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XÃ LUẬN

VINH QUANG 91 NĂM
TRUYỀN THỐNG MTTQ VIỆT NAM

N

gày 18/11/1930,
Hội Phản đế đồng
minh được thành
lập, đây là hình thức đầu tiên của
Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt
Nam - nay là Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam. Trải qua 91 năm ra
đời và phát triển, với nhiều tên
gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam do Đảng Cộng sản
Việt Nam và Bác Hồ sáng lập,
lãnh đạo và rèn luyện, Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam đã phát huy
truyền thống đoàn kết quý báu
của dân tộc ta, nhân lên gấp bội
tinh thần yêu nước của mọi người
Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các
tầng lớp nhân dân trong Mặt trận
thành một lực lượng hùng mạnh
để đánh đuổi thực dân, đế quốc,
giành độc lập dân tộc, thống nhất
đất nước, bảo vệ vững chắc tổ
quốc xã hội chủ nghĩa, đem lại tự
do, hạnh phúc cho đồng bào.
Cùng với quá trình phát triển
của cách mạng Việt Nam qua
từng thời kỳ, Mặt trận đã không
ngừng được củng cố, mở rộng
với những hình thức tổ chức và
tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ cách mạng của
mỗi giai đoạn lịch sử và đã có
những cống hiến xứng đáng vào
sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở
thành một trong những nhân tố
quyết định thắng lợi của cách
mạng Việt Nam.
Tại Quảng Trị, ngay từ
những năm 1930-1931, các tổ
chức quần chúng như: Công hội
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đỏ, Nông hội đỏ, Cứu tế đỏ, Phụ
nữ liên hiệp hội, Thanh niên cộng
sản đoàn được xây dựng và phát
triển rộng rãi, thu hút hàng vạn
hội viên tham gia. Các phong trào
đấu tranh đòi tăng lương, giảm
giờ làm, chống sưu cao, thuế
nặng... diễn ra mạnh mẽ. Tháng
8 năm 1945, Uỷ ban Mặt trận
Việt Minh tỉnh Quảng Trị được
chính thức thành lập. Từ đây, các
phong trào cách mạng được phát
triển rộng khắp ở các làng xã,
Mặt trận đã tập hợp, tổ chức nhân
dân kết hợp các phương thức đấu
tranh cùng cả nước giành được
thắng lợi này qua thắng lợi khác.
Từ sau năm 1975, MTTQ
Việt Nam tỉnh Quảng Trị
(1975-1976), sau này là MTTQ
Việt Nam tỉnh Bình-Trị-Thiên
(1976-1989), tiếp tục động viên
các tầng lớp nhân dân thông qua
các phong trào hành động cách
mạng trong lao động sản xuất,
khắc phục hậu quả chiến tranh,
tạo sự ổn định và phát triển kinh
tế-xã hội trong toàn tỉnh.
Tỉnh nhà được tái lập
(01/7/1989), dưới sự lãnh đạo
của BCH tỉnh Đảng bộ, qua các
thời kỳ Đại hội của Mặt trận tỉnh,
tổ chức Mặt trận tiếp tục được
củng cố và mở rộng đến địa bàn
khu dân cư; đội ngũ làm công
tác Mặt trận từng bước nâng cao
về phẩm chất chính trị và năng
lực, trình độ, đáp ứng với yêu
cầu của nhiệm vụ mới. Nội dung
và phương thức hoạt động Mặt

trận ngày càng được đổi mới,
đa dạng hoá các hình thức tập
hợp quần chúng, góp phần quan
trọng vào việc thực hiện thắng
lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà
Đảng bộ tỉnh đã đề ra trong từng
giai đoạn cách mạng.
Trước yêu cầu của nhiệm
vụ trong thời kỳ mới, Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh tích cực
tuyên truyền, vận động nhân dân
thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XVII; Thực hiện và phát huy
rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa,
quyền làm chủ và vai trò tự quản
của nhân dân; phát huy sức mạnh
đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố,
nâng cao niềm tin của nhân dân,
tăng cường đồng thuận xã hội;
tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung,
phương thức hoạt động của Mặt
trận. Đặc biệt làm tốt công tác vận
động, hỗ trợ nhân dân khắc phục
hậu quả thiên tai, quyên góp, ủng
hộ, hỗ trợ kinh phí, vật tư, trang
thiết bị y tế, lương thực, thực
phẩm cho công tác phòng, chống
dịch Covid -19.
Với lịch sử 91 năm vẻ vang,
chúng ta rất đỗi tự hào vì sự lớn
mạnh và phát triển không ngừng
của tổ chức Mặt trận Dân tộc
Thống nhất Việt Nam, truyền
thống đó sẽ mãi là tiền đề, là hành
trang trên con đường đi tới góp
phần mạnh mẽ trong công công
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH QUẢNG TRỊ
VỚI NHỮNG DẤU ẤN ĐẬM NÉT TRONG PHÁT HUY SỨC MẠNH
ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
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ục tiêu xây
dựng, phát huy
sức mạnh khối
đại đoàn kết toàn dân luôn
được các cấp ủy, chính quyền,
MTTQ và các tầng lớp Nhân
dân trong tỉnh quan tâm thực
hiện. Dưới sự lãnh đạo trực
tiếp, toàn diện của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp tích
cực, hiệu quả của Đoàn Đại
biểu Quốc hội, HĐND, UBND
tỉnh, MTTQ các cấp luôn thể
hiện vai trò là “cầu nối” giữa
Đảng, chính quyền với Nhân
dân; đồng lòng, đồng sức vượt
qua khó khăn do ảnh hưởng
của thiên tai, dịch bệnh, góp
phần tích cực ổn định xã hội,
phục hồi và phát triển kinh tế
với nhiều dấu ấn đậm nét trong
phát huy sức mạnh quần chúng
nhân dân.
Những đợt lũ lịch sử tháng
10 năm 2020 đã để lại hậu quả
hết sức nghiêm trọng về tính
mạng, tài sản của nhân dân và
nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh:
57 người chết và mất tích, 53
người bị thương; 110.842 lượt
nhà dân bị ngập sâu dài ngày,
trong đó có 3.365 nhà dân bị

ĐÀO MẠNH HÙNG
UVBTVTU, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Lãnh đạo tỉnh tiếp nhận ủng hộ chương trình "San sẻ yêu thương"
hỗ trợ bà con Quảng Trị do dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh và
các tỉnh phía nam - Ảnh: NP

đổ sập và hư hỏng nặng; sản
xuất nông nghiệp bị thiệt hại
nặng nề; rất nhiều công trình
hạ tầng giao thông, thuỷ lợi,
y tế, xây dựng, trường học, hệ
thống điện, thông tin liên lạc,
nước sinh hoạt nông thôn bị hư
hỏng. Trong bộn bề khó khăn
sau thiên tai chưa thể khắc
phục, dịch bệnh Covid-19 liên
tục ảnh hưởng làm đình trệ
mọi hoạt động sản xuất, đời
sống sinh hoạt của người dân,
khó khăn lại chồng khó khăn
cho mỗi con người, mỗi gia
đình từ đầu năm 2021 đến nay.

Thực tiễn tình hình năm
2021 đòi hỏi mỗi cấp, mỗi
ngành cần chủ động điều chỉnh
các trọng tâm hoạt động nhằm
thực hiện hiệu quả nhất “mục
tiêu kép” trên địa bàn tỉnh là
khắc phục hậu quả thiên tai,
dịch bệnh và phát triển kinh tế.
Cụ thể hóa các nội dung lãnh
đạo, chỉ đạo của BCH, BTV
Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy
ban MTTQVN tỉnh đã hiệp
thương thống nhất với các
tổ chức chính trị, thống nhất
Chương trình phối hợp với
UBND tỉnh trong thực hiện
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nhiệm vụ vận động, tập hợp
sức mạnh đoàn kết toàn dân,
xác định công tác an sinh xã
hội là một trong những nhiệm
vụ quan trọng cần tập trung
trong năm 2021. Làm tốt công
tác an sinh xã hội để đảm bảo
sớm ổn định cuộc sống người
dân sau thiên tai, ứng phó và
thích ứng hiệu quả với đại dịch
Covid-19, duy trì và tiếp tục
phát triển sản xuất kinh doanh.
Qua đó, tạo cơ sở vững chắc
về thế trận lòng dân, trực tiếp
phát huy quyền làm chủ của
nhân dân, tham gia xây dựng
hệ thống chính trị thông qua
bầu cử Quốc hội và HĐND các
cấp, thông qua các hoạt động
xây dựng chính quyền vững
mạnh và hoạt động bảo vệ
quyền lợi, lợi ích chính đáng,
hợp pháp cho người dân.
Với phương châm sáng
tạo, hiệu quả, gần dân, cận
việc; nội dung hai cuộc vận
động lớn của Mặt trận là
“Toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn
minh” và vận động xây dựng
Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ
Cứu trợ đã được hệ thống Mặt
trận và các tổ chức chính trị
xã hội, Hội Chữ thập đỏ, các
tổ chức nhân đạo, từ thiện,
các cấp ngành, các cơ sở tôn
giáo, cán bộ, đảng viên, nhất
là quần chúng nhân dân nhiệt
tình hưởng ứng; mọi hoạt
động, nguồn lực vận động đều
hướng đến động viên, hỗ trợ,
chăm lo cho người nghèo, gia
đình chính sách, các đối tượng
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gặp hoàn cảnh khó trong tỉnh,
bà con đồng hương Quảng Trị
ở các tỉnh phí Nam; một phần
đáng kể nguồn lực vận động
còn được chia sẽ, hỗ trợ các
tỉnh thành trong cả nước đang
gặp khó khăn do ảnh hưởng
của dịch bệnh Covid-19, thể
hiện nghĩa tình, trách nhiệm
của Đảng bộ, chính quyền,
các lực lượng và người dân
Quảng Trị.
Xin nêu ra một vài con
số thống kê thực hiện năm
2021 để thấy kết quả thực hiện
phong trào:
Ngay sau các đợt lũ lịch
sử tháng 10/2020, Mặt trận và
các tổ chức thành viên trong
toàn tỉnh đã phối hợp vận động
và điều phối kịp thời 713.549
suất quà hỗ trợ nhân dân gặp
khó khăn, trị giá 210.760 triệu
đồng. Quỹ cứu trợ tỉnh đã kịp
thời chi 4.200 triệu đồng để
các địa phương thực hiện công
tác cứu trợ nhân dân; hỗ trợ
xây dựng và sửa chữa 126 nhà
dân bị thiệt hại do thiên tai gây
ra với số tiền 5.140 triệu đồng;
hỗ trợ 25.400 triệu đồng để
nhân dân mua giống cây trồng,
vật nuôi khôi phục sản xuất sau
mưa lũ; hỗ trợ sửa chữa, khắc
phục khẩn cấp 48 công trình
dân sinh trị giá 26.368 triệu
đồng; hỗ trợ xây dựng14 công
trình nhà chống lũ cho các địa
phương thường xuyên bị ngập
lụt với tổng trị giá 19.300 triệu
đồng…cùng rất nhiều hỗ trợ
khác từ các quỹ cứu trợ, quỹ
an sinh xã hội khác của các địa

phương, tổ chức.
Quỹ “Vì người nghèo”
các cấp trong tỉnh huy động
được 20.280 triệu đồng; đã hỗ
trợ xây dựng mới, sửa chữa
166 nhà Đại đoàn kết cho
hộ nghèo, trị giá 4.712 triệu
đồng; hỗ trợ học bổng cho
746 em học sinh nghèo, trị giá
401,7 triệu đồng; hỗ trợ khám
chữa bệnh cho 329 người, trị
giá 209,7 triệu đồng; hỗ trợ
khó khăn với 4.737 suất quà
trị giá 2.600 triệu đồng; xây
dựng 01 trường Mầm non với
trị giá 5.000 triệu đồng cùng
nhiều hỗ trợ khác trị giá 1.787
triệu đồng.
Đặc biệt, năm 2021 là năm
dịch bệnh Covid-19 bùng phát
mạnh mẽ trong cả nước, Quảng
Trị cùng nhiều địa phương
chịu ảnh hưởng nặng nề bởi
dịch bệnh. Ngay khi dịch
Covid - 19 bùng phát, hưởng
ứng lời kêu gọi của Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng ngày
30/3/2020; Lời kêu gọi của
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung
ương MTTQ Việt Nam ngày
27/5/2021; Ban Thường trực
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
đã ra Lời kêu gọi phát động
đợt vận động “Toàn dân đoàn
kết phòng, chống dịch Covid
- 19” bắt đầu từ 02/6/2021
đến 31/8/2021. Trong đợt vận
động này, trước tình hình diễn
biến phức tạp về dịch bệnh tại
thành phố Hồ Chí Minh và các
tỉnh phía Nam, UBND tỉnh
và UBMTTQVN tỉnh đã phối
hợp phát động chương trình

“Nghĩa tình Quảng Trị hướng
về Thành phố Hồ Chí Minh và
các tỉnh phía Nam, chung tay
đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”.
Đồng thời, để có thêm nguồn
lực hỗ trợ, động viên bà con
Quảng Trị tại thành phố Hồ
Chí Minh và các tỉnh lân cận
đang gặp rất nhiều khó khăn
trong đời sống do phải thực
hiện cách ly dài ngày theo tinh
thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng
Chính phủ, ngày 4/8/2021
UBND tỉnh và UBMTTQVN
tỉnh phối hợp tổ chức phát
động “Đợt cao điểm vận động,
hỗ trợ người dân Quảng Trị có
hoàn cảnh khó khăn tại thành
phố Hồ Chí Minh và một số
tỉnh lân cận. San sẻ yêu thương
- trao nghĩa tình - tặng niềm tin
chiến thắng”. Qua 3 đợt vận
động, Ban Cứu trợ tỉnh, huyện
đã tiếp nhận sự ủng hộ từ các
tổ chức, đơn vị, cá nhân hơn
9.000 triệu đồng. UBMT các
cấp và các tổ chức thành viên,
các tổ chức tôn giáo, nhà hảo
tâm trên địa bàn đã vận động,
tiếp nhận và chuyển hơn 2.000
tấn hàng hóa hỗ trợ cho người
dân tại Thành phố Hồ Chí
Minh và các tỉnh phía Nam.
Từ nguồn kinh phí vận động
được và nguồn ngân sách, Ban
Cứu trợ tỉnh cùng UBND tỉnh,
các địa phương đã đóng góp
Quỹ vacxin Trung ương với
số tiền 616,8 triệu đồng; hỗ trợ
cơ sở y tế và lực lượng tuyến
đầu, thăm các bệnh nhân nặng
đang chạy thận tại Bệnh viện
TW Huế, Bệnh viện Đa khoa

tỉnh với tổng số tiền 910,9 triệu
đồng; chuyển hỗ trợ người dân
Quảng Trị đang đang lưu trú,
làm việc, học tập tại các tỉnh
phía Nam gặp khó khăn do dịch
bệnh Covid -19 thông qua các
Hội đồng hương và hỗ trợ trực
tiếp cho 17.452 người dân với
tổng số tiền 15.978 triệu đồng.
Những con số nói trên mặc
dù đang còn khiêm tốn so với
nhu cầu người dân đang gặp
khó khăn cần nhiều sự quan
tâm về an sinh xã hội, song
trong bối cảnh bộn bề gian
khó của người dân và doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh, đây
là nguồn lực đóng góp rất lớn,
rất ý nghĩa, thể hiện sự đồng
thuận của người dân, trách
nhiệm của cán bộ, đảng viên,
người lao động, cơ quan, tổ
chức, doanh nghiệp …với tất
cả nghĩa tình, sự sẽ chia của
Quảng Trị với các hoàn cảnh
khó khăn, với các địa phương
bạn. Nói rộng ra, đó là thể
hiện của sức mạnh quần chúng
nhân dân, một sức mạnh vô tận
của tinh thần đoàn kết, hợp tác
giúp cho mỗi hộ nghèo cũng
như quê hương, đất nước khi
cần đến; và khi ý Đảng hợp
lòng dân, khi biết động viên,
tập hợp thì sẽ thành sức mạnh
nội sinh to lớn để vượt qua khó
khăn, thách thức, để đổi mới,
sáng tạo và vươn lên cải tạo
thực tiễn, hướng đến những
mục tiêu tốt đẹp.
Kỷ niệm 91 năm ngày
thành lập Mặt trận dân tộc thống
nhất Việt Nam ( 18/11/1930 -

18/11/2021), những thế hệ Mặt
trận Tổ quốc tự hào với những
cống hiến của mình trong suốt
hơn 90 năm thực hiện sứ mệnh
lịch sử là cơ sở chính trị của
chính quyền nhân dân dưới sự
lãnh đạo của Đảng với những
kết quả vận động, tổ chức,
khơi dậy tinh thần yêu nước,
phát huy sức mạnh vĩ đại của
khối đại đoàn kết dân tộc, kết
hợp sức mạnh dân tộc với sức
mạnh của thời đại, góp sức
đưa sự nghiệp cách mạng Việt
Nam đi từ thắng lợi này đến
thắng lợi khác.
Phát huy cao độ những
thành quả đã đạt được trong
nhiều năm qua, với truyền
thống anh hùng trong kháng
chiến, cần cù, sáng tạo trong
dựng xây quê hương, với
quyết tâm chính trị cao trong
đổi mới và phát triển theo tinh
thần Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm
kỳ 2020 - 2025, Mặt trận Tổ
quốc các cấp trên địa bàn tỉnh
luôn thể hiện quyết tâm mới,
nỗ lực mới trong hoạt động,
sáng tạo, thiết thực, hiệu quả
hơn nữa nhằm tập hợp ngày
càng đông đảo các tầng lớp
Nhân dân trong khối đại đoàn
kết dân tộc; tăng cường mối
quan hệ gắn bó máu thịt giữa
Nhân dân với Đảng và chính
quyền, tạo thành sức mạnh to
lớn để xây dựng quê hương,Tổ
quốc ngày càng vững mạnh,
Nhân dân ngày càng hạnh
phúc, xã hội ngày càng phát
triển, phồn vinh../.
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ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ
CÔNG TÁC MẶT TRẬN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
LÊ HỒNG SƠN
Phó Chủ Tịch Thường Trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam Tỉnh

