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Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn độc lập
khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng
hoà tại Quảng trường Ba Đình ngày
2/9/1945. Ảnh tuyengiao.vn

C

ách mạng Tháng Tám
là kết quả một quá
trình đấu tranh lâu
dài, kiên cường, bất khuất của nhân
dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt,
tài tình của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí
Minh. Ðược tôi luyện trong thử thách
gian khổ, trong máu lửa đấu tranh;
qua các cao trào cách mạng, Ðảng ta
đã từng bước trưởng thành, xây dựng
và phát triển về tổ chức, gắn bó với
lực lượng quần chúng cách mạng, tạo
thời cơ và nắm bắt thời cơ, lãnh đạo
nhân dân vùng lên tổng khởi nghĩa
giành chính quyền.
Cách mạng Tháng Tám là kết
tinh của tinh thần, ý chí tự lực tự
cường, của trí tuệ con người Việt Nam,
của truyền thống lịch sử và văn hóa
Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng
Tháng Tám là thắng lợi của Chủ nghĩa
Mác - Lênin được vận dụng sáng tạo

vào hoàn cảnh Việt Nam, là thắng lợi
của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối
cách mạng đúng đắn, đầy sáng tạo của
Ðảng ta, gắn độc lập dân tộc với chủ
nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc
với sức mạnh thời đại, là thành quả
rực rỡ của sức mạnh đại đoàn kết toàn
dân tộc.
Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh
xác định: đoàn kết là một chính sách
dân tộc, là phương pháp cách mạng, là
nguyên nhân thắng lợi của cách mạng
Việt Nam. Người khẳng định: “Đoàn
kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành
công, thành công, đại thành công”.
Đảng ta chủ trương kêu gọi sự đoàn
kết toàn dân; trong đó, Mặt trận Việt
Minh là trung tâm quy tụ lực lượng
của khối đại đoàn kết toàn dân.
Mục tiêu của Cách mạng Tháng
Tám là đem lại lợi ích tối cao cho
dân tộc, vì lợi ích của nhân dân lao
động và quyền thiêng liêng của con
người đó là: đánh đổ thực dân phong
kiến, giải phóng dân tộc, giành chính
quyền về tay nhân dân, đem lại độc
lập, tự do, hạnh phúc cho nhân
dân,... Vì thế, trước lời hiệu triệu của
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Mặt trận Việt
Minh, toàn dân đã nhất tề đứng lên
giành chính quyền.
Cùng với chủ trương đoàn kết,
tập trung nhiệm vụ giải phóng dân tộc,
phù hợp với khát vọng của toàn thể
dân tộc, đi đôi với việc chăm lo củng
cố khối liên minh công nông, Đảng và
Hồ Chủ tịch đã rất coi trọng việc đoàn
kết, tập hợp các lực lượng khác: thanh
niên, phụ nữ, học sinh, trí thức, tiểu

thương, tư sản, địa chủ…, kịp thời
đưa ra hình thức tổ chức thích hợp,
đa dạng nhằm tập hợp đông đảo lực
lượng nhân dân như Hội Công nhân
cứu quốc, Nông dân cứu quốc, Phụ
nữ cứu quốc, Quân nhân cứu quốc,
Thanh niên cứu quốc, Tự vệ cứu
quốc... đã được thành lập. Từ nguồn
cơn của “ý Đảng, lòng dân” đã hội tụ,
sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân
tộc trên nền tảng liên minh công nhân
- nông dân - trí thức cùng các tầng lớp
lao động khác tạo nên sức mạnh nội
lực to lớn - là động lực chủ yếu của
cách mạng.
Thắng lợi của Cách mạng Tháng
Tám là minh chứng sinh động về sức
mạnh đồng thuận của cả dân tộc
Việt Nam, khi được Đảng khơi dậy, tổ
chức tập hợp với tinh thần tự lực, tự
cường. Thắng lợi đó đã khẳng định
trong thực tế lòng tin tuyệt đối của
quần chúng nhân dân vào đường lối
cứu nước, giải phóng dân tộc của
Đảng Cộng sản Việt Nam.
Phát huy truyền thống đại đoàn
kết toàn dân tộc trong Cách mạng
Tháng Tám, với những thành tựu to
lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc
đổi mới, trước những vận hội mới,
nhưng cũng không ít khó khăn, thách
thức đặt ra trước yêu cầu phát triển
nhanh và bền vững của đất nước, hơn
bao giờ hết, Đảng ta cần tiếp tục giữ
vững, củng cố và phát huy sức mạnh
đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng
thuận của toàn xã hội trong tiến trình
xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa./.
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NHỮNG DẤU ẤN QUAN TR

75 năm xây dựng và
Với phương châm “Chống dịch
như chống giặc” Việt Nam nổi lên
một nước thành công nhất trong
cuộc chiến dịch bệnh Covid - 19,
tính đến 14 giờ, ngày 23/7/2020
trong khi thế giới có 15.396.169
người mắc, 9.372.191 điều trị
khỏi, 630.720 người tử vong thì
Việt Nam có 408 trường hợp
mắc Covid-19, điều trị khỏi 365,
không có ca tử vong, có 103 ngày
không có ca lây nhiễm cộng đồng

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) thúc đẩy gia tăng hai
chiều thương mại, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, tăng quy mô xuất khẩu nhiều ngành thế mạnh như nông sản,
thuỷ sản, dệt may… Người dân được tiếp cận hàng hóa nguyên phụ liệu trang thiết bị máy móc, đặc biệt là mỹ phẩm
giá rẻ chất lượng cao. EVFTA cũng là cơ hội đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư tốt hơn, cải
cách thể chế.
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RỌNG TRONG HÀNH TRÌNH

phát triển của đất nước

BAN BIÊN TẬP

Hội nhập quốc tế sâu
và rộng : “Vai trò kép”
năm 2020 nâng tầm
vị thế Việt Nam Chủ
tịch ASEAN và Ủy viên
không thường trực Hội
đồng Bảo an Liên Hợp
quốc; Quan hệ quốc tế
mở rộng, thể hiện vai
trò quan trọng trên
diễn đàn thế giới và
khu vực

Kế thừa, phát huy truyền thống xây
dựng nền quốc phòng toàn dân để
thực hiện kế sách “Giữ nước từ khi
nước chưa nguy”

Từ một nước đói nghèo, Việt Nam đã vươn lên trở thành nhà
xuất khẩu hàng đầu thế giới về nông - thủy sản,
bước vào ngưỡng thu nhập trung bình và hội nhập sâu
với kinh tế thế giới.

Với mục tiêu định hướng XHCN, Đảng ta luôn thống nhất quan
điểm tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng
xã hội. Các vấn đề về an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, hệ
thống an sinh xã hội và phúc lợi cho mọi người đều phát triển
khá đồng bộ và ngày càng được cải thiện.
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MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT 6 THÁNG ĐẦU NĂM

VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM

C

ÔNG TÁC NỔI BẬT 6
THÁNG ĐẦU NĂM 2020
1.Mặt trận các
cấp trong tỉnh đã tích cực, chủ động
triển khai công tác nắm bắt tình
hình, tuyên truyền, vận động, kêu gọi
toàn dân tham gia phòng chống dịch
Covid-19. Phối hợp, tham gia triển
khai đồng thời kiểm tra, giám sát việc
thực hiện công tác phòng, chống dịch
bệnh ngay tại các đơn vị, địa phương,
cơ sở và khu dân cư. Với sự vào cuộc
đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự
tham gia, hưởng ứng tích cực của các
tầng lớp nhân dân, đến nay, Quảng Trị
chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm
Covid-19 trên điạ bàn. Hưởng ứng lời
kêu gọi “Toàn dân ủng hộ phòng,
chống dịch Covid - 19” của Đoàn Chủ
tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, UBMT từ tỉnh đến cơ
sở đã tổ chức phát động, kêu gọi các cơ
quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp,
cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia
ủng hộ chung tay phòng, chống dịch
Covid – 19, nhằm huy động thêm các
nguồn lực cùng với địa phương tập
trung phòng chống dịch, đảm bảo an
sinh xã hội, đời sống và sức khỏe của
Nhân dân. Tính đến nay, toàn tỉnh đã
huy động được 11.452 triệu đồng,
trong đó 6.013 triệu đồng tiền mặt;
các loại hàng hoá, nhu yếu phẩm trị
giá 5,439 triệu đồng. Đến nay, Mặt
trận và các tổ chức liên quan đã thực
hiện xong việc phân bổ các nguồn lực
ủng hộ phòng, chống dịch, kịp thời
chuyển tới những đơn vị, tổ chức, cá
nhân liên quan.
4

VĂN PHÒNG TỔNG HỢP

2. Ngày 11/6/2020, Ban Thường
trực phối hợp với Công an tỉnh, Ban
Tôn giáo tỉnh tổ chức Hội nghị biểu
dương chức sắc, chức việc các tôn
giáo tham gia phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh”. Tại Hội nghị, đồng
chí Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát
biểu quan trọng nhằm ghi nhận,
biểu dương và định hướng một số
nội dung trong phát huy vai trò và
sự đóng góp của các tôn giáo trong
tham gia xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh, góp phần xây dựng
quê hương Quảng Trị ngày càng
phát triển. Hội nghị đã biểu dương
90 chức sắc, chức việc của các tôn
giáo trên địa bàn tỉnh, tăng cường
sự đồng thuận trong các tổ chức tôn
giáo, xây dựng hệ thống chính trị gắn
bó với các tầng lớp nhân dân, làm
nòng cốt trong việc thực hiện đường
lối, chủ trương, chính sách của
Đảng, Pháp luật của Nhà nước, tăng
cường và mở rộng khối đại đoàn kết
toàn dân tộc của địa phương.
3. Cuộc vận động “Toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh” được Mặt trận các
cấp và tổ chức thành viên lồng ghép
vào các hoạt động, phong trào thi
đua tại địa phương, đơn vị, nhất là
hoạt động tham gia phòng, chống
dịch Covid – 19, qua đó góp phần
động viên nhân dân phấn đấu thực
hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế,
văn hoá xã hội của địa phương. Tính
từ ngày 01/01/2020 đến 30/5/2020,
Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong

tỉnh huy động được 4,75 tỷ đồng;
toàn tỉnh hỗ trợ xây dựng mới 50 nhà
Đại đoàn kết trị giá 1,978 tỷ đồng; hỗ
trợ sửa chữa 28 nhà trị giá 367 triệu
đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất cho
20 hộ gia đình, trị giá 100 triệu đồng;
hỗ trợ cho 46 em học sinh nghèo,
trị giá 23 triệu đồng; hỗ trợ khám
chữa bệnh cho 68 người, trị giá 46,5
triệu đồng; hỗ trợ 5 tấn gạo cho các
hộ nghèo, gia đình chính sách trị
giá 72 triệu đồng, hỗ trợ khác trị
giá 995,2 triệu đồng. Chương trình
“Nối vòng tay nhân ái” Tết cho người
nghèo, Xuân Canh Tý - 2020 đã vận
động số tiền 27.544.337.000 đồng;
47.822 suất quà Tết; 7 nồi cháo vì
bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện
trên địa bàn toàn tỉnh, 1.500 chiếc
áo ấm, 125 thiết bị ghi nhật ký khai
thác thủy sản điện tử cho ngư dân.
4. UBMT tỉnh đã kịp thời triển
khai hướng dẫn giám sát và kế
hoạch kiểm tra công tác giám sát
việc thực hiện các chính sách hỗ
trợ người dân gặp khó khăn do đại
dịch Covid-19, đồng thời chủ động
tổ chức hội nghị quán triệt và hướng
dẫn tổ chức thực hiện. Thành lập
02 đoàn kiểm tra do các đồng chí
Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMT tỉnh
làm trưởng đoàn, mời đại diện các
tổ chức thành viên, cơ quan, ban
ngành có liên quan tham gia và
tiến hành kiểm tra tại 10 huyện,
thị xã, thành phố trong tỉnh. Các
đoàn thể chính trị - xã hội đã ban
hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc
cơ sở phối hợp tham gia giám sát,

CHỦ TRƯƠNG - KẾ HOẠCH
kiểm tra việc chi hỗ trợ các đối
tượng theo Nghị quyết 42-NQ/
CP của Chính phủ. Đến nay,
việc thực hiện các chính sách
hỗ trợ người dân tại các địa
phương được triển khai thận
trọng, đúng đối tượng, đảm bảo
quy định, chưa có tình trạng
khiếu nại, tố cáo xảy ra. UBMT
các huyện, thị xã, thành phố đã
thành lập các đoàn kiểm tra,
giám sát việc thực hiện chính
sách hỗ trợ người dân gặp khó
khăn do đại dịch Covid -19 theo
Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính
phủ và Quyết định 15/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ…
5. Tăng cường công tác
Mặt trận Tổ quốc tham gia Đại
hội Đảng các cấp tiến tới Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng, Ban Thường trực
UBMT tỉnh đã triển khai chuyên
đề “Mặt trận các cấp trong tỉnh
tham gia Đại hội Đảng các cấp,
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần tứ XVII
và Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025”;
chủ trì tổ chức Hội nghị phản
biện lấy ý kiến tham gia vào
Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng
bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII,
nhiệm kỳ 2020 - 2025 với thành
phần là các vị nguyên lãnh đạo
tỉnh, lãnh đạo các tổ chức chính
trị - xã hội cấp tỉnh, UBMT cấp
huyện, các HĐTV UBMT tỉnh,
một số Ủy viên UBMT tỉnh. Sau
Hội nghị đã tổng hợp các ý kiến
theo các nhóm vấn đề của văn
kiện gửi Tiểu Ban Văn kiện Đại
hội, đồng thời gửi Ban Dân vận
Tỉnh ủy tổng hợp chung.

