
kết, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban MTTQ Việt
Nam xã Xuân Giang còn luôn chú trọng làm tốt công tác
Tôn giáo, dân tộc, công tác đối ngoại Nhân dân, qua đó
tạo sự bình đẳng, thống nhất trong mọi hành động vì mục
tiêu chung.
Với nỗ lực, cố gắng của tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam
xã và nhất là sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, xã
Xuân Giang quyết tâm phấn đấu trở thành xã NTM kiểu
mẫu của huyện Sóc Sơn trong những năm tới!
TRƯƠNG VĂN NHUNG
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CÔNG TÁC DÂN VẬN
PHẢI ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC
Học tập và vận dụng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh
“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm
qua, Chi bộ - Ban CTMT TDP số 6, phường Sơn Lộc, thị xã
Sơn Tây đã và đang có nhiều bài học hay, cách làm khéo
trong công tác dân vận, từ đó mang lại kết quả khích lệ
trong xây dựng đô thị văn minh.
TDP số 6 có 555 hộ dân với trên 1.000 nhân khẩu,
gồm 5 cụm dân cư. 50% hộ dân ở đây sống trong vùng
trũng thấp, đặc biệt là hệ thống cống rãnh thoát nước thải
sinh hoạt của KDC chạy xuyên qua nên mùa khô, nắng
nóng thì mùi hôi thối bốc lên khó chịu, mùa mưa thì ngập
úng. Trước tình trạng trên, UBND thị xã Sơn Tây phê
duyệt dự án ngầm hóa cống rãnh thoát nước, đồng thời
làm đường dân sinh trong địa bàn TDP. Tuy nhiên, khó
khăn nảy sinh là liệu Nhân dân có nhất trí hiến đất, dỡ
bỏ hệ thống công trình phụ, xây lại tường bao để thực
hiện dự án. Trước tình hình trên, cùng với cấp ủy Chi bộ,
Ban CTMT TDP số 6 đã họp bàn, thống nhất vận động
Nhân dân hiến đất để thực hiện công trình. Trong đó,
những gia đình đảng viên xung phong làm trước, sau đó
lan tỏa đến các hộ xung quanh. Nhờ làm tốt công tác dân
vận, chú trọng tuyên truyền, thuyết phục, nên chỉ trong
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một thời gian ngắn, 100% hộ dân đã vui vẻ thực hiện. 28
hộ gia đình đã tự nguyện hiến 130m2 đất, năm 2017 dự
án đã hoàn thành. Từ đó đến nay, vấn nạn ô nhiễm môi
trường và ngập lụt trên địa bàn dân cư được khắc phục
triệt để. Nhân dân trong TDP rất phấn khởi vì không phải
chịu cảnh ngập úng, ô nhiễm môi trường. Việc đi lại, sinh
hoạt trong cộng đồng dân cư cũng trở lên thuận lợi. Bộ
mặt TDP thêm khang trang, sạch sẽ.
Bên cạnh đó, Ban CTMT TDP số 6 còn làm tốt công tác
tuyên truyền, vận động Nhân dân giải phóng mặt bằng,
nâng cấp, mở rộng tuyến phố Thanh Vỵ. Nhờ đó, từ một
tuyến tỉnh lộ chật hẹp, đến nay đã được mở rộng, tạo điều
kiện cho người dân đi lại và buôn bán. Những chủ trương,
chính sách của Đảng, Nhà nước, hay các CVĐ của địa
phương, các công việc chung của TDP cũng đều được bà
con thuận tình ủng hộ.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Sơn Lộc và Ban CTMT TDP số 6 vận động
Nhân dân tham gia hiến đất xây dựng đường ngõ sạch, đẹp.

310

GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 5

Có được sự đồng thuận như vậy, theo ông Phạm Đình
Chiến, Trưởng ban CTMT TDP số 6, công tác dân vận luôn
phải đi trước một bước. Cán bộ phải bám sát cơ sở để hiểu
dân, tìm hiểu nguyên nhân, giải thích những gì dân chưa
hiểu và hiểu chưa đúng, có những phản hồi từ cơ sở để
nâng cao hiệu quả công việc. Khi vận động Nhân dân phải
linh hoạt với từng đối tượng, từng hoàn cảnh để có phương
pháp hiệu quả nhất. Nhờ đó, 5 năm trở lại đây, Ban CTMT
TDP số 6 luôn được Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây
tặng giấy khen; được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội
tặng Bằng khen trong hai năm 2016 và 2017.
Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể và các hình
thức vận động linh hoạt, cán bộ, đảng viên và Nhân dân
TDP 6 luôn đoàn kết, đồng lòng, góp phần thực hiện chủ
trương xây dựng phường Sơn Lộc và thị xã Sơn Tây ngày
càng văn minh, hiện đại.
PHạM HảO
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ĐOÀN KẾT - CHÌA KHÓA VÀNG
TẠO NÊN THÀNH CÔNG
Từ làng cổ được đô thị hóa hơn 40 năm, nhưng
nếp làng, văn hóa truyền thống làng vẫn được bảo
lưu; mọi người đối xử với nhau thân thiện, dù nay có
đến 20% cư dân mới. Để có được thành quả ấy phải
nói đến công sức của Ban CTMT KDC số 6, phường
Bưởi (quận Tây Hồ).
Chung sức xây dựng nếp sống văn hóa
Đi cuối đường Thụy Khuê rợp bóng cây, khi tới ngôi
cổng lớn, trên đề “An Đông chính lộ - Làng Đông Xã”, đó
là “đại bản doanh” của KDC số 6 - phường Bưởi. Ban
CTMT tại đây luôn đề cao tình đoàn kết trong cộng đồng
dân cư, nên những cư dân mới đã sống có nghĩa, có tình,
nhiều người được tín nhiệm bầu vào cấp ủy, thành viên
Ban CTMT.
Thời gian trước, để tạo ý thức chung cho hơn 500 hộ
dân với 2.400 nhân khẩu để bảo vệ môi trường cũng không
phải việc dễ dàng. Chỉ việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy
định mà cuộc họp nào cũng nhắc nhở. Bởi thế, các thành
viên bàn nhau, cứ đến chiều, giờ đổ rác, sẽ cử người “đứng
gác” ở các chân rác, có kẻng mới cho mọi người đem rác
ra. Phải mất hơn 3 tuần, khi những người “vác tù và hàng
tổng” rút quân, người dân cũng đã thành thói quen tốt. Từ
312

GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 5

Nghiệm thu và bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình chính sách.