N

hững năm qua,
Mặt trận Tổ quốc
các cấp trên địa
bàn tỉnh Quảng Trị đã tập trung
đổi mới, nâng cao hiệu quả
công tác Mặt trận, xây dựng
và phát huy sức mạnh khối
đại đoàn kết toàn dân tộc, góp
phần thực hiện thắng lợi các
nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã
hội, quốc phòng, an ninh ở địa
phương. Việc đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động của Mặt
trận Tổ quốc các cấp đã bám sát
vào sự lãnh đạo của các cấp ủy
Đảng, hướng về cơ sở, tham gia
thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ở
địa phương. Từ đầu năm 2016
đến nay, kết quả nổi bật trong
đổi mới, nội dung, phương thức
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc
các cấp trong tỉnh đó là:
Mặt trận Tổ quốc các cấp
trong tỉnh đã tăng cường tập
hợp, phát huy sức mạnh khối
đại đoàn kết toàn dân tộc; đa
dạng hóa các hình thức tập
hợp các tầng lớp nhân dân; đẩy
mạnh các phong trào thi đua
yêu nước, các cuộc vận động
trong các cấp, các ngành và các
tầng lớp nhân dân. Tập trung
tuyên truyền, vận động các cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp
triển khai các giải pháp tháo gỡ
khó khăn, thúc đẩy phát triển
sản xuất kinh doanh; thực hiện
6

Lãnh đạo tỉnh tiếp nhận ủng hộ Chương trình Nghĩa tình Quảng Trị
hướng về thành phố Hồ ChíMinh và các tỉnh phía Nam chung tay
đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

chính sách an sinh xã hội ở
địa phương, phòng chống dịch
bệnh Covid - 19.  
Tăng cường công tác nắm
bắt tình hình tư tưởng nhân dân,
tổ chức các hoạt động giám sát
và phản biện xã hội của Mặt
trận Tổ quốc các cấp. Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp
với các cơ quan tổ chức hội
nghị lấy ý kiến nhân dân (định
kỳ 2 lần/năm) để tập hợp tâm
tư, nguyện vọng của các tầng
lớp nhân dân, trên cơ sở đó kiến
nghị, đề xuất với các cấp, các
ngành tập trung chỉ đạo giải
quyết, nhất là những vụ việc
bức xúc ở cơ sở.
Tập trung kiện toàn tổ chức
hoạt động và nâng cao chất

lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận
các cấp. Rà soát, đánh giá hoạt
động của Ban công tác Mặt trận
khu dân cư; phân công cán bộ
chuyên trách MTTQ tỉnh phụ
trách các địa phương để nắm
bắt, tình hình hoạt động của các
địa phương, cơ sở; tăng cường
trao đổi thông tin giữa Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
với các tổ chức thành viên. Ban
hành “Tiêu chuẩn chức danh
cán bộ Mặt trận các cấp” và
xây dựng quy hoạch cán bộ do
Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc
tỉnh quản lý.
Bên cạnh đó, việc thực hiện
các cuộc vận động, các phong
trào thi đua, công tác dân tộc,
tôn giáo, hoạt động đối ngoại

nhân dân, tham gia xây dựng
Đảng, chính quyền đạt nhiều
kết quả tích cực. Thực hiện
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới, đô
thị văn minh” gắn với chương
trình mục tiêu Quốc gia xây
dựng nông thôn mới, MTTQ
các cấp đã phối hợp vận động
nhân dân tham gia đóng góp
trên 10.000 ngày công, đóng
góp 403,35 tỷ 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
sửa chữa 63 công trình dân
sinh như Trường học, trạm y tế,
đường giao thông nông thôn,
Trung tâm học tập cộng đồng ở
khu dân cư của các xã đăng ký
đạt chuẩn nông thôn mới, với số
tiền 24,84 tỷ đồng.
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 10/2021 Quỹ “Vì người
nghèo” các cấp trong tỉnh huy
động được trên 110 tỷ đồng.
Đã hỗ trợ xây dựng 1.674 nhà
Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận
nghèo trị giá 69,3 tỷ đồng; hỗ
trợ sửa chữa nhà ở cho 333 gia
đình, trị giá 4,25 tỷ đồng, hỗ
trợ phát triển sản xuất cho 741
hộ gia đình, trị giá 3,7 tỷ đồng;

hỗ trợ cho 1.266 em học sinh
nghèo, trị giá 2,11 tỷ đồng; hỗ
trợ khám chữa bệnh cho 1.094
người, trị giá 1,77 tỷ đồng;
hỗ trợ khó khăn đột xuất cho
14.537 đối tượng, trị giá 23,6 tỷ
đồng và nhiều nội dung hỗ trợ
khác trị giá hàng tỷ đồng.
Thông qua phát động các
phong trào, hỗ trợ của Mặt
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
2020 tỷ lệ hộ nghèo trên địa
bàn tỉnh còn 7,03% tương ứng
với 12.505 hộ, hộ cận nghèo là
6,30% tương ứng 11.210 hộ cận
nghèo.
Có thể thấy, hiệu quả của
các phong trào đã góp phần
quan trọng trong thực hiện
Chương trình xây dựng nông
thôn mới của địa phương, bộ
mặt nông thôn và đô thị có
nhiều đổi mới, đời sống nhân
dân ngày càng được nâng cao.
Đến nay, toàn tỉnh có 57/101 xã
được công nhận đạt chuẩn nông
thôn mới, chiếm 56,43,% số xã
của tỉnh, mức đạt tiêu chí bình
quân là 15,65 tiêu chí/xã, trong
đó: Số xã đã đạt 19 tiêu chí: 58
xã, trong đó có 57 xã đã được
công nhận đạt chuẩn nông thôn
mới (chiếm 56,43% số xã). Số
xã đạt từ 15-18 tiêu chí là: 15
xã (chiếm 14,85% số xã), Số
xã đạt từ 10-14 tiêu chí: 12 xã
(chiếm 11,88% số xã), Số xã
đạt từ 5-9 tiêu chí: 16 xã, đạt
15,84%, không còn xã dưới 5

tiêu chí. Phối hợp phát động
xây dựng huyện Cam Lộ đạt
chuẩn nông thôn mới, đã được
công nhận vào đầu năm 2020.
Đến nay, có 154.723/167.963
gia đình được công nhận gia
đình văn hóa đạt tỷ lệ 92,1%;
toàn tỉnh có 789/801 thôn, bản,
khu phố được công nhận văn
hóa đạt tỷ lệ 98,5%.
Trước diễn biến hết
sức phức tạp của dịch bệnh
Covid-19, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các cấp đã tích cực, chủ
động đẩy mạnh công tác tuyên
truyền và vận động các tâng lớp
Nhân dân nâng cao nhận thức
và hành động tích cực tham gia
phòng, chống dịch bệnh; vận
động nhân dân tăng cường công
tác giám sát tại cộng đồng, tạm
hoãn, điều chỉnh thời gian hoặc
có hình thức phù hợp trong tổ
chức tiệc cưới, liên hoan đông
người. Với phương châm “đi
từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng
đối tượng”, Ban công tác Mặt
trận các khu dân cư đã làm tốt
việc tuyên truyền, vận động
nhân dân tăng cường công tác
giám sát tại cộng đồng; thực
hiện nghiêm việc cách ly xã hội
theo đúng yêu cầu của Chỉ thị
của Thủ tướng Chính phủ, hạn
chế tụ tập đông người, ngừng
các hoạt động vui chơi, giải
trí… Thông tin tuyên truyền
chia sẽ các nội dung liên quan
đến phòng, chống dịch thông
qua mạng Zalo, Facebook,
Website của UBMTTQVN
tỉnh, hệ thống loa truyền thanh
tại các thôn, xóm, tổ dân phố.
Phối hợp với chính quyền địa
phương, các tổ chức chính trị
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- xã hội thành lập các “Tổ tự
nguyện giám sát, tuyên truyền
phòng chống Covid-19 tại cộng
đồng” đối với các khu dân cư
trên địa bàn toàn tỉnh. Mỗi tổ
(từ 2-3 thành viên) phụ trách 20
– 30 hộ gia đình với nhiệm vụ
tuyên truyền, vận động người
dân thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch với
4.233 tổ giám sát, 13.249 thành
viên thuộc 801 thôn, bản, khu
dân cư của 125 xã, phường, thị
trấn. Tổ chức kêu gọi, vận động
và huy động được 31,7 tỷ đồng
và 2.020,04 tấn hàng hóa, nhu
yếu phẩm các loại, gồm gạo,
rau củ quả, thực phẩm, nhu
yếu phẩm, nước giải khát, khẩu
trang N95, trị giá ước tính trên
25 tỷ đồng.
Duy trì thường xuyên hoạt
động phối hợp với Đài PT - TH
tỉnh, Báo Quảng Trị thực hiện
chuyên mục “Đại đoàn kết”,
“Người Việt - Hàng Việt”;
chuyên trang “Mặt trận và cuộc
sống”. Nâng cao chất lượng
Bản tin Công tác Mặt trận và
phát hành về tận cơ sở và địa
bàn khu dân cư. Phối hợp tổ
chức 5.255 cuộc tuyên truyền
pháp luật cho hơn 343.960
lượt người, 4.725 băng rôn,
1.620 pa nô tuyên truyền trực
quan, 720 lượt xe tuyên truyền
lưu động, cấp phát gần 10.000
cuốn tài liệu hỏi đáp về ATGT,
hơn 16.200 tờ rơi tuyên truyền
phòng, chống tội phạm, ma túy
và pháp lệnh thực hiện dân chủ
ở xã, thị trấn...
Thực hiện nhiệm vụ giám
sát, phản biện xã hội, MTTQ
các cấp đã bám sát mục đích,
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nguyên tắc của giám sát, phản
biện xã hội, phát huy sức
mạnh của các tổ chức chính
trị - xã hội cùng cấp, chủ trì,
phối hợp tổ chức 465 cuộc
giám sát chuyên đề, tổ chức
52 hội nghị phản biện, 15
cuộc kiểm tra đột xuất; phối
hợp giám sát, khảo sát 365
cuộc về các nội dung liên
quan trực tiếp đến đời sống
nhân dân và quyền lợi ích cơ
bản của tổ chức, cá nhân; việc
thực hiện quy chế dân chủ
ở cơ sở, công tác tiếp công
dân, giải quyết khiếu nại, tố
cáo, các vụ việc phức tạp, kéo
dài... Tiếp tục đẩy mạnh và
nâng cao hiệu quả hoạt động
của Ban thanh tra nhân dân và
Ban giám sát đầu tư của cộng
đồng; trong 5 năm qua, Các
Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ
giám sát 4.491 vụ việc, phát
hiện, kiến nghị, đã được giải
quyết 725/1349 vụ việc; giám
sát 7.401 dự án, công trình,
phát hiện, kiến nghị xử lý
1.009/1.964 vụ việc.
MTTQ các cấp đã tổ chức
lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân
tham gia vào dự thảo Văn kiện
Đại hội Đảng các cấp, với 369
ý kiến; 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, đã
tổng hợp 78 ý kiến theo 5 nhóm
vấn đề. Nhằm 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 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”. Mặt trận các cấp
đã tham gia đóng góp ý kiến
45 Dự thảo các Bộ Luật, 660
dự thảo các văn bản Quy phạm
pháp luật, 113 Chương trình,
đề án, kế hoạch trên các lĩnh
vực của các cơ quan Nhà nước
có thẩm quyền liên quan trực
tiếp đến quyền và lợi ích của
Nhân dân; chủ trương đầu tư
phát triển kinh tế - xã hội trên
địa bàn.
Những nỗ lực, đóng góp
của hệ thống MTTQ trong
những năm qua đã được các
cấp, ngành và các tầng lớp Nhân
dân ghi nhận, đánh giá cao.
Nhiều tổ chức, cá nhân được
biểu dương, khen thưởng. Đây
là động lực khích lệ đội ngũ cán
bộ làm công tác Mặt trận trên
địa bàn tỉnh tiếp tục cống hiến
cho công tác mặt trận.
Thời gian tới, kế thừa và
phát huy truyền thống 91 năm,
MTTQ các cấp trên địa bàn
tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ
nội dung, phương thức hoạt
động, phát huy sức mạnh khối
đại đoàn kết toàn dân, để cùng
Đảng bộ, chính quyền và các
tầng lớp Nhân dân trong tỉnh
thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ
2020 – 2025, Nghị quyết Đại
hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
lần thứ IX./.

MÔ HÌNH - ĐIỂN HÌNH

CHĂM LO CHO NGƯỜI NGHÈO

- ĐIỂM SÁNG TỪ PHONG TRÀO
VÕ THỊ LOAN
Trưởng Ban phong trào

C

hăm lo cho người
nghèo để họ vươn
lên thoát nghèo
bền vững là việc làm thường
xuyên, liên tục không chỉ của
Ban vận động Quỹ “Vì người
nghèo” trong tỉnh mà là của
cả hệ thống chính trị và toàn
xã hội. Những năm qua, tỉnh
đã triển khai thực hiện các
chính sách, chương trình, kế
hoạch hỗ trợ người nghèo đạt
hiệu quả cao, tạo sự lan tỏa,
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 để thực hiện
giảm nghèo bền vững. Trong
đó, phong trào “Quảng Trị
chung tay vì người nghèo Không để ai bị bỏ lại phía sau”
đã được cả cộng đồng hưởng
ứng tạo nên nguồn lực hỗ trợ
cho người nghèo có điều kiện
vươn lên trong cuộc sống.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam (UBMTTQVN) các
cấp là cơ quan thường trực
của Ban vận động Quỹ “Vì
người nghèo” các cấp đứng
ra vận động sự vào cuộc của
toàn xã hội thực hiện phong
trào này. Cùng với việc đẩy

Đồng chí Võ Văn Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm và
tặng quà Tết cho Mẹ Việt Nam anh hùng Căn Thung ở xã A Bung, huyện
Đakrông. Ảnh NL

mạnh công tác tuyên truyền
để các tầng lớp nhân dân hiểu
rõ các chủ trương, chính sách
của Đảng, Nhà nước về công
tác giảm nghèo; về mục đích,
ý nghĩa, nội dung vận động
Quỹ “Vì người nghèo”, tháng
cao điểm “Vì người nghèo”…
UBMTTQVN các cấp trong
tỉnh đã chủ động tham mưu
cấp ủy, phối hợp chính quyền
và các tổ chức thành viên
triển khai nhiều chương trình,

kế hoạch chăm lo cho người
nghèo.
Để giúp người dân phát
triển kinh tế, vươn lên thoát
nghèo bền vững, UBMTTQVN
các cấp đã ưu tiên sử dụng
nguồn Quỹ “Vì người nghèo”
và các nguồn lực vận động
được hỗ trợ cho hộ nghèo, cận
nghèo phát triển sinh kế, nhà
ở, khám chữa bệnh, đi học...
UBMTTQVN các cấp phối
hợp chặt chẽ với chính quyền
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và các tổ chức thành viên phân
nhóm hộ nghèo theo nguyên
nhân, từ đó xây dựng kế hoạch,
giải pháp hỗ trợ phù hợp cho
các hộ theo kế hoạch giảm
nghèo hằng năm. Trong 2 năm
(2019 - 2020), Ban vận động
Quỹ “Vì người nghèo” các cấp
trong tỉnh đã hỗ trợ xây dựng
627 nhà ở và sửa chữa 162 nhà
đại đoàn kết cho hộ nghèo trị
giá hơn 27 tỉ đồng; hỗ trợ gần
1,7 tỉ đồng cho 401 hộ phát
triển sản xuất; hỗ trợ hơn 1,2 tỉ
đồng cho 1.266 học sinh nghèo;
hỗ trợ hơn 379 triệu đồng cho
412 người khám chữa bệnh; hỗ
trợ gần 8,3 tỉ đồng cho người
nghèo cải thiện đời sống và hỗ
trợ khác cho người nghèo hơn
1,2 tỉ đồng.
Tiêu biểu, UBMTTQVN
tỉnh đã hỗ trợ 500 triệu đồng
cho xã Cam Hiếu, huyện Cam
Lộ để xây dựng 17 mô hình
vườn kiểu mẫu, hỗ trợ 360
triệu đồng xây dựng Tổ hợp
tác thu mua, chế biển thuỷ sản
ở xã Gio Hải, huyện Gio Linh.
Các mô hình được hỗ trợ bước
đầu đã phát huy hiệu quả, giải
quyết việc làm cho lao động
của các hộ gia đình nghèo tại
địa phương.
Các tổ chức chính trị xã
hội cũng triển khai thực hiện
có hiệu quả các chương trình
hỗ trợ người nghèo, tạo sức
lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.
Tiêu biểu như Hội Liên hiệp
Phụ nữ tỉnh vận động cán bộ,
hội viên, phụ nữ trong toàn
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tỉnh góp quỹ xây dựng “Ngân
hàng con giống” để tiếp sức
cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có
hoàn cảnh khó khăn. Trong
2 năm qua, các cấp hội phụ
nữ đã trao các loại con giống
gồm: 76 con bò; hơn 37.200
gà, vịt; 114 con dê; 288 con
lợn; 50 con thỏ và các phương
tiện sinh kế… với tổng trị giá
2 tỉ 416 triệu đồng để tiếp sức,
giúp hội viên phụ nữ nghèo,
phụ nữ khuyết tật phát triển
kinh tế. Liên đoàn Lao động
tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu
quả chương trình nhà ở “Mái
ấm công đoàn” trên địa bàn
tỉnh. Trong 2 năm qua, các
cấp công đoàn trong tỉnh đã
huy động sự đóng góp của
CNVCLĐ và cá nhân, tổ chức
hảo tâm hỗ trợ nhà cho 76 gia
đình đoàn viên, CNVCLĐ có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
chưa có nhà ở với tổng số tiền
2,83 tỉ đồng. Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh tỉnh vận động thanh
niên tham gia hiến máu tình
nguyện giai đoạn 2019 - 2020
đạt 6.020 đơn vị máu và khám
chữa bệnh, phát thuốc miễn
phí cho 11.750 lượt người
nghèo...
Đặc biệt, từ đầu năm 2020
đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy
ra đợt lũ lụt lịch sử và đại dịch
COVID-19 diễn biến phức tạp
đã ảnh hưởng tiêu cực đến đời
sống của toàn xã hội, trong đó
đối tượng người nghèo bị tác
động nhất. Phát huy vai trò của
mình, UBMTTQ các cấp đã

vận động được nhiều tiền mặt
và hàng hóa nhu yếu phẩm để
hỗ trợ công tác phòng, chống,
khắc phục hậu quả lũ lụt;
phòng, chống dịch bệnh và hỗ
trợ người dân bị ảnh hưởng.
Các tổ chức thành viên MTTQ
và nhiều tổ chức thiện nguyện
vận động hội viên, mạnh
thường quân hỗ trợ kinh phí
thực hiện nhiều mô hình nhân
đạo có ý nghĩa như: Phiên chợ
0 đồng; quầy quần áo, bánh mì
và cơm 0 đồng; cấp phát khẩu
trang miễn phí… để tiếp sức
cho người dân, nhất là người
nghèo, người có hoàn cảnh
khó khăn. Ngoài ra, mỗi lúc
tết đến xuân về, người nghèo
cũng được UBMTTQ các cấp
và các tổ chức, đơn vị quan
tâm tặng quà.
Với sự chung tay của toàn
xã hội chăm lo cho người
nghèo và sự cố gắng vươn lên
của bản thân họ đã giúp cho
số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh
hằng năm giảm đi rõ rệt, đến
cuối năm 2020, tỉ lệ hộ nghèo
trên địa bàn tỉnh còn 7,03%
tương ứng với 12.505 hộ, hộ
cận nghèo là 6,3% tương ứng
11.210 hộ. Tuy nhiên, so với
nhiều tỉnh, thành phố trong cả
nước, tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận
nghèo, hộ có hoàn cảnh khó
khăn trong tỉnh vẫn còn cao.
Do đó, người nghèo tiếp tục rất
cần sự cộng đồng trách nhiệm
của toàn xã hội để họ có cơ hội
vươn lên, để “không ai bị bỏ
lại phía sau”./.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào
các dân tộc thiểu số ở Đakrông
HỒ VĂN BỀN
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Đakrông

