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Chào đón năm 2016, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sôi nổi thi đua lao động, sản 
xuất, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam, chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng và đón tết cổ truyền của dân tộc trong 

niềm vui của mùa xuân đất nước.
Nhìn lại năm qua, với nhiều sự kiện lớn của quê hương, đất nước,  năm diễn ra Đại hội Đảng 

các cấp tiến đến Đại hội lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống MTTQ Việt 
Nam 18/11 (1930-2015). Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh đã nỗ lực phấn đấu vượt qua 
nhiều khó khăn, thử thách và đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, hầu 
hết các chỉ tiêu cơ bản về KT-XH đều đạt và vượt chỉ tiêu. Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XVI 
Đảng bộ tỉnh đã thành công tốt đẹp mở ra chặng đường mới đi lên của quê hương, phấn đấu để 
tỉnh Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước vào cuối nhiệm kỳ 2020. Khu kinh 
tế Đông Nam đã được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập. Đề án xây dựng khu kinh tế 
cửa khẩu LaLay đã được Thủ tướng phê duyệt và Quảng Trị được Chính phủ đưa vào vùng động 
lực phát triển các tỉnh miền Trung sẽ là cơ hội, điều kiện mới để Quảng Trị bứt phá đi lên.  

Hành trang có được chắt chiu từ năm qua là tiền đề quan trọng để chúng ta vững tin bước vào 
năm mới 2016: năm diễn ra Đại hội lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 
XVI Đảng bộ tỉnh Quảng Trị và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng  .

Chào xuân - năm mới Bính Thân 2016 với nhiều dự cảm mãnh liệt về tương lai tươi sáng. 
Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng hành với quê hương, đất nước, MT-
TQVN các cấp trong tỉnh tiếp tục mở rộng và tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy 
mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo phát huy sức mạnh toàn dân nỗ lực phấn 
đấu cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của 
tỉnh nhà.

Mùa xuân đang về trong sự giao hòa của đất trời và lòng người, là thời khắc thiêng liêng mở 
đầu một năm mới với bao hoài bão, ước mơ, khát vọng, niềm tin tốt đẹp về tương lai. 

Xuân mới Bính Thân 2016 - Xuân của niềm tin và kỳ vọng về tương lai tươi sáng xây dựng 
quê hương Quảng Trị phát triển bền vững, hòa nhập vào tiến trình hội nhập đi lên của đất nước. 

Niềm Tin & Hy Vọng
XÃ LUẬN

* Lịch sử Đảng vẻ vang thay, mỗi Tết đến thêm nhiều trang rạng rỡ;
* Tiền đồ Nước sán lạn thế, từng Xuân về có lắm cảnh huy hoàng.

BAN BIÊN TẬP
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HOÀNG ĐỨC THẮNG
UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh

TẠO BƯỚC CHUYỂN BIẾN MỚI
CÔNG TÁC MẶT TRẬN TRONG NĂM 2016

Năm 2015, hoạt động 
của Mặt trận và tổ chức 
thành viên đã bám sát 

nhiệm vụ chính trị của địa phương, 
tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo, 
thiết thực và hiệu quả, góp phần quan 
trọng trong thực hiện các mục tiêu, 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng 
– an ninh của địa phương; sức mạnh 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc không 
ngừng được củng cố và tăng cường; 
vai trò, vị thế của Mặt trận ngày càng 
được phát huy. 

Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở đã 
tăng cường tổ chức tuyên truyền, 
nắm bắt thông tin, tình hình dư luận, 
tổ chức tốt các hoạt động chào mừng 
Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XVI tiến tới Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 
Đảng; nâng cao hiệu quả công tác 
tập hợp ý kiến, nguyện vọng, hiến kế 
của nhân dân đóng góp nhiều ý kiến 
có giá trị cho cấp ủy Đảng, Chính 
quyền, nhất là góp ý vào các văn kiện 
Đại hội Đảng các cấp.

Công tác thông tin tuyên truyền 
được đẩy mạnh, thực hiện các chuyên 
mục, chuyên đề, chuyên trang phóng 
sự tin bài, đặc san, Bản tin Công tác 
Mặt trận về các cuộc vận động, phong 
trào thi đua yêu nước, các điển hình, 
mô hình tiêu biểu và hoạt động của 
Mặt trận các cấp, khai trương trang 
thông tin điện tử của MT tỉnh, tiếp 
tục duy trì và nâng cao chất lượng 
chuyên mục Đại đoàn kết trên sóng 
Phát thanh truyền hình và Báo Quảng 
Trị, tham gia tin bài Báo Trung ương.

Các phong trào thi đua yêu 
nước và các cuộc vận động xã hội 
do Mặt trận chủ trì đã được đông đảo 
các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và 
tích cực tham gia. Năm 2015, Ban 
Thường trực UBMT tỉnh đã tổng kết 
15 năm CVĐ “Ngày vì người nghèo” 
và 20 năm CVĐ “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa ở khu 
dân cư”; các cuộc vận động tiếp tục 
được đẩy mạnh và nâng cao chất 
lượng, gắn với phong trào xây dựng 
nông thôn mới và đô thị văn minh, 
giảm nghèo bền vững. “Quỹ vì người 

nghèo” tiếp tục được phát huy hiệu 
quả, các hoạt động cứu trợ thiên tai, 
nhân đạo từ thiện luôn được Mặt trận 
và các tổ chức thành viên các cấp 
trong tỉnh phối hợp tổ chức thực hiện 
tốt; CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam được chú trọng 
đẩy mạnh. 

Hoạt động giám sát và phản 
biện xã hội được Mặt trận các cấp 
chú trọng và từng bước đưa vào 
chiều sâu. Tập trung hoàn thành tổng 
rà soát chính sách đối với người có 
công; thực hiện các chủ đề giám sát 
về  thực hiện quy chế dân chủ trong 
xây dựng nông thôn mới; thực hiện 
chế độ, chính sachskinh phó hoạt 
động của Mặt trận và các thành viên 
ở cơ sở… Tiếp tục nâng cao hiệu quả 
phối hợp tổ chức các diễn đàn nhân 
dân, hội nghị tiếp xúc cử tri, tập hợp 
ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân 
dân, tăng cường theo dõi, giám sát 
việc giải quyết các đề nghị chính 
đáng ; giải quyết các khiếu nại, tố cáo 
của nhân dân. 

Công tác dân tộc, công tác tôn 
giáo luôn được Mặt trận tỉnh coi 
trọng. Phát huy vai trò người có uy tín 
trong đồng bào dân tộc, đồng bào tôn 
giáo; tăng cường công tác vận động 
chức sắc, chức việc và bà con có đạo 
thực hiện các chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước, xây dựng 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững 

ĐC: HOÀNG ĐỨC THẮNG
UVTV TU, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh
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mạnh. Công tác đối ngoại nhân dân 
được UBMT tỉnh triển khai hướng 
đến cơ sở, địa bàn khu dân cư, nhất 
là hai huyện Hướng Hóa và Đakrông 
có chung đường biên giới với nước 
bạn Lào, thiết thực phục vụ tốt nhiệm 
vụ xây dựng đường biên giới hòa 
bình hữu nghị, thắt chặt tình đoàn 
kết, nâng cao chất lượng mô hình kết 
nghĩa Bản – Bản. Bên cạnh đó, năm 
vừa qua, UBMT cũng đã tăng cường 
phối hợp với các tổ chức quốc tế như 
DOVE Fund (Hoa Kỳ), VIFI (Đức), 
Y tế Hòa Bình (Hàn Quốc), OX Fam 
(Anh), Dự án Papi, “Dân chấm điểm 
MSCORE”…

Tổ chức sôi động, hiệu quả và 
thiết thực các nội dung kỷ niệm 85 
năm ngày truyền thống Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-
18/11/2015) gắn ngày hội Đại đoàn 
kết toàn dân tộc; Tọa đàm gặp mặt 
các thế hệ cán bộ Mặt trận; Tuyên 
dương cán bộ Mặt trận xã, phường, 
thị trấn và ban công tác Mặt trận tiêu 
biểu; Tổ chức giao lưu Văn hóa – Thể 
thao cán bộ chuyên trách Mặt trận 
cấp tỉnh, huyện; Tổ chức khởi công 
85 Nhà Đại đoàn kết trên 2,5 tỷ đồng. 

Tăng cường, đẩy mạnh công tác 
phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu 
quả thực hiện các quy chế, chương 
trình phối hợp giữa Mặt trận với 
Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND và các 
ban, ngành cấp tỉnh. Thường xuyên 
làm tốt công tác củng cố, kiện toàn 
tổ chức bộ máy, đào tạo, tăng cường 
tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng 
lực đội ngũ cán bộ Mặt trận từ tỉnh 
đến cơ sở, đáp ứng ngày càng tốt hơn 
nhiệm vụ công tác trong thời kỳ mới.

Có thể khẳng định, với những 
nỗ lực phấn đấu, đổi mới và sáng tạo, 

công tác Mặt trận các cấp trong tỉnh 
năm qua đã đạt những kết quả tiến bộ 
khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, 
tạo cơ sở điều kiện tốt để tiếp nối 
nhiệm vụ vào năm mới 2016.

Năm 2016 là năm diễn ra Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 
của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm 
kỳ 2016-2021l; là năm thứ 2 triển 
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần 
thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
năm đầu tiên triển khai thực hiện 
Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng 
bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Thường trực 
UBMT tỉnh xây dựng chương trình 
công tác trọng tâm năm 2016 với một 
số nội dung trọng tâm như sau:

Một là, tổ chức tuyên truyền, 
học tập, quán triệt Nghị quyết, xây 
dựng Chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ XII.

Hai là, chủ động tham gia chuẩn 
bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-
2021.

Ba là, nâng cao hiệu quả tuyên 
truyền, vận động, tập hợp các tầng 
lớp nhân dân, củng cố và phát huy 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; 
tiếp tục tập trung công tác tuyên 
truyền, tập hợp ý kiến, nguyện vọng 
của nhân dân; nâng cao chất lượng 
công tác dân tộc, tôn giáo, kiều bào.

Bốn là, phát huy tinh thần sáng 
tạo và tự quản của nhân dân, triển 
khai các cuộc vận động, các phong 
trào thi đua yêu nước; triển khai cuộc 
vận động mới “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh”.
Năm là, tiếp tục phát huy dân 

chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của nhân dân; 
giám sát và phản biện xã hội, tham 
gia xây dựng Đảng và chính quyền 
vững mạnh. Phối hợp tổ chức tốt các 
diễn đàn nhân dân, hội nghị tiếp xúc 
cử tri của đại biểu dân cứ, đa dạng 
hóa và nâng cao các kênh tiếp nhận, 
tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 
và nhân dân; phát huy vai trò của 
MT trong tham gia hoạch định chính 
sách, xây dựng, tuyên truyền phổ 
biến và thực thi pháp luật.

Sáu là, mở rộng và nâng cao chất 
lượng hoạt động công tác đối ngoại 
nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam. Mở rộng, tăng cường các hoạt 
động giao lưu, trao đổi đoàn công tác 
với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng 
đất nước và nhân dân tỉnh Salavan 
và Savanakhet; tăng cường trao đổi 
thông tin và quan hệ hợp tác với các 
tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc 
tế, cơ quan đại diện ngoại giao trên 
địa bàn tỉnh  để tranh thủ trong triển 
khai các chương trình hành động của 
MT các cấp. 

Bảy là, hoàn thiện cơ chế, nâng 
cao năng lực hoạt động của hệ thống 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn 
mới. Đổi mới và nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động của các Hội đồng 
tư vấn UBMT tỉnh và Ban Tư vấn 
MT các cấp; nâng cao chất lượng, 
hiệu quả thực hiện quy chế, chương 
trình phối hợp giữa MTTQVN với 
các cơ quan Nhà nước; củng cố, kiện 
toàn tổ chức bộ máy chuyên trách 
UBMT các cấp theo hướng tinh gọn, 
hiệu quả.
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I
Diễn ra từ ngày 27 đến ngày 31 - 3 - 1935 tại phố 

Quan Công, Ma Cao (Trung Quốc). Tham dự có 13 đại 
biểu chính thức thay mặt cho 500 đảng viên trong nước 
và các đảng bộ ở nước ngoài.