phong trào bảo vệ môi trường này, Ban đã vận động phụ
nữ “đổi phế liệu lấy màu xanh”. Hàng tháng, mọi người
mang vỏ hộp, phế thải nhựa ra địa điểm tập trung để bán,
lấy tiền mua cây cảnh bày xung quanh sân nhà sinh hoạt
mới xây.
Trên địa bàn tọa lạc giáo xứ An Thái với 46 gia đình và
166 người theo đạo. Tối thứ bảy, chủ nhật hàng tuần có
hàng trăm giáo dân tới đây lễ Chúa. Cuối năm 2019, Ban
CTMT và Ban mục sự đã làm lễ ký cam kết “Chung tay bảo
vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu”, sau đó ra quân
tổng vệ sinh khu đất sau nhà thờ cây dại mọc um tùm, đến
nay thành sân chơi.
Như chia sẻ của các thành viên trong Ban CTMT, thuận
lợi lớn nhất của KDC là có nhiều gia đình quan hệ thân tộc.
Người trưởng họ tiếng nói có trọng lượng chính là người
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đi đầu trong xây dựng đời sống văn hóa ở KDC. Rồi việc
hàng xóm láng giềng nhẹ nhàng bảo nhau, nhường nhịn
thân thiện cùng nhau, chính vì vậy, Ban Hòa giải của KDC
thường “thất nghiệp”.
Sinh hoạt văn hóa của địa bàn dân cư rất sôi nổi, khu
đã xây dựng một đội trống hội, tập hợp một đội vừa múa
hát vừa diễn kịch. Các loại hình thể thao có đến bốn, năm
loại: Đá cầu chinh, bóng chuyền hơi, cầu lông... Hàng năm,
bình bầu GĐVH là sự vui chung của mọi người, bởi quan
điểm của Ban CTMT là tập trung khen thưởng các gia đình
lao động chịu khó kiếm sống nuôi con học giỏi. Vì vậy có
đến 99% gia đình đăng ký là GĐVH và có tới 97% gia đình
đạt Gia đình Văn hóa - Sức khỏe.
Không còn hộ nghèo
Đợt dịch COVID-19 vừa qua là một thử thách lớn với địa
bàn khi các di tích lịch sử đều treo biển “không tiếp khách”,
rất nhiều người lao động không có việc làm. Đề cao tinh
thần tương thân tương ái, Ban CTMT cùng lãnh đạo KDC
bàn bạc, chuyển 25 suất trợ cấp của quận Tây Hồ và phường
Bưởi; cùng bàn bạc trích quỹ hỗ trợ cho 15 gia đình. Thực
hiện công tác bình xét người lao động mất việc làm, Ban
CTMT làm đúng quy trình đã xét duyệt và đề nghị 98 người
được hưởng hỗ trợ xã hội.
Cách đây mấy năm, trong khu có 16 hộ nghèo, cận
nghèo, Ban CTMT với phương châm “quyết tâm xóa nghèo”
đã tích cực vay vốn xã hội tín chấp để bà con buôn bán nhỏ.
Tới hộ nghèo động viên các cháu học giỏi, một vài năm đi
làm tăng thu nhập cho gia đình. Đồng thời, đề nghị với Hội
Phụ nữ phường cấp xe đẩy bán hàng. Đến cuối năm 2019,
KDC không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.
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Chính tinh thần đoàn kết là chìa khóa vàng mở ra
những thành tích Ban CTMT KDC số 6, phường Bưởi đã
đạt được. Và chính những thành quả ấy đã mang lại cho
người dân một cuộc sống tốt hơn. Như Bí thư Chi bộ
Nguyễn Đăng Hùng trong các buổi sinh hoạt Chi bộ
thường động viên: “Ban CTMT là chỗ dựa vững chắc nhất
của Chi bộ Đảng để triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị
quyết của cấp trên”.
Với thành tích đã đạt được, năm nào Ban CTMT KDC số
6 cũng được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bưởi động viên
khen thưởng, Đảng ủy phường Bưởi khen là Đơn vị Xuất sắc
trong công tác “Dân vận khéo”. Trong 10 năm qua, Ban đã 2
lần được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khen; nhiều lần
được Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ khen vì thành
tích xuất sắc... Nhiều cá nhân là điển hình trong “Học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
NGUYễN PHƯƠNG KHÁNH
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ĐIỂM SÁNG TRONG CÔNG TÁC MẶT TRẬN
CỦA PHƯỜNG YÊN PHỤ
Nếu Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Phụ là một trong
những đơn vị dẫn đầu thi đua của hệ thống MTTQ Việt Nam
quận Tây Hồ thì Ban CTMT địa bàn dân cư số 6 được coi là
một trong những điểm sáng trên địa bàn phường, góp sức rất
lớn làm nên những thành tích chung ấy.
Phường Yên Phụ có 14 KDC, tương đương với 14 TDP, là
địa bàn vừa có làng, vừa có phố, tốc độ đô thị hóa nhanh, người
dân có trình độ dân trí cao, nên CTMT cũng phải có sự phù
hợp với địa bàn dân cư. Tiếp tôi khi vừa tham gia đoàn công
tác tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 về, ông
Lê Văn Quy - Trưởng ban CTMT TDP số 6 chia sẻ, khi bén
duyên với “ngôi nhà” Mặt trận, ông đã xác định rằng “muốn
làm tốt về Mặt trận về thì phải hiểu về Mặt trận”, do vậy ông và
các thành viên trong ban CTMT đã dành thời gian tìm hiểu về
các văn bản của Mặt trận, các hoạt động của Mặt trận, những
mô hình hay, cách làm tốt trên phương tiện thông tin đại
chúng... Học hỏi nhưng không phải mình áp dụng máy móc
mà phải chắt lọc để áp dụng.
Trong đó, Ban CTMT TDP số 6 đã đồng lòng xác định, hoạt
động vận động Nhân dân là nhiệm vụ tiên quyết, quan trọng
hàng đầu trong thực hiện phong trào Mặt trận ở cơ sở, trong
đó nổi bật với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
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Quang cảnh ngõ xanh, sạch, đẹp ở 210 Nghi Tàm, phường Yên Phụ.