H

Lễ hội A Riêu Ping ở xã Tà Rụt - Ảnh: HVB

uyện Đakrông có tỷ
lệ đồng bào dân tộc
thiểu số chiếm trên
80%, chủ yếu dân tộc Vân Kiều, Pa
Cô... Mỗi dân tộc nơi đây đều có
những nét văn hóa truyền thống,
phong tục tập quán rất riêng, tạo
nên bản sắc độc đáo. Vì vậy việc
bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa
đồng bào dân tộc thiểu số trên địa
bàn huyện là nhiệm vụ quan trọng,
góp phần làm phong phú thêm nền
văn hóa cộng đồng . Đồng thời tạo
động lực để phát triển đời sống kinh
tế, xã hội, ổn định chính trị, an ninh
quốc phòng tại địa phương.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo
của Trung ương, tỉnh về xây dựng
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm
đà bản sắc văn hóa dân tộc, Huyện
ủy Đakrông đã ban hành nghị quyết
về đổi mới, nâng cao chất lượng xây
dựng đời sống văn hóa giai đoạn
2011 - 2015. Nghị quyết này đã tạo
sự chuyển biến mạnh mẽ, hình
thành nhiều phong trào văn hóa ở
các địa phương trong toàn huyện,
thu hút đông đảo quần chúng Nhân
dân tham gia . Trên cơ sở kết quả
này, năm 2017 HĐND huyện ban
hành các nghị quyết về đầu tư, bảo
tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ

thống di tích lịch sử văn hóa trên
địa bàn huyện và đổi mới nâng cao
chất lượng xây dựng đời sống văn
hóa huyện Đakrông giai đoạn 2018 2020, định hướng đến năm 2025 để
đưa công tác bảo tồn và phát triển
văn hóa trở thành nhiệm vụ của
các ngành, các cấp từ huyện đến
cơ sở. Nhờ vậy, đã có nhiều chuyển
biến trong nhận thức và hành động,
đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu,
nhiệm vụ bảo tồn văn hóa các dân
tộc gắn với phát triển toàn diện về
kinh tế, chính trị, xã hội trên địa
bàn huyện ngày một bền vững.
Đến nay, toàn huyện có 32 di
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tích lịch sử cách mạng, trên 10 hang
động lớn, nhỏ, trong đó có 1 di tích
được xếp hạng cấp Quốc gia đặc
biệt, 2 di tích xếp hạng Quốc gia và
29 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Huyện
còn chú trọng lưu giữ, bảo tồn
phong tục, tập quán ở địa phương
gắn với đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh, nhất là phong tục,
tập quán của người Vân Kiều, Pa Kô
trong hoạt động tổ chức lễ cưới, tang
lễ vẫn lưu giữ những nét đẹp văn
hóa và vẫn đảm bảo thực hiện nếp
sống văn minh trong việc cưới, việc
tang và lễ hội. Quan tâm bảo tồn và
phát triển ngôn ngữ, chữ viết Bru Vân Kiều thông qua việc phát hiện,
bồi dưỡng, tổ chức lực lượng sáng
tác, sưu tầm, nghiên cứu văn hóa,
văn học nghệ thuật là người DTTS;
bảo tồn văn hóa vật thể thông qua
thống kê, khảo sát và có kế hoạch
bảo tồn lưu giữ các vật dụng sản
xuất, vật dụng sinh hoạt đời thường
của đồng bào DTTS. Qua các cuộc
tổ chức điều tra khảo sát, hiện nay
toàn huyện còn khoảng 500 chiếc
cồng chiêng đang lưu giữ tại các hộ
gia đình, 18 loại nhạc cụ. Có nhiều
loại nhạc cụ sinh hoạt, dụng cụ lao
động sản xuất độc đáo được người
dân lưu giữ tại gia đình và sử dụng
trong đời sống hàng ngày.
Cùng với đó, Huyện cũng đã
bảo tồn văn hóa truyền thống gắn
với tôn vinh nghề truyền thống và
ẩm thực đặc sắc của địa phương,
đã hình thành và giới thiệu các
sản phẩm như: dệt thổ cẩm, đan
lát mây tre, chổi đót ra thị trường;
rượu cần, rượu đoác, rượu men lá
Ba Nang, cơm lam, cơm nếp cẩm,
cháo ốc đá, cháo đoác, thịt dê, cá
mát, gà bản, các sản phẩm nông
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sản như đỗ xanh giống địa phương,
chuối lùn Tà Rụt, sắn rẫy ăn tươi,
rau rớn, tiêu rừng, củ một…Đây
là những nguồn thực phẩm sạch
được bảo tồn, khai thác, góp phần
phát triển kinh tế, cải thiện đời sống
cho Nhân dân. Việc bảo tồn văn hóa
thông qua xây dựng con người, môi
trường sống, môi trường làm việc...
Hàng năm có 90% hộ gia đình đạt
gia đình văn hóa; Hệ thống nhà văn
hóa thôn, bản được huyện quan
tâm đầu tư xây dựng theo hướng đạt
chuẩn, tính đến cuối năm 2020 có
4/12 xã có nhà văn hóa và sân thể
thao; 64/73 thôn của 12 xã có nhà
sinh hoạt cộng đồng…
Huyện Đakrông còn tăng
cường đầu tư xây dựng, phát triển
hệ thống thiết chế văn hóa, đầu tư
cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động văn
hóa; tổ chức tập huấn, đào tạo nghệ
nhân về nhạc cụ truyền thống, nghệ
nhân cồng chiêng…Đến nay, huyện
đã đầu tư xây dựng 1 nhà văn hóa
truyền thống các dân tộc Vân Kiều Pa Kô; mua sắm, thu thập, sưu tầm
196 hiện vật là công cụ sản xuất, vật
dụng sinh hoạt trong đời sống hàng
ngày của người DTTS trên địa bàn
huyện trưng bày tại nhà văn hóa
truyền thống ở trung tâm huyện.
Ngoài ra, huyện xây dựng 1 nhà dài
truyền thống của đồng bào Pa Kô tại
xã A Ngo; khôi phục 16 ngôi nhà bản
cổ truyền thống của đồng bào Bru
- Vân Kiều ở xã Đakrông; xây dựng
mới 3 nhà sinh hoạt cộng đồng
thôn bản, 3 nhà văn hóa xã theo
tiêu chuẩn nông thôn mới…; từng
bước khôi phục, bảo tồn các hình
thức sinh hoạt văn hóa nghệ thuật
dân gian truyền thống như dân ca
hát oát, xa nớt của người Vân Kiều,
hát ca lơi cha chấp của người Pa Kô,

đánh cồng chiêng…Hiện huyện
có trên 6 làn điệu dân ca đặc sắc
và 11 lễ hội truyền thống đã được
đưa vào hạng mục bảo tồn và phát
triển; xây dựng và phát triển các đội
cồng chiêng, đội văn nghệ dân gian
của người Bru – Vân Kiều; thành lập
14 đội văn nghệ quần chúng ở cơ
sở thường xuyên tổ chức các lễ hội,
hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ
thuật quần chúng trong và ngoài
tỉnh, để phổ biến và phát triển các
giá trị văn hóa truyền thống các dân
tộc như lễ hội A riêu ping gắn với
liên hoan cồng chiêng và hội thi
thể thao truyền thống ở xã Tà Rụt;
lễ hội Ada kết hợp với khánh thành
nhà dài truyền thống của đồng bào
Pa Kô tại A Ngo; liên hoan văn nghệ
Đại hội các DTTS huyện Đakrông; lễ
hội Văn hóa Thể thao Du lịch các
dân tộc huyện Đakrông lần thứ II…
Để tiếp tục thực hiện có hiệu
quả việc bảo tồn, phát triển văn hóa
dân tộc gắn với việc khai thác tiềm
năng về du lịch trên địa bàn huyện,
thời gian tới, huyện tập trung các
giải pháp cụ thể trong từng giai
đoạn. Xây dựng các chuyên mục
tuyên truyền về bảo tồn, phát triển
giá trị, bản sắc văn hóa truyền
thống của đồng bào dân tộc thiểu
số, huy động nguồn tài chính từ
ngân sách nhà nước, từ xã hội hóa;
khuyến khích và tạo điều kiện cho
tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí
mua sắm, phục chế các loại hình
văn hóa vật thể, trang phục dân tộc,
mở các lớp tập huấn khôi phục các
loại hình văn hóa phi vật thể đang
có nguy cơ mai một cho di sản văn
hóa thực sự trở thành động lực cho
sự phát triển bền vững kinh tế - xã
hội, đặc biệt đối với việc xây dựng
nông thôn mới../.

NHÀ CHỐNG LŨ - MÔ HÌNH HIỆU QUẢ TRONG
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TẠI HUYỆN HẢI LĂNG

H

ải Lăng là huyện
thuần nông, nằm ở
phía Nam của tỉnh
Quảng Trị, là huyện có vùng đồng bằng
thấp trũng, sâu hơn từ 0,7-1m so với
mực nước biển nên thường xuyên chịu
ảnh hưởng nặng nề do ảnh hưởng của
lũ lụt. Hàng năm, bão lũ thường gây
thiệt hại lớn đến tính mạng con người
và của cải vật chất trên địa bàn. Trong
những năm qua, huyện Hải Lăng đã có
nhiều giải pháp để hạn chế thiệt hại
do lũ lụt gây ra, trong đó, xác định quá
trình phát triển kinh tế gắn với ứng phó
với biến đổi khí hậu để làm đòn bẩy
thúc đẩy sự phát triển, đảm bảo sự bền
vững, đồng thời, tích cực chỉ đạo thực
hiện cao tầng hóa trường học, trụ sở,
nhà cửa để hạn chế thấp nhất thiệt hại
do lũ lụt gây ra.
Thực hiện nhiệm vụ quan trọng
nêu trên, nhiều nhiệm kỳ qua, huyện
Hải Lăng đã tập trung huy động, lồng

NGUYỄN VĨNH QUYỀN
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hải Lăng

ghép mọi nguồn lực để đẩy nhanh việc
cứng hóa, cao tầng hóa trường lớp học,
các công sở, công trình phúc lợi, công
cộng, nhà ở dân sinh... Từ năm 1998,
huyện đã ban hành đề án cao tầng hóa
trường lớp học, đảm bảo yêu cầu và
phát huy tốt chức năng tránh trú bão
lũ; việc sửa chữa, xây dựng mới trụ sở
làm việc của các xã, thị trấn đều được
huyện quan tâm chỉ đạo, thông qua
phương án thiết kế đầu tư xây dựng,
theo đó, ngoài nhiệm vụ đảm bảo
công việc, phát huy tối đa công năng
sử dụng, gắn thêm việc thích ứng với
phòng, chống lụt bão; các cơ sở công
cộng như: Nhà văn hóa, trụ sở HTX
Nông nghiệp, trung tâm học tập cộng
đồng, nhà tránh lũ cho các khu dân
cư... được quan tâm thực hiện rộng
khắp, đặc biệt là phân bố, tiếp ứng địa
bàn vùng sâu, thấp trũng, cô lập trong
mùa mưa bão, lũ lụt.
Ở vùng thường xuyên chịu ảnh

hưởng thiên tai, nhiều hộ dân chưa có
điều kiện, khi nước lũ dâng có thể bị
ngập sâu, nhất là bị ảnh hưởng kép, lũ
chồng lũ gây ngập úng liên tiếp, nhà
cửa bị hư hỏng gây nguy hại đến tài
sản, tính mạng con người. Vì vậy, việc
xây dựng nhà ở của người dân, nhất là ở
vùng thấp trũng đều được chính quyền
các cấp quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện
về vốn vay, cấp phép xây dựng trên tinh
thần được thiết kế xây dựng để thích
ứng với mưa lũ, làm giảm bớt những
tác động tiêu cực từ thiên tai đến đời
sống người dân như: xây dựng nhà nền
cao, nhà cấp 4 có gác xép, nhà có mái
cao có gác (đổ gác bê tông) hoặc nhà
ba gian có gác... nhằm thực hiện mục
tiêu kép, kết hợp sinh hoạt với nhiệm
vụ phòng, tránh bão lụt khi cần đến.
Đến nay, trên địa bàn huyện đã
xây dựng được tổng số 121 nhà cao
tầng, trong đó: 20 nhà cao tầng là trụ sở
UBND các xã, thị trấn; 94 nhà cao tầng

Mô hình nhà chống lũ ở xã Hải Lâm. Ảnh: Phước Tuần
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là các trường học; 03 trụ sở hợp tác xã
sản xuất nông nghiệp cao tầng; 04 công
trình cao tầng kết hợp trung tâm sinh
hoạt cộng đồng gắn với nhà tránh trú
bão lũ: tại thôn Văn Quỹ-xã Hải Phong;
thôn Lam Thủy-xã Hải Hưng; Càng
Cây Da-thị trấn Diên Sanh, đội 1, thôn
Long Hưng-xã Hải Phú cùng hàng trăm
hộ dân xây dựng nhà cao tầng, nhà có
gác cao để tránh trú bão, lụt. Nhờ vậy,
trong trận lũ lịch sử tháng 10/2020, với
7 đợt lũ liên tiếp trên địa bàn huyện
Hải Lăng có 14/16 xã, thị trấn bị ngập
nặng, hàng ngàn hộ dân cùng với một
số vật dụng, tài sản đã được sơ tán đến
các nhà cao tầng tránh lũ huyện nhà
giúp cho công tác ứng cứu tại chỗ được
kịp thời và chủ động hơn trong phòng
chống, ứng cứu lũ lụt, đặc biệt quan
tâm đến sự an toàn tính mạng và tài
sản của người dân.

Phải khẳng định việc thực hiện
chủ trương xây dựng nhà cao tầng tại
Hải Lăng là giải pháp rất hiệu quả, nó
có tính đa mục tiêu, trong đó, quan
trọng nhất là làm nơi tránh lũ lụt cho
người dân. Các công trình nhà chống
lũ trên địa bàn là những mô hình được
thiết kế và xây dựng để thích ứng với
mưa lũ, ngập úng làm giảm bớt những
tác động tiêu cực từ thiên tai ảnh hưởng
đến đời sống người dân.
Mặc dù huyện Hải Lăng đã nỗ lực
rất lớn, người dân đã có nhiều cố gắng
nhưng so với nhu cầu tránh lũ cho
người dân trên địa bàn vẫn là nỗi niềm,
sự trăn trở của chính quyền từ huyện
đến cơ sở. Thời gian tới, bằng mọi
nguồn lực, huyện sẽ tiếp tục thực hiện
mạnh mẽ hơn chủ trương cao tầng
hóa, nhất là tại các vùng thường xuyên
bị ngập sâu để tăng mật nhà cao tầng

trong các khu dân cư làm nơi tránh lũ
an toàn, kịp thời, chắc chắn hơn cho
người dân, nhất là các đối tượng dễ bị
tổn thương, như: trẻ em, người già,
phụ nữ, người khuyết tật…
Đạt được kết quả trên, cán bộ,
nhân dân huyện Hải Lăng vô cùng
biết ơn tình cảm, sự quan tâm, hỗ
trợ, giúp đỡ thiết thực của các cấp, các
ngành, sự quan tâm, chia sẽ của các
tổ chức xã hội, con em quê hương trên
mọi miền Tổ quốc đã hỗ trợ, giúp sức
cho huyện Hải Lăng xây dựng được
nhiều nhà cao tầng để làm nơi trú ẩn
an toàn cho người dân và mong rằng,
thời gian tới, huyện Hải Lăng tiếp tục
nhận được sự quan tâm, hỗ trợ giúp
đỡ nhiều hơn nữa để Nhân dân yên
tâm, ổn định cuộc sống trong mùa
mưa bão, lũ lụt./.

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP THÀNH PHỐ..

(Tiếp theo trang 24)

pháp phòng chống dịch bệnh; hỗ trợ
tuyến y tế cơ sở; tham gia tích cực trong
công tác hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng
do dịch bệnh, kịp thời rà soát các đối
tượng khó khăn để đề nghị chính quyền
và các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ, góp
phần đảm bảo an sinh xã hội lúc khó
khăn dịch bệnh.
Đồng thời, nỗ lực vận động, tiếp
nhận lương thực, thực phẩm, nhu yếu
phẩm hỗ trợ người dân trong khu phong
tỏa, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các lực lượng
làm nhiệm vụ tuyến đầu vượt qua khó
khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tiếp
nhận và hỗ trợ 34,079 tấn gạo; 42.365 tấn
rau, củ, quả; 4,142 tấn cá, thịt các loại;
1.170 kg miến, mì khô; 3.427 hộp muối,
thịt, cá; 12.253 suất quà gồm rau củ, gạo,
trứng, gia vị, mỳ tôm và thực phẩm khác;
2.000 khẩu trang N95; 732 két mỳ tôm,
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sữa, nước lọc, nước ngọt và hàng trăm
Kilogram thực phẩm khác, góp phần cùng
thành phố ổn định cuộc sống cho bà con
Nhân dân, không để ai thiếu đói trong
mùa dịch, ước tính trên 1,4 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy
ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tham
mưu lãnh đạo thành phố thăm 66 chốt
phong tỏa, cách ly y tế; 11 đội, tổ truy vết;
619 tổ Covid-19 cộng đồng; 04 điểm cách
ly tập trung trên địa bàn thành phố với
tổng số tiền 400.700.000 đồng; Hỗ trợ
người dân thành phố Hồ Chí Minh và các
tỉnh phía Nam; con em Đông Hà đang
ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh
phía Nam gặp khó khăn với tổng số tiền
942.000.000đ. Qua đó, tạo thêm nguồn
lực cùng Đảng, Nhà nước tập trung thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn

đời sống và sức khỏe của nhân dân.
Trước tình hình dịch Covid-19 trên
địa bàn thành phố đang diễn biến phức
tạp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp
thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp
với các tổ chức thành viên có nhiều hoạt
động thiết thực, hiệu quả tuyên truyền,
vận động nhân dân nâng cao hiểu biết về
dịch bệnh Covid-19, tự nguyện tham gia
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
tại cộng đồng dân cư; phát huy có hiệu
quả các tổ phòng chống dịch Covid-19 tại
cộng đồng; tiếp tục vận động các tổ chức,
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà
hảo tâm ủng hộ tập trung các nguồn lực
vật chất, tinh thần hỗ trợ nhân dân, góp
phần chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy,
chính quyền thực hiện mục tiêu kép “vừa
phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển
kinh tế - xã hội” trên địa bàn./.