Ban Chấp hành Trung ương gồm 9 ủy viên chính 
thức và 4 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Hồng Phong 
được bầu làm Tổng Bí thư. Ban Chấp hành Trung ương 
nhất trí cử đồng chí Nguyễn Ái Quốc là đại biểu của Đảng 
bên cạnh Quốc tế Cộng sản.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II
Diễn ra từ ngày 11-19/2/1951 tại xã Vinh Quang, 

Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Dự đại hội có 158 đại biểu 
chính thức và 53 đại biểu dự khuyết, thay mặt cho hơn 
766.000 đảng viên cộng sản trên toàn Đông Dương. Đại 
hội đã bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh là Chủ tịch Đảng, bầu 
đồng chí Trường Chinh làm Tổng bí thư.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III
Đại hội diễn ra từ ngày 5-10/9/1960 tại Hà Nội.
Có 525 đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết 

thay mặt cho hơn 50 vạn đảng viên trong cả nước đã về 
dự Đại hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục giữ cương vị 
Chủ tịch Đảng. Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư 
thứ nhất BCH TƯ Đảng.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV
Đại hội diễn ra từ ngày 14-20/12/1976 tại Hà Nội.
Tham dự đại hội có 1008 đại biểu chính thức thay 

mặt cho 1.550.000 đảng viên của cả hai miền đất nước, 
cùng với sự có mặt của nhiều Đảng Cộng sản và các tổ 
chức quốc tế khác. ĐH bầu BCH TƯ gồm 101 đồng chí 
chính thức, Bộ chính trị gồm 14 đồng chí. Đồng chí Lê 
Duẩn tiếp tục làm TBT.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V
Đại hội diễn ra từ ngày 27-31/3/1982. Tham dự Đại 

hội có 1033 đại biểu thay mặt 1.727.000 đảng viên hoạt 
động trong 35.146 đảng bộ cơ sở. Đại hội đã bầu Đồng 
chí Lê Duẩn được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI
Đại hội diễn ra từ ngày 15-18/12/1986 tại thủ đô Hà 

Nội. Dự Đại hội có 1129 đại biểu thay mặt cho gần 1,9 
triệu đảng viên trong toàn Đảng. Đến dự Đại hội có 32 
đoàn đại biểu quốc tế. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được 
bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII
Đại hội diễn ra từ ngày 24-27/6/1991 tại Hà Nội. Dự 

đại hội có 1.176 đại biểu, thay mặt cho hơn 2.155.022 
đảng viên trong cả nước. Đồng chí Đỗ Mười được bầu 
làm Tổng Bí thư.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII
Đại hội diễn ra từ ngày 28/6-1/7/1996 tại Hà Nội. Dự 

Đại hội có 1.198 đảng viên đại diện cho gần 2 triệu 130 
nghìn đảng viên trong cả nước. Đồng chí Đỗ Mười được 
bầu lại làm Tổng Bí thư (sau đó, tại Hội nghị BCHTƯ lần 
thứ 4 khóa VIII - tháng 12/1997, đồng chí Lê Khả Phiêu 
đã được bầu làm Tổng Bí thư).

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX
Đại hội diễn ra từ ngày 19-22/4/2001 tại Hà Nội. 

Tham dự ĐH có 1.168 đại biểu là những đảng viên ưu 
tú được bầu từ các đại hội đảng bộ trực thuộc, đại diện 
cho 2.479.719 đảng viên trong toàn Đảng. Đồng chí Nông 
Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X
Đại hội diễn ra từ ngày 18-25/4/2006 tại Thủ đô Hà 

Nội. Dự Đại hội có 1.176 đại biểu thay mặt cho hơn 3,1 
triệu đảng viên trong toàn Đảng.  Đồng chí Nông Đức 
Mạnh được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khoá X.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI
Đại hội lần thứ XI của Đảng chính thức diễn ra từ 

ngày 12 đến 19/01/2011 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia 
Mỹ Đình với sự tham dự của 1.377 đại biểu, đại diện cho 
hơn 3,6 triệu đảng viên sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức cơ 
sở Đảng.

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, Ban Chấp 
hành Trung ương khóa XI đã bầu Đồng chí Nguyễn Phú 
Trọng giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khoá XI.

Ban Biên Tập

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG VÀ KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 03 - 02 (1930 - 2016)
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Năm Ất Mùi qua đi, năm mới Bính Thân đến hy vọng 
về một tương lai tươi sáng. Mùa xuân là sự giao hòa của 
trời đất, thiên nhiên và con người, là thời khắc thiêng 
liêng của muôn dân đất Việt, mở đầu một năm mới với 
bao hoài bão, ước mơ, khát vọng, niềm tin tốt đẹp về 
tương lai. Trước thềm năm mới Bính Thân, Ban biên tập 
bản tin Mặt trận tỉnh xin gửi đến quý bạn đọc những tâm 
tư, kỳ vọng của những người đang làm công tác Mặt trận.

ĐỂ CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN 
XÃ HỘI THẬT SỰ HIỆU QUẢ

                                                           VÕ VĂN HÒA
Phó chủ tịch UBMT tỉnh

Năm 2015, công tác Mặt trận trong 
tỉnh đã đạt được một số kết quả quan 
trọng. Đây là năm diễn ra nhiều sự kiện 
chính trị, xã hội quan trọng của quê 
hương, đất nước. Toàn tỉnh tiến hành Đại 
hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội toàn 
quốc lần thứ XII của Đảng; UBMT, các tổ 
chức thành viên trong tỉnh tiếp tục đẩy 

mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, mở rộng và tăng 
cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào 
thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 
ninh của địa phương.

Trong thời gian qua, hoạt động giám sát và phản biện xã hội 
của MTTQ các cấp đã triển khai và đạt được một số kết quả. Năm 
nay là năm thứ 2 tập trung triển khai công tác giám sát và phản 
biện xã hội, vì thế muốn triển khai thực hiện tốt cấn có sự phối hợp 
với các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức thành viên, các hội 
đồng tư vấn trong công tác giám sát và phản biện xã hội. Mặt trận 
các cấp đã phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, các nhân 
sĩ trí thức, các hội đồng tư vấn…tham gia đầy trách nhiệm và chất 
lượng vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp; tiến hành các 
chương trình giám sát và hoạt động giám sát theo chuyên đề. Tiến 
hành phản biện dự thảo các bộ Luật, các chủ trương, chính sách, 
dự án và các văn bản của cấp ủy, chính quyền. Cần thiết phải có các 
bước đi phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng được với nguyện 
vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

MTTQ các cấp tập trung thực hiện tốt các nội dung hoạt động 
giám sát thường xuyên; tăng cường, nâng cao chất lượng hoạt động 
của Ban TTND, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, 

thị trấn và công tác giải quyết khiếu nại – tố cáo và các hoạt động 
giám sát của UBMT các cấp theo quy định.

Để thực hiện tốt hơn hoạt động giám sát và phản biện xã 
hội trong thời gian đến, UBMT các cấp cần chủ động xây dựng 
kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy để lựa chọn nội dung, xây dựng 
chương trình, kế hoạch để thực sự hiệu quả mà trước mắt, trong 
quý I và quý II tổ chức các hoạt động giám sát thường xuyên của 
Mặt trận, đồng thời làm tốt hoạt động giám sát công tác bầu cử Đại 
biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và 
các giám sát chuyên đề của Mặt trận.

TẠO NIỀM TIN CHO NHÂN DÂN
                                            NGUYỄN VIẾT QUẾ 
                            Chủ tịch UBMT 

huyện Vĩnh Linh
  
Phong trào đoàn kết xây dựng đời 

sống kinh tế, chung sức xây dựng nông 
thôn mới, xây dựng đô thị văn minh tiếp 
tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết 
giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, 
phát triển kinh tế ở khu dân cư ;đoàn kết 
giúp nhau phát triển kinh tế là một trong 
những nội dung được nhân dân quan tâm, bằng những việc làm 
cụ thể như: Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu 
mùa vụ, cây trồng, vật nuôi, các loại hình sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ, các tổ hợp sản xuất hàng hoá, tiểu thủ công nghiệp… đã 
đem lại hiệu quả kinh tế cao; nâng cao năng suất lao động, thu 
nhập bình quân và giải quyết việc làm cho rất nhiều lao động, đặc 
biệt là lao động nghèo. Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới gắn 
vào chương trình hành động và phong trào thi đua của các đoàn 
thể như: “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết 
giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Xây dựng gia đình 
5 không 3 sạch”; “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”… 
đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm thiết thực, giúp nhau phát 
triển kinh tế. Các tổ chức Hội, đoàn thể và cá nhân giúp hàng 
trăm ngàn ngày công, hỗ trợ vốn làm ăn không tính lãi, giúp kinh 
nghiệm làm ăn, giúp giống cây trồng, vật nuôi… Nhờ đó, nhiều 
khu dân cư kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng lên, 
tình làng nghĩa xóm ngày càng thắt chặt hơn. Toàn huyện có gần 
400 trang trại góp phần phát triển kinh tế và giải quyết việc làm tại 
chỗ, tăng thu nhập cho các gia đình, đời sống kinh tế ổn định và 
ngày càng phát triển theo hướng bền vững. Nhờ đó đã góp phần 
giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5,8%.

NIỀM TIN VÀ KỲ VỌNG
PHƯỢNG HỒNG

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP VÀO CUỘC SỐNG
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CHĂM LO TẾT CHO NGƯỜI NGHÈO
                                             NGUYỄN VĂN CẨM 
                                      Chủ tịch UBMT TX Quảng Trị

Với tình cảm, trách nhiệm và sự 
quan tâm, chia sẽ một phần khó khăn đối 
với người nghèo, người có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn trong cuộc sống. Hàng năm, 
mỗi khi tết đến xuân về, UBMT-BVĐ “Ngày 
vì người nghèo” thị xã Quảng Trị tổ chức 
chương trình “Tết vì người nghèo” nhằm 
huy động mọi nguồn lực trong mọi tầng lớp 
nhân dân để giúp đỡ những người nghèo, 

những người khó khăn trong cuộc sống được đón Tết đầm ấm và 
sung túc hơn nhằm góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về xóa 
đói giảm nghèo trên địa bàn thị xã Quảng Trị. Chương trình “Tết vì 
người nghèo” được UBMT-BVĐ “Ngày vì người nghèo” thị xã duy trì 
phát động và tổ chức triển khai thực hiện hơn 5 năm, trong quá trình 
triển khai thực hiện đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm  trong và ngoài địa bàn 
hưởng ứng tích cực. UBMT-BVĐ “Ngày vì người nghèo” đã thu được 
hơn 1 tỷ đồng, số tiền thu được đã trao hàng trăm suất quà cho hàng 
trăm hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặt biệt khó 
khăn mỗi suất trị giá từ 300.000đ-700.000đ.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thị xã đã chuẩn bị kế hoạch 
trao quà Tết cho hộ nghèo. Món quà tết đến với người nghèo, với 
những người có hoàn cảnh khó khăn tuy không lớn về giá trị nhưng 
thể hiện tính nhân văn sâu sắc, với tinh thần đoàn kết, tương thân 
tương ái “ lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói 
khi no”, ấm áp tấm lòng sẻ chia của những cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp, những nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn. Món quà tết là 
động lực giúp cho những người nghèo, những người có hoàn cảnh 
khó khăn vươn lên trong cuộc sống hòa nhập với cộng đồng.

ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC 
HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN

                                           TRẦN ĐỨC TRUNG
                                  Chủ tịch MTTQ huyện Hướng Hóa

Trong quá trình phát triển, Mặt trận Hướng Hóa luôn luôn 
coi trọng công tác xây dựng tổ chức, đổi 
mới nội dung và phương thức hoạt động 
để phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ ở từng giai 
đoạn cách mạng, làm cho hoạt động của 
Mặt trận ngày càng mang lại hiệu quả thiết 
thực, xứng đáng với niềm tin của Ðảng và 
mong muốn của các tầng lớp nhân dân.

Năm 2015 hoạt động của UBMT 
Hướng Hóa đã có nhiều đổi mới và khởi 
sắc thiết thực chào mừng đại hội Đảng các 

cấp. Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch đã đề ra các 
hoạt động đã được tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả, tạo 
ra sự chuyển biến mới trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn 
dân. Ngoài những hoạt động diễn ra hàng năm, năm 2015 UBMT 
huyện đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền 
chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Quốc khánh 2/9. Tổ chức xây 
dựng 2 phóng sự với chủ đề : “ Đồng bào các dân tộc hướng về Bác 
và một lòng theo Đảng”. Đồng thời tổ chức lấy ý kiến góp ý và văn 
kiện Đại hội Đảng các cấp và phát động phong trào thi đua lao động 
sản xuất trong quần chúng nhân dân. Thông qua đó đã phản ánh 
kịp thời tâm tư tình cảm, niềm tin son sắt, những hành động thiết 
thực của nhân dân các dân tộc Hướng hóa với Đại hội Đảng các 
cấp và Bác Hồ kính yêu. Tổ chức 2 đoàn giám sát 6 xã trên hai lĩnh 
vực đó là chỉ thị 23/CT- TTg của Thủ tướng chính phủ về tổng rà 
soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng 
trong 2 năm 2014 – 2015 và nghị quyết 26/2013/NQ – HĐND của 
Hội đồng nhân dân tỉnh đạt kết quả tốt. Qua giám sát đã kịp thời 
phát hiện những hạn chế tồn tại và kịp thời tháo gỡ vướng mắc 
cho cơ sở.

Công tác đối ngoại cũng đã được chỉ đạo và tổ chức thực hiện 
tốt. Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập MTDTTN và tổ chức ngày 
hội đại đoàn kết các bản biên giới khi tổ chức ngày hội đều mời 
bản kết nghĩa của nước ban Lào cùng tham dự, UBMT huyện cũng 
đã tổ chức thăm, tặng quà cho nhân dân Bản Đen Vi Lay( Lào) tạo 
nên sự gần gũi gắn bó, tăng cường bảo vệ đường biên cột mốc, thắt 
chặt thêm tình đoàn kết của nhân dân 2 nước.