sống văn hóa” gắn với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM,
đô thị văn minh”. Nhưng để hoàn thành công việc với nhiều
kết quả đáng ghi nhận, được Nhân dân đồng thuận, theo Ban
CTMT TDP số 6, một cán bộ Mặt trận cần hội tụ đủ 3 yếu tố:
Nhiệt tình, hiểu biết, sức khỏe. Thực tế cho thấy, các thành viên
trong Ban CTMT TDP số 6 trong những năm qua, không quản
ngại thời gian, vất vả, sẵn sàng “lao vào việc”.
Nổi bật ở đây là công tác tuyên truyền theo chủ đề từng
năm, gắn với các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn của đất
nước, của Thủ đô, gắn triển khai thực hiện nghị quyết Đại
hội Đảng các cấp, các hình thức tổ chức như VHVN... đã thu
hút sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo Nhân dân trong
TDP. Cùng với đó, Ban CTMT TDP số 6 đã tích cực tuyên
truyền vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, ANCT
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- TTATXH của TDP được bảo đảm, hộ đạt tiêu chuẩn GĐVH
đạt 97%. Đầu năm 2020, việc vận động ủng hộ các loại quỹ
được Nhân dân đóng góp đều vượt chỉ tiêu. Dịp Tết Canh Tý
đã tặng 124 suất quà cho các gia đình chính sách, người có
công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn 124 suất quà. Cùng
với tuyên truyền trong Nhân dân việc thực hiện “Tang văn
minh tiến bộ” có hiệu quả, Ban CTMT đã tổ chức thăm hỏi,
động viên các gia đình có người quá cố, vận động và có vai
trò tích cực trong việc tổ chức tang văn minh, tiến bộ. Năm
2019, đã có 15/15 trường hợp người mất thực hiện hỏa táng
đạt 100% (năm 2018 đạt 95,41%).
Hưởng ứng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô
thị văn minh” và xây dựng “Ngõ văn minh đô thị”, Đề án “Hạn
chế sử dụng túi nilon và thải các vật dụng làm từ nhựa vào môi
trường” của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Phụ với mô
hình “Gạch sinh thái”, Ban CTMT KDC số 6 đã tích cực vận
động Nhân dân tích cực vệ sinh môi trường. Hoàn thành 36/36
tiêu chí xây dựng Phường Văn hóa ở TDP. Xóa bỏ triệt để các
điểm chân rác từ năm 2017 đến nay không để tái diễn. Duy trì
vệ sinh xanh, sạch, đẹp tại ngõ 210 đường Nghi Tàm. Tiếp tục
xây dựng ngõ 210, ngõ 242 đường Nghi Tàm thành ngõ Văn
minh đô thị được Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.
Trong thời gian qua, với những diễn biến phức tạp của
dịch bệnh COVID-19, thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của
MTTQ phường, đại diện Ban CTMT TDP 6 đã triển khai
nghiêm túc, hiệu quả hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt
Nam quận Tây Hồ và các văn bản của BCĐ phòng, chống
dịch COVID-19 phường, quận, TP và TW. Trong đó, đẩy
mạnh tuyên truyền cách phòng chống, cách ly tại nhà, giãn
cách xã hội... Trong quá trình thực hiện kế hoạch phòng,
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chống dịch xuất hiện nhiều tấm gương nhiệt tình, trách
nhiệm cao, những nhà hảo tâm đã tặng các phần quà đến
các gia đình diện cách ly và gia đình có người già yếu, kinh
tế khó khăn. Đặc biệt, có gia đình như ông Nguyễn Trọng
Chinh đã ủng hộ 200.000.000 đồng cho công tác phòng,
chống dịch.
Những việc làm của Ban CTMT TDP số 6 luôn nhận được
sự ủng hộ, tin tưởng của người dân, đã góp phần đẩy mạnh
phong trào thi đua, khơi dậy lòng yêu nước, vượt qua khó
khăn, phát huy dân chủ và nội lực của cộng đồng dân cư. Với
những cán bộ Ban CTMT TDP số 6, những năm tháng gắn bó
với địa phương, được dân tin yêu và trở thành địa chỉ để Nhân
dân tìm đến chia sẻ, phản ánh chính là niềm vui, hạnh phúc
lớn hơn cả của người cán bộ Mặt trận ở KDC.
TRƯƠNG TIẾN ANH
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“CON CHIM ĐẦU ĐÀN”
CỦA THẠCH THẤT
Nói đến huyện Thạch Thất, không thể không nhắc đến
Đại Đồng - “con chim đầu đàn” trong các xã, thị trấn trên
địa bàn huyện. Đây là đơn vị đã được Nhà nước tặng thưởng
2 danh hiệu: Anh hùng LLVT thời kỳ chống Pháp, Anh hùng
Lao động thời kỳ đổi mới. Xã có điều kiện kinh tế, văn hóa
xã hội phát triển bền vững, có hệ thống chính trị vững
mạnh toàn diện, Đảng bộ 40 năm liền đạt trong sạch vững
mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... Trong thành tích
chung của Đảng bộ, có sự đóng góp quan trọng của Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã, với vai trò đoàn kết, tập hợp, phát huy
sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân phục vụ mục tiêu,
nhiệm vụ chính trị của địa phương
Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại
Đồng thường xuyên chú trọng đổi mới phương thức, nâng
cao chất lượng hoạt động từ xã đến các Ban CTMT. Trước
hết, về tổ chức, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các Ban CTMT
luôn được kiện toàn đúng Điều lệ, đảm bảo cơ cấu nhưng
luôn đề cao chất lượng, nhất là đối với đội ngũ Trưởng ban
CTMT, các cá nhân tiêu biểu. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
nhiệm kỳ 2019 - 2024 có 39 ủy viên thì có tới 11 vị là người
có uy tín, đại diện cho các dòng họ - một đặc thù vận dụng
vai trò dòng họ trong cộng đồng dân cư. Khi sáp nhập thôn,
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theo Quyết định 128/QĐ-UBND của UBND TP, việc kiện
toàn Ban CTMT cũng được quán triệt lấy chất lượng làm
đầu. Các vị Trưởng ban, các cá nhân tiêu biểu phải thực sự
là những người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Vai trò
trách nhiệm của các thành viên tổ chức cũng luôn được đề
cao. Trong tổ chức hoạt động, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã,
các Ban CTMT luôn chú trọng đến hiệp thương phân công,
rõ việc, rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ thực hiện của từng cá
nhân, tổ chức. Do đó, các nhiệm vụ chính trị của địa
phương, cũng như các nhiệm vụ công tác của MTTQ và các
Đoàn thể theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đều được
triển khai bài bản, thực hiện nghiêm túc và chất lượng.
Là đơn vị về đích NTM đầu tiên của huyện, năm 2019,
Đại Đồng lại tiên phong đi đầu xây dựng NTM nâng cao. Ý
thức rõ vai trò trách nhiệm, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã

Ban CTMT thôn 3, xã Đại Đồng lấy ý kiến hài lòng của người dân
về kết quả xây dựng Nông thôn mới.
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tham mưu với cấp ủy, chủ động phối hợp kiểm tra, rà soát
thực trạng thực hiện từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch, tổ
chức hiệp thương với các Đoàn thể, các thôn đăng ký, cam
kết thực hiện những nội dung, phần việc cụ thể như: Duy
trì, phát huy tác dụng của 65 các mô hình đoàn kết, tự
quản trên các lĩnh vực, 11 tổ hòa giải ở 11 thôn; đăng ký
cụm dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp”; Thôn 3 không
“không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã
hội”; Tổ chức cho 2.900 hộ ký cam kết không vi phạm hành
lang giao thông; Ký cam kết với 36 dòng họ về thực hiện
việc cưới, việc tang văn minh tiến bộ; Tổ chức 27 hội nghị
tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật; Tiếp tục xã
hội hóa xây dựng hạ tầng theo tiêu chí NTM nâng cao...
Kết quả, năm 2019 và những tháng đầu năm 2020,
kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn xã tiếp tục duy trì
phát triển tích cực: Các đám cưới đều thực hiện đúng tinh
thần Chỉ thị 11 của Thành ủy, “cưới 1 ngày, liên hoan 1
bữa”. Năm 2019, đã có 61% đám tang thực hiện điện táng.
Các mô hình trang trại VAC: nuôi lợn rừng, trồng hoa
phát huy hiệu quả, đem lại thu nhập cao cho người lao
động. Mô hình sản xuất chè kho, sản phẩm thương hiệu
tập thể của xã tiếp tục được phát triển ở nhiều hộ... Các
CVĐ nhân đạo từ thiện được duy trì, phát động sâu rộng
trong Nhân dân. Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019 đã vận
động được 100 triệu đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch huyện
giao; Đã hỗ trợ sửa chữa 1 nhà xuống cấp cho hộ nghèo.
Tặng 263 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó
khăn. Phân công giúp đỡ 21 hộ thoát nghèo. Đến nay,
toàn xã chỉ còn 17 hộ nghèo (0,6%). MTTQ và các tổ chức
đoàn thể cũng đã huy động các nguồn lực, xây mới 3 nhà
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ở cho đối tượng chính sách (Tổng trị giá 240.000.000
đồng). Đặc biệt đầu năm 2020, MTTQ và các tổ chức
thành viên đã tập trung tuyên truyền Nhân dân chấp
hành, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19. Phát động xã hội hóa ủng hộ phòng, chống
dịch bằng tiền mặt, trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm
khác trị giá 180.000.000 đồng. Thực hiện mục tiêu xây
dựng xã NTM nâng cao, đã tiếp tục vận động xã hội hóa,
được Nhân dân đóng góp 2,5 tỷ đồng. xây dựng hệ thống
đèn cao áp trên trục đường thôn xóm, nâng cấp một số
tuyến đường giao thông nông thôn, trồng thêm được
300m đường hoa.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cũng đã thực hiện tốt nhiệm
vụ phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, tổ chức hội
nghị đối thoại; Phát huy vai trò giám sát của MTTQ, của
Ban TTND và các ban GSĐTCCĐ, thực hiện giám sát, nhận
xét cho 223 cán bộ, đảng viên nơi cư trú. Thông qua công
tác giám sát, đã góp ý kiến nghị trực tiếp, giúp cấp ủy,
chính quyền, cán bộ công chức kịp thời điều chỉnh, khắc
phục những sai sót, đảm bảo thực hiện đúng quy định,
chính sách pháp luật. Nhiều năm xã không có đơn thư
khiếu nại vượt cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục
tiêu phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, an ninh quốc
phòng của địa phương.
VĨNH THịNH
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ĐIỂM SÁNG VỀ DÂN VẬN KHÉO
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc
dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém.
Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”; trong những
năm qua, các thành viên Ban CTMT thôn Nguyệt Áng (xã
Đại Áng, huyện Thanh Trì) luôn nhận thức và phát huy tốt
vai trò là hạt nhân tuyên truyền, động viên Nhân dân tích
cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, các CVĐ
tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thôn, xã
ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại
Đến thăm Làng khoa bảng Nguyệt Áng, hẳn nhiều người
sẽ ngỡ ngàng trước sự đổi thay kỳ điệu ở nơi đây. Vùng quê
chiêm trũng, nghèo khó trước đây nay bừng lên sức sống
mới, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa, nhiều ngôi
nhà cao tầng đang từng ngày được kiến thiết xây dựng, đời
sống của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Có được kết
quả đó là nhờ sự chung sức, đồng lòng của cán bộ và Nhân
dân trong thôn, đặc biệt là sự vào cuộc nhiệt tình, trách
nhiệm của Ban CTMT cơ sở, với những cách làm thiết thực,
tuyên truyền vận động phát huy sức mạnh đại đoàn kết
toàn dân.
Dấu ấn nổi bật trong sự thay đổi của làng Nguyệt Áng
là từ giai đoạn địa phương thực hiện chương trình xây dựng
NTM, thực hiện chủ trương Nhà nước và Nhân dân cùng
thực hiện bê tông hóa toàn bộ đường làng và các ngõ xóm.
324
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Qua tuyên truyền, vận động Nhân dân nhận thức được
mình là chủ thể, là đối tượng được thụ hưởng nên bà con
tự nguyện đóng góp trên 1 tỷ 400 triệu đồng tiền mặt và
hàng trăm ngày công lao động. Tiêu biểu như gia đình ông
Nguyễn Danh Truy ủng hộ trên 81 triệu đồng. Những con
đường bê tông nối dài đến từng hộ dân, giúp việc đi lại
được thuận tiện, lòng người thêm phấn khởi, tin tưởng vào
chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; đồng thời
là cú hích tạo đà cho kinh tế địa phương phát triển. Ban
đầu khi Ban CTMT thôn Nguyệt Áng vận động, tuyên truyền
Nhân dân ủng hộ chủ trương Nhà nước cung cấp vật tư,
Nhân dân đóng góp tiền và ngày công xây dựng, đa số các
hộ đều đồng thuận, song cũng vướng mắc ở một số ngõ
xóm, hộ dân ít mà ngõ xóm thì dài, chi phí đóng góp cao.
Đối với những trường hợp đó, Ban CTMT đã đến dự các

Cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp ở thôn Nguyệt Áng, xã Đại Áng.
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buổi họp dân, tuyên truyền vận động để Nhân dân nhận
thức được mình là người thụ hưởng. Với phương châm
“mưa dầm thấm lâu”, dần dần các hộ dân cũng nhận thức
được, tự nguyện đóng góp tiền và ngày công. Điều đáng
mừng là 100% đường làng đã được cứng hóa, đảm bảo tiến
độ, chất lượng, Nhân dân rất phấn khởi.
Sau khi những tuyến đường khang trang được xây dựng,
Ban CTMT thôn Nguyệt Áng lại tập trung tuyên truyền vận
động Nhân dân xã hội hóa tiền ngày công xây dựng những
tuyến đường nở hoa, vườn hoa tạo cảnh quan xanh - sạch đẹp. Theo đó đã trông được gần 1km đường hoa chiều tím,
hoa tường vy xen kẽ cây lát xoan ở dọc tuyến đường sau
đồng Đại Áng - Nguyệt Áng. Cải tạo khu đất sau Nhà văn
hóa để gây dựng thành vườn hoa đẹp, rực rỡ sắc màu với
nhiều loại hoa. Đồng thời tuyên truyền cán bộ, hội viên các
chi hội, đoàn thể và Nhân dân duy trì nếp tổng vệ sinh môi
trường vào sáng thứ bảy hàng tuần, làm sạch sẽ đường làng,
ngõ xóm, xóa các quảng cáo rao vặt, trồng, chăm sóc, cắt
tỉa hoa, cây xanh trồng trên địa bàn thôn.
Không chỉ đạt kết quả cao trong xây dựng NTM, xây
dựng cảnh quan thiên nhiên xanh - sạch - đẹp. Ban CTMT
thôn cũng thường xuyên tuyên truyền vận động Nhân dân
chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước. Các quỹ ủng hộ luôn đạt và vượt chỉ tiêu
được giao. Tình hình an ninh thôn xóm ổn định, các vụ việc
mâu thuẫn trong trong nội bộ Nhân dân được hòa giải kịp
thời không để xảy ra phức tạp. Đặc biệt, trong thực hiện
chính sách DS-KHHGĐ, nhiều năm liền làng Nguyệt Áng
không có người sinh con thứ 3, được UBND huyện tặng giấy
khen, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khen thưởng hoàn
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thành xuất sắc nhiệm vụ. Để Nhân dân trong thôn nhận
thức được lợi ích của việc sinh đẻ có kế hoạch, không lựa
chọn giới tính khi sinh, không sinh con thứ 3 trở lên thì điều
quan trọng nhất là tuyên truyền để Nhân dân thay đổi
những suy nghĩ lạc hậu như “đông con, nhiều của”, sinh con
trai để nối dõi tông đường... Ngoài truyên truyền trên loa
truyền thanh, qua các hội nghị, Ban CTMT đã đến trực tiếp
các gia đình sinh 2 con một bề để nắm bắt tư tưởng, từ đó
vận động, tuyên truyền để các cặp vợ chồng nhận thức được
ý nghĩa của việc sinh đẻ có kế hoạch, dù gái hay trai mỗi gia
đình chỉ sinh 2 con để nuôi dạy con cho tốt.
Có thể thấy, dân vận khéo đã đem đến hiệu quả thiết
thực, là sợi dây kết nối nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn
dân, góp phần tạo thành sức mạnh tập thể, thực hiện thắng
lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí
Minh từng đúc kết: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công”.
NGUYễN THị HợI

GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN THỦ ĐÔ - TẬP 5

327

HIỆN THỰC HÓA “Ý ĐẢNG - LÒNG DÂN”
KDC số 8, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP
Hà Nội trước đây thường gọi là “Xóm Hồng”, một trong 5
xóm của làng Khương Hạ xưa, vốn là nơi từ lâu đời chuyên
canh nông nghiệp cho đến khi thành lập phường. Hiện nay,
KDC có 4 TDP, số hộ và nhân khẩu đông nhất phường
Khương Đình. Tốc độ đô thị hóa đã làm nảy sinh các vấn đề
phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tệ nạn xã hội.
Nhận định rõ tình hình và có dự báo trước nên những năm
gần đây, Ban CTMT KDC luôn giữ vai trò quan trọng trong việc
xây dựng khối đoàn kết, vận động Nhân dân thực hiện nếp
sống văn minh, thanh lịch. Đặc biệt là 5 năm trở lại đây, KDC
số 8 trở thành điểm sáng về sự phát triển toàn diện, bền vững
của phường Khương Đình. Ông Nguyễn Hữu Cầm - Bí thư Chi
bộ 8 và bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Trưởng ban CTMT chia
sẻ: “Muốn phát huy vai trò của ban CTMT mang lại kết quả
trong mọi hoạt động thì phải nắm chắc tình hình và đúng thực
trạng thực tế địa bàn. Chúng tôi thống nhất nhận thức phải
vận dụng đầy đủ, sáng tạo những chỉ dẫn trong Đề án “02-212”
của MTTQ TP làm cho Đề án thực sự đi vào cuộc sống”. Điển
hình như “điểm nóng” khi giải phóng, bàn giao mặt bằng Dự
án X1, Dự án xây dựng trường PTTH Khương Đình. Với sự vào
cuộc tích cực, sát sao của Ban CTMT phối hợp với Ban điều
hành đề án “02-212” của phường và thực hiện đúng phương
châm “Mưa dầm thấm lâu”, kết hợp với việc hỗ trợ giải quyết
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Ban CTMT phối hợp tổ chức gói bánh chưng để tặng quà
cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn KDC
nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

