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XÃ LUẬN

Cách đây 85 năm, ngày 
18/11/1930, Đảng và 
Bác Hồ đã ra Chỉ thị 

thành lập Hội Phản đế Đồng minh, 
tiền thân của Mặt trận dân tộc thống 
nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam. 

Cùng với quá trình phát triển 
của cách mạng Việt Nam qua từng 
thời kỳ, Mặt trận Dân tộc thống nhất 
Việt Nam 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. MTDTTN Việt Nam trước 
đây và MTTQ Việt Nam hiện nay 
luôn một trong những nhân tố quan 
trọng, hạt nhân cơ bản của khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ Việt 
Nam đã không ngừng phát huy sức 
mạnh tổng hợp của các giai tầng xã 
hội, các tầng lớp nhân dân trong 
cuộc đấu tranh giành độc lập tự do 
cho dân tộc, thống nhất đất nước, 
xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa. Trong thời kỳ xây dựng 
đất nước, nhất là qua gần 30 năm 
tiến hành công cuộc đổi mới, MTTQ 
Việt Nam luôn là một bộ phận quan 
trọng của hệ thống chính trị, là cơ 
sở của chính quyền nhân dân, đã 
vận động, tập hợp đoàn kết các 
tầng lớp nhân dân, phấn đấu vượt 

qua những khó khăn, thách thức và 
giành được những thành tựu quan 
trọng, có ý nghĩa lịch sử.

Ở Quảng Trị, trong những năm 
qua, sự nghiệp xây dựng khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc luôn được 
Đảng bộ và chính quyền các cấp coi 
trọng. Công tác tập hợp và phát huy 
sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân 
luôn được chú trọng tăng cường, trở 
thành nguồn sức mạnh, động lực to 
lớn, góp phần quan trọng thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 
phát triển KT-XH của địa phương. 
MTTQ các cấp trong tỉnh đã có nhiều 
cố gắng đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động, động viên và tập hợp 
rộng rãi các tầng lớp nhân dân tham 
gia vào các phong trào thi đua yêu 
nước, các cuộc vận động, đồng thời 
phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân tham gia xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền, chăm lo và bảo vệ 
quyền lợi chính đáng hợp pháp của 
nhân dân, thực hiện tốt giám sát và 
phản biện xã hội…

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã từng chỉ rõ: “Chính sách Mặt trận 
là một chính sách rất quan trọng, 
công tác Mặt trận là công tác rất 
quan trọng trong toàn bộ công tác 
cách mạng”. Kế thừa tư tưởng của 
Người, công tác Mặt trận Tổ quốc 
hiện nay đã và đang không ngừng đổi 
mới, bắt nhịp với yêu cầu hội nhập, 
phát triển và mở rộng hợp tác, giao 
lưu với các nước để thực hiện thành 
công sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. 

Trong sự nghiệp cách mạng, ở mọi 
thời kỳ, Đảng ta luôn đề cao ví trí, 
vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và trao những trọng trách lớn, 
đi cùng những chính sách, cơ chế, 
tạo mọi điều kiện cho tổ chức Mặt 
trận làm tròn sứ mệnh cao cả... 

Đội ngũ cán bộ Mặt trận luôn 
ghi nhớ bài học lấy “dân làm gốc” 
mà Bác Hồ đã dạy. “Trọng dân, gần 
dân, hiểu dân, học dân và có trách 
nhiệm với dân”, bài học đó luôn 
thôi thúc đội ngũ cán bộ Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam các cấp khắc phục  
hạn chế, nâng cao kiến thức, năng 
lực, bản lĩnh thực hiện tốt chức 
năng, nhiệm vụ của mình, đáp ứng 
yêu cầu của Đảng và mong đợi của 
nhân dân. 

Năm nay, chúng ta kỷ niệm 
85 năm Ngày thành lập Mặt trận 
dân tộc thống nhất Việt Nam trong 
không khí toàn Đảng, toàn quân, 
toàn dân ta phấn khởi chào mừng 
thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XVI, hướng đến Đại hội XII 
của Đảng, mở ra một chặng đường 
mới trong sự phát triển đi lên của 
tỉnh nhà. Với niềm vinh dự và tự 
hào, tin tưởng rằng MTTQ các cấp 
sẽ phát huy truyền thống  vẻ vang 
của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt 
Nam, nâng lên sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới, 
động viên các tầng lớp nhân dân 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ các cấp & Nghị quyết 
Đại hội XII của Đảng.

NÂNG LÊN SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC 
TRONG THỜI KỲ MỚI

BAN BIÊN TẬP  



2 

Đại đoàn kết dân tộc là 
truyền thống vô cùng quý 
báu của dân tộc ta, là 

đường lối chiến lược cơ bản, nhất quán 
và xuyên suốt trong tiến trình cách mạng 
của Đảng, quyết định thắng lợi trong đấu 
tranh cũng như trong xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. Tám mươi lăm năm qua, đồng 
hành với sự nghiệp cách mạng giải phóng 
dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
MTTQ Việt Nam luôn là một tổ chức liên 
minh chính trị rộng lớn nhất do Đảng 
Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. MTDTTN 
Việt Nam trước đây và MTTQ Việt Nam 
hiện nay là một biểu tượng, nhân tố trung 
tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là 
cơ sở chính trị vững chắc của Đảng, Nhà 
nước, tập hợp, động viên sức mạnh toàn 
dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong 
suốt chiều dài lịch sử cùng dân tộc, MTTQ 
đã không ngừng phát huy sức mạnh tổng 
hợp của các giai tầng xã hội, các tầng lớp 

nhân dân trong cuộc đấu tranh đầy cam 
go, quyết liệt để giành độc lập tự do cho 
dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngày 
nay, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc đang tiếp tục phát huy cao độ, trở 
thành động lực của công cuộc đổi mới. 
Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối 
chiến lược, là bài học lớn của cách mạng 
nước ta. 

Cùng với quá trình phát triển 85 năm 
lịch sử vẻ vang của MTDTTNVN, MTTQ 
Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Trị và các tổ 
chức thành viên của Mặt trận luôn bám sát 
nhiệm vụ chính trị của địa phương, mục 
tiêu, nhiệm vụ của Đảng đề ra, tích cực 
đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, 
đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phát 
triển các tổ chức thành viên vào tổ chức 
hoạt động nhằm củng cố, mở rộng, tăng 
cường khối đại đoàn kết toàn dân, hướng 
mạnh hoạt động về cơ sở, khu dân cư. Tổ 
chức hoạt động của Ban công tác Mặt trận 
ở thôn, xóm, khu phố, bản làng ngày càng 
có nhiều chuyển biến tiến bộ và là nhân 
tố quan trọng trong xây dựng cộng đồng 
dân cư tự quản theo hương ước, quy ước, 
thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân 
tham gia. “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân 
tộc” 18/11 ở khu dân cư hàng năm đã trở 
thành Ngày hội biểu dương sức mạnh của 
khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tăng 
cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa 
Đảng, chính quyền với nhân dân. Các cuộc 
vận động, các phong trào thi đua yêu nước 
của Mặt trận chủ trì đã có sức hấp dẫn, 
lôi cuốn các tầng lớp nhân dân tích cực 
hưởng ứng, tham gia, góp phần quan trọng 
trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm 

nghèo, giữ vững ổn định an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã trở 
thành hoạt động thường xuyên rộng khắp ở 
cơ sở, động viên các tầng lớp dân cư hăng 
hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời 
sống văn hóa, thực hiện chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây 
dựng đô thị văn minh. Đến cuối năm 2014, 
toàn tỉnh đã có 1.019/1.144 khu dân cư 
được công nhận khu dân cư văn hóa, đạt 
89%; có 140.071 gia đình được công nhận 
gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 88%. 

Thực hiện cuộc vận động “Ngày vì 
người nghèo”, Mặt trận các cấp chủ động 
thực hiện tốt vai trò phối hợp và thống 
nhất hành động với các tổ chức thành 
viên; phối hợp với chính quyền, các ban, 
ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, các 
nhà hảo tâm động viên sức mạnh xã hội 
cho sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo, giúp 
đỡ thiết thực cho đồng bào nghèo khó 
trong tỉnh xây dựng nhà ở, hỗ trợ sản xuất, 
khám chữa bệnh, giúp hộ nghèo, người 
nghèo vươn lên hòa nhập với cộng đồng, 
vươn lên thoát nghèo. 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam” ngày càng đi sâu vào 
tiềm thức, khơi dậy và phát huy tinh thần 
yêu nước, tự tôn dân tộc của nhân dân và 
đã khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng 
kinh doanh, nâng cao chất lượng hàng hóa, 
dịch vụ hướng về thị trường nội địa, vươn ra 
thị trường ngoài nước đáp ứng nhu cầu tiêu 
dùng của nhân dân. 

Có thể khẳng định rằng, ngày nay 
MTTQ Việt Nam đã và đang kế thừa, phát 
huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân 
tộc thống nhất Việt Nam, tăng cường đồng 

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, 
PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG QUẢNG TRỊ GIÀU ĐẸP

HOÀNG ĐỨC THẮNG
UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh

KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MTDTTNVN 18/11 (1930 - 2015) 
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thuận xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, động 
viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, 
thực hiện đường lối, chủ trương của Ðảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích 
cực chủ động bảo vệ quyền và lợi ích chính 
đáng, hợp pháp của nhân dân, ngày càng 
thực hiện tốt hơn vai trò giám sát và phản 
biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính 
quyền vững mạnh. Các phong trào thi đua 
yêu nước, các cuộc vận động xã hội rộng 
lớn do Mặt trận  và các tổ chức thành viên 
phát động ngày càng đi vào cuộc sống, được 
các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. 
Ðặc biệt, các phong trào, cuộc vận động về 
đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa 
đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nhân 
đạo, từ thiện, các hoạt động tự quản ở cộng 
đồng dân cư... có tác dụng thiết thực, tạo 
nên sự gắn kết cộng đồng, động viên sức 
mạnh nhân dân đóng góp cho sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc ‘Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh’ được  Mặt trận  và các tổ chức thành 
viên triển khai thực hiện sâu rộng, đã làm 
cho tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của 
Người thấm  vào các tầng lớp nhân dân, tạo 
động lực thúc đẩy và phát huy sức mạnh 
khối đại đoàn kết dân tộc ngay tại cơ sở và 
địa bàn dân cư.

Năm nay chúng ta kỷ niệm 85 năm 
ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất 
Việt Nam 18/11 (1930-2015) vào thời điểm 
Đảng cộng sản Việt Nam tiến hành Đại hội 
các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 tiến đến Đại 
hội XII của Đảng sẽ mở ra chặng đường mới 
cho toàn dân tộc tiến lên con đường XHCN. 
Cùng với việc Quốc hội thông qua Luật 
MTTQ Việt Nam 2015 và các văn bản pháp 
luật khác có liên quan tạo ra môi trường, 
hành lang pháp lý mới thuận lợi cho tổ chức 
và hoạt động của MTTQ Việt Nam. Phát huy 
truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc 
thống nhất Việt Nam 85 năm qua, bước vào 
thời kỳ mới,  Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục 
nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không 
ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt 
động nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu 

Nghị quyết của Đại hội lần thứ VIII MTTQ 
Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp 
nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ vẻ vang và 
trách nhiệm cao cả ấy, MTTQ Việt Nam các 
cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên 
thống nhất hành động, quyết tâm phấn đấu 
thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Với tư cách là tổ chức liên 
minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ 
chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu 
biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, 
dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài, MTTQ Việt Nam các cấp 
trong tỉnh tiếp tục tăng cường tập hợp, xây 
dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, thực 
hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã 
hội; tuyên truyền, vận động nhân dân 
thực hiện quyền làm chủ; thực hiện 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh 
và nâng cao chất lượng các phong trào thi 
đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội 
sâu rộng, phát huy sức mạnh toàn dân 
hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết 
Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI và Nghị 
quyết Đại hội XII của Đảng; quyết tâm xây 
dựng Quảng Trị phát triển giàu mạnh, vì 
hạnh phúc của nhân dân.

Hai là: Với trách nhiệm và vai trò đại 
diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của nhân dân; giám sát và 
phản biện xã hội, tham gia xây dựng 
Đảng, chính quyền nhân dân; Mặt trận 
chủ trương tiếp tục tăng cường các hoạt 
động nhằm thực sự là “cầu nối” giữa 
nhân dân với Đảng, chính quyền; chăm 
lo phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi 
ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; 
lắng nghe, tiếp nhận, phản ánh ý kiến, 
kiến nghị của nhân dân góp ý xây dựng 
Đảng, chính quyền “của dân, do dân, vì 
dân” vững mạnh. Đồng thời, phối hợp 
cùng các cơ quan chuyên môn xem xét, 
giải quyết thảo đáng các kiến nghị của 
nhân dân; chủ động, tích cực thực hiện 

nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội 
theo quy định của Hiến pháp và Luật 
MTTQ Việt Nam 2015. Trước mắt, thực 
hiện tốt việc bầu cử Quốc hội và HĐND 
nhiệm kỳ mới theo Luật tổ chức chính 
quyền địa phương năm 2015.

Ba là: Để làm tròn vai trò, nhiệm vụ 
của Mặt trận trong giai đoạn mới được 
Hiến pháp 2013; Luật MTTQ Việt Nam 
năm 2015 quy định và trách nhiệm trước 
Đảng, Nhân dân; MTTQ Việt Nam các 
cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động; đề cao vai trò 
trung tâm khối Đại đoàn kết toàn dân 
tộc của Mặt trận; phát huy trách nhiệm 
của các tổ chức thành viên Mặt trận trên 
cơ sở đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, hiệp 
thương dân chủ, phối hợp và thống nhất 
hành động để cùng thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc 
phòng, an ninh, đối ngoại và chương trình 
công tác của Mặt trận. Tiếp tục hướng về 
cơ sở, lấy địa bàn dân cư và người dân là 
mục tiêu, cơ sở hoạt động.

Chăm lo xây dựng, củng cố, kiện 
toàn tổ chức, bộ máy cán bộ Mặt trận các 
cấp vững vàng về bản lĩnh chính trị, có 
quan điểm công tác dân vận đúng đắn, 
có phẩm chất và nâng tầm kiến thức, 
năng lực để hoàn thành nhiệm vụ và yêu 
cầu ngày càng cao của Mặt trận trong giai 
đoạn cách mạng mới.

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt 
trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày 
hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 
(1930-2015) là dịp để chúng ta nhìn lại 
chặng đường đã đi qua với niềm tự hào về 
truyền thống đoàn kết toàn dân tộc truyền 
thống của tổ chức và những thành tích, 
đóng góp to lớn của MTTQ Việt Nam , để 
thấy rõ trách nhiệm chính trị của tổ chức, 
Mặt Trận để tiếp tục phát huy và nâng tầm 
cao mới của MTTQ Việt Nam trong chặng 
đường mới, để thực hiện thắng lợi di huấn 
thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
“Ðoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành 
công, thành công, đại thành công”./.
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MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 

85  năm - Những cột mốc lịch sử

Các tổ chức Mặt trận tiền 
thân của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam:

- Ngày 18/11/1930 Ban Thường vụ 
Trung ương Đảng ra Chỉ thị về thành lập 
Hội Phản đế đồng minh–hình thức đầu 
tiên của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt 
Nam. Hội Phản đế đồng minh đã tuyên 
truyền vận động nhân dân dấy lên cao 
trào phản đế mạnh mẽ trong cả nước, với 
đỉnh cao là phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.

- Trong những năm 1936-1939 
Mặt trận dân chủ Đông Dương và Mặt 
trận dân tộc thống nhất phản đế Đông 
Dương đã tập hợp đông đảo các tầng lớp 
nhân dân chống đế quốc và bè lũ tay sai, 
đẩy mạnh phong trào đấu tranh cho dân 
sinh, dân chủ, dân quyền.

- Ngày 19/5/1941 Mặt trận Việt 
Minh ra đời đã giương cao ngọn cờ giải 
phóng dân tộc, thu hút mọi giới đồng 
bào yêu nước, tạo thành cao trào đánh 
Pháp - đuổi Nhật và là một nhân tố 
quyết định đưa cách mạng tháng Tám 
thành công, lập nên nhà nước Việt Nam 
dân chủ cộng hoà.

- Ngày 29/5/1946 Hội Liên hiệp 
quốc dân Việt Nam (Hội Liên Việt) ra đời 
đã mở rộng hơn nữa khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc. Hội Liên Việt đã cùng với 
Mặt trận Việt minh huy động sức mạnh 
của nhân dân làm chỗ dựa vững chắc 
cho chính quyền cách mạng còn non trẻ 
và đối phó có hiệu quả với thù trong, 
giặc ngoài, để vượt qua thử thách trước 
tình thế cách mạng và vận mệnh dân 
tộc như ngàn cân treo sợi tóc.