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội 
Đảng các cấp, trên cơ sở định hướng của UBMT tỉnh và phương 
hướng hoạt động của UBMT huyện, UBMT Hướng hóa tập trung chỉ 
đạo và tổ chức thực hiện  một số nội dung: Trước mắt, triển khai 
đợt vận động “Tết vì người nghèo” và chuẩn bị 300 suất quà để tặng 
cho người nghèo nhân dịp Tết nguyên đán. Tổ chức tuyên truyền về 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; triển khai học tập, quán triệt 
và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 
lần thứ XII của Đảng.

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Xây dựng 
kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đặc biệt  đang tích cực nghiên 
cứu xây dựng và nhân rộng các mô hình “ Điểm sáng vùng biên”, 
“ Tiếng kẻng vùng biên” tại các xã dọc biên giới và tiếp tục phát 
huy cao độ  vai trò của già làng trưởng bản trong xây dựng khối đại 
đoàn kết toàn dân.

Thiết nghĩ việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, 
từng bước nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, 
các cuộc vận động, hướng về cơ sở, địa bàn dân cư là niềm tin và kỳ 
vọng của các cấp Mặt trận nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 
giai đoạn mới./.

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP VÀO CUỘC SỐNG
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1. Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực tham gia hiệu quả 
công tác Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, 
tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Chất lượng tham gia 
cấp ủy các cấp được nâng cao, Mặt trận tham gia Ban Thường vụ 
Đảng ủy các cấp gồm có: cấp xã có 27 đồng chí; cấp huyện có 09 
đồng chí; đồng chí Chủ tịch UBMT tỉnh tham gia Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy khóa XVI.

2. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tổ chức các hoạt 
động chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập MTDTTNVN, 
cao điểm là tổ chức các hoạt động Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân 
tộc ở khu dân cư. Ban Thường trực UBMT tỉnh chỉ đạo Mặt trận 
các cấp tổ chức 18 điểm thuộc 09 huyện, thị xã, thành phố mời 
lãnh đạo tỉnh tham dự; chọn 03 đơn vị làm điểm cấp tỉnh hình 
thức liên khu dân cư; hỗ trợ 165 xuất quà trị giá 139,7 triệu đồng; 
khởi công và khánh thành 85 Nhà ĐĐK.

3. Công tác giám sát, phản biện xã hội được Mặt trận và tổ 
chức thành viên chủ động phối hợp triển khai thực hiện và thu 
được nhiều kết quả tích cực. UBMT tỉnh triển khai chương trình 
giám sát của Mặt trận và hoạt động giám sát theo chuyên đề: tổ 
chức giám sát về việc thực hiện Quy chế dân chủ trong xây dựng 
nông thôn mới ở cơ sở; giám sát việc thực hiện Nghị quyết 26/2013/
NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh; phối hợp với các cơ 
quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức thành viên thực hiện giám sát 
theo các chương trình phối hợp. Tiến hành phản biện, tham gia ý 
kiến thẩm định báo cáo đề xuất các chủ trương đầu tư dự án cơ sở 
hạ tầng, du lịch, dịch vụ, khu công nghiệp, cửa khẩu, hạ tầng du 
lịch, quốc phòng trên địa bàn; tham gia ý kiến vào các Văn kiện Đại 
hội Đảng, các văn bản, dự thảo, dự án Luật…

4. Các Cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước được 
đổi mới cả về nội dung cũng như hình thức, chất lượng, hiệu quả 
được nâng lên. Ban Thường trực UBMT tỉnh đã sớm triển khai kế 
hoạch tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, biểu 
dương các điển hình tiến tiến gắn với kỷ niệm 85 năm ngày thành 
lập MTDTTNVN đến Mặt trận các cấp trong tỉnh. Tại Hội nghị 
tổng kết cấp tỉnh đã tiến hành biểu dương 40 Chủ tịch UBMT xã, 
phường, thị trấn tiêu biểu, 35 tập thể và 10 cá nhân đã có thành 
tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động.

5. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” tiếp tục thu được 
kết quả tích cực với nhiều cách làm hay, đổi mới phương pháp vận 
động cũng như hình thức hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, Quỹ “Vì 
người nghèo” các cấp trong tỉnh huy động được 15.971.574.000 
đồng. Ban Thường trực UBMT tỉnh đã phân bổ cho Hội LHPN 
và Hội Nông dân tỉnh số tiền 600 triệu đồng trong hỗ trợ hội 
viên nghèo vay vốn phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh thoát 
nghèo bền vững; tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện CVĐ “Ngày 

vì người nghèo” giai đoạn 2000-2015 cấp tỉnh, biểu dương 30 tập 
thể và 20 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

6. Chương trình “Hoa dâng mộ liệt sỹ” được Mặt trận và tổ 
chức thành viên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai 
thực hiện có hiệu quả, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân 
dân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp. 
Chương trình đã vận động được số tiền hơn 04 tỷ đồng, tiến hành 
dâng hoa lên các phần mộ trên 72 nghĩa trang liệt sỹ và các phần 
mộ tập thể, phần mộ gia đình quản lý trên địa bàn toàn tỉnh.

7. Công tác đối ngoại nhân dân, quan hệ phối hợp với các 
tổ chức nước ngoại trên địa bàn được đổi mới. Tổ chức Đoàn làm 
việc, thăm hỏi, hỗ trợ khó khăn và chúc Tết tại các địa phương, 
đơn vị và nhân dân tỉnh Savanakhet và Salavan nước bạn Lào. 
Tăng cường, nâng cao hiệu quả phối hợp với các tổ chức như: tổ 
chức DOVE Fund (Hoa Kỳ), tổ chức VIFI (CHLB Đức), tổ chức Y 
tế vì Hòa bình (Hàn Quốc), Dự án phát triển dọc hành lang Tiểu 
vùng sông Mêkông tỉnh Quảng Trị, Dự án Oxfam, Dự án PAPI, Dự 
án “Dân chấm điểm M-Score”… thực hiện các vấn đề an sinh xã 
hội, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, cải cách hành chính… 
tại địa phương.

8. Công tác tổ chức, bộ máy cán bộ được Mặt trận các cấp 
tập trung thực hiện. Trong năm đã bổ sung 04 vị ủy viên UBMT 
tỉnh; 01 UVTT, 24 vị Uỷ viên UBMT cấp huyện; kiện toàn 9 Chủ 
tịch, 05 Phó Chủ tịch và bầu bổ sung 128 Uỷ viên UBMT cấp xã. 
UBMT tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ Mặt trận cơ sở về nội 
dung các phong trào thi đua, các cuộc vận động; 03 lớp tập huấn 
về kiến thức chống HIV/AIDS cho các nhóm tuyên truyền viên 
nồng cốt các huyện; 04 lớp tập huấn về bảo vệ môi trường; Mặt 
trận cấp huyện chủ động mở 07 lớp tập huấn về nghiệp vụ công 
tác Mặt trận…

9. Ban Thường trực UBMT tỉnh tiến hành thành lập và tổ 
chức hoạt động 03 Hội đồng tư vấn (Dân chủ Pháp Luật; Kinh tế - 
xã hội; Tuyên giáo – Dân tộc) bước đầu thu được kết quả tích cực, 
đóng góp hiệu quả đối vơi nhiệm vụ chung của Mặt trận tỉnh, đặc 
biệt trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Tổ chức 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”, chủ động triển khai Quy chế phối hợp thống 
nhất hành động của các tổ chức thành viên UBMT tỉnh.

10. Triển khai đề án đổi mới công tác thông tin tuyền 
truyền, Tôn giáo, Dân tộc, nâng cao hiệu quả phối hợp với các 
cơ quan truyền thông, thông tin đại chúng trong tuyên truyền 
các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các 
điển hình tiêu biểu và hoạt động của Mặt trận các cấp. Đưa vào 
sử dụng trang Website của UBMT tỉnh, nâng cao chất lượng Bản 
tin Công tác Mặt trận.
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1. Thưa đồng chí, đề nghị đồng chí cho biết 
về công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt 
trận các cấp trong thời gian qua?

Công tác giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ 
quan trọng đã được MTTQVN triển khai thực hiện trong 
nhiều năm qua. Tuy nhiên, công tác này được tổ chức 
thực hiện có tính pháp lý và cơ chế rõ ràng, cụ thể kể từ 
khi được Hiến pháp năm 2013 hiến định và Quyết định 
217-QĐ/TW của Bộ Chính Trị về “Quy chế giám sát và 
phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã 
hội”, Luật MTTQVN 2015 quy định. Trên cơ sở các văn 
bản Luật và Quyết định của BCTTW Đảng, hướng dẫn, 
chỉ đạo của TWMTTQVN trong thời gian qua, MTTQVN 
các cấp trong tỉnh đã chủ động triển khai tổ chức thực 
hiện và xem việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội là 
nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. 

Theo đó, Ban Thường trực UBMT tỉnh Quảng trị đã 
ban hành Kế hoạch về tổ chức triển khai thực hiện, xác 
định nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2014 và 2015 là 
phối hợp Tổng rà soát chính sách đối với người có công 
với cách mạng; tăng cường các hoạt động giám sát của 
Ban TTND, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Tăng 
cường mở lớp tập huấn nghiệp vụ, kỷ năng giám sát 
và phản biện xã hội cho cán bộ mặt trận các cấp trong 
tỉnh; Ban hành Hướng dẫn thực hiện một số điều của 
Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và 
các đoàn thể chính trị xã hội; hướng dẫn cụ thể về đối 
tượng, nội dung giám sát, việc xây dựng chương trình, 
kế hoạch giám sát hàng năm và quy trình tổ chức giám 
sát.  Tiến hành thành lập các Hội đồng tư vấn giúp Ban 
Thường trực UBMT tỉnh thực hiện các nội dung liên 
quan đến giám sát và phản biện xã hội; thống nhất với 
các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội về nội dung giám 

sát năm hàng năm.
 Tập trung ý kiến phản biện nhằm góp phần xây 

dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các chương 
trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và 
đối ngoại; phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu 
kém trong quá trình thực hiện để kiến nghị sửa đổi, 
bổ sung. Đồng thời, phản biện những nội dung còn 
thiếu, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự 
thảo của các cơ quan Đảng, nhà nước bảo đảm văn bản 
được ban hành đúng đắn, phù hợp với quyền và lợi ích 
chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Tiến hành giám 
sát và phản biện xã hội theo nội dung Chương trình 
của UBTWMTTQVN chỉ đạo, hướng dẫn và các nội dung 
giám sát chuyên đề. Tiến hành phản biện dự thảo các 
chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án phát 
triển kinh tế- xã hội; tham gia ý kiến vào các dự thảo văn 
bản Luật...Nhìn chung, các ý kiến phản biện của Mặt 
trận là xác đáng, đóng góp có trí tuệ vào các dự thảo các 
Bộ Luật, các chủ trương, chính sách, chương trình, dự 
án của Trung ương, của tỉnh.

- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tiến hành 
giám sát thực hiện Quy chế dân chủ trong xây dựng 
Nông thôn mới, giám sát thực hiện Nghị quyết 26/2013/
NQ-HĐND ngày 11/12/2013 “về số lượng, chức danh, 
mức phụ cấp đối với những người hoạt động không 
chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các 
tổ chức chính trị- xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, 
bản, khu phố”; Kinh phí hoạt động của Ban TTND, Ban 
giám sát đầu tư của cộng đồng, Cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống  văn hóa ở khu dân cư”. 
Qua giám sát đã phát hiện những bất cập trong các chủ 
trương, chính sách cũng như quá trình thực hiện để 

PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ PHẢN 
BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 

TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Trước thềm năm mới Bính Thân 2016, chúng tôi có bài phỏng vấn đồng chí Hoàng Đức Thắng- Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng trị về công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận TQVN 
trong thời gian vừa qua.
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kiến nghị, bổ sung, uốn nắn kịp thời. 
2. Đồng chí có thể cho biết thêm việc thực hiện 

nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của mặt trạn 
các cấp trong thời gian qua có những thuận lợi và 
khó khăn thách thức như thế nào?

* Những thuận lợi cơ bản đó là: Công tác giám sát 
và phản biện xã hội của Mặt trận TQVN và các đoàn thể 
chính trị - xã hội đã được Hiến pháp nước cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Mặt trận TQVN và các Văn 
kiện khác của Đảng quy định một cách cụ thể và chặt 
chẽ. Nhất là gần đây, ngày 12/12/2013, Bộ Chính Trị đã 
ban hành Quyết định 217- QĐ/TW về “Quy chế giám sát 
và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định 218 –QĐ/
TW  “Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn 
thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Có thể nói, đó là 
hành lang pháp lý và cơ sở lý luận quan trọng để Mặt 
trận tiến hành công tác giám sát và phản biện xã hội 
của mình. Bên cạnh đó công tác giám sát và phản biện 
xã hội bước đầu đã có những kết quả nhất định và đã 
có những kinh nghiệm ban đầu, là yếu tố tích cực giúp 
đội ngũ cán bộ và tổ chức Mặt trận  thực hiện tốt hơn 
nhiệm vụ này. Mặt khác giám sát và phản biện xã hội là 
nội dung được các cấp, các ngành quan tâm, nhân dân 
tin tưởng, đồng tình và ủng hộ.