PHÁT HUY VAI TRÒ GIÀ LÀNG, TRƯỞNG BẢN, NGƯỜI CÓ
UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ HƯỚNG HOÁ
TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
NGUYỄN VĂN TƯ
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hướng Hoá

Hướng Hoá tổ chức gặp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Vân Kiều, Pa Kô . Ảnh NVT

G

ià làng, trưởng bản,
người có uy tín trong
đồng bào dân tộc thiểu
số Hướng Hoá có vai trò, vị trí quan
trọng đối với đời sống, sinh hoạt và sự
phát triển của cộng đồng. Đó là những
người am hiểu về phong tục, tập quán;
là người trực tiếp tham gia truyền đạt
các chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước
đến với đồng bào; là người có vai trò
không thể thiếu trong việc tập hợp, xây
dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc;
tham gia tuyên truyền, vận động Nhân
dân đoàn kết vươn lên thoát nghèo,
phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Những năm qua, già làng, trưởng
bản, người có uy tín trong đồng bào
dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện
Hướng Hoá đã phát huy tốt vai trò, vị

trí của mình, luôn gương mẫu đi đầu
trong thực hiện chủ trương, chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước. Một mặt họ tuyên truyền, vận
động dòng tộc, người thân và đồng bào
thôn bản xoá bỏ dần các hủ tục lạc
hậu, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.
Mặt khác, tham gia tích cực trong việc
vận động Nhân dân lao động sản xuất,
chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi,
áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản
xuất, đóng góp tích cực vào việc xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Hơn nữa tuyên truyền, vận động đồng
bào thường xuyên nâng cao ý thức
cảnh giác, phòng chống tội phạm và tệ
nạn xã hội, đấu tranh với các âm mưu
gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân
tộc, hưởng ứng và tham gia tích cực
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ

quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội tại thôn bản.
Đặc biệt từ khi dịch Covid-19 bùng
phát, già làng, trưởng bản, người có uy
tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp
tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của
mình. Thường xuyên tuyên truyền, vận
động đồng bào dân cư thôn bản thực
hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh. Trên cơ sở thực hiện Công văn số
3707/UBND-VX ngày 12/8/20201 của Uỷ
ban nhân dân tỉnh, Công văn số 960/
UBND-VP ngày 12/8/2020 của Uỷ ban
nhân dân huyện và hướng dẫn của Uỷ ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hướng
Hoá, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trên
địa bàn huyện đã phối hợp với Uỷ ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thành
lập 624 Tổ tự nguyện “Giám sát và tuyên
truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại
cộng đồng” tại 149/149 thôn, bản, khối,
khóm thuộc 21/21 xã, thị trấn, với tổng
số 1.840 người, trong đó già làng, trưởng
bản, người có uy tín trong đồng bào dân
tộc thiểu số tham gia làm thành viên. Mỗi
Tổ phụ trách giám sát, tuyên truyền từ 20
đến 30 hộ gia đình.
Với phương châm “đi từng ngõ,
gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, già
làng, trưởng bản, người có uy tín trong
đồng bào dân tộc thiểu số đã cùng với
các thành viên trong Tổ thường xuyên
tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người
dân thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch tại từng hộ gia đình như
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đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng,
giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc với
người bên ngoài, không đi ra khỏi nhà
khi không thực sự cần thiết; điều tra,
giám sát, phát hiện, báo cáo với chính
quyền địa phương và cơ quan y tế những
trường hợp nghi mắc Covid-19 khi phát
hiện các triệu chứng có liên quan đến
yếu tố dịch tễ để lấy mẫu bệnh xét
nghiệm. Kịp thời nắm thông tin và phát
hiện những người di chuyển từ vùng
dịch trở về địa phương, những người có
tiếp xúc với người dương tính Covid-19
để báo cáo với chính quyền địa phương,
cơ quan chức năng, phối hợp tổ chức
chức đưa đi cách ly tập trung, cách ly
tại nhà sinh hoạt cộng đồng hoặc cách
ly tại gia đình.
Ngoài việc tuyên truyền, vận động
cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19, già làng,
trưởng bản, người có uy tín trong đồng
bào dân tộc thiểu số đã hưởng ứng lời
kêu gọi của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp, tích cực tham gia

tuyên truyền, vận động cộng đồng dân
cư thôn bản ủng hộ Quỹ phòng, chống
dịch Covid-19 tại huyện; Quỹ vắc-xin
phòng, chống dịch; Quỹ ủng hộ thành
phố Hồ Chí Minh và hỗ trợ người dân
Hướng Hoá tại thành phố Hồ Chí Minh,
các tỉnh miền Nam gặp khó khăn do
đại dịch Covid-19. Kết quả toàn huyện
đã vận động được 1.969.007.800đ (Quỹ
phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện
là 914.921.800đ; Quỹ vắc-xin phòng,
chống dịch Covid-19 là 75.000.000đ;
Quỹ ủng hộ thành phố Hồ Chí Minh và
hỗ trợ người dân Hướng Hoá tại thành
phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận là
979.086.000đ). Trong đó, nguồn quỹ do
các xã, thị trấn vận động nộp lên huyện
là 843.637.000đ và hơn 79,6 tấn lương
thực, thực phẩm chuyển vào thành phố
Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam. Đây
là một nỗ lực rất lớn của Uỷ ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, trong
đó không thể không kể đến vai trò của
các già làng, trưởng bản, người có uy tín
trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Thời gian tới, Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam huyện và các xã, thị trấn
tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách
nhiệm của già làng, trưởng bản, người
có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu
số đối với sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc; khuyến khích, động viên
họ tuyên truyền, vận động gia đình,
dòng tộc, con cháu và cộng đồng chấp
hành tốt chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước; vận động đồng bào tham gia có
hiệu quả các phong trào thi đua yêu
nước, các cuộc vận động do các cấp,
các ngành phát động mà trọng tâm là
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Đặc biệt tiếp tục phát huy vai trò, uy tín
của già làng, trưởng bản trong vận động
Nhân dân thực hiện nghiêm túc, có
hiệu quả các biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19, chung tay, góp sức cùng
cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành,
đoàn thể các cấp thực hiện tốt công tác
phòng, chống dịch tại cộng đồng./.

MẶT TRẬN TỔ QUỐC THỊ XÃ QUẢNG TRỊ VỚI CÔNG TÁC... (Tiếp theo trang 28)
cố gắng chăm sóc để đem lại hiệu quả
kinh tế gia đình, lo cho con cái ăn học”.
Mô hình hỗ trợ sinh kế cho đồng
bào tôn giáo phát triển kinh tế thoát nghèo
được UBMTTQVN thị xã Quảng Trị triển
khai thực hiện từ năm 2019. Đến nay, mô
hình đã thực sự phát huy hiệu quả, tạo kế
sinh nhai để bà con đồng bào tôn giáo phát
triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Riêng
năm 2021, thông qua các nguồn vận động
được, UBMT thị xã đã hỗ trợ 5 mô hình hỗ
trợ sinh kế cho bà con đồng bào tôn giáo
tại phường An Đôn và phường 2. Từ nguồn
hỗ trợ đó, các hộ gia đình đã có điều kiện
làm ăn kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Bà Lê Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch
Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng
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Trị cho biết thêm: “Thời gian qua, thực
hiện mô hình sinh kế, UBMT thị xã đã
hỗ trợ bò giống cho các hộ gia đình đồng
bào tôn giáo trên địa bàn. Mô hình này
đã được triển khai có hiệu quả, giúp
các hộ gia đình vươn lên thoát nghèo.
Mặc dù số tiền hỗ trợ không nhiều,
nhưng việc hỗ trợ kịp thời, thiết thực
này đã tạo được sự kích cầu, kết nối
thêm được nhiều nguồn hỗ trợ của các
cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân và
đặc biệt là sự nỗ lực vươn lên của mỗi
gia đình để các mô hình này phát triển
rất hiệu quả trong phát triển kinh tế gia
đình. Qua khảo sát của chúng tôi, thì
hiện nay, các mô hình con giống được
hỗ trợ đã sinh sản, đem lại thu nhập

cho các hộ gia đình. Thời gian tới, Uỷ
ban Mặt trận thị xã sẽ khảo sát một số
hộ gia đình trong đồng bào có đạo có
hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục hỗ trợ
sinh kế, góp phần đảm bảo an sinh xã
hội, thực hiện tốt công tác xóa đói giảm
nghèo bền vững ở địa phương”.
Thông qua mô hình hỗ trợ sinh kế
cho đồng bào tôn giáo phát triển kinh tế
thoát nghèo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam
thị xã Quảng Trị đã không những giúp
các hộ gia đình xóa đói giảm nghèo, mà
còn thực hiện tốt chính sách tôn giáo
góp phần tăng cường sức mạnh khối
đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây
dựng quê hương ngày càng phát triển./.

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

Nhân lên nghĩa tình Công đoàn
trong công tác phòng chống dịch
Ly Na

Đ/c Nguyễn Thế Lập - TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng quà cho cán bộ, đoàn viên, chiến sỹ
tại các chốt kiểm soát dịch Covid -19 trên địa bàn huyện Hải Lăng. Ảnh Ly Na

H

ưởng ứng kêu gọi của
UBMTTQVN tỉnh, những ngày
này, khắp nơi trong tỉnh các cấp
công đoàn đang vận động đoàn viên, CNVCLĐ
phát huy tinh thần “tương thân tương ái” chung
tay, góp sức đẩy lùi dịch bệnh. Những việc làm
thiết thực, những nghĩa cử đẹp của các cấp công
đoàn từ tỉnh đến cơ sở được nhân lên, lan tỏa
sâu rộng trong cộng đồng.
Chăm lo cho đoàn viên, người lao động
trong đại dịch
Dịch bệnh Covid -19 thời gian qua diễn
biến phức tạp, tác động đến nhiều mặt đời sống
kinh tế - xã hội tỉnh nhà, nhiều doanh nghiệp ở
địa phương phải thu hẹp sản xuất kinh doanh,
ngừng hoạt động, nhất là các doanh nghiệp ở

ngành du lịch, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn.
Đến nay, có 155 doanh nghiệp tạm dừng, giải
thể, chấm dứt hoạt động, đời sống đoàn viên và
người lao động gặp nhiều khó khăn; tình hình
doanh nghiệp nợ lương, nợ đóng BHXH của
người lao động tăng cao, có 3.300 lao động mất
việc làm, hưởng chế độ trợ cấp BHXH 1 lần,
373 doanh nghiệp nợ đóng BHXH trên 3 tháng
lên đến 47 tỷ đồng.
Trước khó khăn đó, thời gian qua, Liên
đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công
đoàn tập trung tất cả các nguồn lực để chăm
lo cho đoàn viên và người lao động, từ đầu
năm đến nay đã hỗ trợ 2.832 suất quà, trị giá
1,04 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động
có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các
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cấp công đoàn tham gia cùng với cả hệ thống
chính trị địa phương tích cực phòng, chống
dịch bệnh; tham gia cùng lãnh đạo UBND
tỉnh kiểm tra, nắm tình hình tại các doanh
nghiệp có đông công nhân và doanh nghiệp ở
các khu công nghiệp của tỉnh; hướng dẫn xây
dựng phương án chống dịch và thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
tại doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác tuyên
truyền cho đoàn viên nâng cao ý thức phòng
chống dịch bệnh cho công nhân lao động.
LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn
ngành tổ chức thăm, động viên, tặng quà trị
giá 350 triệu đồng cho cán bộ, chiến sỹ và
đoàn viên đang trực tiếp làm nhiệm vụ phòng
chống dịch trên địa bàn tỉnh; trợ cấp cho các
trường hợp CNVCLĐ là F1, F2 có hoàn cảnh
khó khăn mỗi suất từ 500 nghìn đồng đến 1
triệu đồng; Công đoàn ngành Y tế tặng thẻ
Bảo hiểm an toàn cho đoàn viên tham gia
phòng chống dịch tại Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật và Bệnh viện chuyên khoa Lao và
Bệnh phổi; tặng thẻ Bảo hiểm an toàn và tặng
các nhu yếu phẩm cần thiết trị giá 35 triệu
đồng cho 35 đoàn viên tham gia chi viện cho
tỉnh Bình Dương; huy động được gần 1.000
két nước lọc, nước ngọt, sữa tươi và nhiều
thiết bị hỗ trợ y tế để tặng cho cán bộ, chiến
sỹ ở các chốt kiểm dịch...
Đóng góp ngày lương để ủng hộ Quỹ
phòng, chống Covid
Đồng lòng trong “cuộc chiến” chống
Covid-19, ngay sau khi UBMTTQVN tỉnh phát
động, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn
và đoàn viên không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
đóng góp ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid, nhắn
tin ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19.
Kết quả, các cấp công đoàn, CNVCLĐ đã ủng
hộ Quỹ phòng, chống Covid của tỉnh và nhắn
tin ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid với
tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng; trong đó, cán bộ
chuyên trách công đoàn toàn tỉnh đã ủng hộ 2
ngày lương góp phần chống dịch.
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Chung tay cùng thành phố Hồ Chí Minh
và các tỉnh miền Nam đẩy lùi dịch bệnh
Chỉ sau vài ngày phát động, hoạt động
“Chung tay cùng thành phố Hồ Chí Minh và
các tỉnh miền Nam đẩy lùi dịch bệnh” đã sự
hưởng ứng rất lớn của đông đảo CĐCS, đoàn
viên, CNVCLĐ trên địa bàn huyện. Hiện tại,
các cấp công đoàn huyện Triệu Phong đã vận
động được 213 triệu đồng và 4,5 tấn gạo, 8 tấn
rau củ quả, 0,5 tấn cá khô, 2.000 hũ mắm muối
các loại (trị giá hơn 150 triệu đồng) … để gửi
hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền
Nam chống dịch. “Tôi thực sự cảm động trước
tinh thần đoàn kết, tình cảm của các cấp công
đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ dành cho đồng bào
miền Nam. Bởi trước đó, CNVCLĐ đã ủng hộ
nhiều ngày lương cho Quỹ phòng chống Covid
của tỉnh và nhắn tin ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng
Covid của Chính phủ” - Chủ tịch LĐLĐ huyện
Triệu Phong Nguyễn Duy Ninh chia sẻ.
Tại thị xã Quảng Trị, không chỉ đóng góp
thêm 1 đến 2 ngày lương để ủng hộ, mà đoàn
viên, CNVCLĐ còn tự tay chế biến thực phẩm
phù hợp với điều kiện dịch bệnh để gửi đến
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh
miền Nam.
Chị Nguyễn Thị Kim Thanh- Chủ tịch
CĐCS Phường 3 thị xã Quảng Trị cho biết:
“Trước tình hình dịch phức tạp tại thành phố
Hồ Chí Minh, hiểu được nhu cầu cấp thiết của
người dân lúc này là thực phẩm, CĐCS đã vận
động CNVCLĐ quyên góp tiền để mua, chế
biến các món ăn phù hợp để gửi tặng. CĐCS
đã làm 400 hộp muối thịt sả, cá khô, cá mắm.
Nóng lòng muốn hỗ trợ sớm cho bà con, CĐCS
đã tự tổ chức một chuyến xe để vận chuyển các
thực phẩm này đến nhân dân Quận 7 thành phố
Hồ Chí Minh”.
Được biết, đến nay, các cấp công đoàn toàn
tỉnh đã ủng được 568 triệu đồng tiền mặt và gần
200 tấn lương thực, thực phẩm cho nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam
vượt qua giai đoạn bộn bề khó khăn này./.