- Ngày 3/3/1951 Mặt trận Việt minh 

và Hội Liên Việt hợp nhất thành Mặt trận 
Liên Việt đã động viên sức mạnh toàn 
dân, toàn quân tập trung sức người, sức 
của đẩy mạnh cuộc kháng chiến với tinh 
thần “Tất cả cho tiền tuyến” làm nên 
chiến thắng Điện Biên Phủ, đưa cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp của 
nhân dân ta đến thắng lợi.

- Thời kỳ 1955-1975, cả nước làm 
hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng CNXH 
ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng 
miền Nam, cả ba tổ chức: Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam (10/9/1955), Mặt trận 
dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam 
(20/12/1960), Liên minh các lực lượng 
dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam 
(20/4/1968) cùng nhau phối hợp chặt 
chẽ, thống nhất ý chí và hành động, tập 
hợp và phát huy đến mức cao nhất sức 
mạnh đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc 
tế, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ đến 
toàn thắng, giải phóng hoàn toàn miền 
Nam, thống nhất đất nước.

Từ khi đất nước thống nhất, Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam giữ vai trò quan trọng 
trong việc củng cố và tăng cường khối đại 
đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc trong thời kỳ cách mạng mới.

Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng 
Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh 
đạo, Mặt trận đã tiếp tục mở rộng khối đại 
đoàn kết toàn dân; tích cực vận động nhân 
dân phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, 
tự lực, tự cường vươn lên, khai thác mọi 
tiềm năng và các điều kiện thuận lợi, khắc 
phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất 
kinh doanh, học tập, công tác; tích cực 
tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ 

vững chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh 
thổ, phát triển tình đoàn kết hữu nghị với 
các nước trên thế giới.

Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh 
tế quốc tế, Mặt trận thực hiện chủ trương 
đoàn kết rộng rãi mọi người Việt Nam;  
lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất 
của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh làm 
điểm tương đồng để gắn bó đồng bào các 
dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp nhân 
dân ở trong nước và người Việt Nam ở 
nước ngoài; xoá bỏ mọi mặc cảm, định 
kiến; không phân biệt đối xử về quá khứ, 
thành phần giai cấp; tôn trọng những ý 
kiến khác nhau không trái với lợi ích của 
dân tộc; đề cao truyền thống nhân nghĩa, 
khoan dung, xây dựng tinh thần cởi mở, 
tin cậy lẫn nhau vì sự ổn định chính trị và 
đồng thuận xã hội.

Ở Quảng Trị, ngay từ những năm 
1930-1931, các tổ chức quần chúng 
như: Công hội 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 1941 Mặt trận Việt minh 
đã thu hút các tầng lớp nhân dân trong 
tỉnh tham gia. Các tổ chức quần chúng 
được mở rộng và củng cố.

Tháng 8 năm 1945, Uỷ ban Mặt trận 
Việt Minh tỉnh Quảng Trị được chính thức 
thành lập. Phong trào cách mạng phát 
triển rộng khắp ở các làng xã. Mặt trận 
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đã phát động các phong trào yêu nước 
thiết thực như: Tăng gia sản xuất, hủ gạo 
nuôi quân, mẹ chiến sĩ đỡ đầu quân đội, 
dân công vận tải... Thực hiện cuộc vận 
động khởi nghĩa, các Uỷ ban Dân tộc giải 
phóng được thành lập, Mặt trận đã tập 
hợp, tổ chức nhân dân kết hợp đấu tranh 
chính trị với khởi nghĩa vũ trang giành 
chính quyền, cùng cả nước đưa cách 
mạnh tháng 8 thành công.

Năm 1950, Đại hội Mặt trận tỉnh 
được tổ chức tại chiến khu Ba Lòng, Đại 
hội đã xây dựng chương trình công tác, xác 
định mục tiêu cụ thể tổ chức và động viên 
các tầng lớp nhân dân hăng hái tiến hành 
cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, góp 
phần cùng cả nước làm nên chiến thắng 
Điện biên Phủ lịch sử. Sau hiệp định Giơ 
-Ne-Vơ, đất nước tạm thời chia cắt làm hai 
miền, Quảng Trị là địa phương bị chia cắt, 
Vĩnh Linh trở thành khu vực trực thuộc 
Trung ương miền Bắc XHCN. Ở Vĩnh Linh 
Mặt trận Tổ quốc khu vực được thành lập, 
tiếp tục tập hợp lực lượng quần chúng, 
phát động phong trào thi đua yêu nước, 

thực hiện công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng hậu phương, chống chiến 
tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ, chi viện 
đắc lực cho tiền tuyến. Ở miền Nam, trong 
khí thế đấu tranh cách mạng sục sôi, tháng 
7 năm 1961, Mặt trận dân tộc giải phóng 
Quảng Trị được thành lập, lời hiệu triệu 
của Mặt trận được tuyên truyền rộng khắp 
các địa bàn trong tỉnh. Mặt trận tập hợp 
tổ chức quần chúng đấu tranh chống chế 
độ độc tài Ngô Đình Diệm, chống dồn dân 
lập ấp, bảo vệ cán bộ. Phong trào xây dựng 
lực lượng, nuôi dưỡng bộ đội, phong trào 
đồng khởi phá thế kìm kẹp của địch, phá 
ấp chiến lược, giành quyền làm chủ ngày 
càng phát triển mạnh mẽ. Trong những 
năm đánh Mỹ, Mặt trận dân tộc giải phóng 
Quảng Trị không ngừng phối hợp với các tổ 
chức quần chúng, lực lượng vũ trang của 
tỉnh phấn đấu cho mục tiêu chung là giải 
phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thực 
hiện thống nhất nước nhà, cùng với cả 
nước đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước dân tộc ta đến thắng lợi hoàn toàn.

Từ sau năm 1975, MTTQVN tỉnh 

Quảng Trị (1975-1976), sau này là MT-
TQVN 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.

Sau khi tỉnh Quảng Trị được tái lập 
(1/7/1989), 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. Đến nay, 
hệ thống Mặt trận trong toàn tỉnh có: 10 
UBMT huyện, thị xã và Thành phố; 141 
UBMT xã, phường, thị trấn và 1144 Ban 
công tác Mặt trận ở địa bàn khu dân cư, 
với 34 tổ chức thành viên.
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Ông: LÊ VĂN HOAN 
Nguyên UVTVTU, 
Chủ tịch UBMT-
TQVN tỉnh.
Người cán bộ Mặt 
trận phải luôn đổi 
mới tư duy, cách 
làm

Có lúc, trong 
nhận thức của không ít người cho rằng cán bộ 
Mặt trận chỉ làm việc phong trào, từ thiện là 
chính, nhưng trên thực tế Mặt trận  có  trọng 
trách to lớn, được qui định trong Hiến pháp 
nước ta. Thế nên, để đảm trách tốt công tác 
Mặt trận cũng không phải dễ, đòi hỏi người 
làm công tác phải hội đủ tố chất cần thiết, có 
năng lực, có kinh nghiệm và trên hết là phẩm 
chất của người cán bộ Mặt trận, gần dân, sát 
dân, biết chia sẻ và tập hợp các tầng lớp nhân 
dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. 

Mặt trận là đại diện tiêu biểu nhất cho khối 
Đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy dân làm gốc, 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Vì vậy, 
người làm công tác Mặt trận phải gương mẫu, 
có trình độ, uy tín, tâm huyết. Công tác của 
Mặt trận là điều hòa, phối hợp với các tổ chức 
thành viên, chủ yếu  gắn với địa phương, gắn 
với cuộc sống nhân dân trên địa bàn. Vì lẽ đó, 

yêu cầu của người cán bộ Mặt trận phải luôn 
đổi mới tư duy, cách làm để có thể đảm đương 
công việc với yêu cầu ngày càng cao.

Bà: NGUYỄN THỊ PHÊ 
Nguyên Phó chủ tịch 
UBMTTQVN tỉnh.
Cần phải có nguồn 
nhân lực trẻ, nhiệt 
huyết, tài giỏi vào 
hệ thống Mặt trận

Trước đây, nhận 
thức về công tác Mặt 

trận còn nhiều hạn chế. Những năm đầu mới 
lập lại tỉnh, đồng lương của những người làm 
công tác Mặt trận còn ít ỏi so với nhiều nghề, 
nhiều ngành. Cơ sở vật chất còn nghèo nàn; 
có những công việc không tên ở cơ sở khi dân 
cần, hay như làm công tác phong trào đi sớm, 
về muộn… Đây là nhiệm vụ thường xuyên của 
cán bộ Mặt trận  và đây cũng là nỗi trăn trở của 
Mặt trận các cấp. 

Với sự quan tâm của Đảng, sự thay đổi 
trong nhận thức và tạo điều kiện của chính 
quyền, công tác Mặt trận ngày nay đang có 
những chuyển biến đáng kể, cơ sở vật chất, 
phương tiện làm việc cũng như đội ngũ cán 
bộ không ngừng được bổ sung hoàn thiện, nhờ 
vậy vai trò, vị trí của tổ chức Mặt trận không 
ngừng được nâng cao. Có thể nói, trong tình 
hình mới hiện nay, đất nước ngày càng phát 
triển, công tác Mặt trận rất cần những người 
có đức, có tài, có tâm để đáp ứng yêu cầu mới. 
Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công 
tác  mặt trận, cần phải có nguồn nhân lực trẻ, 
nhiệt huyết, tài giỏi vào hệ thống Mặt trận. Các 
văn bản của Đảng cũng đã khẳng định vai trò 
của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên 
là rất quan trọng, và trong giai đoạn hiện nay, 
công tác Mặt trận có nhiều việc mới, việc khó, 
trong đó giám sát và phản biện là những việc 
mới. Vì thế, đòi hỏi đội ngũ cán bộ Mặt trận 
phải có đủ tầm cả về tri thức và phương pháp 
để làm những việc đó. Tiếp nữa, Mặt trận phải 
tập hợp được nhiều chuyên gia làm công tác tư 
vấn, như thế Mặt trận sẽ có một đội quân rộng 
khắp trên các lĩnh vực.

Ông: NGUYỄN ĐỨC TẤN 
Nguyên Phó Chủ tịch 
UBMTTQVN tỉnh.
Xây dựng lòng tin 
của nhân dân đối 
với sự lãnh đạo của 
Đảng, sự quản lý 
điều hành của Nhà 
nước

Trong thời kỳ mới hiện nay, MTTQVN hoạt 
động theo Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến 
pháp của Nhà nước và Luật MTTQVN. Đảng luôn 
tôn trọng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong 
tổ chức và hoạt động, khuyến khích Mặt trận và 
các đoàn thể chính trị xã hội làm tốt chức năng 
tư vấn, phản biện để thực hiện tốt chủ trương, 
Nghị quyết của Đảng, Hiến pháp, Pháp luật của 
Nhà nước. Vai trò của MTTQVN  luôn gắn liền với 
giám sát và gần đây là phản biện xã hội, nhằm 
đảm bảo tâm tư, nguyện vọng và quyền lợi chính 
đáng của nhân dân được thực hiện theo đúng 
Hiến pháp và Pháp luật. Tuy nhiên, việc phản 
biện xã hội là vấn đề mới. Đây là nhiệm vụ có ý 
nghĩa hết sức quan trọng của Ủy ban MTTQVN 
các cấp, do vậy công tác Mặt trận phải luôn bám 
sát đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng 
trong từng thời kỳ để đề ra chương trình hoạt 
động phù hợp, vận động quần chúng thực hiện 
hiệu quả. Nâng cao hiệu lực thanh tra nhân dân, 
giám sát xã hội, góp phần đấu tranh chống các 
hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; vận 
động hòa giải các vụ tranh chấp, mâu thuẫn 
trong nội bộ nhân dân, bảo đảm vai trò Mặt trận 
là cầu nối giữa các tầng lớp nhân dân với Đảng, 
Nhà nước.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và 
Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, công tác 
Mặt trận phải có sự chuyển biến sâu sắc, toàn 
diện, đi vào đời sống xã hội, xây dựng lòng tin 
của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự 
quản lý điều hành của Nhà nước. Tăng cường 
công tác tuyên truyền, vận động, cải tiến, nâng 
cao chất lượng thiết thực các cuộc vận động, 
các phong trào thi đua yêu nước, khắc phục 
bệnh hành chính, hình thức trong hoạt động./.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác Mặt trận
PHƯƠNG HỒNG (Thực hiện)

Nếu có dịp gặp gỡ những người làm 
công tác Mặt trận thì chắc hẳn ai trong 
chúng ta đều sẽ cảm nhận một sự gần 
gũi và nể phục, đó là sự thân thiện, lạc 
quan, hết lòng vì công việc đã tạo nên 
hình ảnh đẹp về người cán bộ Mặt trận 
luôn có mặt ở mọi nơi, từ việc vận động 
nhân dân chấp hành tốt chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước, vận 
động các tổ chức xã hội chia sẻ khó 
khăn cho dân nghèo đến công tác giám 
sát, phản biện xã hội… Nhân dịp chào 
mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập 
MTDTTN Việt Nam (18/11), Bản tin Công 
tác Mặt trận đã có dịp gặp gỡ, trao đổi 
với một số cán bộ Mặt trận qua các thời 
kỳ. 

KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MTDTTNVN 18/11 (1930 - 2015) 

Gặp gỡ - Trao đổi
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Ngoài những nhiệm vụ đã được xác định, 
quý IV năm 2015 cần tập trung triển khai một số 
nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua 
yêu nước chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XVI, tiến đến Đại hội XII của Đảng,  
hướng dẫn học tập quán triệt, xây dựng và triển khai 
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng 
bộ tỉnh; nắm bắt tình hình dư luận trong xã hội và 
nhân dân trước, trong và sau Đại hội; tập hợp ý kiến, 
nguyện vọng, hiến kế của nhân dân, phản ánh đến 
các cấp ủy, chính quyền ở các địa phương theo định 
kỳ. Triển khai Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  2015 
và các văn bản Luật mới. 

2. Tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm CVĐ 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở 
khu dân cư”, gắn với tuyên dương Chủ tịch Mặt 
trận cấp xã tiêu biểu.

3. Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 
ở khu dân cư (18/11) gắn với các hoạt động chào 
mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận 
Dân tộc Thống nhất Việt Nam; tổ chức Ngày hội VH-
TT trong CBCC Mặt trận; tọa đàm gặp mặt cán bộ 
Mặt trận qua các thời kỳ.

4. Triển khai giám sát chuyên đề thực hiện 

Nghị quyết 26/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân 
dân tỉnh về chế độ chính sách và kinh phí hoạt 
động của Mặt trận, Đoàn thể cơ sở; tổ chức hội nghị 
giao ban với các đoàn thể đánh giá việc thực hiện 
Quyết định 217,218 của Bộ Chính trị trong năm 
2015, thống nhất chương trình, kế hoạch giám sát 
năm 2016; thực hiện thông báo Mặt trận tham gia 
xây dựng chính quyền tại kỳ họp thứ 18 HĐND 
tỉnh,  khóa VI.

5. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận 
động nhân dân triển khai các biện pháp phòng, 
chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt. Chủ 
động và phối hợp làm tốt các hoạt động cứu trợ 
thiên tai; kiểm tra, khảo sát đánh giá kết quả thực 
hiện Nghị định 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 
của Thủ tướng Chính phủ.

6. Tiếp tục đẩy mạnh đợt cao điểm ủng hộ 
“Ngày vì người nghèo” các cấp trong tỉnh; tuyên 
truyền, quán triệt, thực hiện và nâng cao hiệu quả 
cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam” theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 
Trung ương và địa phương,  tăng cường việc kiểm tra, 
theo dõi, đôn đốc, kịp thời bổ sung các biện pháp 
thúc đẩy cuộc vận động; Tổ chức phát động Cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới theo chủ 
trương của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam.

7. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất 
lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; tổ chức Đoàn 
công tác Ủy ban Mặt trận tỉnh Quảng Trị sang thăm 
và làm việc với Ủy ban Mặt trận tỉnh Salavan/Lào 
(theo biên bản ghi nhớ đã ký kết năm 2014).

 8. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng 
cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng 
cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp; 
triển khai đề tài nghiên cứu khoa học “Phát huy vai 
trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận TQVN 
tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn hiện nay” để phục vụ 
yêu cầu đổi mới công tác Mặt trận Tổ quốc.

9. Xây dựng kế hoạch và làm tốt công tác tuyên 
truyền, vận động,  phối hợp tổ chức các hoạt động 
thăm hỏi, động viên các tầng lớp nhân dân trên 
địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 
2016.

10. Kiểm tra đánh giá thi đua, hướng dẫn tổng 
kết công tác Mặt trận 2015, xây dựng chương trình 
công tác Mặt trận năm 2016.