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ IV, khoá XII - Ảnh NP
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. Tập trung phối hợp nắm bắt
tình hình trong các tầng lớp
nhân dân, thực hiện tốt công tác định
hướng dư luận xã hội; hoạt động tuyên
truyền về các đợt thi đua cao điểm
chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại
hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ
XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng và kết quả Đại hội
Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
. Tiếp tục tuyên truyền, vận
động, tập hợp các tầng lớp
Nhân dân, triển khai chất lượng các
hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày
truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam (18/11/1930- 18/11/2020), Ngày
hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu
dân cư (18/11) gắn với các hoạt động
kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng
Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
. Tập trung triển khai các nội
dung, nhiệm vụ Cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh”,
cuộc vận động “Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2020,
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chú trọng xây dựng các mô hình điểm,
các phong trào thi đua yêu nước tại
cơ sở.
. Tổ chức phát động, giao chỉ
tiêu vận động “Quỹ vì người
nghèo” năm 2020 đối với các tổ chức,
cơ quan, đơn vị và UBMT các cấp. Đẩy
mạnh các hoạt động an sinh xã hội,
vận động, hỗ trợ, cứu trợ thiên tai.
Phối hợp xây dựng và triển khai kế
hoạch tổ chức các hoạt động chăm
lo Tết cho người nghèo, các đối tượng
chính sách, đối tượng khó khăn và các
hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân
Tân Sửu 2020.
. Triển khai chuyên đề “Mặt
trận các cấp tham gia xây dựng
chính quyền thông qua hoạt động bầu
cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Hoàn thiện,
triển khai Đề án “Nâng cao vai trò các
tổ chức thành viên, Ủy viên Ủy ban
Mặt trận các cấp trong phối hợp, triển
khai thực hiện các hoạt động, công tác
Mặt trận”./.
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PHÁT HUY VAI TRÒ CÁC TÔN GIÁO TRONG THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG
“TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH”
LÊ HỒNG SƠN
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

Hội nghị gặp mặt, biểu dương chức sắc, chức việc tiêu biểu trong các tôn giáo tham gia thực hiện
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” - Ảnh NP

Q

uảng Trị có 03 tôn
giáo: Phật giáo, Công
giáo và Tin Lành với
82.658 tín đồ. Đồng bào có đạo sống
xen kẽ rộng khắp các địa bàn khu
dân cư trong tỉnh. Những năm qua,
thực hiện chủ trương đổi mới của
Đảng và Nhà nước, sự quan tâm của
các cấp ủy, chính quyền, đời sống
vật chất và tinh thần của nhân dân
nói chung và đồng bào có đạo nói
riêng từng bước được cải thiện. Tình
hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn
cơ bản ổn định, tín đồ các tôn giáo
sinh hoạt thuần túy, tích cực tham
gia thực hiện các cuộc vận động, các
phong trào thi đua yêu nước, nổi bật
là cuộc vận động “Toàn dân đoàn
6

kết xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh”.
Cuộc vận động đã tạo chuyển
biến mạnh mẽ nhận thức của cán
bộ và nhân dân, các chức sắc, chức
việc và đồng bào có đạo trong việc
xây dựng, giữ gìn, phát huy bản
sắc văn hóa dân tộc, tạo được môi
trường văn hóa lành mạnh ở khu
dân cư. Các tôn giáo đã chung tay
tích cực tham gia xây dựng nếp sống
văn hóa, phát huy truyền thống
tương thân tương ái, đền ơn đáp nghĩa ở khu dân cư, xây dựng các mô
hình như: “Xứ đạo bình yên”, “Ánh
sáng đường quê”, “Khuyến học”,
“Niệm phật đường an lành, trật
tự, văn minh” ở thôn Tân Lợi, Hà

Lộc – thị trấn Cửa Việt; “Nước sạch
cho người dân” ở giáo xứ Ngô Xá, xã
Triệu Trung, huyện Triệu Phong; mô
hình ”Làng Vân kiều không thuốc lá,
rượu bia” của các tín đồ Tin lành ở
thôn Vùng Kho, huyện Đakrông, mô
hình chăm sóc sức khoẻ cộng đồng
của “Trung tâm phục hồi chức năng
cho trẻ em khuyết tật” ở Tịnh xá
Ngọc Lộ, huyện Cam Lộ...
Công tác nhân đạo, từ thiện
được các tổ chức tôn giáo làm tốt;
trong đó, Ban từ thiện xã hội Phật
giáo tỉnh tổ chức các hoạt động trợ
cấp cứu tế thường xuyên cho 374 đối
tượng neo đơn khó khăn, tàn tật; trợ
cấp đột xuất nạn nhân bị thiên tai
lũ lụt; khám bệnh, cấp thuốc miễn

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
phí cho 800 bệnh nhân ở huyện
Đakrông; Hỗ trợ thực phẩm, sữa
bột cho các trường mầm non và trợ
cấp học bổng thường xuyên cho 128
sinh viên và 200 học sinh mồ côi,
nghèo khó, hiếu học, học giỏi trên
địa bàn toàn tỉnh; Hỗ trợ cơm, cháo
cho bệnh nhân tại các bệnh viện
huyện Gio Linh, Đakrông, Triệu
Phong, Hải Lăng, Cam Lộ, Thành
phố Đông Hà và Thị xã Quảng Trị, trị
giá hàng tỷ đồng. Hội thánh Tin lành
Quảng Trị đã khám chữa bệnh, phát
thuốc miễn phí cho 2.500 người,
tặng 750 kính lão cho người già; xây
dựng 30 tủ thuốc cho các thôn, bản
và huấn luyện 60 nhân sự y tế; tặng
154 xe lăn, xe lắc cho người khuyết
tật, trao tặng 100 xe đạp cho học
sinh nghèo, với trị giá 1,57 tỷ đồng.
Tổ chức Công giáo đã có nhiều hoạt
động giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh
khó khăn… Tiêu biểu như Mái ấm
Lâm Bích ở Phường 5, TP Đông Hà
đang nuôi dưỡng 38 cháu mồ côi,
hàng tuần hỗ trợ 600 xuất bánh
mì cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh
viện Đa khoa tỉnh. Các Nữ tu thuộc
Dòng Mến Thánh giá Trí Bưu, thị xã
Quảng Trị tổ chức các lớp học mầm
non cho 205 cháu trên địa bàn...
Thực hiện Phong trào “Quảng
Trị chung tay vì người nghèo - Không
để ai bị bỏ lại phía sau”, các tôn
giáo tích cực tham gia ủng hộ quỹ
“Vì người nghèo”, Chương trình
“Nối vòng tay nhân ái - tết cho người
nghèo” do Mặt trận các cấp phát
động. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các
cấp, Ban Tổ chức chương trình “Nối
vòng tay nhân ái”, các tổ chức tôn
giáo đã đi thăm và trao tặng 141.731
suất quà Tết, với tổng trị giá 71,33 tỷ
đồng cho các hộ nghèo, nạn nhân

chất độc da cam, người khuyết tật
và trẻ mồ côi, gia đình bị ảnh hưởng
thiên tai trên địa bàn toàn tỉnh.
Tiêu biểu, từ năm 2016-2020,
Ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh
đã vận động được 42,72 tỷ đồng,
đã hỗ trợ xây dựng 6 nhà đại đoàn
kết; xây dựng phòng học, nhà bếp,
mái che, tường rào, sân chơi, nhà
vệ sinh; dạy nghề miễn phí với 3
khóa chăn nuôi và chữa bệnh cho
gia súc gia, 17 khóa hướng dẫn kỷ
thuật chế biến món ăn và chăm sóc
trẻ suy dinh dưỡng cho phụ huynh
học sinh người dân tộc thiểu số các
trường mầm non. Hội thánh Tin
lành Quảng Trị đã hỗ trợ xây dựng
40 nhà Đại đoàn kết, trị giá 1,2 tỷ
đồng, hỗ trợ vốn chăn nuôi cho 10
hộ, trị giá 200 triệu đồng…
Phong trào đoàn kết tham gia
bảo vệ môi trường, ứng phó với biến
đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan
môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp
là một trong những nội dung được
các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đẩy
mạnh thực hiện có hiệu quả. Các tổ
chức tôn giáo đã cùng Mặt trận và
các tổ chức đoàn thể các cấp thực
hiện các phong trào “Ngày Chủ nhật
xanh, khu dân cư tự quản về bảo vệ
môi trường”, tổ chức tổng vệ sinh
trên các tuyến đường như ở Nhà thờ
Thạch hãn, Niệm Phật đường Thạch
Hãn, “Đường hoa yêu thương” ở
các chùa và niệm phật đường của
huyện Cam Lộ; mô hình “Đường
hoa xóm đạo” ở Niệm Phật đường
Đạo Đầu, xã Triệu Trung. mô hình
“Bảo vệ môi trường và ứng phó
với biến đổi khí hậu trong các tôn
giáo” tại Giáo xứ Bố Liêu, xã Triệu
Hòa, huyện Triệu Phong; Giáo xứ
Tân Lương, xã Hải Chánh và một số

chùa trên địa bàn tỉnh. Dự án nước
sạch, công trình vệ sinh của Hội
thánh Tin Lành Quảng Trị đã làm
20 giêng nước khoan, 10 giếng nước
đào, 30 bể chứa, 01 bể lọc, 30 bộ lọc
nước, 15 nhà vệ siunh, trị giá 1,75
tỷ đồng. Đồng bào có đạo đã đồng
hành cùng toàn thể nhân dân hỗ trợ
đền bù đất theo giá đất nông nghiệp
để mở rộng tuyến dường dân sinh ở
khu phố 1 - phường An Đôn, tham
gia chỉnh trang Nông thôn mới ở xã
Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, phát động
trồng hoa thay cỏ ở các tuyến đường
ở trước, trong khuôn viên các Nhà
thờ, Chùa, Niệm phật đường trên
địa bàn tỉnh.
Mặt trận Tổ quốc trong tỉnh
phối hợp với Công an các cấp và các
tổ chức tôn giáo xây dựng các nội
dung tuyên truyền đảm bảo an ninh
trật tự đến với các tín đồ tôn giáo, coi
trọng việc giúp đỡ những người lầm
lỗi trở về hòa nhập tại cộng đồng,
thường xuyên đưa giáo lý các tôn
giáo vào thực tiễn cuộc sống bằng
những bài giảng thiết thực tại các
ngày lễ tôn giáo có tâm thức hướng
thiện, khuyên bảo con cháu trong
gia đình thực hiện tốt nghĩa vụ của
công dân. Trong đó, Ban Trị sự Giáo
hội Phật giáo huyện Cam Lộ đã thực
hiện phương châm ba an toàn, đó
là “An toàn về người, an toàn về tài
sản và an toàn về công tác Phật sự”,
đồng thời tích cực vận động gia đình
Phật tử ký cam kết với chính quyền
trong việc giáo dục, quản lý con em
trong gia đình không vi phạm pháp
luật và tệ nạn xã hội, bảo vệ tài sản
nơi thờ tự, đề phòng các biểu hiện
tiêu cực trong xã hội. Công an huyện
Cam Lộ chủ trì phối hợp Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và Ban Trị sự Giáo
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hội Phật giáo Việt Nam huyện thực
hiện mô hình “Phật giáo Cam Lộ
tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc
và xây dựng nông thôn mới”. Mô
hình “Phật giáo Đông Hà tham gia
giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng
đô thị văn minh”, huy động nguồn
lực cùng tham gia tổ chức Ngày
hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc hàng năm; Vận động tăng ni,
phật tử hưởng ứng các phong trào
thi đua yêu nước, hoạt động nhân
đạo từ thiện; xây dựng “Gia đình
phật tử gương mẫu” gắn với “Xây
dựng đời sống văn hóa ở khu dân
cư”. Niệm phật đường xã Linh Hải
và Niệm phật đường thôn Tiến Hòa,
xã Gio Hòa, huyện Gio Linh với mô
hình “Niệm Phật đường an lành,
trật tự, kỷ cương”; mô hình “Niệm
Phật đường đoàn kết, văn minh và
ổn định về an ninh, trật tự” tại thôn
Thủy Khê, xã Gio Mỹ ; “Niệm Phật
đường văn minh, đoàn kết, an lành”
tại NPĐ Mai Hà, xã Gio Việt.
Hội đồng Giáo xứ và bà con giáo
dân giáo xứ Phước Tuyền - xã Cam
Thành, huyện Cam Lộ ra mắt mô
hình “Giáo xứ Phước Tuyền chung
tay bảo vệ an ninh tổ quốc và xây
dựng nông thôn mới”; xây dựng gia
đình văn hóa; “Gia đình công giáo
mẫu mực”. Tuyên truyền vận động
mỗi gia đình giáo dân thực hiện tốt
việc giáo dục con cháu trong gia đình
không phạm tội và tệ nạn xã hội với
phương châm sống “Kính Chúa, yêu
Nước”, “sống tốt đời đẹp đạo”; mô
hình “Lương giáo đoàn kết bảo vệ
an ninh Tổ quốc” ở thôn Mỹ Lộc, xã
Triệu Hòa, huyện Triệu Phong; Mô
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hình “Giáo xứ đoàn kết bảo vệ an
ninh Tổ quốc và chung sức xây dựng
nông thôn mới” ở Giáo xứ Phan
Xá và giáo xứ Đại Lộc, huyện Triệu
Phong; mô hình “Giáo xứ bình yên”
ở giáo xứ Tân Lương, xã Hải Chánh
và giáo họ Càng Mỹ Chánh, huyện
Hải Lăng; Mô hình “3 giảm, 4 giữ”
của đồng bào theo đạo Tinh lành ở
thôn Cu Pua, xã Đakrông (3 giảm:
giảm tai nạn giao thông, giảm tội
phạm, giảm tệ nạn xã hội, 4 giữ: giữ
người, giữ tài sản, giữ bình yên thôn
xóm; giữ tình thương).
Thực hiện Chỉ thị số 15, 16/CP
của Thủ tướng Chính phủ về phòng
chống dịch bệnh Covid-19, vai trò
của các chức sắc, chức việc, người
uy tín trong các tôn giáo đã thể hiện
trong công tác tuyên truyền, vận
động tín đồ, người dân chấp hành
các quy định của Đảng, Nhà nước
đối với công tác phòng, chống dịch
bệnh, nâng cao ý thức phòng ngừa,
bảo vệ an toàn các nơi thờ tự của
đồng bào các tôn giáo, không để
dịch bệnh xâm nhập, lây lan ra cộng
đồng.
Các tôn giáo đã 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; các chức
sắc, chức việc các tôn giáo tham gia
làm Đại biểu HĐND, ủy viên Ủy ban
MTTQ các cấp và các tổ chức chính
trị - xã hội… thông qua đó thể hiện
chính kiến của mình vào các chủ
trương, chính sách của địa phương,
tạo nên sự đồng thuận trong việc
ban hành các cơ chế chính sách của
tỉnh, cấp huyện, xã. Trong những

năm qua, hoạt động phản biện xã
hội của MTTQ và các tổ chức chính
trị - xã hội được thực hiện thông
qua một số hình thức chủ yếu như:
tổ chức cho cán bộ và nhân dân,
các chức sắc, chức việc và đồng bào
có đạo tham gia góp ý dự thảo văn
kiện Đại hội Đảng các cấp; tham
gia góp ý vào một số dự thảo Luật
trước khi Quốc hội ban hành; một
số dự thảo về cơ chế chính sách,
đề án phát triển kinh tế - xã hội ở
các địa phương có chất lượng, hiệu
quả. Cụ thể, đã tổ chức 1.127 hội
nghị góp ý xây dựng các dự thảo
văn kiện Đại hội Đảng các cấp với
152.120 lượt người tham gia. Góp ý
xây dựng các dự thảo Luật, văn bản
pháp quy 875 cuộc với 67.852 lượt
người tham gia. Tham gia xây dựng
cơ chế, chính sách của địa phương
1.975 cuộc với 92.513 lượt người
tham gia.
Những mô hình hay, cách làm
sáng tạo, nhiều hoạt hoạt động có
ý nghĩa của các tổ chức tôn giáo
tham gia thực hiện cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh” là kết
quả đầy tâm huyết, trách nhiệm của
các chức sắc, chức việc trên địa bàn
tỉnh. Sự đóng góp tích cực đó đã làm
cho cuộc vận động “Toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh” nói riêng cũng như các
phong trào thi đua yêu nước nói
chung mang lại hiệu quả cao trong
đời sống xã hội, góp phần thực hiện
thắng lợi các nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương./.
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Vai trò giám sát của Mặt trận
trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
BÙI THỊ NGỌC CẨM
Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật

C

ông tác tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại,
tố cáo, kiến nghị phản
ánh của công dân là một trong những
nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các cấp nhằm tham gia xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền. Công
tác này đã được Ban Thường trực
UBTWMTTQVN ban hành Chương
trình phối hợp với các ngành như
Thanh tra, Tư pháp, Hội Luật gia và
Liên đoàn Luật sư Việt Nam triển khai
thực hiện. Tại tỉnh, Ban Thường trực
Ủy ban MTTQVN tỉnh đã phối hợp với
Thanh tra, Sở Tư pháp, Hội Luật gia
và Đoàn Luật sư tỉnh ký kết chương
trình phối hợp số 1846-CTPH/MTTQTTr-STP-HLG-ĐLS ngày 10/6/2019 về
giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải
quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương,
cơ sở (trước đây là Chương trình phối
hợp số 308, ngày 20/01/2015).
Những năm gần đây, tình hình
khiếu nại, tố cáo của công dân trên
địa bàn tỉnh Quảng Trị nói chung
diễn biến khá phức tạp, chủ yếu xảy
ra ở địa phương đã và đang thực hiện
các dự án phát triển kinh tế - xã hội,
xây dựng cơ sở hạ tầng. Các khiếu nại,
tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công
dân phần lớn liên quan đến chính
sách đất đai; Dự án nâng cấp, mở
rộng Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng
Trị; khiếu nại các quyết định hành
chính, hành vi hành chính liên quan
đến đất đai, chính sách an sinh xã
hội, bồi thường sau sự cố môi trường
biển… tố cáo cán bộ, công chức lợi

Người dân phường Đông Lương, thành phố Đông Hà phản ánh
ý kiến với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị - Ảnh NP

dụng quyền hạn trong công tác quản
lý đất đai, tài chính ngân sách, đầu
tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính
sách an sinh xã hội.
Nắm bắt được tình hình đó, Ban
Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã phối
hợp với các cơ quan trong Chương
trình triển khai giám sát công tác tiếp
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
tại 03 đơn vị cấp huyện và giám sát các
vụ việc nổi cộm, có tính chất phức tạp,
kéo dài tại 06 đơn vị cấp huyện, cấp
xã. Đối với việc giám sát công tác tiếp
công dân và giải quyết khiếu nại, tố
cáo, kiến nghị, phản ánh nói chung,
sau giám sát, Ban Thường trực UBMT
tỉnh đã chủ động xây dựng báo cáo và
kiến nghị đến các cơ quan ban ngành
liên quan. Đối với các vụ việc nổi cộm,
có tính chất phức tạp kéo dài, bên
cạnh việc báo cáo kết quả giám sát,
Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh chủ

động gửi kiến nghị riêng các vụ việc
đến từng cơ quan.
Kết quả, qua 5 năm thực hiện
Chương trình phối hợp, Ban thường
trực UBMT tỉnh và các cơ quan trong
chương trình phối hợp đã thực hiện
giám sát 08 vụ việc nổi cộm, kiến
nghị 51 vấn đề đến cơ quan có thẩm
quyền các cấp. Điển hình là các vụ
việc như: tranh chấp đất đai, xử lý vi
hành chính tại UBND phường Đông
Lễ, thành phố Đông Hà; vụ việc hỗ trợ
chính sách cho người có công cách
mạng tại xã Gio Thành, huyện Gio
Linh; các vụ việc tranh chấp đất đai,
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất tại huyện Vĩnh Linh, tại Thị trấn
Khe Sanh, huyện Hướng Hóa v.v...
Bên cạnh hoạt động tổ chức các
đoàn giám sát về việc tổ chức tiếp
công dân và giải quyết khiếu nại, tố
cáo ở địa phương cơ sở, Ban Thường
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trực UBMTTQVN tỉnh thường xuyên tham gia
các hoạt động nắm bắt tình hình dư luận nhân
dân, tiếp xúc đối thoại với cộng đồng dân cư ở
cơ sở, góp phần tháo gỡ bức xúc, hạn chế để xảy
ra điểm nóng như kiến nghị của 23 hộ dân ở xã
Hải Phú trong việc bồi thường hỗ trợ giải phóng
mặt bằng Quốc lộ 1A; Việc tranh chấp đất đai
giữa cộng đồng dân cư Thôn Văn Vận xã Hải Quy
- thôn Ban Khê xã Hải Thượng; giữa Thôn Trà
Trì, xã Hải Xuân - Thôn Ba Khê, xã Hải Thượng;
tham gia đối thoại với nhân dân thôn Đông Luật,
xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh về tình hình khai
thác khoáng sản… Qua hoạt động giám sát của
MTTQ và các cơ quan tư pháp trong việc tiếp
công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến
nghị, phản ánh tại địa phương, cơ sở đã đánh
giá thực trạng thực hiện pháp luật về tiếp công
dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,
phản ánh và đã kịp thời phát hiện những hạn
chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện
chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo ở địa phương, cơ sở để kiến
nghị sửa đổi, bổ sung phù hợp; tăng cường hiệu
lực, hiệu quả việc tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo từ cơ sở.
Để hoạt động giám sát của MTTQ và các
cơ quan tư pháp trong công tác tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo thật sự chất lượng
và hiệu quả, trong thời gian tới, Ban Thường
trực UBMTTQVN tỉnh tiếp tục phối hợp với các
cơ quan trong chương trình phối hợp thường
xuyên tiến hành giám sát hoạt động giải quyết
đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà
nước. Bên cạnh đó tổng hợp ý kiến, kiến nghị
của cử tri, nhân dân tới các cơ quan nhà nước
để giải quyết, đồng thời giám sát việc giải quyết.
Đồng thời phát huy vai trò của Tổ hòa giải ở
khu dân cư nhằm giải quyết dứt điểm các mâu
thuẫn, tranh chấp ban đầu ngay tại địa phương.
Thực hiện hiệu quả hơn nữa việc phối hợp tổ
chức đối thoại và tái đối thoại với nhân dân khi
cần thiết. Đảm bảo công tác giải quyết khiếu
nại, tố cáo đúng quy định pháp luật, hạn chế tối
đa tình trạng đơn giải quyết tồn đọng kéo dài,
quá hạn và vượt cấp./.
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MẶT TRẬN VỚI
CÔNG TÁC THAM GIA
GÓP Ý KIẾN VÀO CÁC
DỰ THẢO LUẬT,
CÁC VĂN BẢN QUY
PHẠM PHÁP LUẬT
PHAN NỮ NGỌC LAN
Phó Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật

P

hản biện xã hội được xem là nhiệm vụ quan trọng
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
đoàn thể chính trị xã hội. Trong đó, việc góp ý
kiến vào các dự thảo Luật, các văn bản Quy phạm pháp luật là
một trong những hoạt động mang tính “chiều sâu” của Mặt trận
Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội.
Trước yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với hoạt động phản
biện xã hội của MTTQ và các tổ chức đoàn thể, Mặt trận các
cấp trong tỉnh đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả việc
tham gia ý kiến vào các dự án Luật, Chương trình, Đề án của
Trung ương và địa phương, đồng thời, tham gia phản biện tích
cực dự thảo các văn bản do các cơ quan, ban, ngành trong
tỉnh soạn thảo tham mưu cho UBND tỉnh trình tại các kỳ họp
HĐND tỉnh, nhất là các văn bản liên quan đến quyền lợi và
nghĩa vụ của Nhân dân. Trong năm 2019, công tác phản biện
xã hội được MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong tỉnh
tham gia có trọng tâm, trọng điểm, đã tham gia ý kiến vào 79
dự thảo Luật, văn bản Quy phạm pháp luật, Chương trình, Đề
án, Kế hoạch trên các lĩnh vực. Tham gia 03 hội thảo, hội nghị
thẩm định chủ trương đầu tư các Dự án của tỉnh. Chủ trì xây
dựng 01 Dự thảo Nghị quyết, Đề án liên quan đến hoạt động
của Mặt trận trình cơ quan có thẩm quyền thông qua. Ủy ban
MTTQVN cấp huyện, cấp xã tiếp tục tập trung phản biện các
Chương trình, Đề án, Dự án về kinh tế, xã hội có liên quan
thiết thực tới người dân tại địa phương.
Qua đó, đã góp ý, kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân
khắc phục các hạn chế thiếu sót trong công tác điều hành,
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quản lý nhà nước và việc chấp hành
pháp luật ở địa phương, đồng thời
kiến nghị với các cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền điều chỉnh một số
chính sách liên quan trực tiếp tới
quyền và lợi ích hợp pháp, chính
đáng của người dân và cơ sở. Sự
tham gia của Mặt trận các cấp trong
tỉnh đối với công tác phản biện vào
các chủ trương chính sách ngày
càng sát với thực tiễn, phù hợp tâm
tư, nguyện vọng của nhân dân và có
tính khả thi, chất lượng, hiệu quả
cao hơn.
Bên cạnh những kết quả đạt
được, thực tế hoạt động phản biện
xã hội mà cụ thể công tác tham gia
góp ý kiến vào các dự thảo Luật, các
văn bản Quy phạm pháp luật của Mặt
trận các cấp trong tỉnh vẫn gặp một
số khó khăn, hạn chế nhất định như:
Cơ chế phối hợp giữa MTTQ với các
tổ chức thành viên trong thực hiện
chức năng phản biện xã hội còn
chưa rõ; Việc tranh thủ ý kiến góp
ý đối với dự thảo chủ trương, chính
sách, chương trình, dự án của một
số cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
còn hình thức; Dự thảo các văn bản
quy phạm pháp luật gửi đến Mặt trận
để lấy ý kiến chưa đảm bảo thời gian
theo luật định;
Hoạt động phản biện chủ yếu
thực hiện bằng hình thức tham gia
đóng góp ý kiến vào các Dự thảo,
chưa tổ chức được nhiều các các
hội nghị phản biện để huy động sự
tham gia đóng góp ý kiến của nhiều
chuyên gia trên các lĩnh vực.
Để nâng cao chất lượng công
tác tham gia góp ý kiến vào các dự
thảo Luật, các văn bản Quy phạm
pháp luật của MTTQ Việt Nam các

Hội nghị tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
- Ảnh Ngọc Lan

cấp trong tỉnh trong thời gian tới cần
thực hiện tốt mộ số nội dung sau:
Nhận thức đầy đủ, sâu sắc về
vai trò của MTTQ trong công tác
phản biện xã hội. Cấp ủy, chính
quyền các cấp cần thường xuyên chỉ
đạo, phối hợp và tạo điều kiện để
MTTQ và các đoàn thể ở địa phương
tổ chức thực hiện tốt chức năng
phản biện xã hội. Đặc biệt, nghiêm
túc thực hiện Quyết định 907-QĐ/
TU ngày 28/3/2018 của Tỉnh ủy
Quảng Trị “Quy định về trách nhiệm
của cấp ủy, chính quyền các cấp
trong việc tiếp thu, giải quyết kiến
nghị của MTTQ, các đoàn thể chính
trị - xã hội và Nhân dân sau giám
sát, phản biện xã hội và tham gia xây
dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.
Đề nghị các cấp ủy, chính quyền
thông báo, cung cấp kịp thời các dự
thảo văn bản cần đề nghị MTTQ, các
đoàn thể chính trị - xã hội các cấp
phản biện. Các tổ chức, cá nhân khi
nhận sự phản biện cần có thái độ
cầu thị, tin tưởng, tiếp thu ý kiến
phản biện đúng và kịp thời sửa chữa
những sai sót nếu có.

Xây dựng cơ chế nhằm phát huy
vai trò của các tổ chức thành viên,
nhân sĩ, trí thức, hội đồng tư vấn,
ban tư vấn vào hoạt động phản biện
xã hội, trong đó có cả công tác tham
gia góp ý kiến vào các dự thảo Luật,
các văn bản Quy phạm pháp luật.
Các cấp ủy đảng quan tâm làm
tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bố
trí cán bộ có tâm, có tầm làm công
tác Mặt trận và các đoàn thể. Chú
trọng cán bộ trẻ, có năng lực, trình
độ cả về chuyên môn nghiệp vụ và
lý luận chính trị, có bản lĩnh, chính
kiến để tăng thêm sức mạnh cho
chủ thể phản biện xã hội.
Cùng với sự tích cực, chủ động
của Mặt trận các cấp trong tỉnh, sự
lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của cấp
ủy, chính quyền tin tưởng rằng trong
thời gian tới việc thực hiện nhiệm
vụ phản biện xã hội nói chung và
công tác tham gia góp ý kiến vào
các dự thảo Luật, các văn bản Quy
phạm pháp luật nói riêng của Mặt
trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn
tỉnh sẽ đạt được hiệu quả và chất
lượng cao./.
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Tham gia phòng chống ma túy là góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội

T

rong những năm gần
đây, tệ ạn ma túy và tội
phạm ma túy trên địa
bàn tỉnh Quảng Trị diễn biến phức
tạp, tăng về quy mô và số lượng, nhất
là ở khu vực biên giới, miền núi của
hai huyện Hướng Hóa và Đakrông.
Theo báo cáo tình hình và kết quả
thực hiện công tác phòng chống ma
túy 6 tháng đầu năm 2020 của Ban
Chỉ đạo 138 tỉnh thì hiện nay toàn
tỉnh có 1.823 người nghiện ma túy,
108/125 xã, phường, thị trấn có tệ
nạn ma túy (chiếm 86,4%). Người
nghiện ma túy ngày càng trẻ hóa, chủ
yếu tập trung vào độ tuổi thanh thiếu
niên (Từ 16-30 tuổi chiếm 75%)..
Căn cứ vào nội dung Nghị quyết
09/CP và đề án 01/138/CP, với chức
năng, nhiệm vụ của Mặt trận; Ban
Thường trực UBMT tỉnh xây dựng
chương trình hành động, kế hoạch
và hướng dẫn Mặt trận các cấp hàng
năm, lồng ghép vào nội dung các
phong trào thi đua yêu nước, các
cuộc vận động. Ban Thường trực
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng
dẫn Ủy ban MTTQ các huyện, thị
xã, thành phố, trong đó chú trọng
xuyên suốt đến thôn, bản, khu phố
tổ chức họp dân phát động đăng ký
“Gia đình không có tội phạm và chứa
chấp tội phạm”, “Gia đình không có
tệ nạn xã hội”, “Gia đình không có
người nghiện ma tuý”. Hướng dẫn
tổ chức tuyên truyền về “Ngày hội
toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”.
Tuyên truyền công tác phòng chống
tội phạm, ma túy đến tận các địa
bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng
12