Điển hình “dân vận khéo” trong thực
hiện hòa giải cơ sở ở Khu dân cư
PHAN NỮ NGỌC LAN
Phó Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật

Trong những năm qua,
Khu phố 7, Thị trấn Cam Lộ đã
triển khai thực hiện có hiệu quả
nhiệm vụ dân vận khéo trên rất
nhiều lĩnh vực. Trong đó, nổi bật
là công tác hòa giải ở cơ sở. Ông
Trần Văn Minh - Trưởng khu
phố, Tổ trưởng Tổ hòa giải khu
phố 7 là một cá nhân điển hình,
tiêu biểu của phong trào dân vận
khéo trong thực hiện hòa giải cơ
sở ở Thị trấn Cam Lộ.
Từ đầu năm 2021 đến nay, tổ
hòa giải đã hòa giải thành công
5 vụ: 3 vụ liên quan đến tranh
chấp đất đai, 2 vụ mâu thuẫn dân
sự. Với vai trò là tổ trưởng, căn
cứ vào tình hình thực tế của tổ
hòa giải, ông Minh đã cùng Tổ
chủ động gắn công tác hòa giải
cơ sở với các cuộc vận động,
các phong trào quần chúng như:
CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh”; phong trào xây dựng
nếp sống văn minh, gia đình
văn hóa; phong trào bảo vệ an
ninh Tổ quốc, trật tự an toàn
xã hội; phong trào ông, bà, cha
mẹ gương mẫu, con cháu hiếu
thảo... coi việc nâng cao chất
lượng, hiệu quả trong công tác
hòa giải ở cơ sở là một nội dung
quan trọng trong việc tổ chức
thực hiện các cuộc vận động, là
một trong những tiêu chí để bình

xét khu dân cư văn hóa. Do đó,
nhiều năm liền Khu phố 7 luôn
đạt danh hiệu Khu phố văn hóa.
Luôn trăn trở để có cách
làm hiệu quả và sao cho người
dân dễ tiếp cận các chủ trương,
chính sách của Đảng và pháp
luật của nhà nước, Ông đã chủ
động lồng ghép trong các buổi
sinh hoạt của hội, đoàn thể cũng
như trong buổi họp dân của khu
phố để tuyên truyền các chủ
trương, chính sách, luật hòa giải
cơ sở. Đối với những trường
hợp ít tham gia, ông đến tận các
hộ gia đình vào những thời gian
thích hợp để tuyên truyền và vận
động người dân.
Được biết, không chỉ là
người rất tích cực tham gia và
luôn gương mẫu, đi đầu trong
các hoạt động, phong trào của
khu phố, mà Ông còn rất tâm
huyết với công việc hòa giải ở
cơ sở. Ông Minh tâm sự, phải
là người trong cuộc mới hiểu
hết được những cái khó trong
việc vận động và hòa giải những
mâu thuẫn trong cuộc sống đời
thường của người dân. Thực tế
đôi khi có thể mâu thuẫn xảy
ra chỉ vì lời ăn tiếng nói chưa
vừa lòng nhau hàng ngày, hay là
những khúc mắc trong gia đình
với lý do ban đầu rất nhỏ nhưng
sau lại thành vấn đề lớn; có

những vụ việc nguyên do chỉ vì
quan niệm sống, thói quen sinh
hoạt khác biệt nhau giữa các thế
hệ trong cùng gia đình; hàng
xóm láng giềng vì những tranh
chấp nhỏ mà không giữ được
bình tĩnh, xảy ra xô xát.
Thấm nhuần lời dạy của
Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân
vận khéo việc gì cũng thành
công», bản thân ông Minh đã
dùng phương châm này để tham
gia công tác hòa giải nhiều vụ
việc lớn nhỏ xảy ra trên địa bàn
khu dân cư nơi mình sinh sống.
Ông quan niệm, để hòa giải
thành công, người cán bộ phải
nỗ lực mỗi ngày rèn luyện kỹ
năng “dân vận khéo”, sao cho
cả lời nói và hành động phải có
uy tín thì người đân mới tin và
nghe theo. Khi xảy ra vụ việc
liên quan hoặc có đơn đề nghị,
không quản ngại bất cứ thời gian
nào, kịp thời tiến hành họp các
thành viên trong tổ, phân tích
tình hình, tìm ra lý do nguyên
nhân của từng vụ việc, phân
công nhiệm vụ cho từng thành
viên cụ thể và đích thân ông
đến từng nhà làm công tác tư
tưởng, giải thích vận động, liên
quan đến hội đoàn nào thì ông
khuyến khích hội đoàn đó cùng
vào cuộc để vận động, hòa giải.
Trong suốt quá trình hòa giải,
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phải luôn thế hiện sự kiên trì,
gần gũi, tôn trọng và lắng nghe
tâm tự nguyên vọng của người
dân, giải thích vụ việc một cách
có lý, có tình trên cơ sở các quy
định của pháp luật.
Những trường hợp khó
khăn Ông vận dụng nhờ đến
người lớn tuổi, là trưởng các
họ tộc để can thiệp, có tiếng nói
tác động đến con cháu. Nhờ vậy
các vụ tranh chấp, mâu thuẫn cơ
bản được giải quyết. Các trường
hợp liên quan đến tranh chấp đất
đai thì Ông cùng tổ hòa giải đi
thực tế, tìm hiểu trên bản đồ địa
chính, đối chiếu sổ đỏ của các
bên, tham khảo ý kiến chuyên
môn của cán bộ địa chính để xác
định vấn đề như thế nào, giải
quyết ra sao cho ổn thỏa các bên.
Sau nhiều năm gắn bó với
công tác hòa giải cơ sở khu
phố 7, Thị trấn Cam Lộ, ông
Minh cho rằng: “Hòa giải ở cơ
sở thành công là nhờ sự nhiệt
tình của các thành viên trong
tổ hòa giải, sự đoàn kết, đồng
lòng đồng sức làm việc tận tâm
vì sự bình yên của bà con nhân
dân trong khu phố. Phải có sự
nêu gương của bản thân, làm
đúng chức năng nhiệm vụ, đối
xử công bằng giữa các bên liên
quan.” Và thực tiễn cũng cho
thấy, vai trò của người tổ trưởng
rất quan trọng, phải công tâm,
giải thích, giải quyết các vấn đề
thấu tình đạt lý, hài hòa. Vận
dụng linh hoạt lúc nào phải thiên
về tình, lúc nào phải thiên về lý,
phải làm sao để “Dân vận khéo”
và luôn được sự ủng hộ và tin
tưởng của bà con, người dân.
Nhờ thực hiện tốt “Dân
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Ông Trần Văn Minh - Trưởng khu phố, Tổ trưởng Tổ hòa giải khu phố 7.
thị trấn Cam Lộ Ảnh: HND tỉnh

vận khéo” trong công tác hòa
giải ở cơ sở, những tranh chấp,
bất đồng phát sinh tại cơ sở đã
được giải quyết kịp thời; không
để kéo dài, hạn chế đáng kể tình
trạng khiếu và khiếu kiện vượt
cấp. Những kiến nghị, nguyện
vọng chính đáng của nhân dân
trên địa bàn được quan tâm nên
những năm qua, khu dân cư khu
phố 7, Thị trấn Cam Lộ không
có điểm nóng, tình làng nghĩa
xóm luôn gắn kết bền chặt; an
ninh trật tự được giữ vững, hình
thành ý thức “Sống và làm việc
theo Hiến pháp và pháp luật”
trong cộng đồng dân cư ở cơ sở,

tiết kiệm được thời gian, tiền
của, công sức của chính quyền
và nhân dân.
Có thể nói, sự gương mẫu,
uy tín, nhiệt tình trong công tác
hòa giải cơ sở; luôn học tập và
làm theo theo tư tưởng Hồ Chí
Minh: “Trọng dân, gần dân,
hiểu dân, học dân và có trách
nhiệm với dân; nghe dân nói,
nói dân hiểu và làm dân tin”
như ông Trần Văn Minh là một
điển hình “dân vận khéo” trong
thực hiện hòa giải ở khu dân cư
và tổ hòa giải cơ sở khu phố 7,
Thị trấn Cam Lộ là một mô hình
hòa giải cơ sở thành công./.

ẤM ÁP TRONG NHỮNG NGÔI NHÀ MANG TÊN ĐẠI ĐOÀN KẾT
NGUYỄN THỊ HƯỜNG
Ủy ban MTTQ huyện Gio Linh

Đ/c Nguyễn Thiên Bình Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gio Linh
trao quà và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình chị Trần
Thị Lệ, Thôn Xuân Thượng xã Linh Hải, huyện Gio Linh - Ảnh NTH

T

hăm lo cho người nghèo,
phát huy sức mạnh khối
đại đoàn kết toàn dân
tộc, triển khai các cuộc vận động, các
phong trào thi đua yêu nước là việc làm
thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính
quyền, UBMTTQ Việt Nam huyện Gio
Linh. Với phương châm “Cả nước chung
tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ
lại phía sau”, xuất phát từ ý nghĩa đó,
các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban,
ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện đã
luôn đặc biệt chú trọng đến việc hỗ trợ
xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo
thông qua vận động xây dựng Quỹ “Vì
người nghèo”. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam huyện đã vận động xây dựng
quỹ bằng nhiều hình thức phong phú,
phù hợp với điều kiện thực tế của địa

phương; đồng thời, kêu gọi, vận động
các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm, mạnh
thường quân hỗ trợ để xây dựng nhà
“Đại đoàn kết” cho các gia đình có hoàn
cảnh khó khăn về nhà ở.
Đầu năm 2021 đến nay Ủy ban
MTTQ Việt Nam huyện đã vận động xây
mới 35 căn nhà đại đoàn kết với số tiền
1,32 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo”
và nguồn hỗ trợ của các tổ chức, doanh
nghiệp, nhà hảo tâm. Ủy ban MTTQ
Việt Nam huyện phối hợp khảo sát và
lựa chọn những hộ nghèo có nhà ở
dột nát tạm bợ, hoàn cảnh kinh tế đặc
biệt khó khăn để hỗ trợ, mỗi hộ được
hỗ trợ từ 40 đến 50 triệu đồng từ Quỹ
“Vì người nghèo” của huyện. Ngoài ra,
UBMT các xã hỗ trợ thêm 10 đến 20
triệu đồng và bà con đóng góp hỗ trợ

thêm ngày công, vật liệu... tổng trị giá
ngôi nhà bàn giao đưa vào sử dụng từ
120 đến 150 triệu đồng.
Vào tháng 10 năm 2021 gia đình
chị Trần Thị Lệ, thôn Xuân Thượng xã
Linh Hải đã đón nhận và đưa vào sử
dụng ngôi nhà “Đại đoàn kết” từ nguồn
hỗ trợ của UBMT huyện Gio Linh. Gia
đình chị Lệ là hộ cận nghèo, chồng mất,
nuôi 2 con nhỏ và bản thân không có
việc làm ổn định, nhà tạm bợ, kinh tế
khó khăn. Nay được UBMT huyện hỗ
trợ 40 triệu động, UBMT xã, Ban công
tác mặt trận thôn, bà con lối xóm hỗ
trợ thêm ngày công, vật liệu đã hoàn
thành ngôi nhà với diện tích 120m2, trị
giá 170 triệu đồng. Trước sự quan tâm
chia sẽ của các ban ngành đoàn thể,
của cấp ủy, chính quyền địa phương, chị
Lệ nghẹn ngào xúc động chia sẻ : “Cám
ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền
địa phương, MTTQ và các ban, ngành,
đoàn thể, bà con làng xóm đã giúp cho
gia đình tôi làm được ngôi nhà mới, từ
đây mẹ con không phải lo ướt, lo lạnh
mỗi khi trời mưa bão và cố gắng mua
thêm giống lợn, gà về chăn nuôi, làm
thêm vườn để phát triển sản xuất vươn
lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống”.
Có an cư mới lạc nghiệp, có nơi ở
ổn định, các hộ nghèo mới có điều kiện
vươn lên làm ăn và thoát nghèo bền
vững, góp phần hoàn thành xây dựng
nông thôn mới theo mục tiêu “Xây dựng
huyện Gio Linh đạt chuẩn nông thôn
mới trước năm 2025” mà Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ huyện Gio Linh lần thứ
XVII đã đề ra./.
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Để hoạt động cứu trợ - thiện nguyện
trở nên minh bạch, hiệu quả, đúng lúc, đúng người
PHÚC NGUYÊN

H

iểu đúng Cứu trợ thiện nguyện
Cứu trợ xã hội
là một loại hình quan trọng trong lĩnh
vực an sinh xã hội. Theo nghĩa thông
thường, cứu trợ xã hội được hiểu là chế

Cứu trợ xã hội được coi như là
"lưới đỡ cuối cùng" trong hệ thống các
lưới đỡ an sinh xã hội. Vì vậy nó được coi
là chế độ đảm bảo cộng đồng mang tính
nhân đạo, nhân văn rất cao, thể hiện
tình người rõ rệt.

Minh bạch, hiệu quả, đúng
lúc, đúng người trong cứu trợ thiện
nguyện
Vấn đề minh bạch trong hoạt
động từ thiện đang nhận được quan
tâm rất lớn của xã hội, bởi ngày càng

Thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đại diện Hoa chia sẻ đến trao quà tại
xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh - Ảnh. NP

độ đảm bảo xã hội đối với các thành
viên trong cộng đồng nhằm giúp họ
khắc phục những khó khăn trước mắt
cũng như lâu dài trong đời sống. Việc
đảm bảo này thông qua các hoạt động
cung cấp tài chính, tiền bạc, vật phẩm,
các điều kiện vật chất khác trong một
thời hạn hoặc trong suốt quá trình sống
(suốt cuộc đời) của đối tượng.
Đối tượng của cứu trợ xã hội có thể
là gia đình, có thể là cá nhân. Có những
trường hợp cứu trợ xã hội được áp dụng
để giải quyết khó khăn cho cả vùng gặp
nạn hoặc cả một địa phương.
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Tuy nhiên, hoạt động cứu trợ xã
hội không chỉ là của cá nhân, tổ chức
bất kỳ trong xã hội mà trách nhiệm
chính là của nhà nước. Nhà nước có
trách nhiệm cao nhất trong việc tổ chức
các hoạt động cứu trợ xã hội, với tư cách
là đại diện của xã hội. Các chính sách,
pháp luật về cứu trợ xã hội do nhà nước
ban hành, xây dựng là cơ sở quan trọng
để các tổ chức, cơ quan, cá nhân tiến
hành các hoạt động cứu trợ xã hội, đồng
thời là tiêu chuẩn đảm bảo sự công
bằng, minh bạch, đúng đắn và tính hợp
pháp của cứu trợ xã hội.

có nhiều chương trình thiện nguyện
tiếp nhận quyên góp từ cộng đồng với
số tiền rất lớn, nhưng trong vận hành
hoạt động và tổ chức lại bộc lộ không
ít bất cập.
Việc đòi hỏi sự minh bạch trong
hoạt động từ thiện là chính đáng và cần
thiết, nhằm bảo đảm sự phát triển đúng
hướng, đồng thời cũng là điều kiện
tiên quyết để các hoạt động tương thân
tương ái thật sự phát huy hiệu quả trên
thực tế. Khi đóng góp để làm từ thiện,
cộng đồng còn trao gửi tình cảm, tấm
lòng của mình, tùy khả năng của mỗi

người, dù có thể chỉ vài chục, vài trăm
nghìn hay hàng chục triệu đồng, nhưng
gửi gắm trong đó nghĩa đồng bào, tình
tương thân tương ái vô cùng quý giá của
người Việt. Nhất là ở thời điểm cần thiết,
sự hỗ trợ kịp thời của cộng đồng có thể
giúp ích rất nhiều cho những người gặp
khó khăn, hoạn nạn. Khi trực tiếp nhận
các khoản đóng góp, người đứng ra tổ
chức hoạt động từ thiện cũng đồng thời
nhận trách nhiệm trước cộng đồng về
việc làm của mình.
Cần khẳng định việc tổ chức, cá
nhân đứng ra tổ chức, tham gia hoạt
động thiện nguyện để giúp đỡ, ủng hộ
người gặp khó khăn bởi dịch bệnh, thiên
tai, hoạn nạn là nghĩa cử cao đẹp, thể
hiện truyền thống tương thân tương ái
của người Việt Nam. Hoạt động thiện
nguyện đã dần trở thành phong trào có
sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng,
diễn ra thường xuyên, liên tục, với nhiều
cách thức đa dạng, đặc biệt mỗi khi xảy
ra thiên tai, bão lũ, các phong trào thiện
nguyện lại được dấy lên mạnh mẽ, phát
huy sự đồng lòng, chung sức của toàn
xã hội, từ các em nhỏ đến các cụ già, từ
người Việt ở trong nước đến người Việt ở
nước ngoài.
Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn
khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi
cho các hoạt động nhân văn, ý nghĩa
như vậy. Đã có nhiều chương trình đã
tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc công
khai minh bạch, thể hiện qua những
việc như: thường xuyên cập nhật họ tên,
địa chỉ và số tiền quyên góp của tổ chức,
cá nhân; công khai mọi khoản chi tiêu;
thông tin về việc chuyển các suất quà
tới người nhận với danh sách, địa chỉ rõ
ràng… Đây chính là cơ sở để cộng đồng
cùng thể hiện trách nhiệm và thực hiện
việc giám sát hoạt động từ thiện, tránh
tình trạng chồng chéo, hay những việc
làm mang tính hình thức.

Theo quy định của pháp luật, việc
vận động, tiếp nhận, phân bổ sử dụng
nguồn đóng góp từ thiện thực hiện theo
Nghị định 64/2008/NĐ-CP của Chính
phủ và thông tư hướng dẫn của Bộ Tài
chính. Việc vận động, tiếp nhận, phân
bổ sử dụng tiền, hàng, phải được thực
hiện kịp thời, đúng mục đích, đúng đối
tượng, minh bạch, công khai. Pháp luật
nghiêm cấm hoạt động cứu trợ, thiện
nguyện để vụ lợi; nghiêm cấm việc gian
lận, báo cáo sai sự thật để chiếm đoạt,
sử dụng trái phép tiền, hàng của tổ
chức, cá nhân quyên góp.
Chủ động minh bạch việc làm từ
thiện chính là cách thức để các cá nhân
nói trên thể hiện trách nhiệm và nhân
cách của mình, đó là: biết tôn trọng,
luôn có trách nhiệm với từng đồng tiền
quyên góp của người hâm mộ, thể hiện
bằng việc chi tiêu đúng người, đúng
mục đích, kịp thời với người có hoàn
cảnh khó khăn. Sự minh bạch cần
minh chứng qua hành động cụ thể chứ
không phải là lời nói suông.
Việc quản lý, chi tiêu số tiền lớn
là một công việc không hề đơn giản,
thách thức càng lớn khi số tiền ấy đến
từ rất nhiều nguồn, và mục đích là đóng
góp để giúp đỡ những người có hoàn
cảnh khó khăn. Nên công việc này đòi
hỏi phải có quá trình khảo sát, đánh
giá tình hình thực tế, cần tính toán để
cân đối và tìm ra hình thức, mức hỗ trợ
phù hợp từng đối tượng sao cho hợp lý,
hợp tình. Do đó người tổ chức chương
trình, dự án thiện nguyện cần phải
lường trước những yêu cầu đặt ra, tránh
sự cẩu thả, tùy tiện, vì số tiền họ dùng
để chi tiêu là tình cảm, sự tâm huyết
của rất nhiều cá nhân. Không ít người
tham gia quyên góp trong khi bản thân
không hề dư dả, nhưng với tinh thần “lá
lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách
nhiều”, họ vẫn sẵn sàng san sẻ phần

của mình để giúp đỡ những người kém
may mắn hơn.
Để tránh những sự cố đáng tiếc
liên quan hoạt động thiện nguyện, đã
đến lúc các tổ chức, cá nhân tham gia
cần phải tổ chức, thực hiện một cách
chuyên nghiệp trên cơ sở pháp luật như
phải có tài khoản riêng cho hoạt động
từ thiện, công khai các khoản quyên
góp, các địa chỉ hỗ trợ từ thiện, giá trị
các khoản hỗ trợ với hóa đơn, chứng
từ hợp pháp và hợp lý... Những hành vi
lợi dụng, trục lợi từ thiện khi bị phát
hiện cần xử lý nghiêm theo quy định
của pháp luật. Trong khi chờ đợi những
ràng buộc, quy định chặt chẽ hơn về
mặt pháp lý, việc làm tốt những vấn đề
trên sẽ góp phần tạo cơ sở vững chắc để
các hoạt động thiện nguyện tiếp tục lan
tỏa và không ngừng phát huy hiệu quả.
Ngày 27/10/2021, Phó Thủ tướng
Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị định
93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận,
phân phối và sử dụng các nguồn đóng
góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó
khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ
trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo
thay thế Nghị định 64/2008/NĐ-CP,
nhằm khắc phục những hạn chế được
quy định tại nghị định 64, đồng thời quy
rõ về việc Các khoản đóng góp tự nguyện
do cá nhân vận động, tiếp nhận, phân
phối và sử dụng để khắc phục hậu quả
thiên tai, dịch bệnh, sự cố phải đảm bảo
tính công khai, minh bạch.
Rõ ràng Nghị định 93/NĐ-CP đã điều
chỉnh những bất cập tồn tại lâu nay, giải
quyết được nhiều vấn đề khiến những
người muốn làm từ thiện e ngại. Điều
quan trọng là Nghị định khuyến khích,
thúc đẩy các cá nhân hoạt động từ thiện và
bảo vệ được họ, qua đó phát huy tinh thần
"tương thân tương ái", nghĩa đồng bào,
đồng thời giúp giáo dục lòng trắc ẩn, yêu
thương đồng bào mình cho thế hệ trẻ./.
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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP THÀNH PHỐ