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM QUÝ IV NĂM 2015

1. Đẩy mạnh các hoạt động tham gia Đại hội 
Đảng cùng cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, 
tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; 
phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày 
Lễ lớn, kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và 
Quốc Khánh 2/9. UBMT từ tỉnh đến cơ sở đã phối 
hợp tổ chức 372 buổi tuyên truyền, 153 Hội nghị 
lấy ý kiến góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng 
các cấp. Qua Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh, 
26 đồng chí Chủ tịch và 01 đồng chí Phó Chủ tịch 
UBMT cấp xã tham gia Ban Thường vụ, 38 đồng 
chí Phó Chủ tịch và 15 đồng chí Ủy viên tham gia 
Ban chấp hành Đảng ủy cấp xã; 09 đồng chí Chủ 
tịch UBMT cấp huyện tham gia Ban Thường vụ, 02 
đồng chí Phó chủ tịch và 01 Uỷ viên Thường trực 
tham gia Ban Chấp hành. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh 
Quảng Trị lần thứ XVI, đồng chí Hoàng Đức Thắng, 
Chủ tịch UBMT tỉnh được Đại hội tín nhiệm bầu 
vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở tổng kết 15 năm 
thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” 
giai đoạn 2000 – 2015, biểu dương các tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc trọng thực hiện Cuộc 
vận động; tại Hội nghị tổng kết cấp tỉnh đã biểu 
dương 30 tập thể và 20 cá nhân được UBND tỉnh 
tặng Bằng khen.

3. Đoàn giám sát của UBMT tỉnh đã tổ chức 
giám sát về thực hiện Quy chế dân chủ trong xây 

dựng Nông thôn mới tại 6 đơn vị cấp huyện và 6 
đơn vị cấp xã; triển khai giám sát chuyên đề 2 về 
thực hiện Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND của 
HĐND tỉnh và một số vấn đề liên quan đến hoạt 
động của Mặt trận và các tổ chức thành viên ở cơ 
sở.

4. Ban Thường trực UBMT tỉnh đã tổ chức 
Đoàn công tác thăm, làm việc và tặng quà các đơn 
vị, địa phương và nhân dân gặp khó khăn hai bên 
tuyến biên giới Việt Nam – Lào trên địa bàn huyện 
Hướng Hóa.

5. Phối hợp triển khai Hội thảo tập huấn 
về “Thu hồi đất - giải phóng mặt bằng - tái định 
cư” thuộc Dự án GMS tỉnh Quảng Trị trên địa bàn 
thành phố Đông Hà và huyện Hướng Hóa; phát 
động chỉnh trang nông thôn mới năm 2015 tại 
xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong; tổ chức 02 đợt 
truyền thông về phòng chống HIV/AIDS tại các khu 
dân cư trên địa bàn các huyện Hướng Hóa, Triệu 
Phong, Hải Lăng và thị xã Quảng Trị...

6. BTT UBMT và TT HĐND Tỉnh đã sơ kết 
đánh giá chương trình phối hợp hoạt động giai 
đoạn 2009 - 2015, ký kết quy chế hoạt động phối 
hợp giữa HĐND và MTTQVN các cấp giai đoạn mới.

7. Ban Thường trực UBMT tỉnh triển khai thực 
hiện đề tài khoa học “Phát huy vai trò giám sát và 
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn hiện nay”; triển khai 

Quy chế phối hợp thống nhất hành động của các tổ 
chức thành viên UBMT tỉnh.

8. Trong quý III, UBMT tỉnh và các huyện, thị 
xã, thành phố đã tổ chức 7 Hội nghị tập huấn cho 
hơn 600 cán bộ Mặt trận cơ sở trên địa bàn tỉnh. 
Nội dung tập huấn bám sát 5 Chương trình hành 
động của Ủy ban MTTQ tỉnh đề ra trong Đại hội lần 
thứ VIII vừa qua, một số chuyên đề về tổ chức nội 
dung, phương thức hoạt động, các giải pháp nâng 
cao chất lượng các cuộc vận động Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, Ngày vì 
người nghèo và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 
tiên dùng hàng Việt Nam”, ATGT và môi trường…

9. Từ đầu năm đến nay, UBMT tỉnh đã tiếp 
nhận 18 đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh của 
công dân, Ban Thường trực đã phối hợp xử lý 15 
đơn, còn 03 đơn đang tiếp tục được nghiên cứu, 
phối hợp giải quyết.

10. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh 
từ ngày 01/01/2015 đến 15/9/2015 huy động được 
6,839 tỷ đồng (Trong đó: Cấp tỉnh: 3,139 tỷ đồng; 
cấp huyện: 2,15 tỷ đồng; cấp xã: 1,55 tỷ đồng), giải 
ngân hỗ trợ gần 5 tỷ đồng. UBMT tỉnh đã triển khai 
khởi công xây dựng 85 Nhà ĐĐK chào mừng Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kỷ niệm 85 năm 
ngày thành lập MTDTTNVN. Từ đầu năm đến nay, 
toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 89 Nhà Đại đoàn kết 
trị giá 3,03 tỷ đồng.

ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG MẶT TRẬN QUÝ III/2015
BAN BIÊN TẬP

TIN HOẠT ĐỘNG
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Từ ngày 22- 25/9/2015, tại tại Nhà khách Tỉnh ủy, Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Chủ đề Đại 
hội là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát 
huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh cải cách hành chính và thu hút đầu tư, 
tạo bước chuyển biến mạnh mẻ trong phát triển kinh tế- xã hội; phấn 
đấu đưa Quảng trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước”.

Về dự Đại hội có 333 đồng chí đại biểu chính thức trong đó có 47 
đại biểu đương nhiên và 286 đại biểu được bầu. Dự và chỉ đạo đại hội 
có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, Uỷ viên bộ chính trị, Thủ tướng 
Chính phủ; đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên bộ chính trị, Bí thư 
Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương và lãnh đạo một 
số Bộ, Ban, ngành Trung ương.

Đại hội đã thực hiện các nhiệm vụ quan trọng là:
1. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015; kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo 
của Ban chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2010-2015; các định 
mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020;

2. Kiểm điểm công tác lãnh đạo của BCH Đảng bộ khóa XV.
3. Bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020;
4. Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XII của Đảng.
5. Thảo luận, đóng góp ý kiến nội dung các dự thảo văn kiện 

Đại hội XII để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
6. Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 

2015 - 2020, gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:
- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình 

quân hằng năm giai đoạn 2016-2020 đạt 7,5-8%;
- Đến năm 2020, cơ cấu ngành kinh tế: công nghiệp - xây dựng, 

dịch vụ, nông nghiệp đạt tỷ trọng tương ứng là 40%-41%-18,5%;
- GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 gấp 2 lần năm 2015;
- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016-

2020 đạt 18.000-19.000 tỷ đồng; tốc độ tăng thu nội địa bình quân 
trong giai đoạn 2016-2020 đạt trên 15%/năm;

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt trên 100.000 tỷ đồng;
- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giai đoạn 

2016-2020 đạt 1,5-2,0%;
- Bình quân mỗi năm tạo việc làm mới cho trên 9.500 lao động;
- Đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65-70%; trong 

đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 28%;
- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 80%;
- Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh ở thành thị đạt 

95%, ở nông thôn đạt 93%;
- Số TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch, vững 

mạnh hàng năm đạt từ 85-90%;
- Kết nạp từ 7.000-7.500 đảng viên mới.
Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 

dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của Đảng 
bộ, đoàn kết, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh các 
phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng 
lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVI đề ra, đưa tỉnh nhà vững bước đi lên, sớm đạt mục tiêu đạt trình 
độ phát triển trung bình của cả nước.

1. HỒ NGỌC AN 
2. LÊ CẢNH BIÊN 
3. ĐỖ VĂN BÌNH 
4. PHẠM ĐỨC CHÂU 
5. HOÀNG HỮU CHIẾN 
6. LÊ QUANG CHIẾN 
7. NGUYỄN ĐỨC CHÍNH  
8. NGUYỄN QUÂN CHÍNH 
9. LÊ TIẾN DŨNG 
10. NGUYỄN ĐỨC DŨNG 
11. NGUYỄN HỮU DŨNG 
12. HỒ HẢI ĐĂNG 
13. LÊ CÔNG ĐỊNH 
14. TRẦN ĐOÀN 

15. HÀ SỸ ĐỒNG 
16. HỒ THỊ LỆ HÀ 
17. HỒ THỊ THU HẰNG 
18. THÁI VĂN HOẠT 
19. NGUYỄN VĂN HÙNG (BT Tỉnh ủy)

20. NGUYỄN VĂN HÙNG (TB.TGTU)

21. ĐÀO MẠNH HÙNG 
22. VÕ VĂN HƯNG 
23. LÊ THỊ HƯƠNG 
24. LÊ THỊ LAN HƯƠNG 
25. TRẦN VĂN HƯỜNG 
26. TRẦN ĐỨC HỮU 
27. NGUYỄN TRẦN HUY
28. TRẦN NGỌC LÂN 

29. NGUYỄN THẾ LẬP 
30. NGUYỄN HOÀNG LINH 
31. PHAN VĂN LINH 
32. ĐỖ THỊ LÝ 
33. PHẠM NGỌC MINH 
34. HOÀNG NAM 
35. HỒ ĐẠI NAM 
36. PHAN VĂN PHỤNG 
37. NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG 
38. LÊ HỒNG QUANG 
39. NGUYỄN ĐĂNG QUANG 
40. HOÀNG PHƯỚC QUỲNH 
41. TRẦN ĐỨC TÂM 
42. NGUYỄN DUY TÂN 

43. HOÀNG ĐỨC THẮNG 
44. VŨ CHIẾN THẮNG 
45. TRẦN VĂN THÀNH 
46. LÊ PHÚC THIỆN 
47. MAI THỨC 
48. LÊ ĐỨC TIẾN 
49. HỒ SỸ TRỌNG 
50. LÊ MINH TUẤN 
51. PHAN NGỌC TƯ 
52. TRƯƠNG ĐỨC TỨ 
53. LY KIỀU VÂN

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2015-2020 
THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

DANH SÁCH BCH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVI NHIỆM KỲ 2015 - 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2015 - 2020, TIẾN ĐẾN ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG
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 BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÓA XVI NHIỆM KỲ 2015-2020

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang Đồng chí Hoàng Đức Thắng Đồng chí Vũ Chiến Thắng

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng Đồng chí Nguyễn Văn Hùng Đồng chí Lê Thị Lan Hương

Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng Đồng chí Thái Văn Hoạt Đồng chí Nguyễn Hoài Phương Đồng chí Phan Văn Phụng

Đồng chí Mai Thức

Đồng chí PHẠM ĐỨC CHÂU
Phó Bí thư Tỉnh ủy 

Đồng chí NGUYỄN ĐỨC CHÍNH 
Phó Bí thư Tỉnh ủy 

Đồng chí NGUYỄN VĂN HÙNG
Bí thư Tỉnh ủy 

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2015 - 2020, TIẾN ĐẾN ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG
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HƯỚNG DẪN
Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư

nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam
(18/11/1930-18/11/2015) 

I. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC NGÀY HỘI
1. Nội dung
1.1. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về truyền thống 85 năm vẻ vang của MTDTTN Việt Nam, truyền thống đoàn kết 

của dân tộc Việt Nam; học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, các hoạt động chào 
mừng Đại hội XII của Đảng.

1.2. Đánh giá kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” năm 2015 gắn với các mục tiêu xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bàn biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động trong thời gian tới.  

1.3. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hoá ở khu dân cư” năm 2015.

1.4. Tổ chức các hoạt động: Trao nhà “Đại đoàn kết”, nhà tình nghĩa; thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách 
mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức vệ sinh môi trường, sinh hoạt văn nghệ, thể thao, các trò 
chơi dân gian truyền thống của địa phương, sinh hoạt cộng đồng… Tùy theo điều kiện của khu dân cư có thể tổ chức bữa cơm đoàn kết tại 
khu dân cư.

2. Hình thức và biện pháp thực hiện:
2.1. Hình thức: Chương trình “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư cần phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư, tuỳ theo 

đặc điểm của từng nơi để tổ chức cho phù hợp; nội dung cơ bản Ngày hội gồm 2 phần chính:
a. Phần lễ: 
- Văn nghệ chào mừng:
+ Nội dung: Ca ngợi Đảng, Bác, quê hương, đất nước, MTTQ Việt Nam.
+ Thời gian: khoảng 30 phút.
- Chào cờ.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần đại biểu dự Ngày hội.
- Ôn lại lịch sử và truyền thống của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 85 năm qua; vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp 

cách mạng hiện nay.
- Báo cáo tóm tắt tổng kết 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phương hướng nhiệm vụ thực hiện Cuộc vận động thời gian tới; đẩy mạnh các phong trào thi đua đưa 
Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 vào thực tiễn cuộc sống.

- Các đại biểu trao đổi, thảo luận.
- Mời lãnh đạo cấp trên phát biểu (tỉnh, huyện hoặc xã).
- Công bố danh sách gia đình văn hoá và trao giấy chứng nhận gia đình văn hoá liên tục 3 năm liền (nếu có).
- Biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hoá ở khu dân cư”.
- Trao quà cho các đối tượng gia đình chính sách, có công với cách mạng; cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ; các gia đình nghèo trên địa 

bàn.
- Phát động động đợt thi đua thực hiện cuộc vận động trong giai đoạn mới. 
- Kết thúc buổi lễ.
b. Phần Hội: Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; khuyến khích các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi truyền thống 

văn hoá dân gian của địa phương, dân tộc; chú ý phát huy vai trò, thế mạnh của các tổ chức thành viên, các tổ chức, cá nhân sinh sống tại 
địa bàn dân cư.

Những hoạt động trên cần có sự chuẩn bị kỹ về nội dung, phân công trách nhiệm, bàn bạc dân chủ và thống nhất trước trong khu dân 
cư, sau đó chọn thời gian phù hợp trước Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư để triển khai thực hiện.

2.2. Trang trí Ngày hội:  
- Có băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc, cờ phướn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong khu dân cư.

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
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- Ma két trang trí:      
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2015)
Khu dân cư….xã….

2.3. Biện pháp: 
- Vận động và tổ chức cho nhân dân thực hiện các nội dung sau:
+ Vận động các hộ dân trong khu dân cư treo cờ Tổ quốc.
+ Tổ chức và vận động nhân dân, thanh - thiếu nhi tổng vệ sinh làm sạch đẹp đường làng, ngõ phố và nơi công cộng; vệ sinh trong mỗi 

hộ gia đình; trồng cây xanh, phát quang cây bụi rậm đường làng, ngõ phố…
+ Tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian.
+ Thăm hỏi, chăm sóc hộ gia đình nghèo, người già neo đơn. 
+ Thực hiện các mô hình, phần việc “Nhân dân tự quản” về an ninh trật tự, an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, khởi công 

và khánh thành nhà Đại đoàn kết …
- Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư do Ban công tác Mặt trận chủ trì phối hợp với chính quyền và các tổ chức 

thành viên để thực hiện. Tùy theo điều kiện địa phương để chọn khu dân cư làm điểm tổ chức trước rút kinh nghiệm, sau đó tổ chức ở các 
khu dân cư còn lại. Căn cứ vào nội dung và yêu cầu của việc tổ chức Ngày hội, Ban công tác Mặt trận xây dựng chương trình, phân công các 
thành viên chuẩn bị các nội dung của Ngày hội; phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền việc tổ chức Ngày hội trên các phương 
tiện thông tin đại chúng để toàn dân biết.

- Ở từng khu dân cư, tùy theo điều kiện cụ thể, phần Hội có thể tổ chức trước hoặc sau phần Lễ; trường hợp khu dân cư có ít hộ hoặc 
khó khăn có thể tổ chức liên khu dân cư hoặc tổ chức ở cấp xã do Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã thống nhất với Chính 
quyền cùng cấp để tổ chức phù hợp. 

- Thời gian tổ chức Ngày hội từ ngày 01/11 đến 18/11/2015. 
2.4. Thành phần tham dự Ngày hội 
- Các hộ gia đình đang cư trú trên địa bàn dân cư, không phân biệt thường trú hoặc tạm trú; mời toàn thể các thành viên trong gia đình 

hoặc đại diện hộ gia đình; chú ý mời các vị là những người tiêu biểu, có uy tín, các chức sắc tôn giáo, các nhân sĩ, trí thức, cán bộ, công chức 
có gia đình ở khu dân cư tham gia Ngày hội.

- Mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận, Đoàn thể ở các cấp, đại biểu các cơ quan, đơn vị… đóng trên địa bàn khu 
dân cư dự Ngày hội.

- Mời các vị ủy viên UBMT các cấp (TW, tỉnh, huyện-TX-TP, xã-phường -TT) cư trú trên địa bàn.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
1. UBMT các huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào Hướng dẫn của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh hướng dẫn Mặt trận các xã, phường, 

thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội, báo cáo với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các tổ 
chức thành viên cùng cấp để thống nhất chủ trương, nội dung, hình thức, thời gian tiến hành; hướng dẫn Ban công tác Mặt trận ở khu dân 
cư chủ trì phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức Ngày hội.