Tuy nhiên, những khó khăn cơ bản đó là: Giám 
sát và phản biện xã hội là chức năng quan trọng của 
Mặt trận liên quan nhiều lĩnh vực đời sống xã hội đòi 
hỏi yêu cầu cao, tính chuyên môn, nghiên cứu sâu mới 
có thể đáp ứng được. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ Mặt 
trận ít về số lượng, ít được đào tạo chuyên sâu về chuyên 
môn và còn hạn chế về năng lực và kinh nghiệm. Mặc 
dù đã có cơ sở pháp lý, song các văn bản hướng dẫn, 
cơ chế phối hợp chưa thật đầy đủ, chặt chẽ và đồng bộ. 
Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát chưa 
được các cấp chính quyền quan tâm đầy đủ, thiếu cơ 
chế xử lý những kiến nghị sau giám sát và phản biện, 
kinh phí, điều kiện, phương tiện làm việc chưa được 
đầu tư đúng mức...

3. Để nâng cao hiệu quả công tác giám sát và 
phản biện xã hội của Mặt trận các cấp trong thời 
gian tới, theo đồng chí cần có những giải pháp gì?

 - Trước hết, Giám sát và phản biện xã hội là chức 
năng của Mặt trận được Hiến pháp và Luật pháp quy 
định, đồng thời đó là trách nhiệm và cũng là vinh dự mà 
nhân dân trao gửi cho tổ chức mặt trận và các tổ chức 
chính trị- xã hội. Do đó cần tiếp tục tăng cường tuyên 
truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của hệ thống 
chính trị và nhân dân về tầm quan trọng, vai trò, vị trí, 
yêu cầu về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và 
các đoàn thể chính trị- xã hội. 

-Thứ 2 là: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn 
bản quy định, hướng dẫn, chỉ đạo công tác giám sát và 
phản biện xã hội, tạo cơ sở, điều kiện để tiến hành giám 
sát và phản biện xã hội một cách đồng bộ, có sự ràng 
buộc giữa quyền hạn,  trách nhiệm và nghĩa vụ pháp 
lý của các bên có liên quan. Đồng thời, tăng cường dân 
chủ, phát huy vai trò tham gia của các tổ chức, cá nhân 
thành viên của Mặt trận và nhân dân để giúp Mặt trận, 
cùng Mặt trận tham gia giám sát và phản biện xã hội 
một cách toàn diện, sâu sắc và hiệu quả. 

- Thứ 3 là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự 
phối hợp của các cấp chính quyền, sự tham gia của các 
cấp, các ngành bảo đảm cho giám sát và phản biện xã 
hội của Mặt trận vừa phát huy cao độ dân chủ rộng rãi, 
vừa tập trung vào những nội dung, lĩnh vực cấp thiết 
trong đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng, 
quyền lợi chính đáng của nhân dân và nhiệm vụ phát 
triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong 
sạch, vững mạnh. 

- Thứ bốn là: Tập trung nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ, cộng tác viên của Mặt trận và các tổ chức 
chính trị- xã hội ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ cả 
về: Kiến thức chuyên môn, bản lĩnh và năng lực thực 
hiện nhiệm vụ. Phối hợp tốt, nhịp nhàng, đồng bộ giữa 
Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội, các thành 
viên của Mặt trận trong quá trình thực hiện giám sát 
và phản biện xã hội. Thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút 
kinh nghiệm để hoạt động giám sát và phản biện xã 
hội ngày càng trở thành hoạt động thường xuyên, chất 
lượng và hiệu quả.

Xin cám ơn đồng chí!
Thực hiện: Võ Thị Loan  
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Chương trình mục tiêu 
quốc gia (MTQG) xây 
dựng nông thôn mới là 

một chủ trương hợp lòng dân, nông 
thôn hoàn thành 19 tiêu chí là niềm 
mơ ước bao đời nay của người dân, 
tạo khoảng cách gần giữa nông thôn 
và thành thị.

Qua công tác giám sát thực hiện 
Quy chế dân chủ trong xây dựng 
nông thôn mới mà đoàn cán bộ Mặt 
trận tỉnh tiến hành cho thấy, các cấp 
ủy Đảng hết sức quan tâm, chỉ đạo 
chính quyền địa phương vào cuộc 
quyết liệt, đã triển khai các văn bản, 
các quy định của Chính phủ và UBND 
tỉnh, Nghị quyết của HĐND các cấp 
sâu sát về tận cơ sở, quán triệt các 
xã trên địa bàn tuân thủ, đảm bảo 
nguyên tắc “dân biết, dân bàn”, việc 
bầu chọn người tham gia vào Ban chỉ 
đạo ở cấp xã, Ban phát triển thôn, 
được thực hiện thông qua hội nghị 
nhân dân trong thôn và được UBND 
xã phê chuẩn theo quy định. Công 
tác tuyên truyền, phổ biến được 
chú trọng ngay từ ban đầu lập đồ án 
quy hoạch và đề án xây dựng nông 
thôn mới nên đã nhận được sự đồng 
tình, hưởng ứng và tham gia ý kiến 
đóng góp của nhân dân; Công tác 
quy hoạch nông thôn mới, xây dựng 
Đề án phát triển nông thôn mới, lựa 
chọn các công trình và hình thức tổ 
chức xây dựng đều được các xã tổ 
chức lấy ý kiến của cộng đồng dân 
cư từ thôn, xóm, các công trình, dự 
án do huyện, tỉnh quản lý có liên 

quan đến xây dựng nông thôn mới 
đều được chủ đầu tư thông báo đến 
UBND, UBMT và các đoàn thể chính 
trị - xã hội trên địa bàn trước khi 
triển khai thực hiện. Các chính sách 
về huy động nguồn lực như xây dựng 
cơ sở hạ tầng, nhà văn hóa, khu thể 
thao, đường giao thông, kênh mương 
thủy lợi, theo quy định của Chính 
Phủ, của HĐND tỉnh đều được thông 
báo cho nhân dân và các khu dân cư. 
Việc đánh giá các tiêu chí được cộng 
đồng  thông qua theo quy định, việc 
công nhận chuẩn văn hóa nông thôn 
mới và các lĩnh vực đều được nhân 
dân bàn bạc trước khi đề xuất.

Xác định tầm quan trọng của 
việc xây dựng nông thôn mới, các 
đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng 
lớp nhân dân. Các ban, ngành, đoàn 
thể ở địa phương đã cụ thể hóa 
Chương trình hoạt động, phù hợp 
với tình hình thực tế của địa phương. 
MTTQ với cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 
ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông 
thôn mới, vận động nhân dân hiến 
đất, hiến công làm đường giao thông 
( như Hải Lăng đã vận động nhân 
dân hiến 129.897 m2 đất các loại, 
19.800 ngày công phát quang, mở 
rộng đường; xã Tân Long huy động 
nhân dân hiến 6.721m2 đất, nhân 
dân đóng góp 360 triệu đồng làm 
đường giao thông; xã Triệu Thượng 
nhân dân hiến 61.421m2 đất, 200 
ngày công; xã Vĩnh Long đã huy động 
được nhân dân đóng góp trong 3 

năm là 3.133.068.000 đồng đầu tư 
xây dựng cơ bản, xã Cam An huy động 
nhân dân hiến 8.100m2 và 5.449 
cây các loại … ). Hội nông dân với 
phong trào toàn dân hưởng ứng tích 
cực dồn điền, đổi thửa, cải tạo vườn 
tạp, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ 
thuật thông qua các lớp tập huấn, 
dạy nghề, phát triển mô hình sản 
xuất, chăn nuôi, mang lại hiệu quả 
kinh tế cao (mô hình trông cam k4 ở 
Hải Phú, nuôi bò lai bán thâm canh ở 
Hải Thọ, mô hình cá lồng ở Hải Tân, 
nuôi hươu lấy nhung ở Gio Phong, 
nuôi cá đối nước lợ ở Trung Giang, 
mô hình cây dược liệu ở Cam Thủy, 
Cam Lộ); Hội phụ nữ với phong trào 
“5 không 3 sạch chung tay xây dựng 
nông thôn mới”, phát động phong 
trào “Làm theo lời Bác, thực hành 
tiết kiệm, giúp nhau thoát nghèo bền 
vững”(huyện Hướng Hóa đã tiết kiệm 
được 770 triệu đồng, giải quyết cho 
402 người vay). Hội Cựu chiến binh 
đi vào vận động hội viên phát huy 
truyền thống, tham gia tích cực vào 
các phong trào phát triển kinh tế, giữ 
gìn an ninh-chính trị, trật tự an toàn 
xã hội, làm nòng cốt trong phong trào 
bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đoàn thanh 
niên với phong trào thanh niên tình 
nguyện ở những vùng khó khăn và 
chung tay thắp sáng đường quê (như 
xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa 
với chiều dài 1 km).                                                   

Quy chế dân chủ trong xây dựng 
nông thôn mới được các địa phương 
thực hiện nghiêm túc, nhân dân phát 

NGUYỄN HỮU BAN

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ
 TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  TỈNH QUẢNG TRỊ
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huy quyền làm chủ của mình qua 
nhiều hình thức, được tham gia bàn 
bạc, thảo luận và quyết định những 
vấn đề quan trọng trong quá trình 
triển khai xây dựng nông thôn mới, 
nhờ vậy, tinh thần đoàn kết, chung 
sức của cộng đồng nhân dân được 
phát huy. Từ đó việc huy động nguồn 
lực trong nhân dân được thuận lợi, 
việc triển khai các công trình xây 
dựng, chỉnh trang nông thôn không 
ngừng được mở rộng và nâng cao 
chất lượng, đến nay 19 xã trong tỉnh 
đạt 16,2%, đã về đích các tiêu chí 
xây dựng nông thôn  mới, góp phần 
xây dựng quê hương ngày càng văn 
minh, giàu đẹp.

Để tiếp tục thực hiện Quy chế 
dân chủ tỏng xây dựng nông thôn 
mới có hiệu quả, cần thực hiện tốt 
những vấn đề sau:

Tăng cường công tác tuyên 
truyền, vận động người dân, đặc biệt 
là huy động sức dân trong xây dựng 
nông thôn mới. Chủ động thực hiện 
có hiệu quả việc huy động nguồn lực, 
đa dạng các hình thức huy động như 
hiến công, hiến đất, huy động từ con 
em xa quê, các tổ chức chính trị -xã 
hội, các tổ chức tài trợ, các doanh 
nghiệp, HTX.

Tổ chức rà soát lại quy hoạch, đề 
án xây dựng nông thôn mới phù hợp 
với tình hình thực tế của địa phương, 
trong đó chú trọng đến công tác phát 
triển sản xuất, nâng cao thu nhập bền 
vững cho người dân nông thôn. 

Đẩy mạnh việc thực hiện Quy 
chế dân chủ trong xây dựng nông 
thôn mới, tăng cường vai trò của của 
Mặt trận và các đoàn thể trong việc 
giám sát các công trình, hạng mục 
trong xây dựng nông thôn mới, chú 
trọng công tác lấy ý kiến của người 
dân đối với tất cả các công trình tại 

địa phương, nâng cao năng lực của 
Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. 
Tăng cường công tác giám sát việc 
thu, chi, quản lý, sử dụng các nguồn 
lực, nhất là nguồn lực do nhân dân 
đóng góp, bảo đảm: công khai, minh 
bạch, hiệu quả.

Đưa nội dung thực hiện quy chế 
dân chủ trong xây dựng nông thôn 
mới thành nhiệm vụ trọng tâm trong 
chỉ đạo của Ban chỉ đạo thực hiện 
Quy chế dân chủ các cấp, chú trọng 
công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo 
giải quyết các khiếu nại, tố cáo phát 
sinh trong nhân dân; tăng cường 
công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, 
hướng dẫn các xã thực hiện, đôn đốc 
cơ sở thôn, bản kịp thời phát hiện 
những khó khăn, vướng mắc, để đề 
xuất giải pháp tháo gỡ, đưa ra định 
hướng cho cơ sở hoạt động.

Ban hành các chủ trương lãnh 
đạo, chỉ đạo về phát triển sản xuất, 
chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nâng cao 
thu nhập cho người dân nông thôn 
gắn với xây dựng nông thôn mới theo 
đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
của tỉnh.

Đẩy mạnh việc chuyển đổi hợp 
tác xã, thành lập các tổ hợp tác, phát 
triển các trang trại, gia trại trong nông 
nghiệp, tăng cường liên kết sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ nông sản hàng hóa, 
thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo 
nghề trong nông nghiệp nông thôn.

Lồng ghép các chương trình, dự 
án cho các xã xây dựng nông thôn 
mới, trong đó chú trọng đầu tư “Hai 
đầu” cho các xã gần về đích và các xã 
khó khăn.

Xây dựng nông thôn mới là một 
chương trình tổng thể về xây dựng cơ 
sở hạ tầng, phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, 
chính trị ở các địa phương, vì vậy 

nhu cầu vốn rất lớn, việc huy động 
các nguồn lực đóng góp của doanh 
nghiệp, của nhân dân và cộng đồng 
vào xây dựng nông thôn mới chưa 
nhiều, nhất là các tỉnh khó khăn, 
chịu nhiều tác động của thời tiết 
khí hậu, thiên tai. Vì vậy, Nhà nước 
cần quan tâm, ưu tiên đầu tư, hỗ trợ 
ngân sách cho các tỉnh này để cùng 
cả nước sớm hoàn thành các chỉ tiêu 
về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2010-2020. 