những vướng mắc nảy sinh nên quận, phường không cần thực
hiện cưỡng chế. Tất cả các trường hợp trước kia không hợp tác
đã được vận động, bàn giao mặt bằng và chuyển đến nơi định
cư mới.
KDC số 8 cũng là nơi đầu tiên của phường đăng ký và có
dòng họ học tập, đăng ký xây dựng mô hình “Chăm lo giáo
dục thiếu niên, nhi đồng, định hướng nghề nghiệp, tương lai
cho con trẻ”. Ban CTMT chủ động tìm tòi, sáng tạo ra hình
thức sân khấu hóa theo các chỉ tiêu phong trào thi đua, các
CVĐ rất phong phú, đa dạng, lôi cuốn được nhiều người tham
gia, giúp công tác tuyên truyền, vận động đạt hiệu quả cao,
thiết thực.
Đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát. Hưởng ứng
lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ, MTTQ các cấp “Chung tay
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đẩy lùi đại dịch”, Ban CTMT đã nhanh chóng vào cuộc, một
mặt thực hiện vai trò tuyên truyền, giám sát, mặt khác nhạy
bén vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trên
địa bàn kịp thời hỗ trợ các đối tượng là trẻ em, người cao tuổi,
những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bị ảnh hưởng
trực tiếp của dịch bệnh như: Phối hợp tổ chức phát 1.000 lít
sữa trị giá 15 triệu đồng, hỗ trợ 110 suất quà (gồm 10kg gạo,
dầu ăn) cho các gia đình khó khăn, mất thu nhập, sinh viên,
người lao động thuê trọ trên địa bàn, phát miễn phí 6.000 chiếc
khẩu trang cho Nhân dân và người qua đường. Đồng thời, Ban
CTMT phối hợp với các TDP tuyên truyền vận động người dân
chung tay ủng hộ phòng, chống dịch bằng tiền mặt, hiện vật
hoặc tin nhắn.
Trước đó, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, ban CTMT phối
hợp với các TDP tổ chức gói 600 chiếc bánh chưng để tặng quà
cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên
địa bàn KDC, tạo nên không khí vui tươi đầm ấm, ý nghĩa đúng
khẩu hiệu “Tết đoàn viên sum họ - Tết sum vầy”.
Có thể nói với những nhận thức đầy đủ về vai trò của
Ban CTMT, có sự thống nhất, đồng thuận của cả hệ thống
chính trị, được các tầng lớp Nhân dân ủng hộ và tham gia
tích cực, Ban CTMT KDC số 8 đã triển khai, tổ chức thực hiện
mọi nhiệm vụ đều “Đúng” và “Trúng”. Thực sự là cầu nối
giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân, đóng góp xứng đáng
để KDC số 8 đang khởi sắc từng ngày, nơi phản ánh sinh
động của “Ý Đảng - Lòng Dân”.
TRầN PHƯƠNG LINH
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PHÁT HUY VAI TRÒ TẬP HỢP,
ĐOÀN KẾT NHÂN DÂN
Thôn Miêng Thượng, xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa có
661 hộ, với hơn 2.300 nhân khẩu, là thôn công giáo toàn
tòng với 98% số hộ theo đạo Thiên Chúa giáo. Với tinh thần
“Kính Chúa yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo”, những năm
qua, bà con giáo dân trong thôn luôn đoàn kết, là điểm
sáng trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM
ở địa phương.
Về Miêng Thượng mọi người dễ dàng nhận thấy sự thay
da đổi thịt từng ngày của xứ đạo yên bình, với những ngôi
nhà kiên cố cao tầng san sát và những con đường bê tông
chạy dọc các ngõ xóm. Bà con giáo dân ở đây đều cảm thấy
tự hào bởi đó chính là thành quả từ sự đóng góp công sức
của mọi người, mọi nhà. Và càng phấn khởi hơn khi chương
trình xây dựng NTM hoàn thành giúp cuộc sống người dân
nơi đây thêm khởi sắc. Ông Phạm Xuân Quý - Bí thư Chi bộ,
Trưởng ban CTMT thôn cho biết: Nhân dân Miêng Thượng
rất tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, sẵn sàng ủng hộ xây dựng
quê hương, điển hình là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng
NTM, đô thị văn minh”, gắn với phong trào thi đua “Kính
Chúa yêu nước”, xây dựng xứ họ đạo tiên tiến, xây dựng mô
hình “ Xứ, Họ đạo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó
với biến đổi khí hậu”. Đường làng, ngõ xóm trong thôn đều
được Nhân dân đóng góp xây dựng đổ bê tông khang trang,
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Ban CTMT thôn họp triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19.

sạch sẽ. Ban CTMT thôn đã phối hợp tốt với Ban Hành giáo
Giáo xứ Sơn Miêng tuyên truyền, vận động Nhân dân sống
tốt đời, đẹp đạo, lương - giáo đoàn kết, thực hiện tốt chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước và các quy định của địa phương. Các thành viên Ban
CTMT thôn đều nhiệt tình, đoàn kết, hết lòng vì công việc
chung. Bà con giáo dân cần cù, chịu khó lao động, sản xuất,
phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống, chung tay xây
dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tỷ lệ hộ khá, giàu ngày
càng tăng, hộ nghèo ngày càng giảm (đến nay chỉ còn 4 hộ);
Gần 95% nhà ở của dân kiên cố, cao tầng; trên 90% số hộ
đạt danh hiệu GĐVH.
Trong những năm qua, Ban CTMT thôn đã luôn tranh
thủ sự hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam xã Hoa Sơn, hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của
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Chi ủy, Chi bộ, sự phối hợp nhịp nhàng của các tổ chức
thành viên, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng khối đại
đoàn kết toàn dân tộc, qua đó đã cụ thể hóa CVĐ “Toàn dân
đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; xây dựng mô hình
“Xứ, Họ đạo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến
đổi khí hậu” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: Xây
dựng mô hình KDC “sáng, xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an ninh
trật tự và chung tay xây dựng NTM”, gia đình “5 không, 3
sạch”, đoạn đường nở hoa... Tạo cảnh quan môi trường
trong lành trong KDC.
Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được triển
khai rộng rãi, các chủ trương lớn, các công trình đầu tư trên
địa bàn đều được Nhân dân bàn bạc cho ý kiến, tổ chức giám
sát chặt chẽ nên sự đồng thuận trong Nhân dân ngày càng
cao. Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Dễ trăm lần không dân
cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, với phương
châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân
hưởng thụ”, trong thời gian qua Ban CTMT thôn đã vận động
toàn dân tích cực đóng góp tiền của, công sức xây dựng các
công trình cơ sở hạ tầng của địa phương. Một số hộ dân còn
nhiệt tình ủng hộ điện nước, nấu cơm cho thợ ăn trong thời
gian xây dựng công trình. Ông Phạm Xuân Quý - Trưởng ban
CTMT thôn chia sẻ: “Thực hiện các chủ trương của Đảng và
Nhà nước, các CVĐ do Mặt trận phát động không khó, làm
sao để Nhân dân đoàn kết, tin tưởng, đồng thuận, mang lại
lợi ích cho Nhân dân thì Nhân dân đồng tình hưởng ứng và
mọi việc sẽ thành công”.
Ban CTMT thôn Miêng Thượng luôn thực hiện tốt các
kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các CVĐ ủng hộ
quỹ “Vì người nghèo”, “Vì biển, đảo Việt Nam”, ủng hộ
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đồng bào bị thiên tai lũ lụt... đều hoàn thành đạt và vượt
chỉ tiêu được giao. Đặc biệt, công tác chăm lo cho người
nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn luôn được quan tâm,
hàng năm đã huy động quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 6
triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hỗ trợ xóa 4
nhà tạm cho hộ nghèo, mỗi nhà 30 - 40 triệu đồng; phối
hợp với Ban Hành giáo vận động tặng quà cho hộ nghèo,
hộ đặc biệt khó khăn nhân các dịp Lễ Noel, Tết Nguyên
đán, mỗi đợt 4 - 5 triệu đồng; đến nay thôn còn 4 hộ
nghèo, 11 hộ cận nghèo. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy
ban TW MTTQ Việt Nam vận động đóng góp ủng hộ
phòng, chống dịch COVID-19, ngay từ khi chưa có chủ
trương của xã, Ban CTMT thôn Miêng Thượng đã triển
khai vận động bà con giáo dân trong thôn ủng hộ được
hơn 5 triệu đồng và 320kg gạo tặng cho 17 hộ nghèo, hộ
khó khăn của địa phương. Tiếp đó, thực hiện Kế hoạch
của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã, Ban CTMT thôn
tiếp tục vận động được trên 5,2 triệu đồng do Nhân dân
ủng hộ và 5 triệu đồng do Cha xứ Giuse Mai Hữu Phê ủng
hộ nộp về BCĐ xã. Các thành viên Ban CTMT thôn đã
gương mẫu, nhiệt tình trong công tác này như: Bà Trịnh
Thị Dung ủng hộ 300 quả trứng gà và mì tôm, thịt, nước
mắm... trị giá gần 3 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Chúc ủng
hộ 700.000 đồng; bà Nguyễn Thị Thà ủng hộ 500 ngàn
đồng ủng hộ cho các hộ gia đình nghèo ở địa phương.
Bên cạnh đó, Ban CTMT thôn cũng đóng vai trò quan
trọng trong việc tuyên truyền vận động bà con giáo dân
thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về
giãn cách xã hội trong phòng, chống, dịch COVID-19 vào
tháng 4/2020. Theo đó, Linh mục đã quán triệt giáo dân
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trong thời điểm này không tổ chức lễ ở nhà thờ tránh tụ
tập đông người, mà cầu nguyện ở nhà, xem lễ trực tuyến
trên truyền hình. Kể cả trong ngày lễ phục sinh 12/4 là
ngày đại lễ bên công giáo, bà con giáo dân ở đây cũng
chấp hành rất tốt việc ở nhà xem lễ trực tuyến để phòng
tránh dịch bệnh...
Ông Nguyễn Văn Tấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
xã Hoa Sơn đã nhận xét: “Ban CTMT thôn Miêng Thượng là
một điển hình của xã mà chúng tôi luôn yên tâm khi triển
khai bất cứ nhiệm vụ gì các bác cũng đều thực hiện rất tốt,
được các cấp ghi nhận, khen thưởng, Nhân dân đồng tình
hưởng ứng”. Những hoạt động tích cực của Ban CTMT thôn
Miêng Thượng đã phát huy tốt sức mạnh khối đại đoàn kết
toàn dân, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân
Hoa Sơn xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM .
THANH TÚ
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MTTQ Việt Nam phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng)
o Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành xuất sắc
(Viết về ông Nguyễn Công Nhân - Chủ tịch Hội NCT
xã Đức Giang, huyện Hoài Đức)