2. Ban Thường trực UBMTTQ các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Mặt trận cấp xã, phường, thị trấn chủ động chọn đơn vị làm điểm để mời 
các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận, Đoàn thể, ban ngành cấp huyện về dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.

3. Mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn 02 khu dân cư và chỉ đạo nội dung; có phần lễ, phần hội để mời các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ban ngành cấp tỉnh về dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư tại địa phương. 
(Đề nghị chọn điểm và gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Phong trào) trước ngày 15/10/2015). 

4. Năm 2015, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thống nhất chọn 03 đơn vị làm điểm chỉ đạo của tỉnh là các huyện: Triệu 
Phong, Vĩnh Linh và TX Quảng Trị; mỗi đơn vị chọn nội dung chỉ đạo 01 điểm để tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết với cách thức tổ chức liên 
khu dân cư sáng tạo về hình thức, đổi mới, tạo không khí sôi nổi của ngày hội (sẽ có hướng dẫn cụ thể riêng).

5. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tấn, 
báo chí của tỉnh và địa phương tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các hoạt động kỷ niệm như: Tổ chức ngày Hội 
“Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”; ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”; thăm hỏi, tặng quà, trao nhà đại đoàn kết cho người nghèo, gia 
đình chính sách, cán bộ lão thành Mặt trận ...  

*Trích hướng dẫn ngày 10/9/2015 của Ban TTUBMT tỉnh về việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư - Nhân 
kỷ niệm 85 năm ngảy thành lập MTDTTNVN (18/11/1930 - 2015) 

Ban Biên Tập                                                                                               

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
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Ngày 03/5/1995, Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam ban hành Thông tri số 04 

/TT-MTTW hướng dẫn triển khai Cuộc vận 
động với tên gọi là “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”, sau 
này đổi tên là “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa ở khu dân cư” theo tinh 
thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) 
của Đảng và thực hiện tiếp tục cho đến 
nay, góp phần tạo nên những kết quả tích 
cực trong đời sống cộng đồng khu dân cư.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” 
đã trở thành một phong trào rộng khắp, 
có sức lan toả trong toàn quốc, đồng thời 
có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong đời 
sống nhân dân, gắn liền với việc nâng cao 
vị thế và việc đổi mới nội dung,  phương 
thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các 
cấp theo phương châm đưa công tác Mặt 
trận về với địa bàn khu dân cư. Đây chính 
là một trong những nhiệm vụ chính trị, 
nội dung phương thức hoạt động đã được 
Mặt trận Tổ quốc các cấp xác định trong 
thời gian qua.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” 
là một cuộc vận động mang tính toàn 
dân, toàn diện, toàn quốc, với mục tiêu 
lấy sức dân để chăm lo cuộc sống cho 
dân. Trải qua 20 năm, cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hoá ở khu dân cư” ở tỉnh Quảng 
Trị đã đem lại hiệu quả thiết thực trên 
nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, thể 
hiện tính đúng đắn trong chủ trương 
của Đảng, được đông đảo các tầng lớp 
nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tích 
cực tham gia. Cuộc vận động đã được các 
cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể từ 

tỉnh đến cơ sở quan tâm hưởng ứng và 
thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ 
quốc các cấp đã tạo nên sự thống nhất 
giữa ý Đảng, lòng dân, tạo nên sự đồng 
thuận trong xã hội, góp phần củng cố 
khối Đại đoàn kết toàn dân. 

Quảng Trị là một tỉnh nghèo, nền 
kinh tế chậm phát triển, thu nhập bình 
quân đầu người thấp, hộ nghèo còn chiếm 
tỷ lệ cao (Đến cuối năm 2014 hộ nghèo 
chiếm 9,42% tương đương với 15.000 hộ). 
Vì vậy, mục tiêu phát triển kinh tế, xóa đói 
giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân 
là một nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ 
và nhân dân trong tỉnh. Nhận thức được 
vấn đề đó, các cấp Mặt trận đã tập trung 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 
động nhân dân đoàn kết, phát triển kinh 
tế, XĐGN, giúp đỡ lẫn nhau ở tất cả các 
cộng đồng khu dân cư với nhiều cách làm 
thiết thực như: giúp nhau về giống, cây 
trồng, vật nuôi, vốn vay không lấy lãi, kinh 
nghiệm làm ăn, nhận đỡ đầu hộ nghèo... 
đã góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng 
cao đời sống nhân dân, thắt chặt tình làng 
nghĩa xóm ở khu dân cư. 

Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh, Nghị quyết của HĐND và Kế hoạch 
phát triển kinh tế của UBND  tỉnh qua 
các thời kỳ về phát triển kinh tế trong 
từng giai đoạn, Mặt trận và các tổ chức 
thành viên cụ thể hóa vào nội dung, chỉ 
tiêu vận động của tổ chức mình. Phối 
hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
vận động nhân dân tích cực thi đua phát 
triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát 
triển ngành nghề mới, chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, thực hiện tốt phương hướng, 
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội trong giai đoạn lịch sử khá dài và 
có nhiều chuyển biến quan trọng. Cơ cấu 

nền kinh tế chuyển dịch đúng hướng. 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức 
hợp lý. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong 
tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2011-
2015 đạt 7,4% năm, cao hơn mức bình 
quân của cả nước. Các loại hình doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển cả 
về quy mô, số lượng góp phần tích cực 
vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Chương 
trình xây dựng Nông thôn mới đạt kết 
quả khá. Bước đầu đã huy động được sự 
tham gia của hệ thống chính trị từ tỉnh 
đến cơ sở. Tổng nguồn lực xã hội huy 
động xây dựng Nông thôn mới tính đến 
cuối năm 2014 đạt 5250,797 tỷ đồng. 
Đến cuối năm 2015, ước tính toàn tỉnh 
có 19 xã đạt tiêu chí Quốc gia về Nông 
thôn mới, chiếm 16,2% tổng số xã.

Công tác giảm nghèo được chú 
trọng thực hiện có hiệu quả, an sinh xã 
hội cơ bản được đảm bảo. Đã triển khai 
khá đồng bộ các chính sách hỗ trợ cho 
người nghèo như: đầu tư hạ tầng thiết 
yếu, nước sinh hoạt, nhà ở, đất sản xuất, 
bảo hiểm y tế, học phí, vay vốn sản xuất...
Thu hút nhiều nguồn lực và thực hiện 
nhiều giải pháp để giảm nghèo một cách 
bền vững. Đặc biệt là vùng miền núi và 
vùng biển bãi ngang. Chú trọng phát triển 
các mô hình sản xuất gắn với mục tiêu 
giảm nghèo và giải quyết việc làm. Đến 
nay, 100% số xã miền núi, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số có đường giao thông 
đến trung tâm xã; 100% xã có điện sinh 
hoạt, trường tiểu học, THCS và trạm y tế; 
100% xã được phủ sóng phát thanh, 90% 
xã được phủ sóng truyền hình; phần lớn 
các xã biên giới có hệ thống liên lạc...

Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư 
đã vận động các Hội, đoàn thể hỗ trợ, giúp 
đỡ 72.194 hộ vay không lấy lãi để phát 

Hiệu quả từ cuộc vận động hợp với
 “Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN” sau 20 năm thực hiện

NGUYỄN THỊ THẮM
Phó Chủ tịch UBMT tỉnh Quảng Trị

TỔNG KẾT 20 NĂM CVĐ “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ”, GIAI ĐOẠN 1995 - 2015
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Thành phố Đông Hà tổng kết 20 năm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 
ở khu dân cư” - Ảnh Nguyễn Thị Thắm

triển sản xuất với số tiền 84,2 tỷ đồng; 
đã giúp nhau 179.186 ngày công, trên 
671 tấn vật tư, hàng hoá, cây con các loại. 
Nhiều khu dân cư phát triển kinh tế khá, 
đời sống nhân dân được nâng lên như: 
Câu Nhi - Hải Tân (Huyện Hải Lăng); 
Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Kim, Vĩnh Thạch (huyện 
Vĩnh Linh); Triệu Thành (huyện Triệu 
Phong); Gio Quang (huyện Gio Linh); 
Tân Hợp (huyện Hướng Hóa); Phường 
Đông Thanh, Phường 3 (TP Đông Hà)... 
Nhiều địa phương, kinh tế trang trại phát 
triển mạnh góp phần giúp nhau xoá đói, 
giảm nghèo và giải quyết việc làm tại chỗ 
như huyện Hướng Hoá, Đakrông có trên 
1.000 trang trại. Nhiều trang trại của 
người dân tộc Vân Kiều, Pacô đã áp dụng 
tiến bộ khoa học vào sản xuất, chăn nuôi 
có hiệu quả, mở ra hướng làm ăn mới 
của đồng bào miền núi. 

Mặt trận các cấp và các tổ chức thành 
viên đã phối hợp với ngành Lao động- 
Thương binh và xã hội tuyên truyền vận 
động nhân dân làm tốt công tác chăm 
sóc gia đình thương binh, liệt sỹ, người 
có công với cách mạng, đẩy mạnh phong 
trào xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. 
Toàn tỉnh đã huy động đóng góp được 
90,973 tỷ đồng; xây dựng mới 3.777 căn 

nhà tình nghĩa, trị giá 80,130 tỷ đồng; 
sửa chữa 1.865 căn nhà tình nghĩa, trị giá 
13,294 tỷ đồng; tặng 5.922 sổ tiết kiệm 
tình nghĩa trị giá 2,386 tỷ đồng; Đến nay, 
toàn tỉnh có 1898 bà mẹ được phong tặng 
danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Có 
79 mẹ còn sống, 33 mẹ VNAH được các cơ 
quan, ban ngành phụng dưỡng. Mặt trận 
các cấp đã phối hợp với các tổ chức đoàn 
thể, các trường học phát động phong trào 
“Áo lụa tặng bà”, “Tấm chăn tình nghĩa”. 
Toàn tỉnh có 72 nghĩa trang liệt sĩ được 
xây dựng và nâng cấp hàng năm. Mặt trận 
các cấp đã cùng với các hội, đoàn thể vận 
động nhân dân hàng vạn ngày công lao 
động chăm sóc, tu sửa, vệ sinh làm sạch 
đẹp các nghĩa trang; huy động công sức 
giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sỹ, 
các gia đình chính sách khi gặp khó khăn. 
Năm 2014, UBMTTQVN tỉnh đã phối hợp 
với Đài PT-TH tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Hội 
CCB, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, LĐLĐ 
tỉnh tổ chức thực hiện chương trình “Hoa 
dâng mộ liệt sĩ” thu hút đông đảo sự đồng 
tình, ủng hộ tham gia của các tổ chức, cá 
nhân trong và ngoài tỉnh với số tiền gần 5 
tỷ đồng. Đến nay tất cả các nghĩa trang liệt 
sĩ trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc 
dâng hoa trên mộ liệt sĩ.

Cuộc vận động “Ngày vì người 
nghèo” đã được phát động trên địa bàn 
tỉnh từ năm 2000. Cuộc vận động mang 
đậm tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với 
chủ trương của Đảng, truyền thống đạo 
lý của dân tộc và ý nguyện của nhân dân; 
đã khơi dậy truyền thống tương thân, 
tương ái “Thương người như thể thương 
thân”, lòng yêu thương con người; đồng 
thời phát huy được tình đoàn kết của mọi 
tầng lớp nhân dân đối với một bộ phận 
những người nghèo, người gặp hoàn 
cảnh bất hạnh, khó khăn trong cuộc 
sống. Do đó, kết quả đạt được hết sức to 
lớn kể cả về kinh tế và xã hội.

Từ ngày phát động cuộc vận động 
“Ngày vì người nghèo” (17/10/2000) đến 
ngày 30/4/2015, “Quỹ vì người nghèo” các 
cấp trong tỉnh đã huy động được 189 tỷ 
đồng từ sự đóng góp tiền của, ngày công 
của bà con, họ tộc, làng xóm và đóng góp 
của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các 
cá nhân hảo tâm, các tổ chức quốc tế, các 
tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. 

Đã hỗ trợ xây dựng 8.685 nhà Đại 
đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá 89,42 tỷ 
đồng. Ngoài ra, hỗ trợ cho các hộ nghèo 
xây dựng nhà ở theo Quyết định 167/CP 
của Chính phủ là 4.526 nhà, với số tiển 

TỔNG KẾT 20 NĂM CVĐ “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ”, GIAI ĐOẠN 1995 - 2015
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14.794,7 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 
2.421 nhà ở cho hộ nghèo, trị giá 6.575,2 
triệu đồng; trợ giúp sản xuất cho 2.771 gia 
đình, trị giá 900,4 triệu đồng; hỗ trợ khám 
chữa bệnh cho 2.719 đối tượng, trị giá 
2.339,17 triệu đồng; hỗ trợ cho 4.932 học 
sinh nghèo vượt khó, trị giá 1.776,24 triệu 
đồng; Hỗ trợ khó khăn đột xuất 36.805 
hộ gia đình, trị giá 10.806,86 triệu đồng 
và hỗ trợ khác trị giá 2.870,88 triệu đồng. 
Kết quả của cuộc vận động “Ngày vì người 
nghèo” đã góp phần quan trọng trong 
công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Tỷ 
lệ hộ nghèo giảm từ 24,4% đầu năm 2001 
xuống còn 6,76% vào cuối năm 2015, 
bình quân mỗi năm giảm 2,58%.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 
ở khu dân cư hàng năm được tổ chức 
phong phú, thiết thực, đạt tỷ lệ 97,5%, 
trong đó có 80% KDC tổ chức tốt cả phần 
lễ và phần hội. Các lễ hội cách mạng, 
lễ hội truyền thống, lễ hội văn hoá dân 
gian được lồng ghép tổ chức trọng thể, 
chu đáo và tiết kiệm đã tạo nên nét đặc 
trưng riêng có của Quảng Trị, đã để lại 
nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng đồng 
bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc 
tế như: “Lễ hội Thống nhất non sông” 
(30/4), “Nhịp cầu xuyên Á”, “Hoa đăng 
trên dòng Thạch Hãn”...  

Đến nay, toàn tỉnh đã có 1144/1144 
khu dân cư triển khai thực hiện cuộc 
vận động. Đến cuối năm 2014 có 
132.650/153.950 gia đình được công 
nhận GĐVH (đạt 86,2%); 1.895/2131 
làng, bản, cơ quan, đơn vị được công nhận 
đơn vị văn hóa (đạt 88,9%); 100/117 số 
xã đạt tiêu chí về văn hóa trong xây dựng 
nông thôn mới (đạt 85,5%).

Các  chương trình mục tiêu quốc gia 
về y tế được triển khai đồng bộ và đạt kết 
quả khá. Cơ sở vật chất phục vụ công tác 
chăm sóc sức khỏe của nhân dân được 
củng cố và phát triển. Tỷ lệ suy dinh dưỡng 
của trẻ em dưới 5 tuổi giảm từ 19,5% năm 
2010 xuống 15% vào năm 2015. Công 
tác DS-KHHGĐ được đẩy mạnh, mô hình 
làng không có người sinh con thứ 3 trở 
lên tiếp tục được nhân rộng. Toàn tỉnh có 

590/1081 làng phát động làng không có 
người sinh con thứ 3 trở lên, chiếm tỷ lệ 
53,1%. Tổng số làng duy trì từ 01 năm trở 
lên là 140 làng, chiếm tỷ lệ 23,7% so với 
tổng số làng đã phát động. Trong đó có các 
làng điển hình như: Làng An Xuân - Cam 
An- Cam Lộ duy trì được 11 năm liền; làng 
An Du Nam - Vĩnh Tân - Vĩnh Linh, làng 
Lương Chánh - Hải Vĩnh - Hải Lăng duy trì 
được 09 năm. Đặc biệt có làng Vây II - Tân 
Lập - Hướng Hóa là địa phương có 100% 
người dân tộc thiểu số sinh sống nhưng 
vẫn duy trì được 10 năm liền không có 
người sinh con thứ 3 trở lên.

Chất lượng, hiệu quả giáo dục 
được nâng lên. Năm 2013, Quảng Trị 
được công nhận đạt chuẩn quốc gia 
về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 
em 5 tuổi, vượt trước 2 năm so với kế 
hoạch toàn quốc. Toàn tỉnh có 28,4% 
xã, phường, thị trấn (40/141) đạt chuẩn 
phổ cập giáo dục bậc trung học.

Công tác bảo vệ môi trường được 
chú trọng. Năm 2015, tỷ lệ dân số thành 
thị sử dụng nước sạch đạt 86%, sử dụng 
nước hợp vệ sinh ở nông thôn đạt 80%. 
Tỷ lệ thu gom rác thải đạt 100% ở thành 
thị và 60% ở nông thôn.