VÕ THỊ LOAN
Trưởng Ban Phong trào

bào dân tộc thiểu số, nhất là các xã
dọc biên giới Việt -Lào. Đặc biệt Mặt
trận các cấp thông qua đội ngũ già
làng, trưởng bản, người uy tín tiêu
biểu để vận động nhân dân thực
thi chính sách, pháp luật của nhà
nước, hạn chế tối đa việc vi phạm,
phạm tội do ít hiểu biết về pháp luật
của nhân dân. Các xã vùng biên giới
giáp Lào được người uy tín tiêu biểu
trong cộng đồng hướng dãn đăng
ký hộ khẩu, đăng ký kết hôn đúng
tuổi, hạn chế mua bán chất ma túy
qua biên giới, bảo vệ đường biên, cột
mốc, khẳng định chủ quyền biên
giới quốc gia…
Ban Thường trực ủy ban
MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh
tích cực phối hợp với chính quyền,
các ngành đẩy mạnh tổ chức công
tác tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật về phòng, chống
ma túy tập trung vào các đối tượng
nguy cơ cao mắc tệ nạn ma túy, đối
tượng ở vùng sâu, vùng miền núi,
các địa bàn trọng điểm, phức tạp
về ma túy. Chú trọng công tác tuyền
truyền phòng chống ma túy gắn với
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết
xây dựng Nông thôn mới, đô thị
văn minh”, phong trào toàn dân
tham gia phòng chống tội phạm,
phòng chống ma túy, phòng chông
mua bán người; toàn dân tham gia
bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an
ninh biên giới quốc gia, “Ông bà,
cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu
thảo”, nhất là gắn với hoạt động
tổ chức Ngày Hội đại đoàn kết
toàn dân với các hoạt động truyền

thông, tập huấn kiến thức, kỹ năng
về an toàn cho người tham gia giao
thông, phòng chống tội phạm, ma
túy... cho 432 lượt cán bộ và Chủ
tịch, các Phó Chủ tịch hoặc ủy viên
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam xã, phường, thị trấn, 3231
trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu
dân cư.... . Đặc biệt, Ban thường
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các
xã, phường, thị trấn đã lồng ghép
nội dung hỏi đáp về phòng chống
ma túy, an toàn giao thông, phòng
chống tội phạm, đảm bảo trật tự an
ninh…tại các buổi lễ tổ chức ngày
hội Đại đoàn kết toàn dân nhân kỷ
niệm ngày truyền thống Mặt trận
TQVN (18/11) hàng năm, chương
trình này được hàng nghìn người
dân tham gia hưởng ứng..
Tiến hành xây dựng phát hành
bản tin Công tác Mặt trận theo quý
(Mỗi quý phát hành 01 số), trong đó
cũng chú trọng nội dung tin, bài liên
quan đến công tác phòng chống tội
phạm ma túy, mại dâm, phát ánh
kết quả các mô hình, phong trào
xây dựng nông thôn mới, đô thyij
văn minh, gương người tốt, việc tốt
trong các phong trào..trong 03 năm
(2017- 2019), Ban Thường trực Ủy
ban MTTQ Việt nam tỉnh đã phát
hành 12 bản tin công tác Mặt trận,
hàng chục tin, bài tuyên truyền, giới
thiệu các tập thể, cá nhân điển hình
về công tác đấu tranh phòng chống
tệ nạn ma túy, mại dâm và mua bán
người trên trang web của Ủy ban
MTTQ Việt nam tỉnh , Báo Đại đoàn
kết, Báo Quảng Trị…

Tăng cường hoạt động phòng
ngừa, phát hiện tố giác tội phạm
ma túy, chủ động nắm tình hình,
tích cực phát hiện, tố giác và cung
cấp cho các lực lượng chức năng các
nguồn tin về các hành vi vi phạm
pháp luật trên địa bàn, chú trọng
các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng
xã, nhất là vùng biên giới. Thông qua

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
mạnh không có tội phạm và tệ nạn tổ hoà giải với 4.727 thành viên;
xã hội” ở Phường 1, thị xã Quảng Trị; 125 Ban Thanh tra nhân dân, Ban
mô hình như mô hình: “KDC không Giám sát đầu tư của cộng đồng…
có tội phạm và TNXH”; Mô hình Ban công tác Mặt trận ở khu dân
điểm về vận động nhân dân “PCTP cư phối hợp với đoàn thể cơ sở
và TNXH”; “Khu dân cư không có trong các buổi họp dân lồng ghép
người nghiện ma túy” tại Hải Lăng; nội dung đảm bảo an ninh trật tự,
Mô hình “Niệm phật đường ổn định” phòng chống ma túy, hạn chế con
ở xã Triệu Đại (Triệu Phong); “KDC em nghiện ma túy trên địa bàn...

Ban công tác Mặt trận và các lực lượng chức năng huyện Hướng Hóa tuyên truyền phòng chống ma túy
tại cộng đồng - Ảnh: Thanh Huyền

các hình thức tiếp nhận thông tin
tố giác tội phạm, riêng năm 2019,
nhân dân đã cung cấp cho lực lượng
công an hơn 400 nguồn tin liên quan
đến tội phạm ma túy. Trong đó có
nhiều nguồn tin có giá trị, giúp cho
lực lượng công an và các cơ quan
chức năng ngăn chặn và xử lý nhiều
vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm
trọng. Tại UBND các xã, phường, thị
trấn đều xây dựng hòm thư tố giác
tội phạm về ma túy, an ninh trật tự,
cung cấp nguồn tin về ma túy cho
lực lượng chức năng, góp phần cùng
với địa phương ngăn chặn tội phạm
và tệ nạn xã hội. UBMTTQVN tỉnh đã
hướng dẫn triển khai xây dựng thí
điểm mô hình khu dân cư tự quản
về ANTT ở các địa phương như: “Xây
dựng xã, phường, khu dân cư lành

an toàn về ANTT” ở Lam Thuỷ (Hải
Vĩnh- Hải Lăng); “Câu lạc bộ bảo vệ
tài sản ngoài trời” ở xã Gio Hải, Trung
Giang và “Tổ tự quản tàu thuyền” ở
thị trấn Của Việt - huyện Gio Linh...
Đặc biệt mô hình “Dòng họ không
có người vi phạm pháp luật và tệ nạn
xã hội” ở phường Đông Thanh (TP
Đông Hà), mô hình “Giáo dục trẻ em
không làm trái pháp luật” ở phường
1 (TX Quảng Trị) được Bộ Công an
đánh giá là những mô hình hoạt
động hiệu quả và chỉ đạo tổ chức sơ
kết điểm để nhân rộng ra toàn quốc,
mô hình “Phật giáo Cam Lộ tham gia
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc”...
Mặt trận và các đoàn thể thành
viên phối hợp tổ chức, xây dựng và
tiếp tục duy trì hoạt động của 1.176

Đạt được kết quả trên Ban
thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh đã tích cực phối hợp triển khai
nhiều giải pháp đồng bộ, phối hợp
chặt chẽ với các ngành chức năng,
bám sát sự chỉ đạo sát sao của Ban
Chỉ đạo 138 của tỉnh về phòng
chống tội phạm nói chung và ma
túy nói riêng. Trong thời gian tới,
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công
tác giáo dục, nâng cao nhận thức về
công tác phòng chống tội phạm và tệ
nạn ma túy, phát triển sâu rộng các
phong trào, các cuộc vận động, tập
trung duy trì xây dưng và nhân rộng
các mô hình có chất lượng phòng
chống tội phạm, phòng chống ma
túy, góp phần tích cực đảm bảo trật
tự an toàn xã hội./.
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CÔNG TÁC HUY ĐỘNG
NGUỒN LỰC HỖ TRỢ
PHÒNG, CHỐNG DỊCH
COVID -19 CỦA ỦY
BAN MTTQ VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG TRỊ
NGUYỄN THỊ THUỶ THANH
Phó Trưởng Ban Phong trào

N

ăm 2020, dịch bệnh
Covid - 19 bùng phát, lan
rộng tại nhiều quốc gia
với diễn biến rất phức tạp, khó lường,
ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu
và tác động nhiều mặt đến đời sống nhân
dân và kinh tế - xã hội của đất nước.
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng
Chính Phủ và hướng dẫn của Ủy ban
Trung ương MTTQ Việt Nam, với tinh
thần “Chống dịch như chống giặc”, Ban
Thường trực UBMT tỉnh đã tích cực, chủ
động triển khai công tác phòng chống
dịch bệnh Covid-19 trong hệ thống Mặt
trận các cấp trong tỉnh. Theo đó, đã trực
tiếp kiểm tra, chỉ đạo, phối hợp triển khai
công tác phòng chống dịch bệnh tại các
địa phương, đơn vị, địa bàn các huyện,
thị xã, thành phố và khu dân cư; Phối
hợp triển khai và tham gia các Hội nghị
trực tuyến về phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 do UBTWMTTQ Việt Nam tổ
chức; Hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam
các cấp phối hợp triển khai thực hiện
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid
- 19; tổ chức tuyên truyền, định hướng
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dư luận, nâng cao trách nhiệm của cán
bộ, đảng viên và nhân dân trong phòng
chống dịch bệnh. Đối với các huyện, các
xã có vùng biên giới, lãnh thổ trên đất liền
với nước bạn Lào, phối hợp tăng cường
các hoạt động tuyên truyền, phối hợp
tuần tra, kiểm soát, giám sát, không để
người dân qua lại khu vực đường mòn,
lối mở trong thời gian có dịch.
Tiếp tục thực hiện chủ trương
phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ủy
ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp
với các tổ chức thành viên kêu gọi các
tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham
gia ủng hộ chung tay phòng, chống dịch;
bên cạnh việc cử lãnh đạo tham gia BCĐ
phòng chống dịch Covid cấp tỉnh, Ban
Thường trực UBMT tỉnh đã phân công
cán bộ phụ trách trong công tác thông
tin, tuyên truyền, chia sẻ các nội dung
liên quan đến phòng chống Covid-19
thông qua mạng Zalo, Facebook, Website
của UBMTTQVN tỉnh... Thường xuyên
trao đổi, thông tin với cơ quan chức năng
địa phương để có biện pháp hỗ trợ, xử lý
kịp thời những tình huống bất thường có
thể xảy ra, những vấn đề mới phát sinh
có nguy cơ ảnh hưởng đến cộng đồng và
công tác phòng chống dịch.
Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của
Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm cùng Đảng,
Nhà nước tập trung phòng chống dịch, có
thêm nguồn lực để tăng cường các biện
pháp phòng, chữa bệnh đảm bảo an sinh
xã hội, đời sống và sức khỏe của Nhân
dân; Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh
đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức,
doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài
tỉnh với tinh thần “Tương thân, tương ái”
tích cực tham gia ủng hộ để chung tay
phòng, chống dịch Covid - 19.
Phát huy truyền thống đạo lý
“nhường cơm sẻ áo”, “một miếng khi
đói bằng một gói khi no”, Ủy ban MTTQ

tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh có sự phối
hợp thường xuyên trong việc tiếp nhận
và đón tiếp các đoàn đến cứu trợ diễn
ra thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả.
Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ thường
trực Ban cứu trợ tỉnh có kinh nghiệm,
trách nhiệm, nhiệt tình không quản
ngày đêm để giải quyết công việc nhanh
chóng, đúng đối tượng, đúng mục đích,
chu đáo, không gây phiền hà, không để
xảy ra thất thoát hàng, tiền. Ngoài ra,
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các
cấp thường xuyên phối hợp các tổ chức
thành viên, cơ quan truyền thông kêu
gọi giúp đỡ các đối tượng bị ảnh hưởng
dịch Covid - 19, giúp họ vượt qua khó
khăn trước mắt, ổn định cuộc sống.
Trong quá trình triển khai các hoạt động
cứu trợ, Phóng viên Báo Quảng Trị, Đài
Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các Báo
TW đóng trên địa bàn tỉnh thường xuyên,
liên tục có mặt tại trụ sở tiếp nhận và
cùng đi cơ sở để đưa tin kịp thời kết quả
các đoàn đến hỗ trợ, đảm bảo tính công
khai thường xuyên, nghiêm túc.
Qua hơn 2 tháng kêu gọi vận
động, toàn tỉnh Quảng Trị đã huy động
được 11.452 triệu đồng, trong đó 6.013
triệu đồng tiền mặt và các loại hàng hoá,
nhu yếu phẩm trị giá trên 5,439 triệu
đồng, cụ thể:
Cấp tỉnh: Ban Cứu trợ tỉnh tỉnh đã
tiếp nhận tiền mặt: 1.945 triệu đồng, hàng
hóa quy ra tiền trị giá: 3.423 triệu đồng.
Cấp huyện: Đã tiếp nhận tiền mặt
4.067 triệu đồng và các nhu yếu phẩm
khác trị giá: 2.015 triệu đồng . Đặc biệt,
UBMTTQVN Thành phố Đông Hà đã
phối hợp xây dựng cây ATM gạo bắt đầu
hỗ trợ từ ngày 27/4 đến 31/5, cung cấp
cho toàn bộ các đối tượng hộ nghèo, hộ
cận nghèo, gia đình khó khăn trên địa
bàn thành phố với 18,150 tấn gạo.
Sau khi dịch bệnh trên cả nước cơ
bản được đẩy lùi, nhằm hỗ trợ, chia sẻ
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thoại, triển khai, tổ chức rà soát, thống
kê và chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối
tượng đầy đủ, công khai, minh bạch,
dân chủ, đảm bảo quy trình quy định
dưới sự giám sát của MTTQ, các đoàn
thể và nhân dân. Vai trò giám sát trực
tiếp của nhân dân khu dân cư được
phát huy.
Quá trình thực hiện công tác giám
sát, kiểm tra, Mặt trận và các tổ chức
chính trị - xã hội đã bám sát Nghị quyết
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận hỗ trợ của
42-NQ/CP và Quyết định 15/2020/QĐcác nhà hảo tâm trong phòng chống dịch bệnh Covid - 19 - Ảnh HY
TTg và hướng dẫn của MTTQ cấp trên
để xây dựng kế hoạch, triển khai thực
khó khăn với người dân, người lao động QĐ-TTg để kịp thời nắm bắt các ý kiến, hiện. Các huyện, thị xã, thành phố và xã,
trong đại dịch Covid-19, UBMTTQVN kiến nghị của nhân dân.
phường, thị trấn được kiểm tra đều xây
Nghị quyết 42-NQ/CP ra đời thể dựng kế hoạch thực hiện giám sát theo
phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã
hội các cấp chủ động tuyên truyền, phổ hiện chính sách nhân văn của Đảng Mục II, Hướng dẫn số 27/HD-MTTWbiến Nghị quyết 42-NQ/CP và Quyết định và Nhà nước trong việc hỗ trợ kịp thời BTT ngày 18/4/2020; tham gia Ban chỉ
15/2020/QĐ-TTg qua hệ thống truyền người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn đạo thực hiện Covid-19 cùng cấp; thực
thanh của thôn, bản, khu phố; qua việc do đại dịch Covid-19 sớm ổn định cuộc hiện phân công nhiệm vụ giữa Mặt trận
tiếp cận của cán bộ thôn, bản, khu dân sống, thể hiện tinh thần “không để ai và các tổ chức thành viên và xây dựng
cư; tổ chức các cuộc họp để triển khai bị bỏ lại phía sau”, vì vậy được các cấp nội dung kiểm tra giám sát cụ thể. Các
chủ trương của Chính Phủ và các kế ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình, cấp, các ngành, đặc biệt là cấp cơ sở đã
hoạch, Quyết định của UBND tỉnh liên hưởng ứng tích cực. Trên cơ sở đó, tỉnh có nhiều kinh nghiệm trong việc hỗ trợ
quan đến danh sách các đối tượng được Quảng Trị thực hiện các chính sách hỗ người dân gặp thiên tai, dịch bệnh nên
trợ cho người dân gặp khó khăn do đại việc triển khai thuận lợi, hiệu quả.
hỗ trợ để nhân dân hiểu, thực hiện.
Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc dịch Covid-19 với tổng số tiền (đợt I) là:
Nhìn chung công tác huy động
phối hợp với các tổ chức chính trị - xã 137.711.250.000 đồng cho 139.220 đối nguồn lực hỗ trợ phòng, chống dịch Covid
hội các cấp làm tốt công tác quán triệt tượng thuộc 04 nhóm: người có công -19 của Ủy ban Mặt trận TQVN các cấp
việc chấp hành đầy đủ, kịp thời, chính với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, đã được triển khai một cách có hiệu quả
xác việc khai báo các thông tin đối với người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo. trong công tác tuyên truyền phòng chống
các trường hợp có liên quan; đấu tranh, Nhìn chung, các đối tượng được hỗ trợ dịch Covid -19; công tác tiếp nhận và phân
lên án các hành vi thông tin không trong đợt I là những người đã có danh bổ tiền, hàng hóa của các nhà tài trợ cho
chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng sách cụ thể, được xác lập trên cơ sở chi các đối tượng cần sự giúp đỡ và trong hoạt
đến đời sống của nhân dân, không thực trả chế độ hàng tháng, có hồ sơ quản lý động giám sát Nghị quyết 42-NQ/CP và
hiện khai báo hoặc khai báo không của ngành Lao động-Thương binh và Xã Quyết định 15/2020/QĐ-TTg. Đồng thời,
đúng sự thật làm ảnh hưởng xấu đến hội nên tất cả các đối tượng đảm bảo Ủy ban Mặt trận TQVN các cấp cũng đã chú
quá trình phòng chống dịch. Tại các được thụ hưởng chính sách, nhân dân trọng việc kiểm tra, giám sát, hướng dẫn
buổi tuyên truyền, trưởng các tổ chức rất phấn khởi, tin tưởng và đồng hành công tác phân bổ nguồn cứu trợ và tâm
thành viên chủ động nắm bắt tình hình cùng chính quyền các cấp trong thực tư nguyện vọng của người dân nên các đối
tư tưởng trong đoàn viên, hội viên của hiện chính sách hỗ trợ của Đảng, của tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh đã nhận
mình, Ban Công tác Mặt trận các khu Nhà nước.
được sự giúp đỡ phần nào khắc phục khó
Các địa phương tập trung tuyên khăn, ổn định cuộc sống./.
dân cư chủ động tuyên truyền về Nghị
quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/ truyền, vận động, hướng dẫn, đối
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“Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Đ