109

o Người cán bộ của địa bàn dân cư
113
(Viết về bà Phan Thị Bích Liên - Trưởng ban CTMT
địa bàn dân cư số 6, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm)
o Làm CTMT, kiên trì thôi chưa đủ
117
(Viết về bà Lê Minh Hà - Trưởng ban CTMT địa bàn KDC
số 3B, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm)
o Người cán bộ Mặt trận có nhiều sáng kiến
trong phòng, chống dịch COVID-19
(Viết về ông Lê Hồng Phú - Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm)

121

o Miệng nói, tay làm
125
(Viết về ông Hoàng Đức Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai)
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341

o Gương sáng người cán bộ Mặt trận
(Viết về ông Phạm Hoàng Tú - Trưởng ban CTMT
TDP 9 + 11 phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai)

128

o Làm cho dân hiểu, dân tin
(Viết về bà Hoàng Thị Tình - Trưởng ban CTMT
TDP số 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên)

131

o Tâm huyết với công việc của dân
(Viết về ông Nguyễn Duy Phi - Trưởng ban CTMT
TDP 14, phường Đức Giang, quận Long Biên)

134

o Phó ban CTMT gương mẫu
(Viết về bà Phạm Thúy Quỳnh - Phó ban CTMT
TDP 11, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên)

137

o Nữ cán bộ Mặt trận tiêu biểu
(Viết về bà Nguyễn Thị Chuyển - Trưởng ban CTMT
TDP số 22, phường Đức Giang, quận Long Biên)

141

o Học tập và làm theo Di chúc của
Chủ tịch Hồ Chí Minh
(Viết về ông Nguyễn Xuân Thủy - Trưởng ban CTMT
thôn Lâm Hộ, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh)
o Gương sáng của xã Liên Mạc
(Viết về ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng ban CTMT
thôn Yên Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh)

342
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144

147

o Tấm gương dân vận khéo
(Viết về bà Nguyễn Thị Nhàn - Thành viên Ban CTMT
thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh)

150

o Gương sáng ở Hồng Sơn
(Viết về bà Hoàng Thị Đàn - nguyên Trưởng ban CTMT
thôn Trung, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức)

153

o Người cán bộ Mặt trận phát huy vai trò là cầu nối
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
156
(Viết về ông Trần Văn Lập - Trưởng ban CTMT TDP số 3,
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm)
o Luôn vì cái chung
159
(Viết về ông Nguyễn Hữu Khoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm)
o Người phụ nữ làm công tác thanh tra, giám sát
163
(Viết về chị Nguyễn Thị Ngọc Thảo - Phó Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm)
o Gương Chủ tịch Mặt trận xã tiêu biểu
(Viết về ông Vũ Văn Nam - Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên)

167

o Một tấm lòng thơm thảo
170
(Viết về ông Đinh Văn Kỳ thôn Bối Khê, xã Chuyên Mỹ,
huyện Phú Xuyên)
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343

o Cán bộ Hội giỏi
(Viết về bà Nguyễn Thị Bính - Chủ tịch Hội LHPN
xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ)

173

o Sư thầy tâm huyết với công tác từ thiện, nhân đạo
177
(Viết về Sư thầy Thích Đàm Lâm - Trụ trì chùa Am Sáo,
xã Đồng Quang, Ủy viên Ủy ban MTTQ VN huyện Quốc Oai)
o Cán bộ Mặt trận làm theo gương Bác
(Viết về bà Lê Thị Khoa - Phó Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã Đông Yên, huyện Quốc Oai)