Cần sửa đổi, bổ sung kịp thời 
cơ chế, chính sách đầu tư cho nông 
nghiệp và nông thôn. Có chính sách 
đủ mạnh, đủ khả năng để thu hút 
doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn 
nông thôn, đào tạo nhân lực, khuyến 
khích việc ứng dụng khoa học công 
nghệ vào nông nghiệp, nông thôn.

Cần xem xét sửa đổi một số tiêu 
chí phù hợp với tình hình thực tế ở 
từng vùng, miền như tiêu chí chợ 
nông thôn, tùy theo tình hình thực tế 
của địa phương để bố trí hợp lý. Tiêu 
chí hộ nghèo cũng cần được xem xét 
điều chỉnh, thực tế những hộ nghèo 
“cứng” ở nông thôn là những hộ 
gia đình già cả, neo đơn, không nơi 
nương tựa, hoặc hộ gia đình chính 
sách không có người thân hỗ trợ.

Các cơ quan thông tin đại chúng 
tăng cường thời lượng các chuyên 
mục về xây dựng Nông thôn mới, 
đặc biệt chú ý tăng nội dung phổ 
biến những kinh nghiệm làm tốt, 
mô hình hay, các điển hình tiên tiến 
để khuyến khích người dân và cộng 
đồng hưởng ứng chương trình một 
cách tích cực hơn.

Phát huy kết quả, cùng chung 
tay thực hiện các nội dung, nhất định 
công cuộc xây dựng nông thôn mới 
đạt kết quả tốt đẹp như mục tiêu đã 
đề ra.
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Từ nhận thức đầy đủ về 
cuộc vận động “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam” là chủ trương lớn của 
Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam  nhằm nâng cao ý thức tự tôn dân 
tộc, tinh thần yêu nước, từng buớc khôi 
phục, phát triển sản xuất kinh doanh 
trong nước, tạo ra nhiều của cải vật 
chất, công ăn, việc làm cho người dân, 
góp phần phát triển kinh tế bảo đảm an 
ninh chính trị và an toàn xã hội trong 
thời kỳ hội nhập và phát triển. Xác định 
đối tượng HVPN có vai trò quan trọng 
trong thực hiện cuộc vận động, bởi chị 
em vừa là người sản xuất, vừa là người 
tiêu dùng, là “tay hòm chìa khóa” quản 
lý việc chi tiêu trong gia đình, việc triển 
khai tuyên truyền giáo dục vận động 
trong đối tượng HVPN sẽ góp phần thực 
hiện có hiệu quả cuộc vận động trong 
tỉnh.  Chính vì lẽ đó, Cuộc vận động “ 
Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam” được Ban thường vụ Hội LHPN 
tỉnh quan tâm đầu tư chỉ đạo, đưa cuộc 
vận động trở thành một trong những nội 
dung hoạt động thường xuyên của Hội 
gắn với cuộc vận động “Phụ nữ Quảng 
Trị thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm 
vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”, cuộc 
vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 
sạch”; việc thực hiện Nghị quyết 11 của 
Chính phủ về các giải pháp kiềm chế 
lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo 
đảm an sinh xã hội; đồng thời đã đưa 
việc thực hiện nội dung cuộc vận động 
vào chỉ tiêu, nội dung nhiệm kỳ đại Hội 
Phụ nữ toàn tỉnh lần thứ XIII, xây dựng 
chương trình, kế hoạch chỉ đạo chuyên 
đề hàng năm. Quán triệt trong cán bộ 

từ tỉnh đến chi/tổ 
hội nêu cao vai trò 
trách nhiệm, gương 
mẫu ưu tiên sử dụng 
hàng hóa nội địa khi 
thực hiện mua sắm, 
tiêu dùng cá nhân 
và tham gia tích cực, 
hiệu quả vào các hoạt 
động của Ban chỉ 
đạo cuộc vận động. 
Tập trung hướng về 
cơ sở tổ chức nhiều 
hình thức, nội dung 
hoạt động cuộc vận động nhằm thay đổi 
nhận thức, hành động của hội viên, phụ 
nữ.  

Từ đặt cuộc vận động gắn chặt chẽ 
với các chương trình, hoạt động của Hội, 
5 năm qua việc triển khai thực hiện 
cuộc vận động trong các cấp Hội đã đạt 
được những kết quả thiết thực. Trong 
công tác tuyên truyền, các cấp Hội đã 
lồng ghép tuyên truyền nội dung cuộc 
vận động dưới nhiều hình thức như:  
sinh hoạt hội viên, nhóm phụ nữ tiết 
kiệm- Tín dụng, các CLB, nhóm “tương 
hỗ”, đào tạo nghề, hội thảo, tập huấn 
…. đến  360.000 lượt cán bộ, hội viên 
phụ nữ. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh đã 
chỉ đạo CLB “Doanh nghiệp nữ” tỉnh và 
21 CLB “Doanh nghiệp nữ” ở cơ sở giới 
thiệu sản phẩm do nữ doanh nhân sản 
xuất, các hộ gia đình kinh doanh dịch 
vụ tới hội viên phụ nữ trên toàn tỉnh, 
kêu gọi phụ nữ trong tỉnh ưu tiên dùng 
hàng Việt; cải tiến, nâng cao chất lượng 
sản phẩm, chủ động phân phối hàng 
hóa, đưa hàng hoá thương hiệu Việt 
đến với người tiêu dùng, nhất là người 

nghèo, người lao động ở vùng nông 
thôn, vùng sâu, vùng xa. Ở cấp huyện và 
cơ sở cũng đã tổ chức nhiều hoạt động 
tuyên truyền thiết thực như: Phối hợp 
với Công ty Ajinomoto tổ chức Hội thảo 
sử dụng bột ngọt đúng cách có 2.800 
HVPN tham gia; lồng ghép tuyên truyền 
cho 110 cán bộ chi hội về vấn đề mua 
hàng ký gửi đa cấp, giúp chị em phân 
biệt, cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo 
của các công ty ma hoạt động trá hình. 

Công tác tuyên truyền tiếp tục 
được Hội đẩy mạnh thông qua việc biên 
soạn và phát hành 4 số thông tin “Bình 
đẳng giới” định kỳ hàng năm, qua 5 
năm đã biên soạn và phát hành 34.000 
cuốn, trong đó có chuyên trang “Hương 
vị quê hương”, “mô hình, điển hình 
tiêu biểu”, giới thiệu nhiều mô hình, 
hàng hoá, sản phẩm đặc sản quê hương 
cấp phát về chi hội làm tài liệu sinh hoạt 
hội viên; phối hợp tuyên truyền trên các 
phương tiện thông tin đại chúng của 
trung ương và địa phương 174 tin, bài, 
38 phóng sự về mô hình kinh tế  sản 
xuất chăn nuôi giỏi gắn với sản phẩm 

HỘI LHPN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
NGUYỄN THỊ THANH THUỶ

UV-BCHTW Hội, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thuỷ -Chủ tịch Hội LHPN tỉnh 
Quảng Trị(đứng thứ nhất từ trái qua) thăm gian hàng 
trưng bày sản phẩm tại Hội nghị biểu dương điển hình 

tiên tiến cấp tỉnh lần thứ IV.
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hàng hoá, tiêu biểu như:  mô hình “Tổ 
hợp tác” về hấp sấy cá tại thị trấn Cửa 
Việt, chế biến nước mắm tại Hải An, Hải 
Khê (Hải Lăng), nước mắm Huỳnh Kế 
(Vĩnh Linh), nước mắm Phụng The (Gio 
Linh), chăn nuôi bồ câu nhốt, chăn nuôi 
lợn rừng, gà đá tại xã Vĩnh Long, cao 
lá vằng ở Cam Lộ, bánh tráng Phương 
Lang Hải Ba (Hải Lăng), nem chả chợ 
Sãi của Triệu Thành (Triệu Phong), thổ 
cẩm của phụ nữ Vân Kiều, Pacô (Hướng 
Hóa, Đakrông), nón lá Bố Liêu (Triệu 
Hòa, Triệu Phong), mây tre đan của Lan 
Đình (Gio Phong, Gio Linh), đậu đen 
xanh lòng Triệu Vân (Triệu Phong)... Hội 
LHPN huyện phối hợp với Đài truyền 
thanh xây dựng  phóng sự chuyên đề 
về thực hiện cuộc vận động “Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, 
thông qua đó giới thiệu sản phẩm đến 
với người tiêu dùng. 

Đồng thời với công tác tuyên 
truyền về cuộc vận động,  Hội các cấp 
đã tổ  chức giới thiệu sản phẩm hàng 
hoá của hội viên phụ nữ đến cộng đồng 
thông qua các hoạt động: trưng bày 
sản phẩm sáng tạo tại Hội nghị Biểu 
dương điển tình tiên tiến cấp tỉnh lần 
thứ III, IV, quảng bá giới thiệu gần 200 
sản phẩm hàng hóa nông sản nông 
nghiệp tiêu biểu của hội viên phụ nữ 
các vùng miền trong tỉnh cùng các sản 
phẩm sáng tạo trên các lĩnh vực kinh tế, 
giáo dục, văn hóa, xã hội; Nhân “ngày 
phụ nữ sáng tạo” toàn quốc, Hội LHPN 
tỉnh đã trưng bày gian hàng tại Hà Nội 
với hơn 20 sản phẩm hàng hóa tiêu 
biểu; Tham gia trưng bày sản phẩm 
nông nghiệp tại Hội nghị tổng kết công 
tác năm 2014 và triển khai kế hoạch 
năm 2015 của nghành kinh tế và phát 
triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và 
PTNT phối hợp với UBND tỉnh Quảng 
Trị tổ chức. Ở cấp huyện, cơ sở, Hội 
LHPN huyện Hải Lăng đã tham gia Hội 
chợ thương mại với các gian hàng ẩm 

thực và các mặt hàng truyền thống như: 
bánh xèo, bánh ướt, bánh lọc, bánh đa, 
chổi đót, nón lá, nước mắm, gạo nhân 
ngày hội văn hóa điển hình của huyện;  
Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đông 
Hà tổ chức hội nghị “Ra mắt sản phẩm 
kết nối thị trường, quảng bá sản phẩm”, 
quảng bá  các loại sản phẩm thực phẩm 
sạch là nấm sò, rau cải sạch, cải mầm 
và giá đỗ, được sản xuất từ các hộ hội 
viên, phụ nữ đã được tham gia lớp đào 
tạo nghề của Hội.  Nhiều Hội phụ nữ các 
xã, phường của Vĩnh Linh, Thị xã Quảng 
Trị tổ chức hội chợ quê hàng năm vào 
“ngày phụ nữ sáng tạo” dịp 20/10, Hội 
chợ “ẩm thực đường phố” giới thiệu 
các mặt hàng nông sản, đặc sản do chị 
em hội viên làm ra. Thông qua các hoat 
động đã góp phần quan trọng trong việc 
giới thiệu các mặt hàng nông phẩm đặc 
sắc của địa phương, đưa thực phẩm 
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đến 
tay người dùng. 

Nhằm tạo đầu ra cho các hộ phụ 
nữ đã được đào tạo nghề, đồng thời giúp 
người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng 
Trị tiếp cận với sản phẩm sạch, đảm bảo 
vệ sinh an toàn thực phẩm. Chỉ tính 
riêng năm 2015 Hội LHPN tỉnh đã mở 
10 lớp đào tạo nghề với 269 học viên; 
nâng cấp phần mềm quản lý hội viên 
phụ nữ học nghề, tạo việc làm trong 
toàn tỉnh; mở 07 lớp tập huấn ghi chép 
số sách tổ hợp tác, 04 lớp nâng cao kỹ 
năng tư vấn, giới thiệu việc làm cho cho 
492 cán bộ Hội các cấp và tổ trưởng, kế 
toán tổ hợp tác; tư vấn học nghề, việc 
làm cho 1.555 lao động nữ. Xây dựng 
10 mô hình kinh tế tiêu biểu về chăn 
nuôi gà, lợn, dịch vụ nấu ăn, làm nón,  
chế biến tinh bột nghệ, chế biến thủy 
hải sản với tổng  kinh phí đầu tư là 994 
triệu đồng, vận động nguồn lực xây dựng 
mô hình trồng tiêu sạch tại Hướng Tân, 
Tân Lập (huyện Hướng Hóa).