ó là một trong
những kết quả đạt
được sau 5 năm
thực hiện Chương trình mục tiêu
Quốc gia giảm nghèo bền vững, giai
đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị. Trong 5 năm qua, phong
trào đoàn kết xây dựng đời sống
kinh tế, chung sức xây dựng nông
thôn mới, xây dựng đô thị văn minh
trên địa bàn tỉnh tiếp tục khơi dậy
mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp
đỡ nhau trong lao động sản xuất,
phát triển kinh tế ở khu dân cư.
Mặt trận các cấp đã tích cực tuyên
truyền, vận động các tầng lớp nhân
dân khai thác và phát huy tiềm năng
thế mạnh của từng vùng; thi đua lao
động sản xuất, kinh doanh, làm giàu
chính đáng. Từ kết quả của phong

PHÚC NGUYÊN

trào phát triển kinh tế đã có nhiều
điển hình tiêu biểu, nhiều kinh
nghiệm hay và tạo nguồn lực tại chỗ
để xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả
vững chắc ở mỗi khu dân cư. Tiêu
biểu như: Cam Nghĩa, Cam Thành,
cam Hiếu (huyện Cam Lộ); Gio
Châu, TT Cửa Việt (huyện Gio Linh);
Vĩnh Thạch, Vĩnh Kim, Vĩnh Thuỷ,
Vĩnh Giang (huyện Vĩnh Linh), Tân
Thành (Hướng Hóa); 6 làng nghề
truyền thống ở Hải Lăng…
Phong trào “Quảng Trị chung
sức xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh” đã huy động được sức
mạnh của cả hệ thống chính trị và
hoạt động có hiệu quả. MTTQ các
cấp trong tỉnh tham gia xây dựng
nông thôn mới, thực hiện các tiêu
chí về nhà ở dân cư, giúp nhau phát

triển kinh tế, đóng góp xây dựng các
công trình hạ tầng cơ sở, môi trường,
giao thông, xây dựng xã đạt chuẩn
văn hóa nông thôn mới và thị trấn,
phường đạt chuẩn văn minh đô thị;
Vận động nhân dân tham gia đóng
góp trên 1.000 nghìn ngày công,
đóng góp 403.345,153 đồng, làm
mới và sửa chữa 3.714 km đường
giao thông, xây dựng 65 cổng làng;
nạo vét, nâng cấp 547 km kênh
mương nội đồng, hiến trên 771.913
m2 đất của gia đình để xây dựng
đường giao thông, kênh mương nội
đồng được xây dựng theo quy hoạch,
nổi bật là UBMTTQVN tỉnh huy động
nguồn lực hỗ trợ xây dựng và sữa
55 công trình dân sinh như Trường
học, trạm y tế, đường giao thông
nông thôn, Trung tâm học tập cộng

Đ/c Lê Thị Lan Hương – UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cắt
băng khánh thành nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Hoà ở Tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong - Ảnh TL
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đồng ở khu dân cư ở các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn
mới, trị giá: 22,44 tỷ đồng…
Thực hiện Phong trào “Quảng Trị chung tay vì người
nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ các cấp tiếp
tục đẩy mạnh vận động Quỹ “Vì người nghèo”. Từ tháng
1/2016 đến tháng 4/2020 Quỹ “Vì người nghèo” các cấp
trong tỉnh huy động được: 82.657.485.157 đồng. Trong
đó: cấp tỉnh huy động được: 35.025.604.157 đồng, cấp
huyện: 28.165.839.000, cấp xã: 19.466.042.000 đồng.
Qua gần 5 năm, Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” các
cấp trong tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 1.076 nhà Đại đoàn
kết cho hộ nghèo, cận nghèo trị giá 43.040.000.000
đồng; hỗ trợ sữa chữa nhà ở cho 273 gia đình, trị giá
3.475.800.000 đồng hỗ trợ phát triển sản xuất cho 405
hộ gia đình, trị giá 2.445.000.000 đồng; hỗ trợ cho 446
em học sinh nghèo, trị giá 1.121.850.000 đồng; hỗ trợ
khám chữa bệnh cho 843 người, trị giá 1.496.700.000
đồng; hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 12.323 đối tượng,
trị giá 20.928.765.000 đồng; 1.500 chiếc áo ấm, trị
giá 150 triệu đồng; 125 thiết bị ghi nhật ký khai thác
thủy sản điện tử, trị giá 1 tỷ đồng; hỗ trợ khác trị giá
8.999.370.157 đồng. Thông qua phát động thực hiện
các phong trào, hỗ trợ, trợ giúp của Măt trận và các tổ
chức thành viên trên địa bàn tỉnh đã góp phần vào sự
tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương. Theo đó, số
hộ giàu có và khá giả hàng năm tăng nhanh, số hộ nghèo
giảm đi rõ rệt, đến cuối năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo trên
địa bàn tỉnh còn 8,03% tương ứng với 13.998 hộ.
Vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc các cấp, Ban Tổ chức chương trình “Nối vòng
tay nhân ái” và các cơ quan, đơn vị, tổ chức thành viên
đi thăm và trao tặng 141.731 suất quà Tết, xây dựng nhà
Đại đoàn kết, các nồi cháo vì bệnh nhân nghèo tại các
bệnh viện trên địa bàn toàn tỉnh, 1.500 chiếc áo ấm, 125
thiết bị ghi nhật ký khai thác thủy sản điện tử cho ngư
dân, các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người
khuyết tật và trẻ mồ côi, gia đình bị ảnh hưởng thiên tai,
người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong đó có đồng
bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo trên địa bàn
toàn tỉnh với tổng trị giá 71.336.937.000 đồng.
Qua các cuộc vận động Chương trình mục tiêu Quốc
gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020 cho
thấy việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã

được Mặt trận các cấp lồng ghép vào các cuộc vận động,
các phong trào thi đua khác đã góp phần động viên nhân
dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế,
văn hoá xã hội của địa phương; giải quyết những vấn
đề bức xúc và những yêu cầu thiết yếu nhất của cộng
đồng khu dân cư, cải thiện nâng cao đời sống vật chất và
tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Khơi dậy các
nguồn lực, truyền thống đoàn kết, tạo nên sức mạnh nội
lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng
đồng dân cư; Công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”
được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của
các cấp Chính quyền, sự thống nhất hành động cửa các
tổ chức thành viên và sự hưởng ứng tích cực của các
tầng lớp nhân dân. Công tác chăm lo cho người nghèo đã
được xã hội hóa, phát huy được nguồn lực vốn có trong
mỗi địa phương, dòng họ... theo phương châm “Lấy sức
dân chăm lo cuộc sống cho dân”; Các tổ chức thành
viên UBMTTQVN tỉnh đã xác định việc thực hiện công
tác xoá đói giảm nghèo và hoạt động vận động ủng hộ
Quỹ “Vì người nghèo” do UBMTTQVN tỉnh phát động là
một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức mình
để chăm lo cho đoàn viên, hội viên nghèo nói riêng và
người nghèo trong toàn xã hội nói chung; các huyện, thị
xã, thành phố đều có sự chỉ đạo phối hợp đồng bộ giữa
các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận trong việc triển
khai chủ trương phát động vận động ủng hộ Quỹ “Vì
người nghèo” để huy động nguồn lực tập trung xóa nhà
ở tạm bợ cho hộ nghèo trên địa bàn. Một số nơi cấp ủy
Đảng đã có chủ trương, công văn chỉ đạo về nội dung,
thời gian, trách nhiệm của các ngành trong việc triển
khai thực hiện đợt cao điểm vận động Quỹ “Vì người
nghèo”; tổ chức, phối hợp và chỉ đạo của Ban vận động
khá chặt chẽ, linh hoạt, sáng tạo, đã phát huy được tinh
thần trách nhiệm cao đối với người nghèo. Tập trung
huy động nguồn quỹ năm sau cao hơn năm trước và
giải ngân quỹ công khai, dân chủ, có hiệu quả, đảm bảo
đúng mục đích, đúng đối tượng, được nhân dân đồng
tình hưởng ứng.
Việc huy động và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” đã
tạo được nguồn lực to lớn để chăm lo, giúp đỡ, hỗ trợ
thường xuyên cho người nghèo, gia đình chính sách trên
địa bàn tỉnh Quảng Trị. Góp phần thiết thực vào công
cuộc xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giúp
người nghèo vươn lên trong cuộc sống./.
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MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC CẤP
TRONG CÔNG TÁC THAM GIA GIÁM SÁT THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO COVID-19

Đ

ến thời điểm hiện tại,
dịch Covid-19 đã được
kiểm soát tốt trên địa
bàn cả nước nói chung, tỉnh Quảng
Trị nói riêng. Để đạt được kết quả này,
cả hệ thống chính trị cùng người dân
đã đồng lòng, chung sức thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch của
cơ quan chức năng. Trong đó, MTTQ
các cấp trong tỉnh đã góp phần tích
cực trong việc đẩy lùi dịch Covid-19.
Ngay từ những ngày đầu chống
dịch, việc đưa thông tin đúng, đầy đủ,
kịp thời đến rộng rãi người dân được
Mặt trận các cấp xác định đây là nhiệm
vụ quan trọng hàng đầu. Ủy ban MTTQ
Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã
hội các cấp tích cực, chủ động tuyên
truyền, vận động nâng cao ý thức tự
phòng của người dân cũng như nhận
thức và cách thức phòng tránh dịch
bệnh trong cộng đồng dân cư. Quán
triệt việc chấp hành đầy đủ, kịp thời,
chính xác việc khai báo các thông tin;
đấu tranh, lên án các hành vi thông
tin không chính xác, gây hoang mang,
ảnh hưởng đến đời sống của nhân
dân, không thực hiện khai báo hoặc
khai báo không đúng sự thật làm ảnh
hưởng đến quá trình phòng, chống
dịch. Đối với các huyện, các xã có
vùng biên giới, lãnh thổ trên đất liền
với nước bạn Lào, tăng cường các hoạt
động tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát,
giám sát, không để người dân qua lại
khu vực đường mòn, lối mở trong thời
gian có dịch.
Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm
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HOÀNG THỊ THUÝ NHUNG
Chuyên viên Ban Dân chủ - Pháp luật

phát huy tuyền thống tốt đẹp của
người Việt Nam trong việc chia sẻ khó
khăn, đảm bảo cuộc sống của người
dân, người lao động cả nước góp phần
ổn định xã hội trong đại dịch Covid-19,
Chính Phủ đã quyết định thực hiện
một số biện pháp hỗ trợ người dân gặp
khó khăn do đại dịch Covid-19 bằng
việc ban hành Nghị quyết số 42-NQ/
CP ngày 09/4/2020 và Quyết định số
15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020. Để
việc thực hiện các chính sách hỗ trợ
người dân gặp khó khăn do đại dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh đảm bảo
quy định, đúng đối tượng, Ủy ban
MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã
hướng dẫn, quán triệt và triển khai
hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực
hiện chính sách hỗ trợ.
Tỉnh Quảng Trị hỗ trợ cho người
dân gặp khó khăn do đại dịch
Covid-19 với tổng số tiền hơn 137,7
tỷ đồng cho 139.220 đối tượng thuộc
04 nhóm: Người có công với cách
mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người
thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.
Trên cơ sở đó, UBMTTQ các cấp và
các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh
đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám
sát theo các nội dung cụ thể, phân
công nhiệm vụ giữa các thành viên.
Kết quả, đã tiến hành 134 cuộc giám
sát và tổ chức 13 đoàn kiểm tra việc
thực hiện chính sách hỗ trợ người
gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Công tác giám sát được thực hiện
ngay từ việc rà soát, lập, niêm yết
công khai danh sách các đối tượng

đủ điều kiện hưởng hỗ trợ. Trong
quá trình giám sát, Mặt trận các
cấp kịp thời nắm bắt dư luận, phản
ánh những khó khăn, vướng mắc và
ý kiến của cộng đồng đối với gói hỗ
trợ đến chính quyền và MTTQ cấp
để được giải quyết. Vì vậy, bước đầu
qua thực hiện gói hỗ trợ cho thấy các
đối tượng đảm bảo được thụ hưởng
chính sách, nhân dân rất phấn khởi,
tin tưởng và đồng hành cùng chính
quyền các cấp trong thực hiện chính
sách hỗ trợ của Đảng, của Nhà nước.
Có thể khẳng định, công tác tuyên
truyền, vận động, kiểm tra, giám sát
của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể
chính trị - xã hội các cấp đã được
triển khai đồng bộ, đạt kết quả quan
trọng, phát huy được vai trò, vị trí
của mình trong việc cùng với cấp ủy,
chính quyền và Nhân dân thực hiện
tốt chính sách của Đảng, Nhà nước về
phòng, chống dịch Covid-19.
Bên cạnh những kết quả đạt được,
công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám
sát trong thực hiện chính sách hỗ trợ
còn một số khó khăn như: Công tác
rà soát, lập danh sách gấp rút trong
một thời gian ngắn nên cơ sở rất lúng
túng; một số địa phương việc niêm
yết công khai chưa kịp thời; mặc dù
đã có sự quán triệt sâu sắc của các
cấp ủy, chính quyền, sự tuyên truyền
của Mặt trận các cấp nhưng một số
địa phương còn để xảy ra tình trạng
thu tiềncác đối tượng được hỗ trợ sai
mục đích...
(Xem tiếp trang 20)
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CÁN BỘ MẶT TRẬN CAM LỘ HỌC TẬP
VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, PHONG CÁCH, ĐẠO ĐỨC

Hồ Chí Minh
LÊ VĂN PHÚ

UVTT, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cam Lộ
Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 101/HD-MTTW - BTT của Ban
Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn thực hiện các tiêu chí “Rèn luyện tư
cách người cán bộ Mặt trận”, UBMT huyện Cam Lộ đã thường xuyên tuyên truyền, quán triệt đến đội
ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; phát huy tinh
thần tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu,
nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương đã đề ra.

Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ và xây dựng
nông thôn mới, độ thị văn minh giai đoạn 2015 -2019

Ủ

y ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam huyện Cam
Lộ xác định, để góp
phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công
tác Mặt trận luôn đóng một vai trò quan
trọng, đòi hỏi mỗi một cán bộ Mặt trận
các cấp phải không ngừng nâng cao
nhận thức về chính trị, tư tưởng, trình
độ, năng lực; có phẩm chất đạo đức tốt,
lối sống lành mạnh; không ngừng lao
động sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền,

vận động và tập hợp quần chúng, xây
dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững
chắc. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm
vụ công tác Mặt trận, đội ngũ cán bộ Mặt
trận các cấp trong huyện luôn nêu cao
tinh thần đoàn kết, thi đua hành động
sáng tạo với khẩu hiệu: Cán bộ huyện
phải sâu sát địa bàn dân cư; cán bộ xã,
thôn, khu phố phải sâu sát hộ gia đình”,
đồng thời thực hiện có hiệu quả phương
châm hành động: “gần dân, sát dân,
chăm lo cho cuộc sống của nhân dân”

và tinh thần 04 có: Có con người cụ thể;
Có thời gian cụ thể; Có công việc và địa
bàn cụ thể; Có kết quả cụ thể.
Để góp phần nâng cao chất lượng,
hiệu quả công tác Mặt trận, UBMT huyện
đã chủ động ban hành các Đề án, kế
hoạch hành động sát đúng với tình hình
như: Đề án số 01 (2017) về “đổi mới và
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác
tuyên truyền, vận động và tập hợp quần
chúng nhân dân trong giai đoạn mới”;
Đề án số 02 (2019) về xây dựng khu
dân cư “5 an toàn” (An toàn về ANTT;
An toàn giao thông; An toàn lao động; An
toàn vệ sinh thực phẩm; An sinh xã hội
– thân thiện với môi trường); Kế hoạch
phối hợp triển khai phong trào xây dựng
mô hình Khu dân cư nông thôn mới,
đô thị văn minh kiểu mẫu, đường mẫu,
vườn mẫu… Chỉ đạo cơ sở thực hiện
việc đổi mới hình thức tổ chức Ngày hội
đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư
theo hình thức cụm, liên khu dân cư;
Thực hiện việc ký kết trách nhiệm thực
hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt
trận hàng năm đối với cán bộ Mặt trận
các cấp, trong đó tập trung vào những
vấn đề vận động quỹ Vì người nghèo; vận
động giảm nghèo, hỗ trợ vốn phát triển
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kinh tế giảm nghèo bền vững và xóa nhà
ở tạm bợ, dột nát cho người nghèo….
UBMT các xã, thị trấn và Ban CTMT khu
dân cư tích cực hưởng ứng, triển khai
thực hiện các chương trình, phong trào
thi đua sôi nỗi, thiết thực. Đội ngũ cán
bộ Chủ tịch UBMT các xã, thị trấn và các
Trưởng ban CTMT ở khu dân cư đóng
vai trò quan trọng, là trung tâm đoàn
kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, khơi
dậy tinh thần thi đua yêu nước, lao động
sáng tạo; chủ động khởi xướng và tuyên
truyền, vận động nhân dân hưởng ứng
thực hiện có hiệu quả các phong trào thi
đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt
trận chủ trì mang lại nhiều kết quả quan
trọng như: mô hình xây dựng KDC nông
thôn mới, đô thị văn minh kiểu mẫu;
mô hình xây dựng vườn mẫu; tuyến
đường, đoạn đường kiểu mẫu; mô hình
thực hiện tốt nếp sống văn minh trong
việc cưới, việc tang và lễ hội theo Chỉ thị
27 của Bộ Chính trị và Quyết định 81
của UBND tỉnh; họ tộc không có người
vi phạm pháp luật... Những hoạt động
đó đã góp phần xây dựng hệ thống chính
trị ngày càng vững mạnh; đời sống vật
chất, tinh thần của nhân dân ngày một
nâng cao; các phong tục tập quán lạc
hậu dần được bãi bõ; nếp sống văn
hóa mới được hình thành và phát huy;
phong trào xây dựng nông thôn mới, đô
thị văn minh giành được nhiều kết quả
quan trọng làm cho bộ mặt nông thôn

ngày càng khởi sắc, văn minh. Từ những
nỗ lực, quyết tâm cao của đội ngũ cán
bộ Mặt trận các cấp trong huyện đã,
đang mang lại những kết quả phấn khởi
trên các mặt đời sống xã hội. Hàng năm,
quỹ VNN các cấp trong huyện đều vận
động ủng hộ vượt chỉ tiêu đề ra. Công
tác khảo sát, xét chọn hỗ trợ xây dựng
nhà đại đoàn kết cho người nghèo được
quan tâm kịp thời, đúng đối tượng. Đến
nay đã xóa xong nhà ở tạm bợ, dộ nát
cho người nghèo. 59/80 thôn, bản, khu
phố đăng ký xây dựng Khu dân cư nông
thôn mới, đô thị văn minh kiểu mẫu,
trong đó có 09 khu dân cư được UBND
huyện công nhận đạt chuẩn kiểu mẫu
mức 1. Hệ thống đường làng, ngõ phố ở
tất cả các thôn bản, khu phố đều được
đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu
sáng. Phong trào xây dựng đường mẫu,
vườn mẫu được đầu tư xây dựng hiệu
quả, có sức lan tỏa nhanh. Hiện nay
toàn huyện đang triển khai xây dựng 47
đoạn đường kiểu mẫu, 50 vườn mẫu ở
các khu dân cư, hộ gia đình. Huyện đã
có 08/08 xã được công nhận đạt chuẩn
NTM, trong đó, xã Cam Chính được
UBND tỉnh công nhận xã NTM kiểu
mẫu; Huyện được Chính phủ công nhận
huyện đầu tiên của Tỉnh Quảng Trị đạt
chuẩn NTM. Những đóng góp và thành
quả quan trọng đó đã khẳng định sự
vào cuộc nhiệt tình của đội ngũ cán bộ
Mặt trận và đó là hệ quả tất yếu của việc

thực hiện phương châm cán bộ Mặt trận
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.
Kế thừa và phát huy những kinh
nghiệm và kết quả đạt được, thời gian
tới UBMT huyện tiếp tục đẩy mạnh
thực hiện phong trào thi đua sôi nỗi
trong đội ngũ cán bộ Mặt trận gắn với
thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa
phương. Trong đó, tập trung đẩy mạnh
việc phát huy tinh thần trách nhiệm,
tính chủ động, sáng tạo; tiếp tục thực
hiện phương châm cán bộ Mặt trận
phải sâu sát cơ sở, là cầu nối vững chắc
giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.
Thường xuyên quan tâm, phát huy vai
trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ,
những người có uy tín trong cộng đồng
dân cư để thực hiện công tác tuyên
truyền, vận động nhân dân thực hiện
các chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước và các phong
trào, các CVĐ đạt kết quả tốt hơn.
Với những định hướng, quyết tâm
cao trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ
Mặt trận thực hiện các tiêu chí “Rèn
luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”
theo tinh thần Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh, tin tưởng rằng công tác Mặt trận
huyện Cam Lộ tiếp tục gặt hái được
nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây
dựng quê hương Cam Lộ ngày càng khởi
sắc, phát triển./.

MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC CẤP TRONG CÔNG TÁC... (Tiếp theo trang 18)
Trong thời gian tới, để tiếp tục
thực hiện hiệu quả các chính sách
hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, Ủy ban
MTTQ các cấp trong tỉnh cần tiếp tục
tăng cường, đẩy mạnh tuyên truyền
về mục đích, ý nghĩa và chính sách hỗ
trợ của Nhà nước tới nhân dân; nắm
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bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng
của Nhân dân, phản ánh kịp thời với
cấp ủy, chính quyền; tăng cường kiểm
tra, giám sát thực hiện các chính sách
hỗ trợ đảm bảo chính sách hỗ trợ đến
đúng đối tượng, không để xảy ra trục
lợi chính sách, ổn định đời sống cho

nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội.
MTTQ các cấp cùng các tổ chức thành
viên tiếp tục thể hiện sự vào cuộc kịp
thời và mạnh mẽ của mình trong việc
góp phần tích cực bảo vệ sự công bằng
và giá trị nhân văn trong triển khai các
chính sách của Đảng và Nhà nước./.
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HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH

CẢI TẠO VƯỜN TẠP XÂY DỰNG VƯỜN MẪU TẠI XÃ CAM NGHĨA

X

ác định cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh” có ý nghĩa đặc
biệt quan trọng, trực tiếp nâng cao đời
sống vật chất và tinh thần cho nhân dân,
do đó Ban Với mong muốn giúp người
dân phát triển sản xuất, nâng cao thu
nhập, cải thiện đời sống, trong những
năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
đã luôn chú trọng vận động nguồn lực
để hỗ trợ sinh kế cho các hộ gia đình
có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều nguồn
hỗ trợ đã phát huy tác dụng và đã có
nhiều mô hình sản xuất kinh doanh của
người dân mang lại hiệu quả cao góp
phần tăng nguồn thu nhập giúp người
dân vươn lên thoát nghèo. Điển hình là
mô hình cải tạo vườn tạp xây dựng vườn
mẫu tại xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ.
Năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh đã khảo sát và chọn xã Cam
Hiếu, huyện Cam Lộ để tập trung hỗ
trợ nguồn kinh phí không lãi suất cho
người dân cải tạo vườn tạp, xây dựng
mô hình kiểu mẫu nhằm phát triển sản
xuất, nâng cao thu nhập để cải thiện đời
sống. Để phát huy hiệu quả trong việc
hỗ trợ kinh phí thực hiện mô hình cải
tạo vườn tạp, vườn kiểu mẫu, Ủy ban

NGỌC LAN

MTTQVN huyện Cam Lộ đã khảo sát 17
hộ tiêu biểu ở 8 thôn trong xã để đưa vào
danh sách chọn thực hiện mô hình từ
nguồn kinh phí hỗ trợ của UBMTTQVN
tỉnh. Tổng 17 vườn với diện tích: 1,7 ha,
trong đó, có 02 hộ thực hiện mô hình
trồng rau sạch, mỗi vườn 25.000.000đ
và thời hạn 03 năm cụ thể hoàn vốn
vào ngày 01/4/2021, 15 hộ thực hiện
mô hình trồng cây ăn quả như: Bưởi,
ổi, cam... mỗi vườn 30.000.000đ và
thời hạn 05 năm cụ thể hoàn vốn vào
ngày 01/4/2023 đảm bảo các các tiêu
chí để xét chọn bao gồm: hộ có năng
lực lao động, có diện tích vườn đủ lớn
(trên 300m2), có điều kiện đất đai phù
hợp với cây trồng, không bị ngập úng.
UBMTTQVN tỉnh đã hỗ trợ nguồn kinh
phí không lãi suất 500 triệu đồng/17 hộ
với thời gian trong 5 năm cho các hộ gia
đình có điều kiện phát triển sản xuất
tăng thêm nguồn thu nhập. Sau 5 năm,
các hộ gia đình sẽ hoàn lại số tiền này
cho UBMTTQVN tỉnh để tiếp tục hỗ trợ
cho những mô hình khác.
Sau khi nhận tiền hỗ trợ vay vốn,
các hộ gia đình đã tiến hành quy hoạch
lại vườn nhà như cắt bỏ những cây tạp
không có giá trị đồng thời tiến hành
làm đất. Qua hơn 2 năm triển khai,

thực hiện, đối với 2000m2 vườn của 2
hộ đăng ký trồng rau sạch đã tích cực
làm đất đầu tư hệ thống tưới nước tiết
kiệm, thâm canh khoa học đã mang lại
hiệu quả rõ rệt, rau phát triển mang
lại thu nhập bình quân từ 300.000đ 350.000đ/ 1 ngày, hiện nay đã đạt tiêu
chuẩn và xã đã gắn biển công nhận
vườn mẫu theo tiêu chí. Đối với 15 vườn
còn lại đăng ký trồng cây ăn quả, cụ thể
là bưởi da xanh 375 cây trồng xen ổi lê
Đài loan 225 cây. Nhìn chung cây phát
triển tốt, 1 số vườn ổi đã cho thu nhập
khá cao, thu nhập bình quân khi đến vụ
từ 200.000đ - 500.000đ/ 1 ngày.
Trong suốt quá trình triển khai,
thực hiện việc hỗ trợ sinh kế cho người
dân, UBMTTQVN huyện Cam Lộ đã chỉ
đạo UBMTTQVN xã tiến hành kiểm tra
thường xuyên nhằm tiếp tục hướng dẫn
và động viên bà con tiến hành chăm sóc
theo hướng dẫn nhằm đạt được kết quả
cao cho các vườn mẫu do mình đầu tư
để phát triển và mang lại hiệu quả cao.
Với số tiền 500 triệu đồng,
UBMTTQVN tỉnh hỗ trợ cho 17 hộ gia
đình trên địa bàn xã Cam Nghĩa cải tạo
vườn tạp xây dựng vườn mẫu tuy không
lớn nhưng nguồn kinh phí không lãi
suất có thời gian lên đến 5 năm chắc
hẳn sẽ tạo tiền đề cho người dân có
điều kiện phát triển sản xuất. Hy vọng
rằng đây sẽ mô hình để Mặt trận các cấp
nhân rộng ra toàn tỉnh nhắm tiếp tục
hỗ trợ bà con phát triển sản xuất đem
lại những vụ mùa bội thu giúp tăng
thêm nguồn thu nhập để vươn lên thoát
nghèo bền vững./.