NỖ LỰC CHĂM LO AN SINH XÃ HỘI CHO NGƯỜI DÂN TRONG CÁC KHU
PHONG TỎA, HỘ NGHÈO VÀ CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TRONG NHỮNG
NGÀY THÀNH PHỐ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 16/CT-TTG
HOÀNG THỊ NA
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đông Hà

Trong những ngày thành phố thực hiện Chỉ thị 16-CT/TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, MTTQ Việt Nam thành
phố các cấp đã phát huy truyền thống đại đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, huy động
mọi nguồn lực hỗ trợ Nhân dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

UBMTTQ Việt Nam thành phố Đông Hà tiếp nhận hỗ trợ rau củ quả của
người dân. Ảnh HTN

T

rước những diễn biến
phức tạp của đại dịch,
kể từ lúc phát hiện ca
dương tính trên địa bàn thành phố, đặc
biệt là từ khi thành phố áp dụng các biện
pháp cấp bách trong phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị 16/
CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với sự
vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả
của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực,
quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân,
toàn quân thành phố Đông Hà, MTTQ các
cấp trên địa bàn thành phố đã đoàn kết,
phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành
viên, các nhóm thiện nguyện, chia sẽ yêu
thương, các cơ quan, đơn vị, cá nhân,
24

nhà hảo tâm nỗ lực chăm lo cho đời
sống cho người dân trong các khu phong
tỏa, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn
thông qua hoạt động vận động, tiếp nhận
lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm
hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do
ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Tại các khu vực phong tỏa trên địa
bàn thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam
các cấp từ thành phố đến cơ sở đã phối
hợp chặt chẽ với chính quyền, các cơ
quan chức năng, các tổ chức thành viên
trong việc tuyên truyền, vận động người
dân nâng cao nhận thức, tự giác tuân thủ
các biện pháp phòng, chống dịch: thực
hiện nghiêm nguyên tắc 5K đúng theo

quy định; phát huy vai trò, trách nhiệm
của mỗi người dân trong công tác phòng,
chống dịch bệnh cho bản thân và cộng
đồng; tập trung huy động các nguồn lực
vận động sự hỗ trợ cho công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19. Ban Công
tác mặt trận cơ sở thành lập nhóm Zalo
bao gồm toàn bộ các hộ dân trong khu
phong tỏa để kịp thời tương tác, tuyên
truyền, động viên và thành lập ngay đội
cứu trợ để đi chợ giúp bà con trong khu
vực phong tỏa; phối hợp với các tổ chức
đoàn thể thành lập các mô hình sáng tạo
kịp thời tiêu biểu như: mô hình “ 2 nhà
kẹp 1 nhà”, “Đội shiper 0 đồng”, “bếp
ăn tình quân dân”, “giữ cho tuyến phố
xanh”, đoàn thanh niên với mô hình “áo
xanh đồng hành chống dịch”, “Nồi cơm
Mặt trận”,…; Ban công tác Mặt trận, chi
hội các đoàn thể tại các khu phố đã tham
gia tích cực, trách nhiệm trong các tổ
Covid cộng đồng, hoạt động với phương
châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà
từng đối tượng”; nắm rõ các nhân khẩu
trên địa bàn phụ trách, nắm danh sách
cụ thể những trường hợp đi, đến, về từ
vùng dịch hoặc có tiếp xúc với nguồn lây
nhiễm, kịp thời phát hiện, thông tin, báo
cáo cấp ủy, chính quyền và cơ quan y tế
có biện pháp xử lý kịp thời. Tuyên truyền,
vận động, giám sát người dân thực hiện
tốt các biện (Xem tiếp trang 14)

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ GIÁM SÁT COVID - 19
TẠI CỘNG ĐỒNG CỦA MẶT TRẬN XÃ TRIỆU TRẠCH

Đ

i từng ngõ, gõ từng
nhà, rà từng đối
tượng", không quản
ngày nắng như nắng mưa, thường
xuyên thống kê, lập danh sách khai
báo y tế, cùng với chính quyền tham
gia rà soát từng người, khai thác lịch
trình của người dân đến địa bàn… Đó
chính là công việc thường xuyên của
các Tổ giám sát Covid-19 cộng đồng tại
xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong đang
thực hiện. Từ những việc làm tích cực,
nhạy bén và đầy tinh thần trách nhiệm,
tình nguyện vì cuộc sống của cộng đồng
của các thành viên đã góp phần công
sức không nhỏ cùng chính quyền thực
hiện tốt các biện pháp phòng chống
dịch tại địa phương, tạo nên thế trận
lòng dân hết sức vững chắc.
Từ chủ trương của các cấp, Mặt
trận xã Triệu Trạch đã nhanh chóng
phối hợp với UBND xã ra quyết định
thành lập các Tổ giám sát Covid – 19
cộng đồng. Hiện nay toàn xã đã thành
lập 20 tổ với 69 thành viên là những
người có uy tín trong cộng đồng, sâu
sát, nắm vững các địa bàn. Các tổ đều
có Quy chế hoạt động của Tổ Covid-19
cộng đồng và trãi đều tất cả các thôn
của xã. Tổ trưởng phân công từng
thành viên lập danh sách hộ, thành
viên trong hộ ở từng xóm và chịu trách
nhiệm giám sát và nắm bắt thông tin
người đi, về từ vùng dịch.
Công tác tuyên truyền, vận động,
nhắc nhở Nhân dân thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch tại từng hộ gia
đình như: Đeo khẩu trang, hàng ngày
rửa tay bằng xà phòng, giữ khoảng

MINH PHÚC

cách, hạn chế tiếp xúc với người bên
ngoài, ở tại nhà, không đi ra ngoài, khi
không thực sự cần thiết trong thời gian
thực hiện các Chỉ thị của Chính phủ
trong công tác phòng chống dịch bệnh.
Nắm bắt tình hình và phát hiện những
người đi từ vùng dịch về theo thông báo
chỉ đạo của Sở Y tế; những người có tiếp
xúc với các ca bệnh xác định đã đi qua
theo các địa điểm lịch trình đã thông
báo của các cấp nghi ngờ để phối hợp
truy vết kịp thời.
Bên cạnh đó, thành viên các Tổ
luôn tích cực giám sát, phát hiện báo
cáo ngay cho chính quyền địa phương
và Trạm y tế những trường hợp nghi

và có yếu tố dịch tễ để tổ chức cách
ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm
ngay. Các tổ cũng đã làm tốt công tác
phối hợp với các đoàn thể trong thôn
để tổ chức giám sát, nhắc nhở, động
viên, thăm hỏi các đối tượng thuộc
diện theo dõi sức khỏe và đối tượng
cách ly tại nhà, thực hiện nhiệm vụ
treo bảng tại các gia đình có người
cách ly tại nhà, vận động các đối tượng
từ các tỉnh về địa phương đến trạm Y
tế khai báo y tế.
Ngoài ra các thành viên còn tình
nguyện, tích cực giúp cho Ban chỉ đạo,
UBND xã thống kê lập danh từng đối
tượng phục vụ công tác tổng hợp danh

Lãnh đạo Mặt trận tỉnh thăm động viên một số Tổ giám sát Covid - 19
cộng đồng tại huyện Triệu Phong. Ảnh MP

mắc COVID-19, kịp thời phát hiện sách tiêm phòng vắc xin kịp thời, đúng
những người dân có những biểu hiện đối tượng.
nhiễm bệnh như sốt, ho, đau họng,
Lãnh đạo từ cấp ủy, chính quyền
khó thở, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc đến BCĐ thường xuyên quan tâm,
(Xem tiếp trang 27
mất vị giác, khứu giác hoặc viêm phổi
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KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN MÔ HÌNH
“CHIA NẮNG TRÊN THAO TRƯỜNG”, “Thứ 7, chủ nhật vì dân”

N

hằm tăng cường
mối quan hệ đoàn
kết gắn bó, tạo sự
thống nhất, phối hợp hoạt động giữa
Phòng Chính trị, Sư đoàn 968 và
UBMT, các tổ chức chính trị-xã hội
huyện Cam Lộ; Được sự quan tâm

NGỌC DIỄN
Ủy ban MTTQ huyện Cam Lộ

quân, huấn luyện, sẵn sàng chiến
đấu. Thông qua công tác lãnh đạo,
chỉ đạo và tổ chức các hoạt động, đã
xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa
cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các
tổ chức chính trị - xã hội các cấp và
nhân dân trong toàn huyện với cấp

Mô hình "Chia nắng thao trường", "thứ 7, chủ nhật vì dân" - Ảnh: ND

lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường
vụ Huyện ủy và Đảng ủy, chỉ huy
Sư đoàn 968, Trung đoàn 19, trong
những năm qua Ban Thường vụ
Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các
cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận
và các tổ chức chính trị xã hội triển
khai thực các nội dung phối hợp
hoạt động giữa huyện với Trung
đoàn 19, sư đoàn 968 đến cán bộ,
đảng viên, đoàn viên hội viên trên
địa bàn huyện. Thường xuyên trao
đổi thông tin về tình hình KT-XH,
công tác dân vận của địa phương,
đơn vị; quan tâm động viên, thăm
hỏi cán bộ, chiến sỹ, tạo điều kiện
để đơn vị thực hiện nhiệm vụ ra
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ủy, chỉ huy và cán bộ chiến sỹ của
đơn vị.
Kế thừa và phát huy những
kết quả, đã đạt được trong nhiều
năm qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo
của Thường trực Huyện ủy về việc
tổ chức hoạt động phối hợp giữa
huyện Cam Lộ và phòng Chính trị
Sư đoàn 968; Trung đoàn 19, ngày
27/3/2021 Ủy ban MTTQVN và các
tổ chức chính trị-xã hội huyện Cam
Lộ tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua
thực hiện mô hình “Chia nắng trên
thao trường”; “Ngày thứ bảy, chủ
nhật vì dân”.
Trong đó, mô hình “Chia nắng
trên thao trường” với các nội dung

cụ thể như: thăm hỏi, động viên,
tặng quà cho cán bộ chiến sỹ mới
trên thao trường, bãi tập; bát nước
trên thao trường, nấu cơm cho
chiến sỹ; các hoạt động giao lưu văn
hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... Tổ
chức hoạt động tuyên truyền giáo
dục truyền thống cách mạng của
quê hương, đơn vị cho cán bộ, chiến
sỹ. Theo kế hoạch,định kỳ hàng
tháng Cán bộ công chức cơ quan Ủy
ban Mặt trận và các tổ chức CTXH
huyện sẽ tổ chức đoàn thăm hỏi,
tặng quà các chiến sỹ mới, tiểu đoàn
trên thao trường bãi tập. Thấu hiểu
những khó khăn, vất vả của cán bộ,
chiến sĩ mới trong những ngày đầu
xa gia đình tiếp xúc môi trường quân
ngũ, cán bộ công chức khối dân vận
mặt trận huyện luôn dành tình cảm,
sự quan tâm thăm hỏi động viên đến
các chiến sỹ mới. Với những việc làm
cụ thể, gần gũi qua các mẫu chuyển
kể về tình quân dân của các đồng
chí cán bộ Hội CCB huyện; văn nghệ
giao lưu hát cùng chiến sỹ trên thao
trường của đoàn viên thanh niên;
bát nước, tấm bánh của các cô các dì
ở hội LHPN huyện… đã để lại nhiều
ấn tượng tốt đẹp khó quên trong mỗi
chiến sỹ; qua đó động viên các chiến
sỹ mới tích cực học tập, rèn luyện,
nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần,
ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành
tốt nhiệm vụ.
Mô hình “Thứ 7, Chủ nhật vì
dân” với các hoạt động như: giúp
nhân dân xóa đói giảm nghèo, tham

gia chỉnh trang nông thôn, làm
đường giao thông, tu sửa các công
trình dân sinh; giúp các hộ gia đình
khó khăn và gia đình chính sách sửa
chữa nhà ở; tổ chức thăm hỏi, động
viên, tặng quà các gia đình chính
sách, hộ nghèo nhân dịp các ngày
lễ, tết; giúp nhân dân địa phương
phòng, chống và khắc phục hậu quả
thiên tai, bão lũ ổn định cuộc sống...
Bằng các hoạt động cụ thể
thiết thực; thời gian qua cán bộ
chiến sỹ Trung đoàn 19 (Sư đoàn
968) ra quân thực hiện chương
trình “Ngày thứ 7, Chủ nhật vì
dân”, giúp địa phương san lấp mặt
bằng, làm đường giao thông nông
thôn trên địa bàn các xã, thị trấn;
bốc xúc 21m3 rác thải các loại;
khơi thông cống rãnh thoát nước
và đào đắp cấp phối, mở rộng lòng
lề các tuyến đường kiểu mẫu với
tổng chiều dài hơn 1,5 km với gần
300m3 đất, đá…

“PHÁT

Trung đoàn 19 cũng đã huy
động 50 cán bộ chiến sỹ về giúp
Nhân dân thôn Vĩnh Đại, xã Cam
Hiếu chỉnh trang nông thôn, giải
phóng mặt bằng tuyến đường dài
1km, rộng 7m. Bên cạnh đó trung
đoàn cũng huy động 50 cán bộ,
chiến sỹ cùng với đoàn viên thanh
niên trên địa bàn huyện tiến hành
làm vệ sinh, chăm sóc các phần mộ
liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ huyện
nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày
TBLS (27/7/1947-27/7/2021).
Đặc biệt trước làn sóng dịch
bệnh Covid-19 lần thứ 4 diễn biến
phức tạp đe dọa đến sức khỏe, tính
mạng, tinh thần và sinh kế của nhân
dân. Trên địa bàn huyện có nhiều
trường hợp F0 lây nhiễm trong cộng
đồng. Để kịp thời chia sẽ khó khăn
của cán bộ và nhân dân vùng phong
tỏa, Phòng chính trị Sư đoàn 968,
Trung đoàn 19 đã kịp thời thăm hỏi
động viên và dành nhiều phần quà

tặng Nhân dân và cán bộ xã Cam
Thủy đang thực hiện cách ly theo
tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng
Chính phủ với tổng số tiền ước tính
5 triệu đồng.
Có thể nói rằng mối quan hệ
đoàn kết quân dân đã trở thành
truyền thống quý báu của dân tộc
ta, được thực tiễn chứng minh trong
suốt quá trình chiến đấu, bảo vệ và
xây dựng Tổ quốc. Truyền thống ấy
một lần nữa được khẳng định trong
thời bình. Trong thời gian tới mô
hình “Chia nắng trên thao trường”;
“Thứ bảy, Chủ nhật vì dân” sẽ tiếp
tục được tổ chức nhằm củng cố và
tăng cường mối quan hệ đoàn kết,
gắn bó quân dân, xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn,
tham gia phát triển kinh tế, xã hội
góp phần vào công cuộc xây dựng
nông thôn mới và đô thị văn minh
huyện nhà./.

HUY VAI TRÒ ”... (Tiếp theo trang 25)

động viên các thành viên Tổ Covid-19
cộng đồng. Được Ban Chỉ đạo phòng
chống dịch các cấp xét ưu tiên và tổ
chức tiêm phòng vắc xin Covid-19 để
các thành viên ổn định tâm lý, yên
tâm trong tham gia các hoạt động
phòng chống dịch. Mặc dù ngân sách
xã rất eo hẹp, nhưng UBND xã dùng
nguồn ngân sách chi dự phòng 50%
của năm 2021 để chi hỗ trợ, động viên
tinh thần cho các thành viên.
Nhờ phát huy tốt vai trò của các
Tổ Giám sát Covid - 19 cộng đồng
nên công tác phòng chống dịch trên
địa bàn đã được thực hiện rất tốt, đó
chính là những cánh tay nối dài của
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của xã,
đó cũng là cách làm để phát huy sức

mạnh nhân dân, dựa vào dân, vì nhân
dân.
Ông Lê Công Phong - Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Triệu Trạch
chia sẻ: “Các thành viên Tổ giám sát
Covid - 19 cộng đồng làm việc với tinh
thần kiêm nhiệm, tự nguyện, do tính
chất công việc đòi hỏi phải tham gia
liên tục, thường xuyên sâu sát với các
hộ dân mà mình phụ trách, bên cạnh
đó thì ảnh hưởng của dịch bệnh có
thể xảy ra ảnh hưởng đến bản thân
và cả người thân trong gia đình bất
cứ lúc nào. Tuy vậy, các thành viên
không quản ngại vất vả, sẵn sàng
nhận nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm
vụ bất cứ lúc nào. Để phát huy hơn
nữa vai trò của các Tổ, đề nghị các cấp

chính quyền quan tâm có chế độ hỗ
trợ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ
phòng, chống dịch ở địa phương”.
Nhờ vào cách làm quyết liệt,
đồng bộ mà xã Triệu Trạch kiểm soát
tốt tình hình dịch bệnh. Đóng góp vào
kết quả chung đó phải kể đến vai trò
của các Tổ giám sát Covid - 19 cộng
đồng. Mô hình này đã thực sự phát
huy hiệu quả, và với những hoạt động
trách nhiệm, không mệt mỏi, các Tổ
giám sát Covid - 19 cộng đồng đã tạo
nên thế trận lòng dân trong phòng
dịch, giúp chính quyền địa phương và
các cấp, các ngành thực hiện nhiệm
vụ phòng chống, khoanh vùng và dập
dịch hiệu quả../
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MẶT TRẬN TỔ QUỐC THỊ XÃ QUẢNG TRỊ VỚI CÔNG TÁC
“HỖ TRỢ SINH KẾ”

giảm nghèo bền vững

NGỌC LAN

P

hát huy vai trò, nhiệm vụ
của mình, thời gian qua,
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam thị xã Quảng Trị đã tập hợp,
phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc;
tích cực kêu gọi, vận động các nguồn để
hỗ trợ sinh kế, phát triển kinh tế hộ gia
đình. Trong đó, mô hình hỗ trợ sinh kế
cho đồng bào tôn giáo phát triển kinh

Thường vụ Thị ủy Quảng Trị về việc tập
trung đẩy mạnh công tác hỗ trợ sinh
kế, nhất là hỗ trợ sinh kế cho bà con
là đồng bào tôn giáo, góp phần giảm
nghèo bền vững, Uỷ ban MTTQ Việt Nam
thị xã Quảng Trị đã phối hợp với Uỷ ban
Mặt trận các phường, xã để tiến hành
rà soát, khảo sát các hộ nghèo, hộ cận
nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để hỗ