Từ thực tiễn của 20 năm thực hiện 
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” 
trên địa bàn tỉnh có thể rút ra một số 
kinh nghiệm sau:

1. Việc tổ chức, triển khai, thực hiện 
cuộc vận động là trách nhiệm của cả hệ 
thống chính trị, trong đó Mặt trận Tổ quốc 
là đầu mối phối hợp thực hiện. Do vậy, 
Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tham mưu 
cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, huy 
động lực lượng các tổ chức thành viên, 
quán triệt kỹ mục đích, ý nghĩa, tầm quan 
trọng của Cuộc vận động trong nhân dân 
ở tất cả các khu dân cư để họ nhiệt tình và 
tích cực tham gia thực hiện.

2. Việc tuyên truyền về cuộc vận 
động phải gắn chặt với đặc điểm của 
từng vùng miền, từng địa bàn dân cư, 
phát huy thế mạnh của mỗi khu dân 
cư; phát huy tinh thần nhân ái trong 

đồng bào có tín ngưỡng tôn giáo; phát 
huy truyền thống cách mạng trong nhân 
dân. Thường xuyên đẩy mạnh phong trào 
“Người tốt, việc tốt”, phát huy vai trò tích 
cực của các tập thể, cá nhân điển hình, 
nhân rộng mô hình sáng tạo trong từng 
lĩnh vực; động viên mỗi cá nhân, từng gia 
đình tự giác trong phong trào tự quản và 
tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau 
trong cộng đồng khu dân cư.

3. Thường xuyên củng cố nâng cao 
chất lượng hoạt động của các Ban công tác 
Mặt trận ở khu dân cư cũng như sự phối 
hợp đồng bộ giữa chính quyền, Mặt trận, 
đoàn thể và các ngành, các cấp. Đây là vấn 
đề quan trọng hàng đầu để duy trì, phát 
triển cuộc vận động. Thực tế cho thấy, nơi 
nào cán bộ Mặt trận xã, phường, thị trấn và 
Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư hoạt 
động mạnh thì nơi đó, phong trào phát 
triển mạnh cả về số lượng và chất lượng.

4. Coi trọng chất lượng khu dân cư 
văn hoá, GĐVH việc công nhận danh hiệu 
khu dân cư văn hóa, GĐVH phải thực hiện 
một cách nghiêm túc, có như vậy mới 
đánh giá đúng chất lượng phong trào và đề 
ra mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu phù hợp.

Phát huy truyền thống vẻ vang 85 
năm của Mặt trận Dân tộc thống nhất 
Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ 
tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính 
quyền với Mặt trận và các tổ chức thành 
viên, các phong trào thi đua yêu nước, 
các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam 
phát động, đặc biệt  là cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hoá ở khu dân cư” gắn với nội dung 
xây dựng “Nông thôn mới và Đô thị văn 
minh” sẽ thu được những kết quả tốt 
đẹp, góp phần củng cố khối Đại đoàn kết 
toàn dân tộc, thúc đẩy sự phát triển của 
kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an 
ninh ở địa phương, xây dựng Quảng Trị 
ngày càng giàu mạnh./.

TỔNG KẾT 20 NĂM CVĐ “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ”, GIAI ĐOẠN 1995 - 2015



15 

Là trung tâm chính trị, văn 
hoá, xã hội, kinh tế và thương 
mại của tỉnh, Đông Hà có 9 

phường, 83 khu phố với dân số trên 
93.000 nhân khẩu; hơn 200 cơ quan, 
đơn vị Trung ương, tỉnh và thành phố 
đóng trên địa bàn. Địa bàn có khả năng 
thu hút, hội tụ để phát triển kinh tế, 
văn hoá, xã hội và trở thành trung tâm 
kinh tế trong khu vực và Quốc tế. Với 
tính chất đặc thù của một đô thị trẻ, để 
xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh, 
song song với việc tập trung phát triển 
kinh tế và kết cấu hạ tầng đô thị, những 
năm qua, thành phố đã có nhiều giải 
pháp đồng bộ hiệu quả trong xây dựng 
văn minh đô thị gắn với CVĐ “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở 
khu dân cư”. Thông qua việc triển khai 
thực hiện xây dựng đời sống văn hóa 
trên các lĩnh vực, hiện nay nhận thức 
của nhân dân đã được nâng cao, các giá 
trị văn hóa truyền thống tiếp tục được 
giữ gìn và phát huy và bước đầu hình 
thành nét đẹp người Đông Hà thanh 
lịch-văn minh, thân thiện nghĩa tình.

Qua 20 năm, UBMT các cấp cùng 
với cấp ủy Đảng, chính quyền và các 
đoàn thể trên địa bàn thành phố Đông 
Hà đã trực tiếp tuyên truyền, vận động 
các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận 
thức và thực hiện thắng lợi các chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, các phong trào 
thi đua yêu nước, gắn với thực hiện có 
hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì 
người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam”, công tác “Đền 
ơn đáp nghĩa”, xây dựng nếp sống văn 
minh đô thị, đã khơi dậy tiềm năng và 
sức mạnh nội lực của nhân dân, tham 
gia xây dựng và bảo vệ quê hương, đất 
nước. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng 
CVĐ, năm 2003, thành phố đã xây dựng 
và ban hành các đề án xây dựng đơn vị 
văn hóa trong trường học, phường văn 
hoá, khu phố điển hình văn hoá, bổ 
sung và nâng cao các tiêu chí xây dựng 
gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa…đảm 
bảo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo 
kiểm tra thực hiện phong trào, đưa CVĐ 

ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được 
nhiều kết quả đáng phấn khởi. 

   Kết quả rõ nhất là mọi nguồn lực 
xã hội cho đầu tư phát triển đạt tốc độ 
tăng trưởng cao; phong trào xây dựng 
khu phố văn hoá, kết hợp với huy động 
các nguồn lực xã hội nhằm thúc đẩy 
nhanh việc thực hiện các chương trình 
mục tiêu do Nhà nước đề ra đã đáp ứng 
được nhu cầu không chỉ đời sống kinh 
tế mà cả đời sống văn hóa tinh thần của 
nhân dân. Mặt trận các cấp cũng tích cực 
tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, phối 
hợp với chính quyền và các ban ngành, 
đoàn thể; tập trung truyên truyền vận 
động nhân dân, khắc phục khó khăn 
để phát triển các mô hình kinh tế hộ 
gia đình bền vững. Mở mang các ngành 

TP Đông Hà 20 năm thực hiện cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” 

Bài và ảnh: HOA HẰNG

UBMT thành phố Đông Hà tổ chức Hội thi Mặt trận và công 
tác bảo vệ môi trường năm 2013 
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nghề sản xuất gia dụng, kinh doanh 
thương mại dịch vụ tập trung mũi nhọn 
vào công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
gắn với phong trào thi đua lao động, sản 
xuất kinh doanh giỏi, góp phần xóa đói 
giảm nghèo ở địa bàn. 

Việc chăm lo cho người nghèo được 
sự quan tâm phối hợp đồng bộ của các 
ngành. Cùng với đó, Mặt trận các cấp 
luôn coi trọng và duy trì thực hiện có 
hiệu quả CVĐ “Ngày vì người nghèo” 
bằng việc tuyên truyền, vận động các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và 
nhân dân tham gia ủng hộ quỹ “Vì người 
nghèo” với số tiền huy động được hơn 
22 tỷ đồng; Từ số tiền này, mặt trận các 
cấp đã hỗ trợ giúp đỡ cho hộ nghèo xây 
dựng và sửa chữa gần 550 nhà Đại đoàn 
kết, cùng với hàng ngàn ngày công, vật 
liệu khác giúp hộ nghèo ổn định cuộc 
sống. Ngoài ra, hỗ trợ phát triển sản 
xuất, hỗ trợ ốm đau bệnh tật; hỗ trợ các 
em học sinh nghèo vượt khó vươn lên 
trong học tập và các hỗ trợ khác với số 
tiền hàng tỷ đồng…nên tỷ lệ hộ nghèo 
trên địa bàn bình quân hàng năm giảm 
1,03%; đến cuối năm 2014 còn 4,2%. 
Thông qua phong trào “Đền ơn đáp 
nghĩa” 20 năm qua, Mặt trận các cấp 
trên địa bàn đã huy động được hơn 2,6 
tỷ đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa gần 

350 nhà tình nghĩa và tổ chức trao tặng 
194 sổ tiết kiệm, tổng trị giá 48 triệu 
đồng cho các gia đình chính sách khó 
khăn. Các gia đình thuộc diện chính 
sách, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ 
mồ côi, người gặp hoạn nạn khó khăn 
thường xuyên được Mặt trận quan tâm 
giúp đỡ bằng nhiều hình thức như thăm 
hỏi, tặng quà; vận động ủng hộ đồng 
bào các vùng bị thiên tai thông qua việc 
vận động đóng góp ngày công lao động, 
vật chất, tinh thần giúp họ vượt qua khó 
khăn vươn lên trong cuộc sống. 

Các hoạt động văn hoá xã hội đã 
mang lại những tín hiệu khả quan, 
trong đó cùng với sự đầu tư của Nhà 
nước, các phường đã đẩy mạnh công 
tác xã hội hóa nên phong trào văn hóa 
ở cơ sở được phát triển, nhiều nhà văn 
hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng khu dân 
cư được xây dựng khang trang. Nhiều 
chương trình được xã hội hóa, huy động 
công sức của toàn xã hội từ cộng đồng 
dân cư, hộ gia đình. Nhiều khu dân cư 
đã có những cách làm, những mô hình 
hoạt động hiệu quả vận động nhân dân 
thực hiện tốt Chỉ thị 27 của Bộ chính trị 
về tổ chức việc cưới, tang, lễ hội, nhất là 
Chỉ thị 16 của Thành ủy và Quyết định 
số: 1023 của UBND thành phố về Ban 
hành quy chế mẫu thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới trên địa bàn 
gắn với cuộc vận động “Ông bà, cha mẹ 
mẫu mực, con cháu hiếu thảo, trẻ em 
chăm ngoan”; Công tác xây dựng và bảo 
vệ môi trường cảnh quan sạch đẹp được 
triển khai thực hiện đúng quy định, 
phù hợp với định hướng phát triển của 
thành phố. Mặt trận các cấp trong thành 
phố đã chủ động triển khai và cụ thể 
hoá chương trình hành động thực hiện 
tốt Nghị quyết 01 của Thành ủy về “Tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác giải phóng mặt bằng và quản 
lý trật tự đô thị” và thực hiện tốt chủ 
đề “Năm xây dựng hạ tầng và quản lý 
trật tự đô thị”; năm “Xây dựng văn minh 
đô thị”. Nhiều khu dân cư, nhân dân đã 
xây dựng các chỉ tiêu cụ thể về xây dựng 
môi trường, đưa vào quy ước chung của 
khu dân cư và cùng nhau thực hiện. 
Đến nay có 83 khu dân cư phát động 
xây dựng và ký kết thực hiện “Khu dân 
cư thực hiện hài hoà giảm nghèo và bảo 
vệ môi trường”, 78 khu dân cư đảm bảo 
vệ sinh môi trường; 190 tuyến đường 
xanh-sạch-đẹp được các tổ chức, đơn vị 
đảm nhận quản lý. Thực hiện tốt phong 
trào “Ngày chủ nhật xanh”, “Xanh-sạch-
đẹp-môi trường”, tổ chức hội thi “Mặt 
trận với công tác bảo vệ môi trường” 
về tận cơ sở để tuyên truyền vận động 
mọi người cùng tham gia bảo vệ môi 
trường…

Các lĩnh vực y tế, giáo dục, thể 
dục thể thao...cũng được thường xuyên 
quan tâm và đạt được những kết quả 
thiết thực. Hiện Đông Hà có 65/83 khu 
phố phát động thực hiện tốt công tác 
KHHGĐ, có 33 KDC không có người sinh 
con thứ 3 trở lên. Công tác phòng chống 
dịch bệnh thời gian qua được thực hiện 
tốt, trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm đủ 6 
loại vắc xin; Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh 
dưỡng dưới 5 tuổi xuống dưới 8,5%. 

Việc xây dựng gia đình văn hoá là 

Xem tiếp trang 16

Vui ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư
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Trên cơ sở 5 nội dung của 
Cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết XD đời sống văn 

hóa ở khu dân cư” gắn với Chương trình 
mục tiêu Quốc gia “Xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh” và Chương 
trình hành động thực hiện phong trào 
thi đua “Quảng Trị chung sức xây dựng 
nông thôn mới” của MTTQVN tỉnh 
Quảng Trị. Thực hiện đề án Xây dựng 
nông thôn mới của huyện giai đoạn 
2010-2015 và kế hoạch xây dựng nông 
thôn mới hàng năm, xác định nhiệm vụ 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
thành viên trong việc tham gia tuyên 
truyền, vận động các tầng lớp nhân dân 
thực hiện chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới, đến năm 
2015, có ít nhất 20% xã đạt được tiêu 
chí xây dựng nông thôn mới. Được ban 
chỉ đạo thực hiện chương trình Mục 
tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 

của huyện phân công nhiêm vụ chủ trì 
và phối hợp với các tổ chức thành viên 
tích cực triển khai và vận động quần 
chúng nhân dân tham gia thực hiện 
chương trình, tiếp tục thực hiện phong 
trào “toàn dân đoàn kết XDĐSVH cơ sở” 
kết hợp với chương trình xây dựng nông 
thôn mới, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức 
hoạt động giám sát cộng đồng trong quá 
trình thực hiện. Mặt trận từ huyện đến 
cơ sở và các tổ chức thành viên đã tuyên 
truyền các chủ trương, chính sách, mục 
đích, ý nghĩa, cách thức, lộ trình tiến 
hành xây dựng nông thôn mới đến với 
người dân, giúp người dân hiểu Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, 
Nhà nước là trách nhiệm, nghĩa vụ và 
quyền lợi thiết thực của mỗi cá nhân và 
địa phương để có hành động, việc làm 
cụ thể tại cộng đồng khu dân cư; hướng 
dẫn Mặt trận cơ sở và các đoàn thể chính 

trị xã hội thực hiện lồng ghép nội dung 
cuộc vận động vào chương trình hành 
động và phong trào thi đua của tổ chức 
mình như phong trào:  “Nông dân thi 
đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn 
kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”, “Phụ nữ tích cực học tập, 
lao động, sáng tạo xây dựng gia đình 5 
không 3 sạch ”; “Cựu chiến binh gương 
mẫu”;“tuổi trẻ Vĩnh Linh chung tay 
xây dựng nông thôn mới”; phong trào 
“Học tập, lao động, sáng tạo trong cán 
bộ, công nhân, viên chức”. 

UBMT xã và trưởng ban công tác 
mặt trận thôn kết hợp trưởng thôn đã 
triển khai lồng ghép các hoạt động tuyên 
truyền xây dựng nông thôn mới qua các 
cuộc hội họp, lấy ý kiến nhân dân. Phối 
hợp với các đoàn thể và tổ chức chính trị 
xã hội ở địa  phương phát động thực hiện 
khẩu hiệu “Chung sức xây dựng nông 
thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa ở khu dân cư”, bổ sung nội dung 
tiêu chí xây dựng gia đình văn hoá, làng 
văn hoá, khu dân cư văn hoá, tổ chức ký 
kết thi đua xây dựng nông thôn mới giữa 
các thôn, bản các đoàn thể; động viên 
nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển 
kinh tế nhanh, bền vững bằng các biện 
pháp tham gia tích cực các lớp tập huấn, 
đào tạo nghề, tham quan học tập các 
mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế 
cao.  Sau hai năm triển khai nhiều mô 
hình sản xuất được bà con áp dụng có 
hiệu quả phù hợp với năng lực kinh tế 
hộ gia đình và có tính khả thi trong việc 
áp dụng cho các xã trên địa bàn huyện 

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN VĨNH LINH
THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