Mô hình cải tạo vườn tạp xây dựng vườn mẫu tại xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ - Ảnh NL
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Không ngừng nâng cao chất lượng cho đội ngũ
cán bộ công tác Mặt trận

x

ác định chất lượng hoạt
động của đội ngũ cán bộ
Mặt trận là yếu tố hàng đầu
để những phong trào, hoạt động của
Mặt trận Tổ quốc ngày càng sôi nổi, có
chiều sâu và tạo được sức lan tỏa trong
cộng đồng dân cư. Trong thời gian qua,
MTTQ huyện Vĩnh Linh đã có nhiều giải
pháp nhằm nâng cao trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền,
vận động quần chúng cho đội ngũ các
cán bộ làm công tác Mặt trận ở các cấp.
CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng
NTM, đô thị văn minh” các cấp Mặt
trận huyện đã vận động người dân hiến
hàng trăm mét vuông đất, hàng ngàn
ngày công và hàng chục tỷ đồng để xây
dựng các công tình phúc lợi, làm đường
giao thông; duy trì và nhân rộng trên
278 mô hình hưởng ứng xây dựng NTM
trên tất cả các lĩnh vực. Từ năm 20132018, “Quỹ vì người nghèo” của Mặt
trận đã huy động được trên 6,6 tỷ đồng;
hỗ trợ tu sửa và xây dựng 378 nhà Đại
đoàn kết cho hộ nghèo; hỗ trợ vốn cho
trên 100 hộ gia đình phát triển kinh tế.
Đặc biệt thực hiện đề án giảm nghèo
tại 3 xã miền núi, Mặt trận các cấp đã
vận động được trên 730 triệu đồng hay
tiếp nhận trên 5,2 tỷ đồng để hỗ trợ xây
dựng 8 công trình dân sinh, 42 nhả ở
và 4 mô hình chuyển đổi sinh kế cho
người dân vùng biển... Nhờ những đóng
góp tích cực của Mặt trận, đến nay toàn
huyện đã có 11/15 xã đạt chuẩn NTM,
trong đó có 2 xã đạt NTM kiểu mẫu; đời
sống của nhân dân không ngừng được
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HOÀNG VĂN TUYẾN

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Linh

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2019 - 2024

cải thiện. Tiêu biểu Vĩnh Hà là một xã
vùng cao thuộc diện khó khăn ở huyện
Vĩnh Linh, tuy nhiên nhờ tích cực thực
hiện chương trình NTM khung cảnh
làng quê nơi miền sơn cước ngày càng
khởi sắc, an ninh trật tự được giữ vững,
cuộc sống của người dân ngày càng
được cải thiện, phong trào văn hóa thể
thao được đẩy mạnh... Đến nay xã đã
đạt 14/19 tiêu chí và phấn đấu về đích
trong năm 2020. Có được kết quả đó
phải kể đến những đóng góp của đội
ngũ Ban công tác Mặt trận luôn sâu sát
với địa bàn dân cư, tâm huyết với mọi
hoạt động. Từ năm 2013 đến nay, cán
bộ mặt trận đã trực tiếp vận động người
dân hiến đất, ngày công lao động, đóng
góp trên 350 triệu đồng để bê tông hóa
9,4km đường nội thôn, 6,5km “thắp
sáng đường quê” và xây dựng các công
trình nhà văn hóa thôn, xóm. Cùng với
sự hỗ trợ của cấp trên Ban công tác
Mặt trận các KDC đã phát động kêu gọi

sự ủng hộ của bà con trong các họ tộc
cùng chung tay góp sức để xây dựng 3
ngôi nhà Đại Đoàn kết cho người nghèo
và 35 ngôi nhà tình nghĩa dành cho các
thương, bệnh binh với tổng giá trị gần
1 tỷ đồng.
Để có được đội ngũ cán bộ mặt
trận hoạt động sôi nổi và hiệu quả như
hiện nay, trước hết Mặt trận huyện
Vĩnh Linh đặc biệt quan tâm đến công
tác tập hợp, tuyển chọn đội ngũ cán bộ
có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đã
trải qua quá trình rèn luyện và trưởng
thành từ phong trào quần chúng, được
nhân dân tín nhiệm, tin yêu để tham
gia vào hoạt động mặt trận, làm hạt
nhân cho các phong trào. Tính đến
nay, toàn huyện có tổng số 684 ủy
viên MTTQVN các cấp; trong đó có 261
người trình độ sơ cấp, 82 Trung cấp và
331 Cao đẳng, Đại học.
Với mục tiêu không ngừng nâng
cao năng lực, trình độ chuyên môn
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nghiệp vụ và chính trị cho đội ngũ
cán bộ mặt trận, hằng năm UBMT cấp
huyện đã phối hợp với UBMT tỉnh và
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện
mở từ 1-2 lớp tập huấn cho cán bộ
mặt trận từ Ban công tác Mặt trận cơ
ở trở lên; 100% cán bộ chuyên trách
cấp huyện được bồi dưỡng đúng theo
quy định. Nhờ đó về trình độ chính
trị có 414 người đạt trình độ Sơ cấp,
261 Trung cấp và 4 cao cấp. Công tác
kiện toàn tổ chức bộ máy cũng được
Mặt trận các cấp quan tâm chú trọng
và xem đây là nhiệm vụ hàng đầu để
tạo ra sự thống nhất, ổn định hoạt
động nhất là khi có sự thay đổi về
nhân sự. Cụ thể như trong đợt sáp
nhập đơn vị hành chính vừa qua, ngay
sau kì họp HĐND lần thứ nhất các xã
mới sáp nhập diễn ra thành công, các
tổ chức Mặt trận cũng nhanh chóng
được kiện toàn và ra mắt đi vào hoạt
động theo đúng thời gian quy định.
Tại đơn vị hành chính mới là thị trấn
Cửa Tùng, đội ngũ cán bộ Mặt trận
cũng góp công không nhỏ vào việc
hoàn thành một cách thuận lợi công
tác sáp nhập. Theo đề án, Vĩnh Tân
sáp nhập vào thị trấn Cửa Tùng; như
nhiều đơn vị khác, ban đầu công tác
sáp nhập cũng gặp phải không ít khó
khăn mà nhất là vấn đề dôi dư cán bộ,
bởi toàn huyện Vĩnh Linh có gần 80
cán bộ dôi dư thì riêng xã Vĩnh Tân
và Cửa Tùng có đến gần 20 cán bộ.
Hiểu được tâm lý chung, cán bộ Mặt
trận của hai đơn vị đã đã tích cực phối
hợp nắm bắt tâm tư nguyện vọng của
từng người; đồng thời không ngừng
vận động, tuyên truyền giúp cán bộ,
đảng viên hiểu hơn về chủ trương, từ
đó làm cho cán bộ thông suốt và người
dân tin tưởng, đồng thuận. Một vấn đề
khác đó là việc đặt tên cho đơn vị mới,

không như các xã khác khi sáp nhập
tên gọi mới được thống nhất trên cơ sở
kết hợp giữa 2 tên gọi cũ, riêng tại đây
phương án được xác định với tên gọi
là thị trấn Cửa Tùng. Với hơn 70 năm
lịch sử của xã Vĩnh Tân thì đây là một
những nỗi băn khoăn lớn của người
dân; đáng ngạc nhiên là tỷ lệ đồng
thuận của cử tri về phương án đặt tên
này lại đạt tỷ lệ cao nhất trong toàn
huyện. Được biết để có được sự đồng
thuận cao như vậy, chính quyền địa
phương đã giao nhiệm vụ cụ thể cho
đội ngũ cán bộ mặt trật trong việc lồng
ghép tuyên truyền, tổ chức các cuộc
họp bàn lấy ý kiến và để phân tích lý
giải cho người dân hiểu; đồng thời
cũng kiên trì vận động theo phương
châm “mưa dầm thấm thấm lâu”, “đi
từng ngõ gõ từng nhà”.
Song song với đó, Uỷ ban MTTQVN
huyện đã tham mưu, chỉ đạo và hướng
dẫn Mặt trận cơ sở không ngừng kiện
toàn Ban công tác Mặt trận ở tất cả các
khu dân cư; trong đó đảm bảo từ 7-10
thành viên với nhiều cá nhân tiêu biểu
là những người có uy tín trong cộng
đồng dân cư, các cá nhân sản xuất
kinh doanh giỏi. Ngoài ra đến nay, tất
cả các Ban công tác Mặt trận đã ban
hành quy chế hoạt động có những quy
định cụ thể về mối quan hệ, nhiệm vụ
của từng thành viên trong ban công
tác để gắn trách nhiệm trực tiếp. Hằng
quý, các địa phương đã duy trì tổ chức
các buổi giao ban giữa lãnh đạo cấp ủy
đảng, chính quyền với đội ngũ Bí thư
chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận
để kịp thời trao đổi thông tin 2 chiều,
nắm mọi tư tưởng, nguyện vọng của
nhân dân và giải quyết những khó
khăn vướng mắc. Đặc biệt, bên cạnh
việc củng cố và kiện toàn đội ngũ cán
bộ mặt trận cấp cơ sở theo hướng nâng

cao chất lượng, mở rộng đối tượng,
cơ cấu thành phần, các cấp Mặt trận
đã mạnh dạn trẻ hóa đội ngũ cán bộ,
đưa những cán bộ trẻ tuổi có năng lực,
phẩm chất đạo đức tốt vào giữ những
chức vụ chủ chốt của Mặt trận cấp
cơ sở. Đây cũng chính là một trong
những nhân tố quan trọng góp phần
thúc đẩy các phong trào, hoạt động trở
nên sôi nổi, năng động hơn. Ngoài ra,
công tác nêu gương, khen thưởng cán
bộ mặt trận tiêu biểu hằng năm cũng
được xem là một trong những giải pháp
quan trọng nhằm khuyến khích, động
viên và nhân rộng các điển hình tiêu
biểu, làm động lực cố gắng cho đội ngũ
cán bộ. Riêng trong nhiệm kỳ vừa qua,
toàn huyện có 1 cá nhân được tặng
thưởng Huân chương Lao động hạng
Nhì, 1 cá nhân được Thủ tướng Chính
phủ tặng Bằng khen, 185 cá nhân được
tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại
đoàn kết dân tộc”, hàng trăm lượt tập
thể cá nhân được tặng Bằng khen của
UBTWMTTQ Việt Nam, UBND, UBMT
tỉnh và UBND, UBMT huyện. Đây không
chỉ là vinh dự mà còn là sự ghi nhận
của cấp trên đối với những đóng góp
của đội ngũ cán bộ công tác Mặt trận
tại địa phương.
Với mục tiêu không ngừng nâng
cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công
tác Mặt trận, thời gian tới, Ủy ban MTTQ
huyện sẽ tiếp tục đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động; tập trung xây
dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm
chất, năng lực và uy tín, ngang tầm
nhiệm vụ. Qua đó đóng góp tích cực
trong công tác xây dựng chính quyền cơ
sở vững mạnh, giữ vững ổn định chính
trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương,
xây dựng và duy trì các cuộc vận động,
phong trào thi đua yêu nước ở tất cả
khu dân cư./.
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				 Công tác mặt trận
MINH PHÚC

Bén duyên với công tác Mặt trận ngay từ khi tỉnh nhà mới được tái lập đến nay, anh Hồ Văn Bền Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đakrông được biết đến là một người cán bộ Mặt trận năng
động, đầy nhiệt huyết và trách nhiệm. Trên mọi nẻo đường của những bản làng xa xôi của huyện
miền núi Đakrông, dấu chân anh vẫn miệt mài đến với bà con các dân tộc để làm tốt công tác vận
động thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần cùng
Đảng bộ và nhân dân xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

Đ

ược giới thiệu là
đại biểu chính thức
tham gia Đại hội
Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam toàn quốc năm
2020 đó chính là phần thưởng ghi
nhận sự đóng góp của anh trong
công tác Mặt trận của tỉnh Quảng
Trị nói chung và huyện Đakrông
nói riêng. Anh khá khiêm tốn khi
nói về mình, chỉ nói nhiều hơn về
thành tích tập thể, nhưng trong
đôi mắt anh luôn ánh lên một nụ
cười hồn hậu đúng chất của một
người con Vân Kiều mang họ Hồ
của Bác.
Ngay từ những năm đầu tái lập
tỉnh, anh tham gia công tác Mặt trận
tỉnh, năm 1996, khi huyện Đakrông
được thành lập anh cùng với nhiều
cán bộ khác được tăng cường làm
cán bộ khung cho huyện còn non
trẻ. Buổi đầu của huyện mới thành
lập, nhiều khó khăn bủa vây, song
ý chí của con người ấy vẫn tràn
đầy, từng bước vượt lên khó khăn
cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà tổ
chức giao phó.
Sau một thời gian công tác,
anh được chuyển hẳn về làm
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Anh Hồ Văn Bền trao quà động viên hộ gia đình dân tộc nghèo
bị ảnh hưởng bởi thiên tai - Ảnh TL

chuyên trách Mặt trận huyện từ
năm 2003 cho đến nay. Và trong
khoảng thời gian này, anh đã thể
hiện là một người đi đầu, luôn tiên
phong trong công tác Mặt trận, anh
đến với những bản làng xa xôi,
anh đến với bà con vùng biên giới,
đến với những người nghèo, đến
những “điểm nóng” về an ninh trật
tự… để tìm hiểu, lắng nghe và bàn
những giải pháp tích cực giải quyết
vấn đề theo đúng chủ trương của
Đảng và Nhà nước.
Anh đã cùng với Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
huyện tích cực đẩy mạnh công tác

tuyên truyền, vận động sâu rộng
trong các tầng lớp nhân dân thi
đua phát triển sản xuất kinh doanh
giỏi, tham gia gìn giữ an ninh trật
tự tại địa phương, đặc biệt tại các
địa bàn tuyến biên giới để giúp bà
con cải thiện đời sống, giữ gìn trật
tự nơi biên cương Tổ quốc, cảnh
giác cao trước mọi âm mưu phá
hoại tình đoàn kết Việt – Lào.
Hàng năm xây dựng kế hoạch
cụ thể, phối hợp với các tổ chức
thành viên, uỷ viên để phát động
và vận động nhân dân hưởng ứng
các cuộc vận động, các phong trào
thi đua yêu nước, cùng với cả hệ
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thống chính trị của huyện tăng
cường phát huy sức mạnh khối đại
đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng
thuận trong xã hội, ra sức thi đua
thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu,
mục tiêu phát triển kinh tế hàng
năm của huyện.
Anh không quản vất vả
trong việc vận động triển khai
có hiệu quả cuộc vận động toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hoá ở khu dân cư, gắn với
phong trào thi đua "Chung sức
xây dựng nông thôn mới", nay là
cuộc vận động "Toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới và
đô thị văn minh". Với phương
châm lấy sức dân để xây dựng
cho dân, xác định rõ vai trò
trách nhiệm của người dân vừa
là chủ thể vừa là người hưởng
lợi trong chương trình xây dựng
nông thôn mới, nhiều hình thức
tuyên truyền phong phú được
triển khai, trong đó, chú trọng
công tác vận động có chiều sâu
và những việc làm cụ thể, thiết
thực, nêu gương sáng, mô hình
hay. Từ đó đã làm chuyển biến
mạnh mẽ nhận thức của cán bộ và
nhân dân trong huyện, và đã có
nhiều hộ gia đình tự nguyện đóng
góp tiền của, công sức, tự nguyện
hiến hàng ngàn mét vuông đất để
làm đường, nhà sinh hoạt cộng
đồng. Điển hình như các hộ gia
đình ông Hồ Thủy - thôn A La,
xã A Ngo đã hiến trên 3.000 m2
đất, gia đình chị Hồ Thị Cương
- thôn Tà Lêng, xã Đakrông hiến
1.800m2, hộ gia đình ông Hồ Văn
Luynh hiến 3.000m2 đất để làm
đường giao thông nông thôn…
góp phần tích cực trong việc thay

đổi diện mạo nông thôn, đoàn kết
xây dựng nông thôn mới.
Là trưởng Ban vận động quỹ
“Ngày vì người nghèo” của huyện,
anh đã chỉ đạo và phối hợp với các
tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận
động và đã triển khai cuộc vận
động “Ngày vì người nghèo” đến
tất cả các cơ quan, đơn vị, trường
học, các địa phương và tầng lớp
nhân dân ở các khu dân cư. Làm
cho mọi người hiểu rõ ý nghĩa của
cuộc vận động, từ đó nhân dân
hưởng ứng với tinh thần tích cực,
tự nguyện, thông qua các phương
tiện thông tin đại chúng, thông
qua các buổi sinh hoạt ở khu dân
cư đã khơi dậy truyền thống đoàn
kết, tương thân, tương ái giúp đỡ
người nghèo. Cuộc vận động xây
dựng quỹ “Ngày vì người nghèo”
đã tạo ra không khí sôi nỗi và thiết
thực đã huy động được nguồn lực
giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo
thoát nghèo, mang lại niềm vui,
niềm hành phúc cho hàng trăm
người nghèo, hộ nghèo vươn lên
sống hoà nhập cùng cộng đồng.
Chỉ tính riêng trong 5 năm trở lại
đay, quỹ “Ngày vì người nghèo”
huyện đã tiếp nhận và vận động
hơn 3 tỷ đồng để tiến hành xây
dựng và sửa chữa 47 nhà đại đoàn
kết, hỗ trợ thưng che nhà dột nát,
tặng quà tết cho các hộ gia đình
nghèo nhân dịp tết cổ truyền và
ngày hội đại đoàn kết toàn dân
tộc… Với những hoạt động thiết
thực, cuộc vận động “Ngày vì
người nghèo” ở huyện miền núi
Đakrông đã thật sự đi vào lòng
dân, được nhân dân đồng tình ủng
hộ và tạo được sự đồng thuận cao
trong xã hội.