Với những hoạt động thiết thực của 

các cấp Hội trong tỉnh đã góp phần cùng 
với toàn tỉnh thực hiện có hiệu quả cuộc 
vận động. Tuy nhiên vẫn còn những khó 
khăn như cuộc vận động chưa sâu rộng, 
vận còn một bộ phận HVPN tâm lý sính 
hàng ngoại,...nguyên nhân do tình hình 
khủng hoảng kinh tế toàn cầu và lạm 
phát lan rộng đã làm cho giá cả các mặt 
hàng của Việt Nam tăng, hàng hóa Trung 
Quốc đang tràn ngập thị trường, giá cả 
rẻ, mẫu mã phong phú, đẹp mắt nên 
người tiêu dùng vẫn còn xu hướng chọn 
hàng Trung Quốc. Một số mặt hàng của 
Việt Nam còn kém chất lượng, giá cả lại 
cao nên rất khó cho việc tuyên truyền 
vận động người Việt Nam dùng hàng Việt 
Nam. Các chiến dịch đưa hàng Việt Nam 
về nông thôn chưa được tổ chức thường 
xuyên. Bên cạnh đó Quảng Trị là tỉnh có 
cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo mở cửa nên 
lượng hàng hóa nhập vào phong phú có 
nhiều hàng ngoại đặc biệt là hàng Thái 
Lan với giá cả vừa phải,... 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực 
hiện cuộc vận động trong các cấp Hội 
và HVPN. Thời gian tới, Hội phụ nữ sẽ  
tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên 
truyền, quảng bá giới thiệu sản phẩm 
hàng hóa Việt Nam dưới nhiều hình 
thức góp phần làm thay đổi nhận thức 
trong tiêu dùng của HVPN; đồng thời 
tiếp tục vận động các nguồn lực đầu tư 
xây dựng các mô hình kinh tế, sản xuất 
sản phẩm hàng hóa thực phẩm an toàn, 
rau sạch,.... trong HVPN; đưa việc thực 
hiện cuộc vận động là một trong những 
tiêu chí thi đua khen thưởng hàng năm. 
Tin tưởng rằng cùng với các hoạt động 
của các cấp ngành trong tỉnh, cuộc vận 
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam” sẽ  tiếp tục lam tỏa sâu 
rộng trong cộng đồng hình thành nét 
văn hóa trong sản xuất và tiêu dùng của 
người Việt Nam.
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Xây dựng nông thôn 
mới là chủ trương 
lớn của Đảng và Nhà 

nước, nông dân là lực lượng đông 
đảo với vai trò chủ thể trong nông 
thôn, các cấp Hội Nông dân đã phát 
huy vai trò trách nhiệm của mình, 
hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, 
khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí 
vươn lên, xây dựng nông thôn mới. 
Các cấp Hội đã đẩy mạnh hoạt động 
tuyên truyền thông qua sinh hoạt 
chi, tổ hội, Bản tin nông dân, trang 
thông tin điện tử của Hội, hội thi 
tuyên truyền viên giỏi, Gameshow 
“Vui cùng nhà nông”. Đặc biệt Hội 
tổ chức các hoạt động truyền thông 
về xây dựng nông thôn mới ở các xã 
miền núi vùng sâu vùng xa: (Thôn 
Cù Bai xã Hướng Lập huyện Hướng 
Hóa; xã Vỉnh Khê - huyện Vỉnh 
Linh và xã A Vao - huyệnĐakrong), 
bà con  phấn khởi khi nghe về kết 
quả xây dựng nông thôn mới của 
tỉnh, của huyện và của xã nhà đã 
đạt được trong những năm qua và 
cố gắng phấn đấu xây dựng quê 
hương sớm đạt xã chuẩn nông thôn 
mới theo qui định. 

Qua đó tạo sự đồng thuận cao 
trong tổ chức chỉ đạo, nâng cao nhận 
thức về xây dựng nông thôn mới, vận 
động nông dân phát triển sản xuất, 
tham gia thực hiện quy hoạch; xây 
dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
nông thôn, phát triển văn hoá xã hội, 

bảo vệ môi trường nông thôn; tham 
gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính 
quyền trong sạch vững mạnh. Nắm 
bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của 
nông dân trong quá trình tổ chức 
thực hiện chương trình xây dựng 
nông thôn mới, phản ảnh, đề xuất 
với Đảng, Nhà nước và tỉnh về những 
vấn đề có liên quan đến nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn.

Hội Nông dân xây dựng Kế 
hoạch và lựa chọn một số tiêu chí 
để chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thực 
hiện, cụ thể như tham gia thực hiện 
quy hoạch và giám sát thục hiện quy 
hoạch. Hội chủ động tham gia phối 
hợp với Chính quyền địa phương, rà 
soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; 
bố trí sử dụng đất đai phù hợp; tham 

gia quy hoạch  các khu dân cư mới 
và chỉnh trang các khu dân cư theo 
hướng văn minh, hiện đại. Cán bộ 
Hội phát huy vai trò nòng cốt trong 
việc tham gia đóng góp thực hiện quy 
hoạch, giám sát việc thực hiện quy 
hoạch ở địa phương.

Vận động nông dân tham gia 
xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; 
tham gia cải tạo, nâng cấp, các 
công trình  thiết yếu phục vụ cho 
sản xuất, đời sống. …Với phương 
châm “Nhân dân làm, Nhà nước 
hỗ trợ”, 5 năm gần đây nông dân 
tự nguyện hiến trên 882.212 m2 
đất , hiến cây, tháo dỡ cổng, tường 
rào, nhà cửa để xây dựng đường 
giao thông nông thôn, đóng góp 97 
tỷ đồng và 833.443 ngày công, làm 

HỘI NÔNG DÂN QUẢNG TRỊ
Với phong trào xây dựng nông thôn mới

 LÊ PHÚC THIỆN
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Đ/C Lê Phúc Thiện, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát động phong 
trào xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Khê - huyện Vĩnh Linh
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mới sửa chữa 3.714 km đường giao 
thông, xây dựng 112 cổng làng, hệ 
thống điện thắp sáng làng quê, nâng 
cấp hàng trăm cây số kênh mương 
nội đồng. Đến nay, tỷ lệ đường trục 
xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông 
hóa đạt 42,5%; tỷ lệ đường trục 
thôn, xóm, bản được cứng hóa đạt 
41,8%; tỷ lệ đường trục chính nội 
đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại 
thuận tiện, Hội nông dân đẩy mạnh 
vận động nông dân cải tạo vườn tạp, 
chỉnh trang nông thôn mới, làm cho 
bộ mặt nông thôn ngày càng khang 
trang, đổi mới, thuận tiện cho việc 
đi lại.

Vận động nông dân  phát triển 
các hình thức tổ chức sản xuất theo 
tổ hợp tác, hợp tác xã có hiệu quả, 
sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, 
dồn điền, đổi thửa, cơ giới hóa nông 
nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật, khai thác lợi thế, tiềm 
năng của từng địa phương. Thông 
qua phong trào nông dân thi đua 
sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết 
giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững, đã hình thành các vùng 
sản xuất chuyên canh, tập trung 
trên địa bàn tỉnh. xây dựng các mô 
hình kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể, 
trang trại, gia trại, phát triển kinh tế 
hộ. Năm 2015 có hơn 21.000 hộ đạt 
tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh 
giỏi các cấp, giúp đở cho hàng ngàn 
hộ thoát nghèo... Bằng những việc 
làm cụ thể các cấp Hội  hướng 
dẫn hội viên chủ động cải tạo ao, 
chuồng, vườn, chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến 
bộ khoa học kỷ thuật vào sản xuất 
nông nghiệp, đưa các giống cây, con 
mới vào nuôi, trồng mang lại hiệu 
quả kinh tế cao; xây dựng các mô 

hình điển hình như: ứng dụng công 
nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy 
sản, mô hình trồng lúa chất lượng 
cao. 

Trong 5 năm qua  Hội trực tiếp  
dạy nghề  92 lớp với 2.533 học viên, 
phối hợp tổ chức 298 lớp với 9.014 
lao động, tập huấn KHKT cho trên 
50.000 lượt người. Sau đào tạo nghề 
có trên 80%  nông dân  áp dụng tốt 
kiến thức, kỷ năng  vào sản xuất, 
góp phần tự tạo việc làm, nâng cao 
năng suất lao động, tăng thu nhập. 
Bên cạnh đó, các cấp Hội tín chấp 
với ngân hàng Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn, Ngân hàng Chính 
sách xã hội cho nông dân vay vốn 
trên 850 tỷ đồng, xây dựng Quỹ hỗ 
nông dân các cấp trên 15 tỷ đồng 
cho hàng ngàn lượt hộ nông dân 
vay phát triển sản xuất, kinh doanh 
và dịch vụ, góp phần nâng cao thu 
nhập, xóa đói giảm nghèo.

Hội vận động nông dân xây 
dựng “gia đình văn hoá”, xây dựng 
làng, xã văn hoá; có trên 95% hộ gia 
đình hội viên nông dân đạt danh 
hiệu “gia đình văn hoá”, tổ chức các 
hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể 
thao, góp phần nâng cao đời sống 
tinh thần, thực hiện nếp sống văn 
minh trong việc cưới, việc tang và 
lễ hội, tham gia xây dựng quy ước, 
hương ước về nếp sống văn hoá 
nông thôn; xây dựng, tổ chức và 
giám sát việc thực hiện quy chế dân 
chủ cơ sở.. Vận động nông dân tham 
gia bảo vệ môi trường nông thôn 
xanh, sạch, đẹp; một chi hội nông 
dân đảm nhận một con đường tự 
quản, xây dựng một mô hình bảo vệ 
môi trường… giữ gìn vệ sinh cộng 
đồng; sản xuất, chế biến và tiêu thụ 
sản phẩm đảm bảo an toàn thực 

phẩm. Tham gia tổ chức các hoạt 
động thu gom, xử lý chất thải, trồng 
cây xanh, đảm bảo vệ sinh an toàn 
cho gia đình và cộng đồng.

Xây dựng tổ chức Hội vững 
mạnh hướng về cơ sở, thực hiện tốt 
Quyết định 217, 218 của Bộ chính 
trị về công tác giám sát phản biện 
của Mặt Trận và các đoàn thể góp 
phần xây dựng hệ thống chính trị ở 
cơ sở.

Trong thời gian tới, để thực 
hiện Chương trình mục tiêu Quốc 
gia xây dựng nông thôn mới có 
hiệu quả. Các cấp Hội tập trung đẩy 
mạnh phong trào “ Nông dân Quảng 
Trị chung sức xây dựng nông thôn 
mới” gắn với phong trào phong trào 
“Nông dân thi đua sản xuất kinh 
doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm 
giàu và giảm nghèo bền vững” làm 
tốt công tác tuyên truyền, vận động 
nông dân phát huy tốt vai trò chủ 
thể và nội lực của nông dân, thực 
hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở với 
phương châm “Dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiểm tra, dân đóng 
góp, dân thụ hưởng”. Tích cực đổi 
mới phương thức hoạt động Hội.
Thực hiện Kết luận số 61-KL/BBT 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
và Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 
10/5/2011 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc Hội Nông dân trực tiếp 
thực hiện và phối hợp thực hiện 
một số chương trình, đề án phát 
triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông 
thôn giai đoạn 2011-2020”. Góp 
phần cùng Đảng bộ và nhân dân 
trong tỉnh hoàn thành tốt chương 
trình mục tiêu Quốc gia và xây dựng 
nông thôn mới./.
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Câu lạc bộ Đường 9 
(CLB) được thành lập 
ngày 01/10/1989 là tổ 

chức Hội quần chúng tự nguyện, lúc 
đầu có 60 hội viên đến nay có 230 
hội viên, bao gồm các cán bộ trung, 
cao cấp đã từng hoạt động trong các 
cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể 
quần chúng, lực lượng vũ trang, đơn vị 
kinh tế đã nghỉ hưu, hiện thường trú 
ở Thành phố Đông Hà. Hoạt động của 
câu lạc bộ nhằm mục đích tập hợp, 
đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau 
hoạt động có hiệu quả, góp phần vào 
việc phát triển kinh tế, xã hội của quê 
hương, đất nước.

Là thành viên của MTTQVN tỉnh, 
tính đến nay đã trải qua 26 năm liên 
tục hoạt động, CLB đã đóng góp xứng 
đáng trí tuệ, công sức của mình cho 
sự nghiệp phát triển của tỉnh nhà, 
khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí, hoạt 
động của CLB; vai trò người hội viên 
nêu gương sáng về đạo đức, lối sống 
trước thế hệ trẻ, có uy tín, ảnh hưởng 
tốt ở địa bàn cư trú và cấp ủy, chính 
quyền các cấp.

Hằng năm tổ chức sinh hoạt 
toàn thể hội viên (vào các tháng 
chẵn) để tiếp thu thông tin thời sự, 
chủ trương, nghị quyết của Đảng, 
Chính phủ, Pháp luật nhà nước, định 
hướng nhận thức tư tưởng, để thực 
hiện và tuyên truyền vận động quần 
chúng hăng hái tham gia các phong 
trào thi đua yêu nước, các cuộc vận 
động ở địa phương.

Trên cơ sở được cung cấp nhiều 
thông tin và theo yêu cầu của lãnh 

đạo các cấp, CLB đã nhiều lần tổ 
chức cho cán bộ hội viên nghiên cứu, 
thảo luận, tham gia ý kiến xây dựng, 
phản biện vào các chương trình, dự 
án kinh tế - xã hội của tỉnh và thành 
phố Đông Hà, nhất là các nhiệm kỳ 
đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh và 
Đại hội toàn quốc của Đảng, với hàng 
trăm ý kiến chân thành, thẳng thắn 
xây dựng, được các cấp hoan nghênh, 
nghiên cứu tiếp thu.