180

o Một tấm gương tiêu biểu của thôn Lai Cách
(Viết về ông Vương Văn Lộc - Trưởng ban CTMT
thôn Lai Cách, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn)

184

o Trưởng ban CTMT được Đảng tin, dân mến
(Viết về ông Dương Đức Minh - Trưởng ban CTMT
thôn Đông, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn)

187

o Nữ Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT gương mẫu
190
(Viết về bà Nguyễn Thị Thư - Trưởng ban CTMT TDP 5,
phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây)
o Người cán bộ Mặt trận tích cực trong phòng, chống
dịch COVID-19
(Viết về ông Phí Đình Lộc - Trưởng ban CTMT
TDP La Thành, phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây)

344
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194

o CTMT không dành cho người thiếu “lửa”

197

(Viết về bà Phạm Thị Hồng Chuyên - Trưởng ban CTMT
KDC 14, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ)
o Người cán bộ Mặt trận “miệng nói, tay làm”

202

(Viết về bà Lê Thị Hồng Ngoại - Tổ trưởng TDP số 4,
phường Bưởi, quận Tây Hồ)
o Tuổi trẻ trách nhiệm, tâm huyết

206

(Viết về anh là Phạm Ngọc Họa - Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã Bình Yên, huyện Thạch Thất)
o Trưởng ban CTMT gương mẫu, tâm huyết

211

(Viết về chị Lê Nguyệt Nga - Trưởng ban CTMT
thôn Đa Ngư, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai)
o Nữ Chủ tịch thắp lửa cho phong trào Mặt trận

215

(Viết về bà Nguyễn Thị Chính - Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai)
o Tấm gương sáng tận tụy với CTMT

219

(Viết về ông Phùng Văn Hưởng - Phó Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai)
o Ông Chủ tịch Mặt trận giản dị

223

(Viết về ông Nguyễn Huy Chương - Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì)
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345

o Người cán bộ Mặt trận hết mình vì công việc

227

(Viết về bà Ngô Thị Hương - Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì)
o Con người của công việc

230

(Viết về ông Vũ Quốc Cự - Phó Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam phường Khương Trung, quận Thanh Xuân)
o Người cán bộ tận tụy với công việc, gần gũi với dân

233

(Viết về bà Nguyễn Thị Tỉnh - Trưởng ban CTMT KDC số 9,
phường Khương Đình, quận Thanh Xuân)
o Hạnh phúc là được tiếp tục cống hiến

236

(Viết về bà Nguyễn Thị Thơm - Trưởng ban CTMT TDP 17,
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân)
o Người cán bộ Mặt trận của dân

239

(Viết về ông Nguyễn Tiến Bộ - Trưởng ban CTMT
thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín)
o Người cán bộ Công giáo hết lòng vì công việc

243

(Viết về ông Nguyễn Văn Hiền - Trưởng ban CTMT
xóm Thượng Hiền, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín)
o Nữ cán bộ Mặt trận miệng nói, tay làm
(Viết về bà Đặng Thị Thanh Hải - Trưởng ban CTMT
phố Trần Đăng Ninh, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa)

346
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247

o Xứng đáng người cán bộ dân tin, Đảng cử
(Viết về ông Nguyễn Quang Vinh - Trưởng ban CTMT
thôn Bặt Chùa, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa)

251

o Điểm sáng trong phát huy khối đại đoàn kết toàn dân 256
(Viết về Ban CTMT thôn Vân Sa 1, xã Tản Hồng,
huyện Ba Vì)
o Đoàn kết tạo nên sức mạnh
(Viết về Ban CTMT TDP Đống 2, phường Cổ Nhuế,
quận Bắc Từ Liêm)

260

o Lá cờ đầu trong phong trào Mặt trận huyện Chương Mỹ 264
(Viết về Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Xuân Mai,
huyện Chương Mỹ)
o Ban CTMT số 1, xã Hạ Mỗ
268
(Viết về Ban CTMT số 1, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng)
o Tích cực chung tay phòng, chống dịch COVID-19
(Viết về Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Nỗ,
huyện Đông Anh)

271

o Gắn với lợi ích thiết thực của Nhân dân
275
(Viết về Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm)
o Ban CTMT đoàn kết, tận tụy với công việc
280
(Viết về Ban CTMT TDP 5, phường Văn Quán, quận Hà Đông)
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347

o Tạo sức bật từ phong trào thi đua
(Viết về Ban CTMT KDC số 1, phường Vĩnh Hưng,
quận Hoàng Mai)

283

o Điểm sáng ở thôn Công giáo toàn tòng
(Viết về Ban CTMT thôn Đông Mỹ, xã An Tiến,
huyện Mỹ Đức)

287

o Ghi nhận ở Ban CTMT thôn Mai Trang
(Viết về Ban CTMT thôn Mai Trang, xã Minh Tân,
huyện Phú Xuyên)

290

o Xứng đáng là Khu dân cư văn hóa
(Viết về Ban CTMT tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh,
huyện Phú Xuyên)

294

o Thành công từ nâng cao hiệu quả hoạt động
(Viết về Ban CTMT thôn Phú An, xã Thanh Đa,
huyện Phúc Thọ)

297

o Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác phòng,
chống dịch COVID-19
(Viết về Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Thạch,
huyện Quốc Oai)
o Chủ động, sáng tạo trong xây dựng Nông thôn mới
(Viết về Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Giang,
huyện Sóc Sơn)

348
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301

305

o Công tác dân vận phải đi trước một bước
(Viết về Ban CTMT TDP số 6, phường Sơn Lộc,
thị xã Sơn Tây)

309

o Đoàn kết - chìa khóa vàng tạo nên thành công
312
(Viết về Ban CTMT KDC số 6, phường Bưởi, quận Tây Hồ)
o Điểm sáng trong CTMT của phường Yên Phụ
(Viết về Ban CTMT TDP số 6, phường Yên Phụ,
quận Tây Hồ)

316

o “Con chim đầu đàn” của Thạch Thất
(Viết về Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Đồng,
huyện Thạch Thất)

320

o Điểm sáng về dân vận khéo
(Viết về Ban CTMT thôn Nguyệt Áng, xã Đại Áng,
huyện Thanh Trì)

324

o Hiện thực hóa “Ý Đảng - Lòng dân”
(Viết về Ban CTMT KDC số 8, phường Khương Đình,
quận Thanh Xuân)

328

o Phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết Nhân dân
(Viết về Ban CTMT thôn Miêng Thượng, xã Hoa Sơn,
huyện Ứng Hòa)

331
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