Không dừng lại ở đó, mỗi
khi địa phương bị thiên tai, lũ lụt,
anh tích cực vận động các tổ chức,
cá nhân và cùng đến với những
bà con dân tộc, động viên, hỗ trợ
những phần quà thiết yếu hết sức
ý nghĩa để giúp bà con vượt qua
hoạn nạn, nhanh chóng ổn định
cuộc sống.
Ngoài ra, để phát huy tính
chủ động của Mặt trận các cấp,
bản thân anh đã mạnh dạn đề xuất
với cấp uỷ đảng, phối hợp với
chính quyền, các tổ chức thành
viên nhằm tạo sự chuyển biến
mạnh mẽ về nhận thức, thống
nhất lãnh đạo đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động, góp phần
thực hiện tốt chính sách an sinh xã
hội. Vì vậy hàng năm chất lượng
các phong trào thi đua yêu nước
được nâng lên, ngày càng nhiều
gia đình đạt danh hiệu "Gia đình
văn hoá", nhiều khu dân cư văn
hoá xuất hiện và đời sống vật chất,
tinh thần của bà con các dân tộc
dần được nâng cao.
Với những thành tích của
mình, anh đã được các cấp,
ngành ghi nhận như danh hiệu
điển hình tiên tiến trong phong
trào thi đua yêu nước giai đoạn
2010 -2015 của tỉnh Quảng Trị,
được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy
ban dân tộc tặng bằng khen xuất
sắc trong thực hiện công tác dân
tộc và chính sách dân tộc của
Đảng và Nhà nước nhân dịp Đại
hội đại biểu các dân tộc thiểu số
tỉnh Quảng Trị lần thứ III… Anh
xứng đáng là lá cờ đầu trong công
tác Mặt trận nơi huyện vùng cao
Đakrông./.
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PHẠM THỊ TUYẾT
UVTT, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hải Lăng

T

rong những năm
qua, cán bộ UBMT
các xã, thị trấn,
Ban công tác Mặt trận các Khu
dân cư trên địa bàn huyện Hải
Lăng luôn tích cực học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh bằng
những việc làm cụ thể, hiệu
quả thiết thực. Tiêu biểu có
ông Hoàng Liêm - Trưởng ban
công tác Mặt trận, GĐ HTX
Xuân Lâm, xã Hải Lâm là một
trong những cán bộ Mặt trận
được người dân tín nhiệm và
yêu quý.
Vốn là người nhiệt tình,
năng nổ, trách nhiệm với cộng
đồng nên ngay sau khi hoàn
thành nghĩa vụ quân sự trở về
quê hương, ông Hoàng Liêm
đã tích cực tham gia công
tác xã hội của địa phương.
Được sự tín nhiệm của người
dân, ông nhận nhiệm vụ làm
Trưởng ban kiểm soát cán bộ
thôn và đến năm 1998 ông
được bầu làm Trưởng ban
công tác mặt trận thôn rồi GĐ
HTX nông nghiệp. Đã nhiều
năm phục vụ trong quân ngũ,
với tinh thần của người chiến
sỹ bộ đội Cụ Hồ, suốt những
năm qua, ông luôn tận tụy,
gắn bó, trách nhiệm với công
việc được giao. Ông luôn rèn
luyện tu dưỡng đạo đức cách
mạng có lối sống lành mạnh đi
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Ông Hoàng Liêm (ngoài cùng, bên trái) - Trưởng Ban công tác Mặt
trận, Giám đốc HTX Xuân Lâm, xã Hải Lâm - Ảnh PTT

đầu trọng mọi công tác, thực
hiện tốt các quy định của pháp
luật, nội quy, quy định của địa
phương. Xây dựng khối đại
đoàn kết toàn dân, thực hành
tiết kiệm chống lãng phí, tham
ô. Ra sức học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh, tích cực học hỏi
về chuyên môn nghiệp vụ để
nâng cao nhận thức đáp ứng
được yêu cầu nhiệm vụ đặt
ra trong giai đoạn mới. Phát
huy tinh thần làm chủ của
nhân dân. Với vai trò Trưởng
ban công tác Mặt trận, ông
đã tích cực tuyên truyền đưa
các chủ trương đường lối của
Đảng, chính sách pháp luật
của Nhà nước tới các tổ chức

chính trị xã hội và người dân
để các tầng lớp nhân dân nắm
rõ và thực hiện; Thường xuyên
cùng lực lượng công an tuyên
truyền, vận động các hộ dân
ký cam kết không buôn bán,
vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo
nổ; tuyên truyền để mọi người
dân nâng cao nhận thức và
giáo dục con cháu không vi
phạm pháp luật, mắc vào tệ
nạn xã hội; tham gia hòa giải
thành công các vụ mâu thuẫn
ở trong thôn... Một trong
những hoạt động nổi bật của
công tác Mặt trận ở Khu dân
cư Xuân Lâm trong thời gian
qua là công tác vận động nhân
đạo từ thiện, với truyền thống
“Đền ơn, đáp nghĩa” với đạo
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lý “Uống nước nhớ nguồn”;
tương thân, tương ái “Chung
tay vì người nghèo”. Tỷ lệ hộ
nghèo xuống còn 4,3%, số hộ
nghèo chủ yếu là tuổi già yếu,
tàn tật, không có sức lao động.
Chương trình xóa nhà tạm đến
nay cơ bản được hoàn thành.
Vận động Nhân dân tichas
cực hưởng ứng Cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam”. Đặc biệt thôn
Xuân Lâm là một trong những
KDC đi đầu trong thực hiện
nếp sống văn minh trong việc
tang. Năm 1998, thôn Xuân
Lâm bắt đầu thực hiện việc tổ
chức đám tang không tổ chức
ăn uống linh đình, không để thi
hài quá 48 tiếng trong nhà và
đến năm 2019 thực hiện không
rải vàng mã trên đường làng
ngõ xóm, không nhảy âm công
khi đưa tang đã nhận được sự
đồng tình, hưởng ứng của các
ban, ngành đoàn thể và của
nhân dân, đến nay đã đi vào
nền nếp. Trong những năm qua
KDC không có đơn thư khiếu
kiện vượt cấp.
Ngoài vai trò là Trưởng
ban công tác mặt trận ông còn
làm GĐ HTX, ông đã cùng
Khu dân cư xác định kinh tế
mũi nhọn của Xuân Lâm là
nông-lâm thủy sản và với một
số cây, con chủ lực, kết hợp
dịch vụ khác. Ông tập trung
tuyên truyền vận động nhân
dân phát triển sản xuất, trong
đó chú trọng đẩy mạnh phát
triển kinh tế trang trại vùng gò

đồi theo hướng chuyên canh
và thâm canh, đầu tư cải tạo
hồ đập, tận dụng diện tích mặt
nước để phát triển nuôi cá nước
ngọt, các mô hình trang trại
tổng hợp mức thu nhập bình
quân đạt từ 150 đến 200 triệu
đồng/năm/trang trại. Trong
năm qua đã phát triển 21 mô
hình gồm các mô hình nuôi
gà trên 200 con, mô hình sen
cá 7ha thu nhập bình quân đạt
1.042 tỷ đồng; mô hình trồng
cây ăn quả,… Đồng thời, vận
động bà con nhân dân chăm sóc
diện tích cây cao su hiện có.
Ông đã chỉ đạo thành lập
được tổ HTX Sen - Cá với 7
thành viên, bước đầu hoạt
động rất hiệu quả. Trong thời
gian tới, Tổ hợp tác sẽ đầu tư
máy tách vỏ, tim sen, đóng gói
hạt sen thành phẩm để cung cấp
cho các cửa hàng lớn và siêu
thị trong nước. Nhờ vậy kinh
tế của thôn không ngừng được
phát triển, cơ cấu kinh tế từng
bước được chuyển đổi trên các
ngành, các lĩnh vực, thu nhập
bình quân đầu người luôn cao
hơn năm trước. Tổng giá trị sản
xuất năm 2019 ước đạt 32 tỷ
đồng; thu nhập bình quân đầu
người 50 triệu đồng. Bình quân
lương thực đầu người: 1.000kg.
Cơ cấu giá trị trồng trọt ước đạt
8,0 tỷ đồng. Lâm nghiệp: 3.9
tỷ đồng. Nghề nghiệp dịch vụ
khác: 14.8 tỷ đồng. Về chăn
nuôi: Đàn trâu bò, gia cầm đều
tăng, nhờ vậy năm qua tỷ suất
phát triển giá trị kinh tế tăng rỏ

rệt đạt 5.3 tỷ đồng.
Trong cuộc sống thường
nhật, ông Hoàng Liêm luôn
hoàn thành tốt vai trò của người
chồng, người cha và người
ông mẫu mực. Mặc dù việc
công bận rộn đã chiếm hầu hết
thời gian của ông, nhưng mỗi
khi có thời gian dành cho gia
đình ông lại luôn tay luôn chân
không để mình ngơi nghỉ. Với
suy nghĩ: muốn người dân làm
và nghe theo mình thì trước
hết bản thân phải gương mẫu,
đi đầu trong mọi lĩnh vực, do
đó ông luôn cố gắng xây dựng
đời sống kinh tế ngày một phát
triển để bảo đảm cuộc sống ấm
no cho gia đình, dạy bảo con
cháu những điều hay lẽ phải,
lấy phẩm chất đạo đức làm
chuẩn mực của cuộc sống. Vì
vậy bản thân ông và mọi người
trong gia đình luôn được nhân
dân trong khu dân cư quý mến.
Nhiều năm liền, gia đình ông
được công nhận là Gia đình
văn hóa; ông đã nhận được
Giấy khen của UBND huyện,
của UBMT huyện và UBND
xã.
Trong thành tích chung
của xã Hải Lâm nhiều năm
qua, có sự đóng góp nhiệt tình
trách nhiệm của ông Hoàng
Liêm, một cán bộ Mặt trận
hết lòng vì phong trào. Ông
Hoàng Liêm xứng đáng là một
trong những tấm gương điển
hình trong việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh./.
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Quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ
- Hồ Chí Minh 20 tháng 11 năm cũ,
Giặc Pháp nhảy dù Điện Biên Phủ.
Hăm mốt tiểu đoàn tinh nhuệ nhất,
Xe tăng, súng lớn đầy chồng chất.
Chúng khoe rằng: “kế hoạch Nava
Thật là mạnh dạn và tài hoa.
Phen này Việt Minh phải biết tay,
Quan thầy Mỹ thì vui lòng thay!”
Các báo phản động khắp thế giới
Inh ỏi tâng bốc Nava tới.
Bên ta thì:
Bộ đội, dân công quyết một lòng,
Xẻ non, đắp suối, vượt qua sông,
Khắc phục khó khăn và hiểm trở;
Đánh cho giặc tan mới hả dạ;
Lặng lẽ chuẩn bị suốt tháng ngày,
Không quản gian khổ và đắng cay;
Quyết tâm làm cho tròn nhiệm vụ,
Đã hứa với Bác, Đảng, Chính phủ.

Đường lên Điện Biên Phủ hôm nay

TỔ QUỐC !
Thơ Phạm Hồng Giang
Con đã viết bài ca mừng đất nước.
Tổ quốc mình đẹp lắm bốn nghìn năm.
Đã qua rồi bao ngày tháng khó khăn.
Vẫn vững tin tự hào người con Việt.
Bẩy mươi năm bao chiến công oanh liệt.
Gìn giữ non sông tiêu diệt kẻ thù.
Cho muôn đời đất nước ngọt lời ru.
Hai tiếng Việt Nam đời đời vĩnh cửu.
Trời tháng tám mùa thu này mát dịu.
Nắng Ba Đình nặng trĩu những yêu thương.
Bảy mươi năm rồi mãi vẫn vấn vương.
Lời của Bác trên quảng trường năm ấy.
Theo chân Bác toàn dân ta đứng dậy.
Dẫu hy sinh hãy giữ lấy hòa bình.
Cho muôn đời con cháu hưởng bình minh.
Cho non sông thấm đượm tình nhân ái.
Để bắc nam nối liền về một dải.
Đất nước mình .....
Mãi mãi....
Trọn niềm vui !
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13 tháng 3 ta tấn công,
Giặc còn ở trong giấc mơ nồng:
“Mình có thầy Mỹ lo cung cấp;

Máy bay cao cao, xe tăng thấp,
Lại có Nava cùng Cô nhi,
Những tay tướng giỏi nắm chỉ huy.
Chúng mình chuyến này nhất định thắng,
Việt Minh ắt thua chạy quýnh cẳng”.
Hơn 50 ngày, ta đánh đồn,
Ta chiếm một đồn lại một đồn,
Quân giặc chống cự tuy rất hăng,
Quân ta anh dũng ít ai bằng.
Nava, Cônhi đều méo mặt,
Quân giặc tan hoang ta vây chặt.
Giặc kéo từng loạt ra hàng ta.
Quân ta vui hát “khải hoàn ca”.
Mười ba quan năm đều hàng nốt,
Tên tướng chỉ huy cũng bị nhốt.
Một vạn sáu ngàn tên giặc Tây,
Đều là tù binh hoặc bỏ thây.
Thế là quân ta đã toàn thắng
Toàn thắng là vì rất cố gắng.
Chiến sĩ viết thư dâng Cụ Hồ:
“Xin Bác vui lòng mà nhận cho
Món quà chúc thọ sinh nhật Bác,
Chúng cháu cố gắng đã sắm được”.

NGÀY ĐỘC LẬP TỰ DO, NGÀY 2-9

Thơ Phạm Quang Thu

“Không thể nói Trời không trong hơn
Khi Đoàn quân tiến về Hà Nội”
Ba mươi sáu Phố phường thành hội
Đất nước tôi- Tiếng nói hòa bình.
Ngày 2-9 khởi đầu cuộc chiến chinh
Độc lập, Tự do, Hòa Bình ,Thống nhất
Ngày 2-9, Đất nước Thơ và Nhạc
Đất nước hồng tươi, nét Bác Hồ cười!
Tôi lớn lên , Đất nước tuổi đôi mươi
Đất nước của trăm triệu người dũng cảm
Đất nước trải qua bom rơi lửa đạn
Và Tình yêu ngàn vạn trái tim yêu.
Đất nước tôi, Đất nước đẹp yêu kiều
Cánh cò trắng với bao nhiêu đồng lúa ngát
Đất nước tôi, luôn cất cao tiếng hát
Tiếng hát tự hào, dào dạt ý thơ ca.
Ngày Tuyên ngôn độc lập hóa lời ca
Ngày chiến thắng vỡ òa Tình yêu nước
Đất nước tôi, hòa bình không thẳng bước
Lửa chiến tranh không thắng được chí quyết tâm.
Xin gửi về ngày Độc lập xa xăm
Triệu trái tim cánh chim bằng mơ ước
Tôi viết bài thơ ngợi ca Tổ Quốc
Ngày 2-9 nhịp theo bước Quân hành.
Xin nghiêng mình trước Tiền nhân, các chị, các anh
Đã dâng hiến máu mình cho Dân tộc
Cả ngàn năm vọng Tuyên ngôn Độc lập
Đất Vạn xuân, bất chấp mọi quân thù!

Hồ Gươm - Hà Nội