PHAN THỊ GÁI 
Phó Chủ tịch TT UBMTTQVN huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Kim đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 
-Ảnh: Phan Thị Gái
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như mô hình chăn nuôi hỗn hợp của 
hộ gia đình tại xã Vĩnh Trung, Vĩnh Kim, 
Vĩnh Hiền, Vĩnh Thạch…mô hình trồng 
nấm sò, sản xuất bún, bánh tại xã Vĩnh 
Thành hay mô hình trồng tiêu, môn 
bạc, lạc ném  tại xã Vĩnh Thạch, Vĩnh 
Kim, Vĩnh Hiền, Vĩnh Nam, Vĩnh Trung; 
mô hình chăn nuôi lợn, gà sử dụng đệm 
lót sinh thái ở Vĩnh Thủy, Vĩnh Lâm, mô 
hình “Hố thu gom rác thải, thuốc bảo vệ 
thực vật trên đồng ruộng” của Hội Nông 
dân xã Vĩnh Thủy...bình quân thu nhập 
của các hộ gia đình trên 100 triệu đồng/
năm. Các mô hình ngày càng được phát 
triển rộng rãi góp phần làm giàu cho gia 
đình và xã hội. Để góp phần giảm tỷ lệ 
hộ nghèo trên toàn huyện, Mặt trận các 
cấp đã duy trì và phát huy tốt Quỹ “Vì 
người nghèo” các cấp hỗ trợ làm nhà 
đại đoàn kết, chỉnh trang nhà cửa theo 
quy hoạch và hỗ trợ để phát triển kinh 
tế cho các hộ nghèo trong đó ưu tiên 
các xã đăng ký xây dựng điểm của tỉnh, 
của huyện trong 4 năm qua đã hỗ trợ 
xây 299 nhà ĐĐK với số tiền 3.692.966 
ngàn đồng. MT và các tổ chức thành viên 
thông qua các kênh đã hỗ trợ hàng tỷ 
đồng giúp hộ nghèo vốn chăn nuôi và 
sản xuất. Nhờ tác động nhiều nguồn 
lực tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện cuối 

năm 2014 chỉ còn 6.39 %. Bình quân 
thu nhập 30 triệu đồng/người/năm. Ban 
công tác mặt trận các khu dân cư đã tích 
cực vận động bà con tham gia các hoạt 
động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh 
quan xanh, sạch, đẹp. Vận động nhân 
dân trồng hàng rào xanh thân thiện với 
môi trường sống, hạn chế hàng rào bê 
tông; vận động và xây dựng phong trào 
thi đua đảm bảo an ninh trật tự trên 
địa bàn không chỉ tại khu dân cư mà ở 
cả lĩnh vực sản xuất với mô hình “liên 
gia tự quản” và “liên doanh tự quản”. 
Hướng ứng tuần lễ chỉnh trang nông 
thôn và Chương trình xây dựng NTM 
Mặt trận huyện đã triển khai thực hiện 
chương trình “Thắp sáng đường quê” 
đây là công trình tự chủ, tự quản được 
thực hiện từ nguồn lực xã hội hoá, 
huy động sức đóng góp của người dân 
và được thực hiện ở từng thôn, bản, 
khóm phố. Nhờ triển khai đồng bộ bằng 
nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt nên 
đã được nhân dân hưởng ứng tích cực 
trong thời gian 20 tháng toàn huyện đã 
có 154/195 (79%) thôn, bản, khóm phố 
hoàn thành chương trình với chiều dài 
2.026,2 km, tổng giá trị 8.178.600.000 
đồng góp phần làm cho cảnh quan môi 
trường ở khu dân cư sáng, đẹp, giảm 

thiểu tai, tệ nạn xã hội, góp phần giữ 
vững an ninh trật tự trên địa bàn; động 
viên bà con hiến đất mở đường, đóng 
góp tiền và ngày công góp phần xây dựng 
các công trình phúc lợi của xã, các thiết 
chế văn hoá của thôn. Qua 4 năm huy 
động 3 xã Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Kim và Vĩnh 
Thạch đã huy động gần 400 tỷ đồng 
trong đó vốn do dân đóng góp gần 120 tỷ  
đồng. Chỉ tính riêng năm 2014 số tiền 
huy động của địa phương, các chương 
trình dự án trên địa bàn nông thôn 
gần: 307.460 triệu đồng. trong đó Vốn 
dân góp và ngày công, tài sản khác quy 
ra tiền trên 105.673 triệu đồng chiếm 
34,46% tổng vốn; Vốn tại trợ và huy 
động con em địa phương: 14.853 triệu 
đồng chiếm 4,83%. Mọi khoản đóng góp 
xây dựng nông thôn mới đều xuất phát 
từ sự tự nguyện của người dân. Các công 
trình, phần việc khi triển khai thi công 
người dân đều được biết, được tham gia 
thảo luận bàn bạc và biểu quyết thông 
qua. Ban Thanh tra nhân dân và ban 
GSĐTCĐ tại các thôn đã phát huy tốt vai 
trò giám sát của mình trong quá trình 
thực hiện. 

Để kịp thời động viên các tập thể cá 
nhân có nhiều thành tích trong phong 
trào, Ban thường trực UBMT huyện đã 
tham mưu tích cực phối hợp với UBND- 
HĐTĐKT huyện tổ chức tổng kết các 
phong trào thi đua biểu dương khen 
thưởng kịp thời. Phần thưởng lớn nhất 
đó là trong năm 2014 đã có 3 đơn vị xã 
Vĩnh Thuỷ, xã Vĩnh Thạch và xã Vĩnh 
Kim đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông 
thôn mới dẫn đầu trong toàn tỉnh, về 
đích trước một năm so với kế hoạch. 
Trong lễ đón bằng công nhận “xã đạt 
chuẩn xây dựng nông thôn mới” năm 
2014, mỗi xã được UBND tỉnh tặng bằng 
công nhận và phần thưởng công trình 
trị giá 1 tỷ đồng, UBND huyện tặng 500 
triệu đồng./.

Xã Vĩnh Thủy đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014
Ảnh: Phan Thị Gái
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Chỉ số hiệu quả quản trị và 
hành chính công cấp tỉnh 
ở Việt Nam (PAPI) là bộ 

chỉ số đo lường mức độ hiệu quả của 
bộ máy nhà nước và chất lượng cung 
ứng dịch vụ của chính quyền các cấp, 
được tổng hợp từ sự trải nghiệm thực 
tiễn của người dân trong tỉnh.

Bộ tiêu chí này được xây dựng 
trên cơ sở đánh giá sự hài lòng của 
người dân về 6 chỉ số: Tham gia của 
người dân ở cấp cơ sở; Công khai, 
minh bạch; Trách nhiệm giải trình 
với người dân; Kiểm soát tham nhũng 
trong khu vực công; Thủ tục hành 
chính công và cung ứng dịch vụ công.

Theo báo cáo kết quả hằng năm 
của PAPI tại các hội thảo ở các điểm 
khu vực cũng như hội nghị công bố 
chỉ số PAPI toàn quốc thì Quảng Trị 3 

năm liền chỉ số đánh giá sự hài lòng 
của người dân về quản trị và hành 
chính công nằm trong tốp dẫn đầu cả 
nước; Năm 2012 kết quả xếp hạng thứ 
5/63; năm 2013 xếp hạng 2/63; năm 
2014 xếp hạng 1/63 tỉnh, thành phố. 
Nhìn tổng quát bảng xếp hạng qua các 
năm cho thấy sự tăng trưởng ở tỉnh 
ta khá chắc chắn. Tuy vậy, vẫn còn 
một vài nội dung trong các chỉ số phải 
phấn đấu nhiều hơn mới đạt yêu cầu 
đó là: Giáo dục công lập chất lượng 
khá tốt, song sỉ số lớp học còn cao; 
Bên cạnh việc công khai minh bạch 
chúng ta dẫn đầu toàn quốc thì công 
khai quy hoạch đất đai đến tận dân cư 
để dân thấu hiểu thực hiện chưa đồng 
bộ…Với những con số nêu trên, PAPI 
đánh giá thông qua bộ câu hỏi được 
trải nghiệm từ người dân chọn theo 

số ngẫu nhiên (mỗi thôn, khu phố 
được chọn mời hỏi 20 người là chủ 
hộ gia đình) từ trong tầng lớp dân cư, 
do nhóm sinh viên đăng ký với dự án 
tham gia thực hiện tại 12 thôn, khu 
phố của 6 xã, thị trấn, phường, thuộc 
huyện Cam Lộ, Gio Linh và thành phố 
Đông Hà.

Là cán bộ đầu mối luôn đồng 
hành cùng nhóm sinh viên về tận 
khu dân cư, được lắng nghe từ câu 
hỏi in sẵn của Ban chủ nhiệm đề án, 
thông qua nhóm sinh viên triển khai 
thực hiện và sự trả lời chân thật, dứt 
khoát, rõ ràng của người dân, đã cho 
tôi thấu hiểu PAPI là chỉ số đáng tin 
cậy. Sở dĩ tỉnh ta đạt được kết quả ấn 
tượng đó là sự nỗ lực trong công tác 
chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của 
các cấp chính quyền khá quyết liệt, 

Papi chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công ở Quảng Trị
NGUYỄN HỮU BAN

 Trưởng ban: Dân chủ pháp luật
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hướng dẫn, tuyên truyền vận động tích cực của Mặt 
trận và các tổ chức đoàn thể đồng bộ và nhịp nhàng, 
thông qua nhiều kênh và hình thức: chỉ đạo, hướng 
dẫn bằng văn bản, tổ chức các hội nghị, giao ban, 
trực báo, tuyên truyền trên phương tiện báo, đài và 
hệ thống truyền thanh ở địa phương, đặc biệt nhất 
là sản phẩm của bộ phận một cửa ở xã, phường, thị 
trấn nơi thường xuyên giao dịch với người dân đã 
giải quyết các hồ sơ, thủ tục, quyền lợi của nhân dân 
được cải cách triệt để, các khâu thủ tục gọn nhẹ, tạo 
nên phong cách làm việc vui vẻ, cởi mở, tinh thần 
trách nhiệm cao, đồng thời luôn nêu cao ý thức “vì 
dân phục vụ”.

Chỉ số PAPI được xây dựng trên nền tảng phương 
pháp luận tỉ mỉ và đang góp phần ngày càng tích cực 
vào việc nâng cao nhận thức và hiểu biết về quản trị 
và cải cách hành chính ở tỉnh nhà, nhằm mục đích 
tạo ra nguồn dữ liệu phong phú, giúp các nhà hoạch 
định chính sách đánh giá hiệu quả trong quản trị và 
hành chính công trên thực tế được sát hợp, thiết thực. 
Chỉ số PAPI có ý nghĩa và tầm quan trọng  như vậy nên 
thời gian qua tỉnh ta rất chú trọng và đã ban hành 
nhiều văn bản trong công tác cải cách hành chính; 
cụ thể: Chỉ thị số 27 ngày 11 tháng 12 năm 2014 của 
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác đẩy mạnh cải cách hành chính 
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020; Uỷ ban nhân 
dân tỉnh ban hành chỉ thị số 03 ngày 9 tháng 2 năm 
2015 về việc nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế 
một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước 
trên địa bàn tỉnh, nhằm giải quyết thủ tục hành chính 
cho tổ chức, cá nhân được thuận lợi. Ngoài ra UBND 
tỉnh ban hành Quyết định số 1339 ngày 4/7/2014 
về việc ban hành chương trình hành động duy trì và 
củng cố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 
giai đoạn 2014- 2016 tầm nhìn 2020 nhằm mục đích 
nâng cao chất lượng quản lý điều hành và cung cấp 
dịch vụ công, duy trì và cũng cố chỉ số PAPI nhằm đáp 
ứng sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục 
vụ của cơ quan hành chính ở địa phương…

Chỉ số PaPi của Quảng Trị nằm tốp đầu của cả 
nước ổn định 3 năm liền là sự nỗ lực cố gắng của 
các cấp, ngành trong tỉnh, và để tiếp tục duy trì, đòi 
hỏi mỗi cán bộ, Đảng viên chúng ta phải biết lắng 
nghe từ hơi thở của lòng dân để phục vụ nhiệt tình, 
chu đáo thì nhất định sẽ thành công.  

một trong những nội 
dung quan trọng được các ngành, các cấp đặc biệt quan tâm 
thực hiện. Hàng năm có hơn 90% gia đình đăng ký xây dựng gia 
đình văn hóa. Kết quả thực hiện năm sau cao hơn năm trước.
Đến nay, toàn thành phố có 18.060/19.911 gia đình đạt danh 
hiệu Gia đình văn hoá, đạt 90,7%;  77/83 khu phố được công 
nhận khu phố văn hóa, đạt 92,7%. Có 47/52 cơ quan đơn vị đạt 
đơn vị văn hóa, đạt 90,3%; Có 6/9 phường có thiết chế văn hóa. 
Có 73/83 khu phố có nhà văn hóa. Có 39 khu dân cư điển hình 
tiên tiến. Hơn 109 Hội khuyến học, 152 chi hội khuyến học, hơn 
6500 mô hình gia đình hiếu học được hình thành và nhân rộng 
ở khu dân cư. 

Hàng năm, hầu hết các khu dân cư đều tổ chức tốt Ngày hội 
Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng với thời điểm kỷ niệm ngày thành 
lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11). Ngày hội với 
nội dung đổi mới, phong phú, thiết thực, trang nghiêm và long 
trọng, được các tầng lớp nhân dân tham dự ngày càng đông. Ngày 
hội là dịp để biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong phong 
trào xây dựng khu phố văn hoá, qua đó đã tích cực động viên 
khuyến khích mọi người hướng đến những việc làm thiết thực 
nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cộng đồng dân cư 
luôn hưng thịnh, tạo điều kiện tốt cho việc củng cố khối đại đoàn 
kết toàn dân thêm vững chắc. Cùng với đó, UBMT thực hiện tốt 
công tác tập hợp quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn 
dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân 
dân, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

Có thể khẳng định, qua nhiều năm thực hiện CVĐ đã động 
viên các tầng lớp nhân dân phấn đấu góp phần thực hiện thắng 
lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ngay từ ở mỗi 
địa phương, ở mỗi cơ sở, khơi dậy truyền thống đoàn kết, tạo nên 
sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi 
cộng đồng dân cư và lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp nhân 
dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ 
sở, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân thông qua 
hình thức tự quản ở khu dân cư và tinh thần đoàn kết, gắn bó 
trong tình phố, nghĩa phường. Thông qua CVĐ, tổ chức Đảng, 
chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở tiếp tục được củng 
cố về tổ chức và hoạt động, hợp sức cùng với Đảng và Nhà nước 
trong việc tiếp tục tiến hành công cuộc đổi mới, thực hiện phát 
triển nhanh, bền vững, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện 
thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh”. 

tiếp theo trang 13

Nhìn lại 20 năm thực hiện...
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Nằm về phía tây của tỉnh 
Quảng Trị, Bản Ka Tăng 
thuộc Thị trấn Lao Bảo 

huyện Hướng Hoá, gồm có 196 
hộ với hơn 500 nhân khẩu. Người 
dân nơi đây chủ yếu là Dân tộc 
PaCô và Vân Kiều chiếm tỷ lệ hơn 
90%, sinh sống chủ yếu bằng sản 
xuất vườn đồi, ngoài ra có một số 
hộ kinh doanh dịch vụ, buôn bán 
nhỏ lẻ. Trước đây là một địa bàn 
hết sức phức tạp về An ninh, trật tự 
với những tệ nạn trộm cắp, cờ bạc, 
rượu chè xâu ẩu thường xuyên xảy 
ra. Bên cạnh đó vì trình độ nhận 
thức của bà con còn nhiều hạn chế, 
các hủ tục lạc hậu xưa cũ vẫn chưa 
xoá bỏ và đời sống của bà con còn 
gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt với 
bản chất thật thà, chất phát thương 
người của bà con nên các đối tượng 
xấu càng dễ dàng hơn trong việc lợi 
dụng lôi kéo, mua chuộc, dụ dỗ làm 
những điều sai trái gây ảnh hưởng 
đến an ninh Quốc gia và của cộng 
đồng dân cư.

Nhưng những năm qua, với 
tinh thần đoàn kết cộng đồng, tương 
thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau cán 
bộ và nhân dân Bản Ka Tăng đã quyết 
tâm thực hiện cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hoá ở khu dân cư”, xây dựng và phát 
huy danh hiệu Bản văn hóa- khu 
dân cư tiên tiến xuất sắc của tỉnh. 
Ban công tác Mặt trận Bản Ka Tăng 
đã thường xuyên phối hợp với chính 
quyền, các đoàn thể để triển khai và 

thực hiện tốt các cuộc vận động, các 
tổ hòa giải, tổ an ninh tự quản đã 
phát huy được chức năng của mình 
vì thế đời sống văn hóa tinh thần 
của nhân dân ngày càng ổn định 
và phát triển. Điều đáng ghi nhận 
là đã hơn 8 năm qua, Bản Ka Tăng 
cùng ký kết, kết nghĩa với Bản Đen 
Sa Vẵn của nước bạn Lào triển khai 
thực hiện có hiệu quả các phong 
trào quần chúng tham gia tự quản 
đường biên cột móc và kết nghĩa 2 
bản ở hai bên biên giới. Theo định 
kỳ, cán bộ và nhân dân 2 bản đã tự 
giác tham gia bảo vệ đường biên, cột 
mốc để tránh hư hỏng, xê dịch cột 
móc cũng như các biển báo ở khu 
vực biên giới. Đồng thời tránh tình 
trạng xâm canh, xâm cư, thực hiện 
triệt để không gây cháy nổ, mất trật 

tự trên tuyến biên giới. Qua đó hạn 
chế được tình trạng buôn lậu, vận 
chuyển trái phép vũ khí, chất ma 
túy hay chuyển văn hóa phẩm độc 
hại qua lại biên giới. Nhân dân 2 
bản cũng tự giác không thải các chất 
độc hại gây ô nhiễm môi trường 
trên biên giới như trước nữa. Được 
sự chỉ đạo của cán bộ Biên phòng, 
chính quyền và Mặt trận của địa 
phương cán bộ và nhân dân 2 bản 
cũng luôn động viên nhau tuyên 
truyền, vận động nhân dân xây dựng 
khối đại đoàn kết, cùng đồng tâm 
hợp lực để vượt qua khó khăn, vươn 
lên tự giác thông báo cho ban quản 
lý khóm, Đồn Biên phòng Công an 
Thị trấn Lao Bảo những tình hình 
có tính liên quan để kịp thời xử lý 
giải quyết. Nhờ đó ý thức trong dân 

Ka tăng điểm sáng ở vùng biên

triệt để không gây cháy nổ, mất trật giải quyết. Nhờ đó ý thức trong dân 

Bộ đội Biên Phòng cùng phối hợp với nhân dân địa phương tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc, 
tại Bản Ka Tăng, Lao Bảo, Hướng Hóa - Ảnh: Minh Hồng

LÊ MINH HỒNG
Phó Ban TG-DT-TG

xem tiếp trang 23
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Tân thuận là thôn kinh tế 
mới của xã Tân Lập, huyện 
Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, 

năm dọc hai bên Quốc lộ 9 từ Km 70 
đến Km 72 + 200, được thành lập từ 
tháng 9/1975 từ một bộ phận nhân 
dân thuộc các làng của xã Triệu Thuận 
huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị, 
thực hiện theo chủ trương của Đảng, 
Nhà nước đi xây dựng kinh tế mới 
miền Tây Quảng Trị ngay từ những 
ngày đầu giải phóng Miền Nam thống 
nhất đất nước.