Các hoạt động văn hóa văn 
nghệ, rèn luyện sức khỏe, công tác 
tình nghĩa, hiếu sự hội viên được CLB 
chú trọng tổ chức. Phát động hội viên 
sáng tác văn thơ, truyện ký để tuyển 
chọn in các tập sách Đường 9 xanh, 
ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất 
nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, 
làm phong phú sinh hoạt tinh thần 
hội viên, để “Đường 9 xanh” ngày 
một xanh hơn. Tính đến nay CLB đã 
in, phát hành 13 tập sách Đường 9 
xanh, 1 tập kỷ yếu, các tập thơ với trên 
5.300 bản để sinh hoạt nội bộ, tặng 
quà giao lưu với CLB các tỉnh bạn.

Hằng năm tổ chức cho hội viên 
đi dã ngoại trong và ngoài tỉnh, tham 
quan nghĩ dưỡng, vui chơi giải trí tạo 
sự thỏa mái, niềm vui, nâng cao sức 
khỏe, tuổi thọ hội viên. Hội viên tròn 
các độ tuổi 80, 85, 90, 95, 100 tuổi, 
CLB tặng bằng và quà mừng thọ, tôn 
vinh, động viên các hội viên cao niên 
sống vui, sống khỏe. Số hội viên già 
yếu, ốm đau điều trị các bệnh viện 
ở trong và ngoài tỉnh được CLB thăm 
hỏi, tặng quà. Số hội viên qua đời CLB 
tổ chức lễ phúng viếng, thương tiếc 
tiễn đưa về cõi vĩnh hằng, chia buồn 

với tang quyến.
Những hoạt động đa dạng, phong 

phú và hiệu quả trên là chất keo gắn 
kết hội viên với CLB. Đồng chí Nguyễn 
Đức Hoan, nguyên ủy viên TW Đảng, 
nguyên Bí thư Tỉnh ủy đã có lời khen: 
“Câu lạc bộ Đường 9 có chỗ đứng 
nhưng không lẫn khuất với các tổ chức 
xã hội khác, đóng góp đáng kể cho 
hành trình xây dựng quê hương”.

Với sự đoàn kết, nổ lực phấn 
đấu của các thế hệ cán bộ hội viên 
đã lập nhiều thành tích, xứng đáng 
được nhận các phần thưởng cao 
quý: Thủ tướng Chính phủ tặng bằng 
khen cho CLB, Ban Thường vụ Tỉnh 
tặng CLB bằng khen và bức trướng 
với nội dung: “Đoàn kết, tâm huyết 
góp phần xây dựng quê hương giàu 
đẹp”. UBND Tỉnh tặng 5 bằng khen 
cho CLB, nhiều bằng khen cho một 
số tổ và cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong các nhiệm kỳ, UBMTTQVN 
Tỉnh tặng nhiều bằng khen cho đơn 
vị và cá nhân tiêu biểu.

Đại hội CLB Đường 9 lần thứ VI 
- nhiệm kỳ 2015 - 2020 là sự tiếp nối 
truyền thống và hành trình phát triển. 
Cán bộ hội viên nêu cao tinh thần 
đoàn kết, phấn đấu thực hiện Điều lệ 
và Nghị quyết Đại hội CLB, nhiệm vụ 
chính trị của Đảng bộ địa phương, tăng 
cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
trong MTTQ các cấp, xứng đáng CLB 
được mang tên Đường 9, một địa danh 
lịch sử chói lọi chiến công trong các 
cuộc trường kỳ chống ngoại xâm của 
quê hương Quảng Trị yêu thương./.

CÂU LẠC BỘ ĐƯỜNG 9 TRẢI QUA NĂM NHIỆM KỲ HOẠT ĐỘNG
NGUYỄN ĐỨC TẤN
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Trong công cuộc đổi mới, 
MTTQ Việt Nam đã phát 
huy vai trò của mình 

trong việc tuyên truyền vận động, tập 
hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc, phát động rộng rãi các phong 
trào thi đua yêu nước, các cuộc vận 
động, góp phần hoàn thành các mục 
tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 
ninh của đất nước.

Thời gian qua, Mặt trận thành 
phố Đông Hà đã khởi xướng và chủ trì 
phối hợp nhiều cuộc vận động, nhiều 
phong trào rộng lớn và lâu dài mang 
tính toàn dân, trong đó nổi bật là cuộc 
vận động “Ngày vì người nghèo”. Đây là 
một trong hai cuộc vận động lớn trong 
thời kỳ đổi mới công tác Mặt trận, có 
đóng góp to lớn và trở thành điểm sáng 
trong phong trào thi đua yêu nước nói 
chung và có tác dụng rõ rệt vào việc 

nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam 
trong giai đoạn mới.

Để phát huy truyền thống đoàn 
kết «tương thân tương ái», «thương 
người như thể thương thân» của dân 
tộc ta, góp phần cùng Đảng và Nhà 
nước tạo thêm nguồn lực và tạo dư 
luận xã hội rộng rãi quan tâm, giúp 
đỡ người nghèo về vật chất và tinh 
thần, ngày 17-10-2000, Ủy ban T.Ư 
MTTQ Việt Nam đã phát động cuộc 
vận động «Ngày vì người nghèo», ra 
lời kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước 
hưởng ứng tham gia cuộc vận động 
và lấy ngày 17-10 hằng năm làm ngày 
cao điểm của cuộc vận động, lấy thời 
gian từ ngày 17-10 đến 18/11 ngày 
kỷ niệm thành lập Mặt trận Dân tộc 
Thống nhất Việt Nam hằng năm là 
Tháng cao điểm «Vì người nghèo», 
lấy ngày 31-12 hằng năm tổ chức 

chương trình «Nối vòng tay lớn» vì 
người nghèo - Tết cho người nghèo 
và thiết tha mong rằng: Mỗi cá nhân, 
mỗi hộ gia đình, các doanh nghiệp 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các 
tổ chức chính trị xã hội, nhân đạo 
từ thiện, các cơ quan hành chính sự 
nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang 
ở trong nước, các tổ chức người Việt 
Nam sống ở nước ngoài và các tổ chức 
quốc tế hưởng ứng «Vì người nghèo» 
với nhiều hình thức ủng hộ phong 
phú, đa dạng. 15 năm qua, cuộc vận 
động mang đậm tính nhân văn sâu 
sắc này đã được các cấp, các ngành, 
các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân 
dân trong nước, người Việt đang 
sinh sống ở nước ngoài … tích cực 
hưởng ứng và đạt kết quả, góp phần 
thiết thực chăm lo cho người nghèo, 
đóng góp vào sự nghiệp xóa đói, giảm 
nghèo, tăng cường khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc và đóng góp vào thành 
tựu chung của thành phố. 

Để thiết thực hưởng ứng cuộc 
vận động “Ngày vì người nghèo” 
thành phố hàng năm, Mặt trận các 
cấp và các tổ chức thành viên đã 
triển khai nhiều hoạt động phong 
phú, đẩy mạnh vận động đoàn viên, 
hội viên, các tầng lớp nhân dân khắc 
phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, 
thực hành tiết kiệm, tập trung đẩy 
mạnh các hoạt động an sinh xã hội, 
góp phần thiết thực chăm lo cho đời 
sống vật chất tinh thần cho các tầng 
lớp nhân dân, nhất là các gia đình 
chính sách, các hộ nghèo, đồng bào 
vùng sâu, vùng xa, đồng bào vùng 
bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ... 
Quỹ «Vì người nghèo» bốn cấp từ 
khi phát động đến nay đã huy động 
được 22.120.539.000 đồng; Số tiền 
vận động được đã hỗ trợ giúp đỡ 
cho hộ nghèo xây dựng 469 nhà Đại 
đoàn kết, với số tiền: 8.661.000.000 

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

Bài & ảnh: VÕ THỊ HOA HẰNG
Phó chủ tịch UBMTTQVN thành phố

Tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động “ngày vì người nghèo”
 trên địa bàn thành phố Đông Hà 

HƯỞNG ỨNG THÁNG CAO ĐIỂM 
VÌ NGƯỜI NGHÈO
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đồng; hỗ trợ sửa chữa 158 nhà với 
số tiền 568.000.000 đồng; cùng với 
hàng ngàn ngày công, vật liệu khác 
giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống. 
Hỗ trợ phát triển sản xuất: 141 hộ 
với số tiền 139.380.000 đồng, 21.778 
lượt hộ được các thành viên hỗ trợ 
9.222.143.000đ, hỗ trợ ốm đau 
bệnh tật: 114 trường hợp, với số 
tiền 87.850.000 đồng; hỗ trợ các em 
học sinh nghèo vượt khó vươn lên 
trong học tập: 283 em, với số tiền: 
316.990.000 đồng; hỗ trợ, trợ cấp 
khó khăn 1012 trường hợp, với số 
tiền 515.660.000 đồng; hỗ trợ khác: 
531.101.000 đồng; Góp phần hạ tỉ lệ 
hộ nghèo năm 2000 từ 8,56% xuống 
còn 4,20% năm 2014.

Kết quả trên đã đem lại niềm vui 
cho hàng ngàn lượt người nghèo và 
tiếp tục khẳng định tính xã hội nhân 
văn sâu sắc của cuộc vận động, làm 
phong phú, sâu sắc thêm truyền thống 
đoàn kết, tương thân, tương ái của dân 
tộc ta; đồng thời, góp phần khẳng định 
sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt 
trận, các đoàn thể và toàn xã hội đối 
với người nghèo trong toàn thành phố. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, 
quá trình thực hiện cuộc vận động 
vẫn còn những hạn chế cần quan tâm 
khắc phục như: Cuộc vận động diễn 
ra chưa đồng đều ở các địa phương, cơ 
sở; quyết tâm của một số cấp ủy, chính 
quyền, Mặt trận và Ban vận động chưa 
cao. Kết quả vận động ở nhiều địa 
phương, cơ sở chưa tương xứng với 
tiềm năng, còn nhiều doanh nghiệp 
chưa tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người 
nghèo”. Công tác tuyên truyền, vận 
động thiếu thường xuyên, từ đó chưa 
huy động được các nguồn lực ủng hộ 
cho Quỹ “Vì người nghèo”.  Mặt trận, 
các tổ chức thành viên các cấp cần chủ 
động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp 
chính quyền, phát huy những kết quả 

đã đạt được, biến mục tiêu của cuộc 
vận động thành mục tiêu và quyết tâm 
chung của cấp ủy, chính quyền, cả hệ 
thống chính trị và toàn xã hội ở địa 
phương để huy động nguồn lực trên 
địa bàn để xây dựng nhà ở, xóa nhà dột 
nát cho hộ nghèo, coi đây là chương 
trình cần tập trung trong chiến lược 
giảm nghèo, thực hiện Nghị quyết Đại 
hội XI của Đảng. Phối hợp các cơ quan 
truyền thông  , báo chí tăng cường 
tuyên truyền về cuộc vận động “Ngày 
vì người nghèo”, về Tháng cao điểm và 
Chương trình “Nối vòng tay lớn” vừa 
để thu hút sự quan tâm của các cấp, 
các ngành, các doanh nghiệp, cá nhân, 
đơn vị và kiều bào ta ở nước ngoài; vừa 
để khẳng định những kết quả đã đạt 
được của cuộc vận động qua 15 năm ; 
động viên, nhân rộng những cách làm 
hay, những điển hình tiến tiến; công 
khai kết quả vận động, quản lý và sử 
dụng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; 
đồng thời, cũng là để hướng dẫn các tổ 
chức, cá nhân về nội dung, cách thức 
tham gia cuộc vận động và ủng hộ Quỹ 
“Vì người nghèo” ngày càng rộng rãi. 

Trong thời gian đến, để phù hợp 
với tình hình của địa phương, bám 
sát với Nghị quyết ĐH Đảng bộ thành 
phố nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghị 
quyết của MTTQVN thành phố nhiệm 
kỳ 2014 – 2019…thực hiện tốt 
chương trình thống nhất hành động 
hàng năm, Mặt trận các cấp thành 
phố cần có quyết tâm cao hơn, tăng 
cường hơn nữa công tác vận động và 
đổi mới phương thức vận động, đổi 
mới cơ chế ủng hộ để phát huy sức 
mạnh tổng hợp từ các tổ chức thành 
viên, các dơn vị, doanh nghiệp, các 
cá nhân..., phấn đấu kết quả ủng 
hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm sau 
cao hơn năm trước; đồng thời, tiếp 
tục thường xuyên kiểm tra thực hiện 
nghiêm Quy chế, quản lý chặt chẽ 

và sử dụng có hiệu quả, đúng mục 
đích, đúng đối tượng. Tập trung đẩy 
mạnh các hoạt động xây mới, sửa 
chữa và trao nhà đại đoàn kết cho các 
hộ nghèo; đồng thời, xây dựng đề án 
hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo về 
sản xuất, khám, chữa bệnh và học 
hành,... Những địa bàn đã cơ bản xóa 
xong nhà dột nát cho hộ nghèo, bên 
cạnh việc tiếp tục có nhiều hình thức 
giúp đỡ các hộ nghèo địa phương 
mình, cần tăng cường hỗ trợ cho các 
phường khác còn nhiều khó khăn, 
còn nhiều nhà tạm dột nát. 