1 hết sức xúc động và phấn khởi khi
được Uỷ ban Mặt trận thị xã hỗ trợ kinh
phí 10 triệu đồng để mua con giống,
phát triển kinh tế gia đình. Bà Tuyển
chia sẻ thêm: “Trước đây, gia đình tôi đã
được Uỷ ban Mặt trận thị xã hỗ trợ kinh
phí để xây dựng nhà Đại đoàn kết. Đến
nay, được hỗ trợ thêm kinh phí để mua
con giống, nên tôi rất xúc động trước sự

Hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo tại phường An Đôn. Ảnh Ngọc Lan

tế thoát nghèo được Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam thị xã Quảng Trị triển khai
thực hiện từ năm 2019 đã đem lại nhiều
hiệu quả thiết thực trong công tác giảm
nghèo bền vững ở địa phương.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó Chủ
tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
thị xã Quảng Trị cho biết: “Thời gian
qua, thực hiện cam kết giữa Uỷ ban Mặt
trận thị xã với Ban thường trực Uỷ Ban
MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị và Ban
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trợ cây con, giống nhằm tạo kế sinh nhai
cho bà con phát triển kinh tế. Đến nay,
thông qua các nguồn vận động được,
UBMT thị xã đã triển khai 5 mô hình hỗ
trợ sinh kế cho bà con đồng bào tôn giáo
tại phường An Đôn và phường 2”.
Là một trong những hộ dân là
đồng bào tôn giáo thuộc diện hộ nghèo,
hộ cận nghèo trên địa bàn phường An
Đôn, thị xã Quảng Trị được nhận hỗ trợ
sinh kế, bà Nguyễn Thị Tuyển ở khu phố

quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ của các cấp
chính quyền địa phương”.
Cũng như bà Tuyển, chị Nguyễn
Thị Thảo, Khu phố 1, phường An Đôn,
thị xã Quảng Trị cũng rất phấn khởi khi
được Uỷ ban Mặt trận thị xã Quảng Trị
quan tâm hỗ trợ con bò giống để làm
kế mưu sinh cho gia đình. Chị Thảo
phấn khởi nói: “Được các cấp hỗ trợ
con giống, gia đình tôi vui lắm. Tôi sẽ
(Xem tiếp trang 16)

Làm tốt công tác vận đồng quần chúng sẵn sàng ứng phó giúp
giảm nhẹ thiệt hại trong mùa mưa bão

T

rong những năm gần
đây, tình hình mưa,
bão diễn ra ngày càng
phức tạp và khó lường, là một trong
những mối lo lớn nhất của Nhân dân
nói chung, nhất là Nhân dân vùng thấp
trũng, thường xuyên hứng chịu nhiều
đợt lụt, bão lớn hàng năm. Vì vậy, việc
chủ động ứng phó, giúp giảm nhẹ thiệt
hại trong mùa mưa bão được cấp ủy
Đảng, Chính quyền và cả hệ thống
chính trị từ xã đến thôn xác định là
một trong những nhiệm vụ trọng tâm,
quan trọng hàng năm của địa phương,
trong đó việc làm tốt công tác tuyên
truyền, vận động quần chúng sẵn sàng
ứng phó trong mùa mưa bão là ưu tiên
hàng đầu nhằm góp phần giảm nhẹ
thiệt hại về con người và tài sản của
Nhân dân.
Hải Phong là xã thuộc vùng trũng,
sản xuất chủ yếu là độc canh cây lúa,
địa bàn dân cư phân bổ không tập
trung. Toàn xã có 07 thôn, 2356 hộ
với 10.776 khẩu. Trong đó, thôn Hội
Điền và 03 vùng Càng xa trung tâm xã
trên 05 km, mùa mưa bão hàng năm
thường xuyên bị chia cắt, cô lập...
Hàng năm, trên cơ sở triển khai
phương án phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và trước những diễn
biến của mỗi đợt mưa bão, UBMTTQVN
xã đã chủ động phối hợp và bằng nhiều
hình thức... đã tổ chức tuyên truyền,
tiếp tục quán triệt việc thực hiện
phương châm “4 tại chỗ” để hạn chế
lụt, bão gây ra; tổ chức tuyên tuyền,

NGUYỄN ĐỨC CHÂU THÀNH
Chủ tịch UBMTTQ xã Hải Phong

cảnh báo cho người dân biết, nâng cao
nhận thức cho đoàn viên, hội viên và
toàn thể Nhân dân về công tác phòng,
chống lụt, bão. Đồng thời hướng dẫn
cho Nhân dân các biện pháp phòng,
tránh và đối phó mọi tình huống bất
lợi do thiên tai, lụt bão gây ra.
Tổ chức phối hợp tuyên truyền,
quán triệt đến cán bộ, nhân dân trên
toàn xã về các Chỉ thị, quy định của
Trung ương, tỉnh, huyện, xã về phòng
chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn,
đồng thời triển khai tuyên truyền sâu
rộng các phương án PCTT, tổ chức
phối hợp tốt với các trường học, hội
chữ thập đỏ, thanh niên xung kích
trong công tác phòng chống thảm họa
thiên tai.
Phát huy hiệu quả hệ thống
truyền thanh của xã, thôn, loa cầm tay,
các phương tiện thông tin khác, khi
có mưa bão phải phát thanh liên tục
để cảnh báo thiên tai cho người dân
những thông tin của cấp trên, để người
dân có hướng chuẩn bị ứng phó.
Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Công tác
mặt trận các khu dân cư phối hợp với
Ban điều hành thôn, xóm thành lập
đội xung kích và chủ động trong việc
điều động lực lượng tại địa bàn để cứu
hộ, cứu nạn, thường xuyên ứng trực
trong mùa mưa bão.
UBMT và các tổ chức thành viên
phối hợp tuyên truyền và vận động các
hộ gia đình dự trữ các vật dụng cần
thiết, thuốc men trong mùa mưa bão
đảm bảo đủ dùng từ 10 ngày trở lên

nhằm chủ động trong mùa mưa bão.
Tuyên truyền, vận động, hướng
dẫn Nhân dân chằng chống nhà cửa,
chặt tỉa cây cối trước mùa mưa bão,
không chằng chống trong thời gian
diễn ra bão, đồng thời tuyên truyền
nhân dân cảnh giác, nhất là quản lý
chặt chẽ trẻ em, không được chủ quan
bất cẩn để trẻ em chơi trong, sau lụt,
bão, tránh trường hợp đuối nước đáng
tiếc đã xảy ra.
Chỉ đạo Ban Công tác mặt trận
các khu dân cư phối hợp tuyên truyền
đến từng hộ gia đình biết phương án
sơ tán dân tránh bão mạnh, siêu bão
kết hợp với hoàn lưu bão gây ra lũ lớn
để kịp thời sơ tán sơ tán khi thiên tai
xảy ra, đặc biệt quan tâm di dời các đối
tượng chính sách, người già, trẻ em,
phụ nữ có thai, người tàn tật... vận
động nhân dân làm chuồng trại cho
gia súc, gia cầm cao, đảm bảo an toàn
khi có lũ lớn, chuẩn bị thức ăn, địa
điểm tập trung cho đàn trâu, bò khi có
lũ tránh những thiệt hại mất mát.
Xác định được tầm quan trọng
của việc phối hợp thực hiện công tác
tuyên truyền, vận động quần chúng
Nhân dân sẵn sàng ứng phó giúp
giảm nhẹ thiệt hại trong mùa mưa
bão. Vì vậy, việc ứng phó trong mùa
mưa bão đã tiếp tục có những chuyển
biến tích cực, mạnh mẽ, chủ động
hơn... đã chuyển từ bị động đối phó
sang chủ động phòng ngừa nên đã
giảm được thiệt hại do mưa bão gây
ra hàng năm./.
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Đ

ể thực hiện tốt vai trò
là cầu nối giữa Đảng,
chính quyền với nhân
dân, MTTQ đã tích cực vận động nhân
dân phát huy quyền làm chủ, tham gia
xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa trong sạch vững
mạnh, giữ vững mối quan hệ mật thiết
giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước,
thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới
do Đảng khởi xướng và lãnh đạo và
được thể hiện rõ nét trong việc phát
huy vai trò của MTTQ và các tổ chức
thành viên trong triển khai thực hiện
các chủ trương, nghị quyết của đảng,
qua đó phát huy sức mạnh đại đoàn
kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương,
đất nước ngày càng giàu mạnh, văn
minh. Trong đó, nổi bật là phát huy vai
trò của Mặt trận và các tổ chức thành
viên trong triển khai, thực hiện có
hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày
18/3/2002 của Ban chấp hành trung
ương về tiếp tục đổi mới và nâng cao
hiệu quả kinh tế tập thể.
Để Nghị quyết đi vào đời sống, Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh đã bám sát mục tiêu Nghị quyết
ban hành kế hoạch tuyên truyền triển
khai thực hiện Nghị quyết trong hệ
thống MTTQ các cấp trong tỉnh thông
qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh”, vận động ủng hộ Qũy “Vì người
nghèo”, hướng dẫn MTTQ các cấp chủ
động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp
ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức
phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết số
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13-NQ/TW; các chỉ thị, nghị quyết của
Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh
tế tập thể, kinh tế hợp tác tới cán bộ,
đảng viên, hội viên, đoàn viên, các hợp
tác xã, xã viên và người lao động trong
HTX. Qua đó góp phần nâng cao nhận
thức và tầm quan trọng của việc tham
gia phát triển kinh tế tập thể, xây dựng
mô hình HTX kiểu mới.

truyền thống và các dự án, đề án của
địa phương về phát triển ngành nghề
truyền thống. Uỷ ban MTTQ Việt Nam
các cấp phối hợp với chính quyền địa
phương và các đoàn thể hướng dẫn
đoàn viên, hội viên và nhân dân xây
dựng mô hình trồng rau, chăn nuôi
sạch theo tiêu chuẩn; vận động nhân
dân thay đổi tập quán canh tác, ứng

Trồng rừng theo chứng chỉ FSC đem lại hiệu quả kinh tế cao tại HTX Phú
Hưng, Hải Phú, Hải Lăng - Ảnh: LN

Thông qua cuộc vận động “Toàn
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh”, MTTQ các cấp đã
vận động nhân dân giữ gìn và phát
triển nghề truyền thống thông qua việc
thành lập các loại hình tổ hợp tác, hợp
tác xã; tham gia quy hoạch phát triển
các hợp tác xã sản xuất, kinh doanh
gắn với tiềm năng nguyên liệu, lao
động và thị trường tiêu thụ sản phẩm;
xác định cơ cấu đầu tư, lĩnh vực ưu tiên
cùng với chính sách khuyến khích phát
triển từng ngành, lĩnh vực. Xây dựng
chương trình phát triển kinh tế hợp
tác, hợp tác xã gắn với các chương trình
mục tiêu quốc gia, phát triển làng nghề

dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất;
xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu
thụ nông sản; phối hợp tổ chức kiểm
tra, giám sát, bảo đảm chất lượng vệ
sinh an toàn thực phẩm.
Các đoàn thể đã tích cực vận động
hội viên, đoàn viên của mình tham gia
xây dựng mô hình sản xuất có hiệu quả,
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi,
dồn điền đổi thửa... Cụ thể, Hội Nông
dân vận động hội viên chuyển đổi một
số diện tích hiệu quả thấp sang làm mô
hình trang trại để phát triển kinh tế tập
thể. Điển hình như: mô hình Tổ hợp
tác trồng cây Hồ tiêu ở thôn Hướng Hải,
xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa);

HTX trồng cây ăn quả ở Thị trấn Bến
Quan, HTX cây ăn quả Tân Thủy, Vĩnh
Thủy, Câu lạc bộ cây Hồ tiêu ở xã Vĩnh
Tân (huyện Vĩnh Linh); Hợp tác xã Kinh
doanh tổng hợp phường 1, Thành phố
Đông Hà; HTX nuôi trồng thủy hải sản
Bình Hải (xã Phong Bình); Mô hình lúa
sạch Hợp tác xã ở xã Triệu Tài; rau sạch
ở Triệu Đông 01 ha với 32 hộ tham gia;
Tổ nuôi lợn ở xã Hải Thượng, Tổ nuôi
bò ở xã Hải Khê (huyện Hải Lăng); 3 tổ
liên kết ký hợp đồng bao tiêu mủ cao su
với Nhà máy cao su Cam Lộ; mô hình
đậu xanh và lạc ở xã Ba Lòng, dưa hấu ở
Phú Thành, xã Mò Ó (huyện Đakrông);
Tổ trồng hoa, tổ trồng cây cà gai leo ở
phường An Đôn (TX Quảng Trị), Mô
hình Cây dược liệu tại xã Cam Nghĩa,
Cam Lộ, Mô hình Hợp tác xã cây ăn quả
tại Hợp tác xã Bến Quan, Vĩnh Linh.
Các cấp Hội CCB đã phát huy tiềm
năng, lợi thế của từng vùng miền; tích
cực học tập ứng dụng các tiến bộ khoa
học kỹ thuật vào lao động sản xuất, làm
kinh tế nhằm nâng cao năng suất lao
động, chất lượng sản phẩm. Đến nay
kinh tế tập thể CCB gồm có: 85 doanh
nghiệp nhỏ và vừa, 50 hợp tác xã, 97
tổ hợp tác sản xuất, 423 Ttrang trại,
1.149 gia trại, thu hút 8.730 lao động;
ngoài ra có 1.182 hộ kinh doanh dịch
vụ, thu hút 2.967 lao động, một số hộ
CCB tham gia các làng nghề, cụm công
nghiệp, công ty liên doanh… Một số
mô hình kinh tế tiêu biểu như mô hình
sản xuất, chế biến nước mắm sạch của
CCB Bùi Xuân Khiêm ở Vĩnh Giang; Mô
hình nuôi tôm trên cát của hội viên
Nguyễn Văn Ngò xã Vĩnh Thái, mô hình
dịch vụ xây dựng của Công ty Thành
Hưng của CCB Nguyễn Văn Dũng.
Các huyện, thị, thành Đoàn đẩy
mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên
thanh niên xây dựng các mô hình kinh
tế, đặc biệt vận động thành lập các tổ

hợp tác, hợp tác xã do thanh niên làm
chủ. Đồng thời, tổ chức các hoạt động
đồng hành hỗ trợ và duy trì có hiệu quả
các mô hình kinh tế tập thể. Duy trì và
thành lập mới 98 câu lạc bộ thanh niên
phát triển kinh tế, 02 tổ hợp tác, 01 tổ
hợp tác xã thanh niên, 576 mô hình
kinh tế trong thanh niên cho thu nhập
trên 50 triệu đồng/năm; trong đó mô
hình kinh tế tập thể, hợp tác xã là 99
(chiếm gần 20% tổng số mô hình) với
hơn 700 đoàn viên, thanh niên làm chủ
mô hình góp phần giải quyết việc làm ổn
định cho hơn 1.000 lao động.
UBMTTQVN huyện Cam Lộ phối
hợp với các tổ chức thành viên vận
động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng các
mô hình Tổ hợp tác, Hợp tác xã hoạt
động có hiệu quả trên địa bàn huyện.
Hiện nay, trên địa bàn huyện có 19
HTX, 42 THT, chủ yếu hoạt động các
lĩnh vực như: Nông nghiệp, dịch vụ,
xây dựng, giao thông vận tải, vệ sinh
môi trường… Nhìn chung, các Tổ hợp
tác, Hợp tác xã hoạt động hiệu quả đã
góp phần trong việc xây dựng nông
thôn mới của địa phương, qua đó, từng
bước phổ biến giới thiệu và nhân rộng
mô hình cho các năm tiếp theo. Đồng
thời, phát động sâu rộng phong trào thi
đua xây dựng và phát tiển Kinh tế hợp
tác - Hợp tác xã, xây dựng nông thôn
mới gắn với 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” trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc,
các tổ chức thành viên và quần chúng
Nhân dân trong huyện.
Công tác giám sát việc tổ chức
thực hiện hiệu quả kinh tế tập thể ở
cơ sở được chú trọng. Từ năm 2012
đến nay đã thực hiện giám sát, phản
biện xã hội nhiều nội dung liên quan
đến quyền lợi ích hợp pháp của Nhân

dân, trong đó MT cấp tỉnh, cấp huyện
đã tổ chức 06 cuộc giám sát việc thực
hiện chương trình mục tiêu quốc gia
giảm nghèo bền vững và xây dựng nông
thôn mới; 01 cuộc giám sát về thực
hiện dân chủ cơ sở trong xây dựng
nông thôn mới; 01 cuộc giám sát thực
hiện trật tự vỉa hè gắn với đẩy mạnh
CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh”; 01 cuộc
giám sát việc thực hiện Luật HTX năm
2012; 01 cuộc giám sát việc thực hiện
chính sách dân số; 02 cuộc giám sát
rà soát hộ nghèo, cận nghèo; 02 giám
sát việc quản lý, sử dụng quỹ đất nông
nghiệp dành cho công ích cấp xã (đất
5%); phối hợp với các đoàn thể chính
trị xã hội giám sát một số cơ sở sản
xuất vật tư, nông nghiệp; việc thực hiện
quy định về dạy nghề, giải quyết việc
làm cho lao động nông thôn; giám sát
việc thực hiện chính sách về quản lý,
sử dụng đất trồng lúa, nguồn kinh phí
hỗ trợ người có diện tích trồng lúa;
giám sát việc thực hiện chính sách về
tái định cư; thực hiện chính sách pháp
luật về sản xuất kinh doanh vật tư nông
nghiệp; thực hiện chính sách về xây
nhà ở phòng, tránh lũ; quy định các
khoản đóng góp của người dân ngoài
quy định về phí, lệ phí ...
Mặt trận và các tổ chức thành viên
đã thực hiện có hiệu quả vai trò của
mình trong triển khai, thực hiện Nghị
quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002,
của Ban chấp hành trung ương về tiếp
tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh
tế tập thể góp phần thực hiện có hiệu
quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn mịnh” là yếu tố quan trọng nhằm
thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm
2025 xây dựng quê hương Quảng Trị trở
thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc
nhóm trung bình cao của cả nước.
31

HIỆU QUẢ TỪ NHỮNG MÔ HÌNH
TỰ QUẢN KHU DÂN CƯ Ở THỊ TRẤN HỒ XÁ
PHAN NHƯ QUỲNH

X

ác định tầm
quan
trọng
của mô hình
tự quản khu dân cư, từ năm
2017 đến nay Ủy ban MTTQ
thị trấn Hồ Xá phối hợp với các
tổ chức thành viên xây dựng
các mô hình tự quản cụ thể,
phù hợp với từng khu dân cư
và nhu cầu, nguyện vọng của
nhân dân. Đồng thời duy trì và
nhân rộng các mô hình tự quản
ở cộng đồng dân cư trên các
lĩnh vực ANTT, môi trường;
phòng chống tội phạm, ma túy
và tệ nạn xã hội góp phần quan

Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Hồ Xá
trọng trong việc nâng cao nhận
thức, thay đổi hành vi, thói
quen của người dân.
Sau thời gian đi vào hoạt
động, các mô hình tự quản
đã phát huy sự sáng tạo, tinh
thần đoàn kết, gắn bó trong
cộng đồng dân cư, góp phần
giữ vững an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội, môi trường,
an sinh và trở thành các phong
trào tự nguyện, tự giác của
người dân như mô hình: “Bảo
đảm vệ sinh môi trường và
giữ gìn ANTT” ở khu dân cư
Thành Công; mô hình “Xóa

đói giảm nghèo, xóa nhà tạm
bợ dột nát và phòng chống
tội phạm” khu dân cư Lao
Động; mô hình “Bảo vệ môi
trường, ứng phó biến đổi khí
hậu” khu dân cư Thống Nhất;
17 Mô hình “Phân xử lý rác
thải tại hộ gia đình”; 17 mô
hình “Con đường tự quản”,
“Hạn chế sử dụng túi ni lon
và rác thải nhựa”, “ Phụ nữ
với an toàn giao thông” nòng
cốt là phụ nữ, CCB, Đoàn TN.
Trong đó, các thành viên chú
trọng tuyên truyền, vận động
các tầng lớp nhân dân tích cực

Lễ ra mắt mô hình hạn chế sử dụng túi ni long và rác thải nhựa của Hội LHPN TT Hồ Xá - Ảnh:PNQ
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tham gia cuộc vận động “Toàn
dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới,đô thị văn minh”
trong giai đoạn mới và cuộc
vận động “Người Việt Nam
ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,
các hoạt động vì người nghèo,
thực hiện chương trình an sinh
xã hội.
Ủy ban MTTQ Thị trấn chỉ
đạo khu dân cư Thành Công
xây dựng các mô hình “Khu
dân cư tự quản bảo đảm vệ
sinh môi trường và giữ an ninh
trật tự” ; khu dân cư Thống
Nhất xây dựng mô hình “KDC
tự quản bảo vệ môi trường,
ứng phó biến đổi khí hậu”
nhằm nâng cao nhận thức và
thay đổi hành vi BVMT của
nhân dân ở các cộng đồng khu
dân cư, phát huy sức dân, do
dân tự quản để đảm bảo phát
triển bền vững. Tại các KDC,
ngay sau khi thành lập, các tổ
tự quản về BVMT đã kiểm tra,
đôn đốc các gia đình, cá nhân
thực hiện quy định về giữ gìn
vệ sinh và BVMT; xử lý rác
thải và vận động nhân dân xóa
bỏ các thói quen có hại cho
môi trường và sức khỏe, tham
gia giám sát việc thực hiện
pháp luật về BVMT của cơ sở
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
tại thị trấn khu phố. Thông qua
các hoạt động tuyên truyền,
vận động nhận thức của nhân
dân trên địa bàn được nâng lên
rõ rệt. Người dân đã có ý thức

trong việc giữ gìn vệ sinh, sử
dụng nguồn nước sạch, xây bể
chứa nước, nhà tắm, công trình
vệ sinh của các hộ gia đình
hợp lý. Một trong những mô
hình nổi bật là mô hình “Xóa
đói giảm nghèo, xóa nhà tạm
bợ dột nát và phòng chống tội
phạm” khu dân cư Lao Động.
Khu phố giúp đỡ hộ nghèo
xoá nhà tạm bợ, dột nát thông
qua vận động bà con nhân
dân đóng góp Quỹ “Vì người
nghèo” theo chỉ tiêu phân bổ;
các hoạt động an sinh xã hội,
nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp
nghĩa được triển khai đồng bộ,
rộng khắp trên địa bàn khu
phố, thu hút được sự quan tâm
của cả hệ thống chính trị, các
doanh nghiệp, các nhà hảo tâm
trong và ngoài khu phố. Giúp
nhau xoá đói, giảm nghèo có
nhiều nội dung phong phú, đa
dạng như: Tổ chức thăm, tặng
quà nhân dịp lễ, Tết; xây dựng
các công trình dân sinh phục
vụ sinh hoạt cộng đồng; Giúp
nhau bằng ngày công lao động,
Hội đoàn thể tín chấp cho đoàn
viên, hội viên vay vốn để đầu
tư sản xuất.
Mô hình tiết kiệm phế liệu
của Hội phụ nữ thị trấn đã triển
khai hiệu quả, thông qua việc
tự nguyện thu gom và phân
loại rác thải nhằm giải quyết
những khó khăn trong công
tác thu gom, xử lý rác thải
sinh hoạt do nằm ngoài phạm

vi hoạt động của công nhân và
xe của Công ty Môi trường, từ
phế liệu thu được đội thu gom
sẽ mang bán, lấy kinh phí thu
được để hỗ trợ thẻ bảo hiểm
y tế, công trình vệ sinh cho
HVPN trên địa bàn. Đối với
mô hình “Hạn chế sử dụng
túi ni long và rác thải nhựa”
này giúp hội viên, phụ nữ và
người dân nâng cao ý thức bảo
vệ môi trường trong sinh hoạt
hằng ngày, tạo sự thay đổi và
nâng cao nhận thức cho hội
viên, phụ nữ và nhân dân đối
với việc giữ gìn môi trường và
xây dựng nếp sống văn minh
hiện đại; làm thay đổi dần từ
nhận thức đến hành động cụ
thể để hạn chế việc sử dụng
túi nilon và thay thế bằng
sản phẩm thân thiện với môi
trường; giảm dần việc sử dụng
túi nilon khó phân hủy trong
sinh hoạt tác động xấu đến môi
trường.
Phải nói rằng việc triển
khai các mô hình tự quản ở
khu dân cư trên địa bàn thị
trấn đã thể hiện rõ được vai trò
tự quản, chủ động hình thành
các mô hình, các tổ tự quản tạo
phong trào thi đua để từ đó tập
trung các tổ chức đoàn thể thực
hiện phong trào thi đua chung
của cả nước. Từ đó tạo động
lực cho các tổ chức triển khai
hiệu quả các mô hình và quản
lý địa bàn dân cư hiệu quả./.  
33

GIÃN CÁCH KHÔNG GIÃN LÒNG

T

rong đợt bùng phát dịch
COVID-19 lần thứ 4, cả
nước đã hỗ trợ về kinh
phí và hiện vật trị giá hàng chục nghìn tỷ
đồng, chi viện hàng trăm nghìn cán bộ
cho các tỉnh, thành phố có dịch. Càng
trong lúc khó khăn, thách thức, tinh
thần đại đoàn kết càng được phát huy
mạnh mẽ; qua khó khăn, thách thức,
khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin
của người dân lại càng được củng cố.
Với sự nỗ lực, đoàn kết và quyết
tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân, chúng ta đã hết sức cố gắng triển
khai nhiều chủ trương, biện pháp với
tinh thần trách nhiệm rất cao, rất quyết
liệt, chỉ đạo kịp thời cùng với sự hưởng
ứng cao của người dân, sự vào cuộc của
các cấp, các ngành nên đã từng bước
khống chế được dịch bệnh ở tâm dịch
là TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Đoàn kết một lòng, bà con Quảng
Trị - một tỉnh còn gặp nhiều khó khăn
về kinh tế nhưng luôn chứa chan nghĩa
tình đã cùng nhau gửi gắm tất cả vật
chất, tinh thần và con người vào Nam để
cùng đồng bào miền Nam ruột thịt tiếp
thêm sức mạnh chống lại dịch bệnh.
Chúng ta đã từng thấy rất nhiều cán bộ,
y bác sĩ, lực lượng công an tình nguyện
lên đường vào Nam để sát cánh cùng
đồng đội mình làm nhiệm vụ thiêng
liêng cứu giúp người dân. Chúng ta đã
từng chứng kiến hàng chục chuyến xe
nghĩa tình - những chuyến xe lấy tình
cảm đồng bào làm nhiên liệu để chở
các nhu yếu phẩm, lương thực, thực
phẩm của bà con khắp nơi trong tỉnh
Quảng Trị gửi đến cho miền Nam thân
yêu… Chúng ta đã chú trọng phát huy
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sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân
tộc, vận động các tập thể, cá nhân trong
và ngoài nước hỗ trợ an sinh xã hội cho
người dân gặp khó khăn do đại dịch bằng
những chương trình thiết thực như: San
sẻ yêu thương, Nghĩa tình Quảng Trị với
số tiền quyên góp được lên đến hơn 9 tỷ
đồng, 2.000 tấn lương thực, thực phẩm.
Con số này là một con số rất đáng để tự
hào, để chúng ta tin tưởng vào tinh thần
đoàn kết, tương thân tương ái của đồng
bào Quảng Trị nói riêng và dòng dõi con
Lạc cháu Hồng trên khắp đất nước Việt
Nam nói chung.
Trở lại với Quảng Trị, trong đợt dịch
thứ 4, ngày 16/9/2021 toàn thành phố
Đông Hà đã phải thực hiện giãn cách
theo tinh thần Chỉ thị 16 của Chính
phủ. Trong cơn hoạn nạn, nghĩa tình
đồng bào lại một lần nữa trỗi dậy và
lớn mạnh hơn bao giờ hết khi nhiều
mô hình các tổ, nhóm, tổ chức thiện
nguyện, tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ
lương thực, thực phẩm của người dân ở
các huyện trong tỉnh cho người dân tại
thành phố Đông Hà khi đang thực hiện
giãn cách và tăng cường giãn cách xã
hội, xuất hiện nhiều tấm gương tương
thân, tương ái thể hiện truyền thống
nhân văn tốt đẹp của dân tộc ta. Bản
thân là một hộ gia đình nằm trong khu
phong tỏa, hơn ai hết tôi nhận thấy sự hi
sinh hết sức to lớn của những chiến sĩ
công an, các đội tình nguyện viên, thiện
nguyên, các y bác sĩ trực chốt...và cũng
đã may mắn cảm nhận rõ nét nhất cái
gọi là tình-thân-giữa-những-người-xalạ. Những đôi mắt thâm quầng vì thiếu
ngủ, những bữa cơm hộp, cơm phần
ăn vội ngay tại lán trực chốt phong tỏa;

những làn da khô sạm do mất nước, có
người đã bước đi loạng choạng do làm
việc quá sức... Nhưng tất cả đều không
rời nhiệm vụ bởi một điều giản dị: họ
ý thức được rằng mình đang là người
bảo vệ sự bình yên hết sức mong manh
cho người dân và chỉ cần một phút lơi
lỏng thì hậu quả sẽ khó lường. Tôi biết
được rằng, phía sau nhiều đồng chí làm
nhiệm vụ trực chốt là cha mẹ già yếu,
vợ, chồng, con và những người thân
trong gia đình cũng đang neo đơn, đang
lo lắng với nhiều nỗi lo riêng, giãn cách
xã hội với không ít khó khăn trong đời
sống. Nhưng tất cả đều sẵn sàng phục
tùng mệnh lệnh, không chỉ là việc chấp
hành quyết định của cấp trên mà còn
là mệnh lệnh của trái tim. Ngay trong
ngày đầu tiên bị phong tỏa, tổ phụ nữ
khu phố đã nhanh chóng liên kết các gia
đình với nhau thông qua mạng xã hội
(zalo) để trợ giúp cung ứng lương thực,
thực phẩm và các nhu yêu phẩm bằng
việc đi chợ hộ. Hằng ngày, bộ phận y tế
đều đặn đến kiểm tra thân nhiệt và làm
xét nghiệm cho tất cả thành viên trong
gia đình mà không quên dặn dò, ân cần,
chu đáo và nói thêm về những biện pháp
tự làm tại nhà để bảo vệ mình trước dịch
bệnh. Lực lượng dân quân trực chốt hỗ
trợ đưa những vật dụng cần thiết cho bà
con khu phong tỏa hết sức kịp thời mặc
dù vẫn đảm bảo các tiêu chí phòng ngừa
việc lây lan dịch bệnh. Trong hoàn cảnh
đó, một số cán bộ, chiến sĩ trở thành
những bảo mẫu bất đắc dĩ cho những
em bé còn quá nhỏ nhưng bố mẹ thuộc
diện F1 phải đi cách ly tập trung. Tình
cảm, sự yêu thương của những người
từ xa lạ bỗng chốc thành gần gũi, thân

Hỗ trợ các thiết bị phục vụ lực lượng làm việc tại các chốt kiểm soát dịch giáp ranh với thành phố Đông Hà (trong
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thương đã làm mờ đi nét lóng ngóng, sự
vụng về trong lúc dỗ dành em bé khóc
đòi bố mẹ. Có những đêm trời mưa to,
sấm sét vang dội, lán trực chốt không
thể nào che chắn hết được cho cán bộ
làm nhiệm vụ, vậy là cả khu phong tỏa
hôm đó sáng đèn, không ai có thể ngủ
được khi mà “người thân” của mình
đang phải chịu mưa to, gió lớn. Càng
thấm hiểu những khó khăn, trở ngại,
những hi sinh, cống hiến của lực lượng
trực chốt bao nhiêu, bà con khu phong
tỏa càng cố gắng vượt qua thiếu thốn
hằng ngày, bỏ lại niềm vui của sự tự do,
quên đi chút mệt mỏi của cảm giác tù
túng để cùng nhau chấp hành tốt quy
định, chung tay đẩy lùi dịch bệnh một
cách nhanh nhất, đồng lòng cùng chính
quyền địa phương chiến thắng đại dịch.
Chúng tôi nói với nhau rằng, nghĩ tích
cực sẽ hành động tích cực và sống tích
cực, phong tỏa tạm thời là dịp để bà

con lối xóm yêu thương và đùm bọc
nhau hơn, để người xa hóa gần, người
lạ thành quen, để tình người thêm một
lần được hun đúc mạnh mẽ. Để rồi khi
“sợi dây trắng - đỏ” kia được tháo, tất cả
mọi người quay lại với nhịp sống thường
ngày, ai cũng cất riêng cho mình những
kỉ niệm đẹp về những ngày giãn cách
nhưng không giãn lòng.
Tình hình dịch bệnh ở nước ta
nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng
vẫn còn nhiều phức tạp và diễn biến
khó lường. Chính lúc này, sự đồng lòng
chống dịch của mỗi tổ chức, cá nhân đã
củng cố thêm sức mạnh chống dịch của
toàn Đảng, toàn dân ta. Họ đã vẽ nên
một bức tranh đẹp về tinh thần đoàn
kết, về sự sẵn sàng cống hiến, hy sinh
khi Tổ quốc cần. Điều đặc biệt là, tất cả,
họ không cần lời kêu gọi chi viện, mà
chính bằng sự tự nguyện, tấm lòng yêu
nước, có trách nhiệm với vận mệnh đất

nước, vận mệnh nhân dân. Tinh thần
đoàn kết, thái độ chia sẻ và trách nhiệm
với xã hội ấy đã giúp lực lượng phòng
chống dịch thêm vững tâm, tin tưởng
rằng, mình không đơn độc trong công
cuộc phòng chống đại dịch, đã nhân
lên sức mạnh của chúng ta trong cuộc
chiến chống dịch COVID-19 đầy gian
nan, thử thách. Và xin được nhắc lại
lời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong
lễ tiếp nhận lô vaccine đầu tiên được
tài trợ theo Chương trình COVAX Facilit
ngày 1/4/2021, như một lời khẳng định
về tinh thần đoàn kết trong mọi hoàn
cảnh dù khó khăn nhất: “Đại dịch
COVID-19 là dịp để chứng minh rằng
nếu tất cả các tổ chức, mọi người dân
ở một cộng đồng, một quốc gia và trên
toàn thế giới cùng đoàn kết, nắm tay
nhau thì chúng ta có thể cùng nhau
vượt qua những thách thức rất lớn đối
với toàn nhân loại”./.
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TRANG VĂN HÓA - VĂN NGHỆ

ÂN TÌNH QUẢNG TRỊ - SÀI GÒN

(Hướng về đồng bào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh
phía Nam chung tay phòng chống Covid-19)
NGUYỄN VĂN MINH

Sài Gòn năm xưa rầm rập những đoàn quân
Trong đại thắng Mùa xuân mang tên Bác
Sài Gòn hôm nay vút lên bài ca, khúc nhạc
Sài Gòn lung linh sáng tựa các vì sao.
Sài Gòn ơi! ta yêu quý biết bao
Mới ngày nào những chuyến hàng ra vùng lũ
Nước xiết, mưa tuôn quản gì sinh tử
Đến với Miền Trung - nghĩa cử ân tình.
Sài Gòn ơi! thành phố Hồ Chí Minh
Khi Đô thành gồng mình chống dịch
Cả nước sẽ chia để Sài Gòn về đích
Vẫn vững vàng và Covid tiêu tan.
Đây những tấm lòng Quảng Trị chứa chan
Sản phẩm góp gom từ gian nan khắc nghiệt
Đây tấm lòng hộ nghèo nhưng vẫn biết
Gửi Sài Gòn cả gánh cháo ngày rong.
Vân Kiều – Pa Cô luôn vẫn chờ mong
Tần tảo tháng ngày vun trồng sau lũ
Rau củ, muối dưa…dẫu rằng chưa đủ
Với cả tấm lòng nhắn nhủ vào trong.

MỪNG NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN
KẾT TOÀN DÂN
NGUYỄN QUANG HUỲNH

Bọc, đùm yêu quý giống nòi
Của tiền quyên góp giúp người khó khăn
Mừng ngày đoàn kết toàn dân
Bà con khu phố quây quần tham gia
Toàn dân từ trẻ, đến già
Về đây sum họp hát ca, vui vầy
Gặp nhau tay ấm trong tay
Cùng nhau góp sức dựng xây phố phường
Thi đua học tập tấm gương
"Kiệm, cần, liêm , chính" con đường Bác soi
Bọc, đùm yêu quý giống nòi
Của tiền quyên góp giúp người khó khăn
Từ giấy bút, đến áo chăn ...
Lá lành đùm rách khó trăm cũng lùi
Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi
Dựng xây đất nước người người ấm no
Vang vang tiếng hát câu hò
Nhớ ơn Đảng, Bác dành cho muôn nhà .

Những món quà chát mặn của Biển đông
Góp thêm phần sáng trong tình nhân nghĩa
Qua gian lao nghĩa tình càng thấm thía
Quảng Trị – Sài Gòn luôn chia sẽ đồng cam.
Đông Hà 15.7.2021
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