Trong nhiều năm qua, được sự 
quan tâm của Đảng, Chính quyền, Mặt 
trận đoàn thể cấp trên; sự lãnh chỉ 
đạo của Chi bộ thôn, sự điều hành của 
Trưởng thôn, công tác tuyên truyền 
vận động tập hợp khối đại đoàn kết 
toàn dân của Ban công tác Mặt trận 

khu dân cư, cán bộ và nhân dân thôn 
Tân Thuận không ngừng đoàn kết 
cùng nhau thực hiện CVĐ “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 
ở khu dân cư” có hiệu quả nhờ đó đời 
sống vật chất tinh thần của nhân dân 
không ngừng được nâng lên, kết cấu 
hạ tầng, kinh tế xã hội được đầu tư 
phát triển, an ninh chính trị được giữ 
vững, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi 
mới. Đến nay khu dân cư Tân Thuận 
có 274 hộ, 1115 khẩu các hộ dân cư 
trong thôn luôn đoàn kết cùng nhau 
xây dựng quê hương.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu 
dân cư” do Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt nam phát động từ 
năm 1995 có quy mô rộng lớn nhằm 
thực hiện chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước tại địa bàn khu dân cư, đã mang 
lại những hiệu quả thiết thực trên 
nhiều mặt, thu hút được sự tham gia 
tích cực của các tầng lớp nhân dân, 
tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, 
góp phần thực hiện sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn. Nhận thức rõ vai trò, tầm 
quan trọng của Mặt trận khu dân cư, 
Ban công tác Mặt trận thôn Tân Thuận 
đã luôn tích cực tổ chức vận động 
quần chúng nhân dân thực hiện tốt 5 
nội dung của cuộc vận động.

Cụ thể nhiều năm qua nhân dân 
trong thôn luôn đoàn kết, cần cù 
trong lao động, chú trọng phát triển 
sản xuất, tích cực áp dụng khoa học 
kỹ thuật vào trong chăn nuôi, sản xuất 
giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết 
việc làm, đến nay khu dân cư không 
có hộ đói, hộ nghèo giảm bền vững 
(đến 31/12/2014, trong thôn còn có 8 
hộ nghèo, tỉ lệ là 2,9%). Nhân dân đã 
quan tâm đẩy mạnh kinh doanh dịch 
vụ tạo thu nhập bền vững, đã cùng 
nhau chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi 
sản xuất nhỏ lẽ sang sản xuất hàng 
hóa nhờ đó đời sống người dân ngày 
càng được nâng lên, tiêu biểu như mô 
hình mở rộng chăn nuôi của hộ chị 
Thơm ở xóm mới, hộ ông Tích ở đội 
3; mô hình trồng rừng, trồng cao su, 
chăn nuôi lợn của hộ anh Đông ở đội 
2, mô hình trồng chuối hàng hóa của 
hộ anh Đại, anh Quốc ở xóm dưới.

Ngoài việc giúp nhau xóa đói giảm 
nghèo, xây dựng đời sống kinh tế ổn 
định; nhân dân thôn Tân Thuận luôn 

Khu dân cư Tân Thuận
VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA                                                                    

 THỦY THANH
Ban Phong trào – UBMT tỉnh

Đc Hoàng Đức Thắng, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT tỉnh 
cùng lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà cho các Già 

làng, Trưởng bản xả A-Xing - Hướng Hóa - Ảnh: Minh Hồng
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bản cũng được nâng lên, tinh thần tham gia bảo vệ đường biên, 
cột mốc và xây dựng khối đại đoàn kết trong nhân dân ngày càng 
được phát huy có hiệu quả, và đa phần người dân nơi đây đều 
hiểu được rất rõ rằng: Bảo vệ an toàn đường biên cột mốc đó 
chính là bảo vệ bình an cuộc sống của chính họ, nên đã tham 
gia một cách tích cực.

Thực hiện tăng năng xuất cây trồng, vật nuôi đúng thời vụ, 
đúng kỹ thuật do đó kinh tế nhiều hộ gia đình ở đây ngày càng 
được nâng cao và có hiệu quả. Nhiều hộ gia đình có vườn cây ăn 
quả, ao thả cá, vườn cây công nghiệp như: Hồ tiêu, cà phê, hàng 
năm cho thu nhập hàng chục triệu đồng. Nhiều ngành nghề, 
dịch vụ cũng được mở mang làm cho đời sống kinh tế và bộ mặt 
thôn bản nơi đây ngày càng đổi mới. Đến nay toàn bản không có 
hộ đói nghèo, 90% số hộ có nhà xây, hơn 70% hộ có xe gắn máy 
và 100% hộ có phương tiện nghe nhìn.

Quan tâm đến việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho 
nhân dân, Bản Ka Tăng được công nhận Bản văn hóa cấp tỉnh 
năm 2010 và đến nay vẫn duy trì và giữ vững danh hiệu đó, chất 
lượng các gia đình văn hóa ngày càng được nâng cao, hàng năm 
các gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đạt từ 95% - 98%, 
số hộ đạt chuẩn từ 85% - 89%. Việc đầu tư các thiết chế văn hóa 
cũng được quan tâm đúng mức, đường làng, ngõ xóm được bê 
tông hoá phong quang sạch sẽ, có khu vui chơi văn hóa, TDTT đi 
vào hoạt động thường xuyên. Nhiều năm qua bà con trong Bản 
đã thực hiện tốt nếp sống văn minh hơn trong việc cưới, việc 
tang, lễ hội giản dị và tiết kiệm.

Công tác chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, bảo vệ sức khỏe, 
KHHGĐ cũng được thực hiện tốt, toàn Bản có hai khu nhà trẻ, 
mẫu giáo khang trang đầy đủ tiện nghi sinh hoạt dạy và học, 
100% trẻ em đều được đến trường, ngoài ra Ban Mặt trận của 
Bản còn xây dựng quỹ khuyến học để động viên các cháu học 
sinh giỏi và giúp đỡ cho các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn 
vươn lên học giỏi. Thực hiện quy ước Bản văn hóa gắn với việc 
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nên những năm qua Chi 
bộ Đảng của Bản luôn  đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững 
mạnh, các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc, 
được UBND tỉnh, huyện tặng bằng khen trong nhiều năm liền. 
Bản Ka Tăng thực sự là một điểm sáng ở vùng biên.

đoàn kết phát huy nội lực, đóng góp công sức 
giải phóng mặt bằng, mở mang đường làng 
ngõ xóm, hiện nay tất cả các đường trong khu 
dân cư đã được nhân dân cùng nhau tự giác 
giải phóng làm đường bê tông hóa giao thông 
nông thôn, hoàn thiện 90% đường làng ngõ 
xóm trong thôn. Năm 2014, Ban công tác 
Mặt trận KDC cùng với Ban điều hành làng 
văn hóa thôn Tân Thuận đã vận động nhân 
dân đóng góp hơn 65 triệu đồng để tu sửa 
Đình Làng, hội trường thôn, tu sửa nâng cấp 
Đàn Âm hồn; san ủi, nâng cấp nghĩa địa thôn 
đảm bảo đúng quy cách tiêu chí làng văn 
hóa nông thôn mới; ngoài ra, còn rất nhiều 
hộ đã hiến đất, hiến cây, hiến công lao động 
tích cực tham gia tự giải tỏa, giải phóng mặt 
bằng làm đường bê tông hóa giao thông nông 
thôn, đường sản xuất, điển hình như hộ ông 
Nguyễn Đông, hộ ông Đoàn Phong Quốc và 
một số hộ khác đã hiến đất, góp công, góp 
tiền gần 100 triệu đồng để cùng nhau tự thuê 
máy san ủi, mở đường sản xuất đi nương 
rẫy (02 tuyến) hơn 6,5km. Năm 2014 ông 
Nguyễn Đông đã được Huyện ủy Hướng Hóa 
khen thưởng nông dân gương mẫu học tập và 
làm theo lời Bác.

Cán bộ và nhân dân khu dân cư Tân 
Thuận thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử 
văn minh, hàng năm trong thôn đều có 100% 
hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa, hiện 
nay có hơn 95% hộ gia đình trong thôn đạt 
gia đình văn hóa; Khu dân cư Tân Thuận đã 
được UBND tỉnh 2 lần công nhận làng văn 
hóa cấp tỉnh. Bên cạnh đó, Mặt trận khu dân 
cư luôn phát huy vai trò giám sát của mình, 
tổ chức đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri với 
đại biểu HĐND xã theo luật định, để nắm bắt 
tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân 
dân, phản ánh kịp thời đến các cấp có thẩm 
quyền giải quyết.

Với những việc làm thiết thực hiệu quả 
trong công tác tuyên truyền vận động các tổ 
chức, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tham 
gia thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã 
góp phần xây dựng nông thôn khu dân cư Tân 
Thuận ngày càng đổi mới.

Ka tăng điểm sáng...
tiếp theo trang 21
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Tiến Hòa là một khu dân 
cư thuộc xã Gio Hòa nằm 
về phía Tây của huyện Gio 

Linh, tỉnh Quảng Trị. Khu dân cư có 
bề dày truyền thống từ những năm 
đầu mới lên xây dựng kinh tế mới, 
có 79 hộ, 339 nhân khẩu. Đời sống 
chủ yếu của người dân nơi đây là 
lao động nông nghiệp trồng lúa, hoa 
màu các loại, trồng cây công nghiệp 
như cao su, hồ tiêu với diện tích 
canh tác 45 ha. 

Đến Tiến Hòa hôm nay, đi trên 
những con đường bê tông hóa, từ 
đầu khu dân cư đến cuối khu dân 
cư những ngôi nhà tầng và ba gian 
ngói đỏ, hai bên đường là những 

vườn cao su, hồ tiêu, cánh đồng lúa 
xanh ngát, với vườn cây trĩu nặng 
quả cung cấp cho nhân dân quanh 
vùng, nhà sinh hoạt văn hóa cộng 
đồng khang trang với sức chứa 150 
chỗ ngồi.

 Có được những kết quả trên, bà 
Nguyễn Thị Phương Thảo Chủ tịch 
Mặt trận xã Gio Hòa cho biết: Những 
năm trước đây, với việc sản xuất phụ 
thuộc vào độc canh cây lúa và trồng 
hoa màu, việc áp dụng khoa học 
vào sản xuất còn hạn chế, do đó đời 
sống của bà con Tiến Hòa gặp nhiều 
khó khăn, thu nhập bình quân đầu 
người thấp, trình độ dân trí chưa 
cao, các phong tục, tập quán lạc 

hậu còn in đậm ở nơi đây. Làm gì 
để nâng cao đời sống, xóa bỏ các tập 
tục lạc hậu, bảo tồn và phát huy các 
giá trị, bản sắc văn hóa của dân tộc? 
Đó là câu hỏi trăn trở của mỗi người 
dân nơi đây. Năm 1999, hưởng ứng 
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân 
cư” và phát huy truyền thống dân 
tộc xây dựng xóm làng, không quản 
ngại khó khăn gian khổ, luôn đoàn 
kết một lòng để cùng cả dân tộc 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
quê hương, đất nước, dưới sự lãnh 
đạo của Cấp ủy Đảng, Chính quyền, 
Mặt trận đã phát động xây dựng khu 
dân cư văn hóa, thôn đã xây dựng 
hương ước, quy ước để nhân dân 
trên địa bàn cùng thực hiện.

Để xóa bỏ phương thức sản 
xuất cũ, manh mún, lạc hậu, người 
dân đã đồng lòng nhất trí thực hiện 
chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi 
theo hướng thâm canh, có hiệu quả 
kinh tế, phù hợp với thổ nhưỡng của 
địa phương, cải tạo vườn tạp. Trước 
đây, sản xuất của bà con mang tính 
tự phát, năng xuất thấp, hiệu quả 
kinh tế không cao, nhờ vào áp dụng 
khoa học kỹ thuật, đưa các giống 
lúa mới năng xuất cao vào trồng đã 
mang lại hiệu quả rõ rệt. Những khu 
vực đất trồng màu kém hiệu quả 
chuyển đổi sang trồng cây cao su, 

Tiến Hòa 
đổi thay nhờ thực hiện tốt cuộc vận động

LÊ HỒNG SƠN
UVTT - Phó Ban Phong trào

Vui ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư - Ảnh: Minh Hồng
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hồ tiêu, trồng cây bơ, với diện tích 
15 ha cao su, 2 ha hồ tiêu, 4 ha bơ, 
mỗi năm cho giá trị thu nhập từ 50 
- 100 triệu đồng/ha/năm. Phát triển 
chăn nuôi theo hướng công nghiệp 
và gia trại ngày càng tăng, thôn có 
130 con trâu, bò, 850 con lơn thịt… 
Địa phương đã mời các kỹ sư và các 
nhà khoa học về truyền đạt các kỹ 
thuật trồng trọt, chăn nuôi và các 
biện pháp phòng chống dịch bệnh. 
Để phát triển sản xuất ngày càng đi 
vào chiều sâu bà con đã đầu tư kiên 
cố hóa, ốp lát bê tông chuồng trại 
vững chắc, bề tông hóa kênh mương 
nội đồng. Ngoài ra, khu dân cư có 3 
rạp mộc, với 18 lao động, 2 tổ thợ 
nề với 15 lao động, 6 tổ làm đá viên, 
đá chẻ cung cấp cho các công trình 
xây dựng, tạo việc làm thường xuyên 
cho 35 lao động.  Chính từ những 
thay đổi trong việc phát triển kinh 
tế ở địa phương, bộ mặt làng quê 
của Tiến Hòa ngày một khởi sắc, 
thay da, đổi thịt. Từ chỗ thu nhập 
bình quân đầu người chưa đến 1,5 
triệu đồng/người/năm, đến nay thu 
nhập bình quân của Tiến Hòa bình 
quân 17,2 triệu đồng/người/năm, 
100% hộ gia đình dùng nước sạch, 
100% hộ gia đình có điện thắp sáng, 
96% gia đình có công trình vệ sinh 

kiên cố, trên 100% hộ gia đình có 
phương tiện nghe nhìn, 95% hộ có 
phương tiện đi lại bằng xe máy, hộ 
khá giàu chiếm 70%, không có hộ 
đói, hộ nghèo chiếm 4,7%.

Điểm nổi bất của khu dân cư 
Tiến Hòa trong việc xây dựng làng 
văn hóa thể hiện trong việc quan 
tâm chăm lo, giúp đỡ có hiệu quả 
đối với các gia đình thương binh, liệt 
sỹ, bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia 
đình chính sách, hàng năm nhân 
dân khu dân cư Tiến Hòa đã tham 
gia tích cực đóng góp ủng hộ quỹ 
“Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người 
nghèo”, đồng bào bị bão lụt, thiên 
tai đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.

Toàn dân thực hiện tốt pháp 
luật, chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước; quy ước, hương 
ước của làng. Nhân dân ở khu dân 
cư bài trừ mê tín dị đoan, xây dựng 
nếp sống văn hóa mới trong lễ hội, 
cưới hỏi, tang ma trang trọng, tiết 
kiệm. Tình hình an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội ở Tiến Hòa 
được giữ vững yên bình, không có 
tệ nạn xã hội, nghiện hút, mại dâm, 
ma túy...Đặc biệt, Tiến Hòa đã thành 
lập được câu lạc bộ không sinh con 
thứ 3, xây dựng chi Hội khuyến học 

để động viên phong trào học tập của 
con em và hàng năm Hội khuyến 
học của khu dân cư đều tổ chức 
phát thưởng cho con em các cấp học 
giỏi và các cháu gia đình khó khăn 
vươn lên, 100% các cháu trong độ 
tuổi đến trường, không có học sinh 
bỏ học; thành lập được đội văn nghệ 
quần chúng tham gia các hội diễn 
của xã, huyện, một đội bóng chuyền 
nam, nữ tham gia các hoạt động thể 
thao do xã tổ chức.

 Từ những kết quả đạt được 
trong cuộc vận động và tham gia 
các phong trào thi đua yêu nước 
do các cấp phát động, khu dân cư 
Tiến Hòa đã được tỉnh, huyện tặng 
nhiều bằng khen, giấy khen và được 
Mặt trận công nhận là khu dân cư 
văn hóa nhiều năm liền, UBND tỉnh 
công nhận đơn vị văn hóa xuất sắc 
cấp tỉnh, có 76/79 gia đình được 
công nhận gia đình văn hóa. Đây 
chính là một trong những điển hình 
trong phong trào “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu 
dân cư”  để nhân rộng ra trên địa 
bàn tỉnh Quảng Trị.
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Tín ngưỡng tôn giáo là nhu 
cầu tinh thần của một 
bộ phận nhân dân trong 

đó Giáo hội Công giáo Việt Nam nói 
chung và Hạt Công giáo Quảng Trị 
nói riêng luôn “sống phúc âm trong 
lòng dân tộc”. Với chức năng nhiệm 
vụ của mình, trong những năm qua 
Hạt Công giáo Quảng Trị đã cùng với 
đồng bào trong toàn tỉnh đã phát huy 
sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc, không ngừng nỗ lực để xây dựng 
cuộc sống mới ở khu dân cư, nâng 
cao trách nhiệm của mình trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. 

Thực hiện đường lối đổi mới của 
Đảng và Nhà nước, Hạt Công giáo 
Quảng Trị đã phát huy truyền thống 
tốt đẹp đó, từ tỉnh đến các Giáo xứ 
luôn được củng cố, các cơ sở vật chất 
của các giáo xứ, nhà thờ ngày càng 
được tôn tạo sửa chữa nâng cấp xây 
dựng mới khang trang; Các hoạt động 
hành lễ sinh hoạt tôn giáo đã đáp ứng 

được nguyện vọng của các giáo dân 
trong toàn tỉnh. Điều đó đã khẳng 
định đường hướng đúng đắn, thống 
nhất ý chí hành động, tâm nguyện của 
giáo hội Công giáo Việt Nam và quan 
điểm, chính sách đường lối của Đảng, 
Nhà nước và Mặt trận về tôn giáo và 
xây dựng khối “Đại đoàn kết toàn dân 
tộc”. 

Một trong những khu dân cư 
điển hình của tỉnh Quảng Trị, Giáo 
xứ Bố Liêu, xã Triệu Hoà huyện Triệu 
Phong là một vùng công giáo toàn 
tòng có hơn 120 hộ dân với gần 700 
nhân khẩu. Trước đây, đời sống của 
bà con giáo dân chỉ biết dựa vào sản 
xuất nông nghiệp nên đa phần đã gặp 
không ít khó khăn. Những năm trở lại 
đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà 
nước, chính quyền các cấp và các ban 
nghành đoàn thể, trong đó trực tiếp 
là Ban công tác Mặt trận, Giáo xứ Bố 
Liêu đã đẩy mạnh các hoạt động dịch 
vụ và đặc biệt phát triển nghề nón lá, 

đến nay đã có trên 90% hộ gia đình 
có lao động làm nón lá, sự cần cù và 
sự khéo léo của bà con Giáo dân Bố 
Liêu đã khơi dậy và phát huy được 
nghề làm nón lá truyền thống. Nón 
lá Bố Liêu đã có mặt và làm đẹp cho 
nhiều vùng, nhiều người nên được 
tiêu thụ nhanh, nhiều nơi đến đặt 
hàng. Nghề nón lá góp phần vừa tăng 
thu nhập đáng kể, vừa giải quyết lao 
động nông nhàn cho nhiều người, 
nhiều đối tượng, nên đã có nhiều đổi 
thay phấn khởi. Đến nay đã có 100% 
hộ gia đình có nhà xây lợp ngói, 
đường thôn ngõ xóm đã được bê tông 
hóa, đời sống của bà con đã được ổn 
định, đời sống văn hóa xã hội được 
phát triển đi lên.

Cùng với Giáo xứ Bố Liêu, Giáo 
xứ Trí Bưu, Phường 2 Thị xã Quảng 
Trị cũng đã được công nhận là khu 
dân cư tiên tiến xuất sắc của tỉnh, 
với hầu hết bà con nơi đây là những 
người theo đạo thiên chúa. Nhưng 
điều đáng ghi nhận ở đây là tất cả 
bà con trong khu dân cư đều có sự 
đoàn kết lương giáo, để phấn đấu vì 
sự ổn định ấm no, vui đời đẹp đạo. 
Hưởng ứng phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá 
ở khu dân cư” Ban công tác Mặt trận 
cùng với Hội đồng giáo xứ Trí Bưu đã 
có nhiều cách làm mới, vận động bà 
con trong khu dân cư cùng nỗ lực 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mở thêm 
nhiều nghành nghề, kinh doanh tổng 
hợp, dịch vụ thương mại, chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng vật nuôi.... nên đời 
sống của bà con từng bước được khởi 

Bà con giáo dân Bố Liêu chăm chỉ chằm nón lá -  Ảnh: Minh Hồng

Hạt Công giáo Quảng Trị phát huy tin thần 

“Đại đoàn kết toàn dân tộc”
  LÊ MINH HỒNG

Phó Ban, Tuyên Giáo- Dân Tộc- Tôn Giáo                                                      
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sắc. Bên cạnh đó nhờ sự giúp đỡ của 
chính quyền, các tổ chức hội như 
nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh... 
qua quỹ tiết kiệm tương trợ và các 
nguồn vốn vay nên bà con có thêm 
điều kiện xây dựng các mô hình làm 
ăn mới như: tổ chức chăn nuôi bò 
sinh sản, nuôi cá, trồng rau màu cao 
cấp, xản xuất nấm, ngành nghề cơ 
khí, mọc mỹ nghệ.....đến nay đã có 
gần 100 hộ giàu, và khá, trên 200 hộ 
trung bình và chỉ còn xấp xỉ 15 hộ 
thuộc diện nghèo chiếm tỷ lệ dưới 
5%. 

Sự đoàn kết, gắn bó tương thân 
tương ái là nét nổi bật của bà con giáo 
dân nơi đây trong suốt những năm 
qua, từ khi phát động cuộc vận động 
“Học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh” Giáo xứ Trí Bưu đã 
thành lập và duy trì chương trình xây 
dựng hủ gạo “tình thương” một cách 
tự nguyện. Cứ mỗi bữa nấu cơm, bà 
con Giáo dân Trí Bưu đều tiết kiệm 

một nắm gạo và cứ sáng chủ nhật 
hàng tuần đội tự nguyện của xứ đạo 
với 21 thành viên đến từng nhà nhận 
số gạo này để sau đó hỗ trợ cho các 
gia đình neo đơn, nghèo khó hay gặp 
hoạn nạn trong khu phố, những nắm 
gạo nhỏ đã làm đầy thêm tình thương 
yêu, ấm thêm lòng người.

Cuộc sống ngày một sung túc 
hơn, sự đoàn kết gắn bó tương thân 
tương ái là cơ sở vững chắc để bà con 
càng yên tâm hoạt động tôn giáo. Là 
những tín đồ ngoan đạo trong những 
buổi hành lễ là dịp để bà con sống 
trong vòng tay ân đức của chúa, hoà 
mình vào những bản thánh ca, để 
càng cảm nhận vẻ đẹp giữa đạo và 
đời để từ đó nỗ lực quyết tâm cùng 
nhau thực hiện tốt phương châm 
“Tốt đời đẹp đạo”.

Để động viên bà con giáo dân 
các xứ đạo hàng năm vào các dịp 
Tết nguyên đán, Lễ Noel, lãnh đạo 
UBMTTQVN tỉnh, Huyện và các xã, 

thị trấn cùng với các đoàn thể đã 
đến thăm hỏi, tặng quà động viên 
bà con giáo dân có hoàn cảnh khó 
khăn, chúc mừng và khích lệ bà con 
cùng đoàn kết nỗ lực để xứng đáng 
là những con chiên ngoan đạo, và là 
những công dân tốt, xứng đáng với 
những khu dân cư tiên tiến xuất sắc 
của tỉnh.

Cùng với niềm hân hoan, thành 
kính thiết thực thi đua chào mừng 
Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 
Đảng toàn Quốc lần thứ XII (nhiệm 
kỳ 2015-2020) bà con Giáo dân các 
xứ đạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị lại 
càng nỗ lực tăng gia sản xuất, tham 
gia các hoạt động xã hội, nhất là hoạt 
động từ thiện để tạo thêm sự gắn bó 
nồng ấm trong tình người. Cùng với 
niềm vui, niềm phấn khởi đó, mỗi 
một bà con giáo dân lại càng tự hào 
hơn để góp phần nhỏ bé của mình 
vào sự phát triển của quê hương, đất 
nức để cùng “Sống tốt đời đẹp đạo”.                                                     

Đ/c Hoàng Đức Thắng, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Ban, ngành tỉnh Quảng Trị 
tặng hoa chúc mừng giáo xứ Trí Bưu -  Ảnh: Minh Hồng 
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Hai ngày trong chuyến đi công 
tác ở Đảo Cồn Cỏ, hòn đảo 
2 lần được phong tặng anh 

hùng...một chuyến đi thật thú vị và ý 
nghĩa. Nhiều điều muốn nói về hòn đảo, 
mảnh đất bé nhỏ nhưng kiên cường được 
thế giới biết đến, về cuộc sống tuy vẫn còn 
quá nhiều khó khăn nhưng chan chứa 
tình người của hòn đảo thân yêu này. 
     Từ sáng sớm đoàn chúng tôi đã lên tàu 
tại cảng Cửa Việt. Trời Quảng Trị ngày hè 
nắng chói chang, vàng rực, còn biển thì 
xanh ngắt, mênh mông và quá dịu dàng 
vì sóng rất êm, tàu lướt nhẹ, êm ru, mát 
rượi...Cả đoàn ai nấy đều lần đầu đi đảo nên 
háo hức vô cùng. Con tàu rẽ sóng tiến ra 
khơi, phía sau đất liền mất hút  từ lúc nào 
không rõ thì đã thấy Đảo Cồn Cỏ hiện ra mờ 
xa ...rồi rõ dần. Hòn đảo bé nhỏ nhô lên 
như 2 quả núi to và nhỏ liền kề nhau, trên 
đỉnh cao nhất của Đảo là ngọn hải đăng 
sừng sững vươn mình giữa màu xanh cây 
lá, ngạo nghễ cùng trời biển. Nơi đây chính 
là chòi canh gác của anh hùng Thái Văn A 
lẫy lừng thời chống Mĩ. Bên đỉnh đối diện, 
thấp hơn một chút là đài tưởng niệm các 
anh hùng liệt sỹ đã hy sinh bảo vệ và xây 
dựng Đảo thân yêu. Bao quanh bờ là con 
đường nhựa tuy nhỏ nhưng đây là dòng 
chảy huyết mạch duy nhất đưa du khách 
đi tham quan toàn cảnh hòn đảo anh hùng. 
Nắng và gió da diết lắm nên cây cỏ cũng 
rũ mình lại để giảm bớt bốc hơi nước. Rất 
nhiều cây chuối rừng khô quắt lại hay gãy 
gục,  hay chỉ còn một đôi chiếc lá trên ngọn, 
duy chỉ có bàng là xanh rờn và tỏa bóng mát, 
bàng vuông mùa này đang ra hoa, rung rinh 
trước gió., độc đáo nhất là cây đu đủ mọc 
lưng chừng triền núi, chỉ có vài chiếc lá trên 

ngọn nhưng trĩu đầy quả trên thân cây gầy 
guộc…nhìn cảnh vật núi rừng ở đây, có 
người  đã thốt lên: Giống Rú Lịnh (khu sinh 
thái ở Vĩnh Linh), tuy cây to ít hơn, nhưng 
đây lại chính là nét đẹp đặc trưng của hòn 
đảo trẻ trung này vì nó thu hút mọi người  
bởi vẻ hoang sơ, đa dạng, thanh sạch,  đến 
kì lạ… Là buổi trưa nắng, nên không có 
điều kiện đi  xuống ven biển, nhưng chắc 
chắn nhiều nơi đẹp lắm, mấy anh bộ đội 
bảo có nơi gọi là bến sông Hương, có nơi gọi 
là bến Tranh...vì rất thơ mộng.  Được lưu lại 
qua đêm đi quanh biển để câu cá, bắt ốc, 
bắt cua,  ngắm san hô, ngắm hoàng hôn 
buổi chiều và bình minh ban mai cảm thấy 
yêu mảnh đát này biết chừng nào.

Ấn tượng đọng lại thì nhiều lắm: Nhà 
trẻ, mẫu giáo, vườn rau, vườn cây thuốc 
nam, cây cảnh, và cây ăn trái được các 
chú bộ đội và cán bộ, nhân dân huyện đảo 
chăm sóc rất công phu, mặc dù những 
cây này được tưới bằng nước giếng đào ở 
trên đảo nên nước vẫn hơi mặn. Thế mới 
thấy sức sống mạnh mẽ của con người 
và cây cỏ Việt Nam chúng ta. Chúng tôi 
rất vui và xúc động khi nghe các anh em 
bộ đội kể việc giáo sư tiến sỹ, Viện trưởng 
viện huyết học truyền máu, anh hùng lao 
động Nguyễn Xuân Trí đã ra Cồn Cỏ xây 
dựng được một Ngân hàng máu sống. Cán 
bộ nhân dân trên đảo hưởng ứng tích cực 
lắm, bây giờ ai cũng biết nhóm máu của 
mình, khi cần cấp cứu là sẵn sàng ngay…. 
Lâu lắm mới được sống lại cảm giác giao 
lưu vô tư thân mật của anh em bộ đội trên 
đảo. Thấy bộ đội ta rất khỏe mạnh, rất trẻ 
trung và đẹp, tràn đầy sinh lực...chúng tôi 
vui lắm, tự hào lắm, về đất liền chúng tôi 
sẽ kể lại cho mọi người nghe về huyện đảo 

thân yêu, về những anh bộ đội  mà chúng 
tôi được gặp hôm nay... Chúng tôi và các 
đồng chí trong ban chỉ huy cùng làm lễ 
tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, ghi nhớ 
công lao chiến đấu và tiếp tế, xây dựng nên 
hòn đảo như hôm nay.  Sau khi leo khoảng 
100 bậc thang lên đỉnh ngọn hải đăng đề 
ngắm nhìn toàn cảnh đảo Cồn Cỏ, chúng tôi 
được các nhân viên ở đây mời thưởng thức 
hoa quả tự các anh làm ra và uống nước trà 
Gỉao cổ lam - sản phẩm chính hiệu của các 
anh trồng và hái trong rừng. Chuối thì rất 
thơm ngon, còn trà thì đắng nhưng uống 
xong thấy ngọt ngọt trong cổ và rất mát...
Đoàn của chúng tôi được đơn vị tiểu đoàn 
hỗn hợp đón tiếp thân mật và chu đáo như 
những người anh em đi công tác lâu mới 
trở về.

Thế rồi cuộc hội ngộ cũng đến lúc phải 
chia tay, người vào, người ở lại quá 2h chiều 
ngày hôm sau, tàu lại đưa chúng tôi rời xa 
đảo, trở lại đất liền. Thế là sẽ xa, không 
biết khi nào mới có dịp trở lại. Mới mấy 
giờ đồng hồ mà như được sống thật nhiều 
cùng mảnh đất này. Đã có nhiều cái tên, 
nhiều hình ảnh, nhiều con người trước đây 
chưa bao giờ biết thì bây giờ đã thân quen 
...Chút bồi hồi, chút luyến nhớ, chút chạnh 
lòng, chút chơi vơi trong tâm trạng người 
đi. Nếu được đến đảo một lần nữa, mình 
sẽ đem ra thật nhiều rau tươi, hoa quả 
tặng cho mọi người trên đó (nhớ cảnh mấy 
chiến sỹ ra hái những chiếc lá mùng tơi 
già để nấu canh vì có mấy cây rau dền non 
nhưng phải để dành đã...mà thương lắm !) 
Tạm biệt đảo - huyện đảo tiền tiêu, tàu  
chạy và đảo xa dần, xa dần, xa dần nhưng 
chắc chắn tôi và mọi người sẽ nhớ bạn - 
Đảo Cồn Cỏ yêu thương!

ĐINH NHƯ HÙNG 
Phó Chủ tịch Hội CCB - Cơ quan UBMT tỉnh

Huyện đảo đầy sức sốngCồn Cỏ 
TRANG VĂN HÓA