Để cuộc vận động đạt kết quả, 
cùng với sự quan tâm của các cấp 
ủy Đảng, sự phối hợp của chính 
quyền các cấp và sự nỗ lực vận động 
của MTTQ, phải huy động được sức 
mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân 
dân tham gia cuộc vận động «Ngày vì 
người nghèo» đi vào chiều sâu, gắn 
với việc phối hợp triển khai Nghị 
quyết 30a của Chính phủ về Chương 
trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và 
bền vững đối với các hộ nghèo. Trong 
thời kỳ CNH, HĐH đất nước, hội nhập 
quốc tế, hơn lúc nào hết, các cấp, 
các ngành, các doanh nghiệp, …
hãy phát huy truyền thống đoàn kết, 
tương thân tương ái, lá lành đùm lá 
rách, tiếp tục hưởng ứng, tham gia 
cuộc vận động ủng hộ Quỹ «Vì người 
nghèo», nhất là trong Tháng cao điểm 
«Vì người nghèo», góp phần xóa xong 
nhà tạm dột nát trong năm 2015 và 
chăm lo cho người nghèo. Đây là một 
trong những hoạt động thiết thực, góp 
phần thực hiện thắng lợi mục tiêu 
kinh tế-xã hội năm 2015; lập thành 
tích 85 năm Ngày thành lập Mặt 
trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và 
những ngày lễ lớn của đất nước năm 
2015, thực hiện Nghị quyết Đại hội 
VIII của MTTQ Việt Nam vừa đề ra.
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Một ngày cuối 
năm chúng tôi 
có dịp về thăm 

thôn Hà La, xã Triệu Phước, 
huyện Triệu Phong một trong 
những khu dân cư văn hóa tiêu 
biểu, liên tục nhiều năm giữ 
vững danh hiệu khu dân cư văn 
hóa. Nằm bên một dòng sông, 
mọi con đường dẫn chúng tôi 
về khu dân cư đều sạch sẽ, 
thoáng đãng. Nhà xây cao tầng 
mọc lên san sát.

Trưởng Ban công tác Mặt 
trận thôn Hà La tâm sự: “So 
với trước đây, hiện nay, đời 
sống của bà con trong khu 
dân cư đã được cải thiện đáng 

kể. Đời sống kinh tế ổn định 
và phát triển chiếm 90%, toàn 
khu dân cư hộ nghèo chỉ có 3 
hộ, chiếm tỷ lệ 3,3%; Làng có 
85 nhà ở kiên cố và xây dựng 
khang trang, chiếm 92,4%, 
không còn nhà ở tạm bợ, dột 
nát... Mọi người trong khu dân 
cư không ai vi phạm pháp luật. 
Các vấn đề y tế, giáo dục được 
quan tâm chăm lo đúng mức.
Cuộc sống của người dân đã 
và đang thay đổi ngày một tốt 
đẹp hơn”.

Có được kết quả trên là 
nhờ sự đồng lòng, chung sức 
của cả chính quyền và nhân 
dân trong khu dân cư, đặc biệt 

là sự nhiệt tình, năng nổ, luôn 
đặt lợi ích nhân dân lên hàng 
đầu của Ban công tác Mặt 
trận. Thực hiện cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa ở khu dân 
cư”, Ban công tác Mặt trận và 
các chi hội đoàn thể ở khu dân 
cư đã có nghị quyết triển khai 
tới tới tất cả các hộ dân, trong 
đó cán bộ, đảng viên luôn là 
hạt nhân của phong trào; tăng 
cường công tác tuyên truyền, 
vận động nhân dân chấp hành 
tốt các chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước, đoàn kết 
giúp nhau phát triển kinh tế. 

Thôn Hà La, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong hiện có 92 hộ, 382 khẩu. Trong những năm qua 
cán bộ và nhân dân trong khu dân cư luôn giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của quê 
hương, năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, đoàn kết trong xây dựng đời sống văn hóa và trở 
thành đơn vị văn hóa xuất sắc của tỉnh trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa ở khu dân cư”.

KHỞI SẮC MỚI HÀ LA
PHƯỢNG HỒNG

Một góc làng quê tại huyện Triệu Phong - Ảnh: Tư Liệu
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Lồng ghép các mô hình, các 
phong trào như: Làng không 
có người sinh con thứ 3 trở lên, 
làng không có tội phạm, làng 
vệ sinh môi trường, mô hình 
tiếng kẻng an ninh, kết quả ở 
các mặt hoạt động này đã góp 
phần tích cực vào phong trào 
xây dựng đời sống văn hóa ở 
khu dân cư.

Từ cuộc vận động này, khu 
dân cư Hà La đẩy mạnh phong 
trào giúp nhau phát triển kinh 
tế, xóa đói giảm nghèo, lấy 
ngành trồng trọt làm nền tảng, 
nuôi trồng và khai thác thủy 
hải sản làm mũi nhọn. Với hơn 
40 ha diện tích nuôi trồng và 
khai thác thủy sản đã tạo việc 
làm thường xuyên cho hơn 50 
lao động. Nhằm khai thác tiềm 
năng đất đai có hiệu quả, khu 
dân cư đã mạnh dạn chuyển 
đổi từ 13 ha đất nhiễm mặn có 
năng suất lúa thấp kém chuyển 
sang xây dựng hồ nuôi tôm cao 
triều và tôm xen cua, mang lại 
hiệu quả kinh tế cao cho các hộ 
sử dụng.

Ngoài khuyến khích phát 
triển kinh tế hộ gia đình, khu 
dân cư Hà La còn chú trọng 
tích cực vận động nhân dân 
thực hiện tập trung vào các 
nội dung là: xây dựng gia đình 
trong khu dân cư sống hòa 
thuận, hạnh phúc; xây dựng 
nền nếp gia phong, gia giáo; 
chăm lo và đẩy mạnh công 
tác khuyến học khuyến tài, 
Ban công tác mặt trận khu dân 
cư còn đẩy mạnh thực hiện 
phong trào  “Xây dựng gia 
đình 5 không, 3 sạch” với các 

nội dung cụ thể là: Không đói 
nghèo; không vi phạm pháp 
luật, tệ nạn xã hội; không có 
bạo lực gia đình; không sinh 
con thứ 3 trở lên; không có trẻ 
suy dinh dưỡng, bỏ học và 3 
sạch gồm nhà sạch, bếp sạch 
và ngõ sạch do Hội LHPN 
tỉnh phát động. Phát động làng 
không có người sinh con thứ 
3 trở lên với 52 cặp vợ chồng 
trong độ tuổi sinh đẻ, đến nay 
trong thôn đã được đề nghị 
công nhận là làng đạt chuẩn 
không có người sinh con thứ 
3 trở lên 5 năm liền (2010-
2015).

Khi đến thăm một số hộ 
gia đình ở Hà La, chúng tôi 
bắt gặp hình ảnh quen thuộc 
đó chính là những sân vườn 
sạch sẽ, bếp núc ngăn nắp, gọn 
gàng,  rác thải đổ đúng nơi quy 
định, đường sá được dọn dẹp 
thông thoáng. Khu dân cư Hà 
La đã có bước chuyển biến 
mới, đem lại hiệu quả thiết 
thực, xây dựng môi trường 
sống ngày càng lành mạnh, 
giúp bà con nâng cao nhận 
thức xây dựng gia đình no ấm, 
bình đẳng, hạnh phúc, góp 
phần hạn chế những tệ nạn xã 
hội ở địa phương; tích cực giữ 
gìn vệ sinh môi trường và phát 
triển kinh tế gia đình bền vững.
Đặc biệt, về khu dân cư Hà La 
bây giờ, không chỉ thấy người 
dân chăm lo làm ăn, mà còn 
quan tâm, coi trọng đến việc 
học hành của con em mình. 
Công tác khuyến học, khuyến 
tài được hầu hết các dòng họ 
và Ban công tác Mặt trận khu 

dân cư quan tâm, kịp thời động 
viên, khen thưởng các cháu có 
thành tích trong học tập.

Hằng năm bà con đóng 
góp vào Quỹ khuyến học của 
khu dân cư để biểu dương, 
khen thưởng các em có học lực 
giỏi, học sinh trúng tuyển Đại 
học và học sinh nghèo vượt 
khó. Phong trào văn hóa, văn 
nghệ, TDTT phát triển mạnh.
Khu dân cư đã thành lập được 
đội văn nghệ, bóng chuyền, 
cầu lông... thu hút đông đảo 
các tầng lớp nhân dân tham 
gia. Phong trào đền ơn đáp 
nghĩa, giúp đỡ những người có 
hoàn cảnh khó khăn luôn được 
chú trọng.

Hằng năm, vào các dịp 
lễ, tết Ban công tác Mặt trận 
tổ dân phố đều đến thăm, tặng 
quà cho các cụ già, người 
nghèo...Ý thức bảo vệ môi 
trường của người dân ngày 
càng nâng lên. Phong trào toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa ở khu dân cư của 
khu phố ngày càng đi vào nền 
nếp với nhiều hoạt động thiết 
thực.

Những ngày cuối năm 
đang cận kề, người dân Hà 
La đang tất bật chuẩn bị đón 
xuân trong không khí hối hả, 
rộn ràng, chúng tôi cảm nhận 
được sự thanh bình, yên vui 
trên khuôn mặt mỗi người. 
Tin tưởng rằng đời sống của 
bà con Hà La sẽ tiếp tục đổi 
thay trong năm mới cùng với 
sự khởi sắc đi lên của tỉnh nhà.
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Cuộc vận động “Ngày 
vì người nghèo” do 
Đoàn Chủ tịch Ủy 

ban Trung ương MTTQ Việt Nam 
phát động triển khai từ năm 2000 
đến nay đã được Uỷ ban MTTQ tỉnh 
Quảng Trị hưởng ứng và phát động 
rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. 
Từ những tấm lòng cao đẹp, cuộc vận 
động “hợp với ý Đảng, lòng dân” đã 
tạo ra nguồn lực có giá trị tinh thần 
to lớn góp phần quan trọng vào công 
cuộc xoá đói giảm nghèo, mang lại 
niềm vui cho nhiều gia đình, niềm 
tin cho người nghèo, tạo điều kiện 
và quyết tâm cho nhiều vùng quê 
nghèo khó, phấn đấu vươn lên thoát 
nghèo. Góp phần đẩy nhanh tiến độ 
xoá đói, giảm nghèo, xoá nhà tạm bợ 
cho người nghèo trên địa bàn tỉnh. 

Xác định công tác vận động “Quỹ 
vì người nghèo” sẽ gặp nhiều khó 
khăn, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm 
của Ban Thường trực UBMTTQVN 
- Ban vận động “Ngày vì người 
nghèo” các cấp trên địa bàn tỉnh đã 
tham mưu cho Cấp ủy, phối hợp với 
chính quyền, đoàn thể để triển khai 
thực hiện cuộc vận động. Đặc biệt, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ tỉnh 
đến cơ sở và các tổ chức thành viên 
luôn thể hiện rõ vai trò của mình, 
luôn quan tâm, chăm lo đời sống 

vật chất, tinh thần cho các gia đình 
chính sách, hộ nghèo, đồng bào vùng 
bị thiệt hại do thiên tai đã đạt được 
những kết quả đáng khích lệ. Cuộc 
vận động đã được Ban vận động tích 
cực triển khai sâu rộng, liên tục với 
sức lan toả mạnh mẽ. Hình thức vận 
động cũng hết sức phong phú, đa 
dạng, thiết thực, trước hết là từ mỗi 
tấm lòng và tuỳ thuộc vào điều kiện, 
khả năng của mỗi tổ chức, đơn vị, cá 
nhân để ủng hộ tạo dựng nguồn quỹ, 
phục vụ cho công cuộc xoá đói giảm 
nghèo nói chung và cuộc vận động 
“Ngày vì người nghèo” ở trên địa 
bàn tỉnh nói riêng, đạt kết quả. Mặt 
trận tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực 
hiện cuộc vận động “Ngày vì người 
nghèo”, đặc biệt Đợt cao điểm vận 

động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” 
từ ngày 19-5 (Ngày sinh nhật Bác) 
đến ngày 18-11 (Ngày thành lập 
Mặt trận dân tộc thống nhất Việt 
Nam ) hàng năm; …

Kết quả, tính từ ngày phát 
động cuộc vận động “Ngày vì người 
nghèo” từ năm 2000 đến ngày 
20/12/2015, “Quỹ vì người nghèo” 
các cấp trong tỉnh đã huy động 
được: 204,3 tỷ đồng. Đã hỗ trợ xây 
dựng mới 8.901 nhà Đại đoàn kết 
cho hộ nghèo, mỗi nhà được hỗ trợ 
bình quân từ 15 triệu đồng; Hỗ trợ 
cho các hộ nghèo xây dựng nhà ở 
theo Quyết định 167/CP của Chính 
phủ là: 4.526 nhà, với số tiền 
14.794,7 triệu đồng, đã hỗ trợ sửa 
chữa 2.502 nhà ở cho hộ nghèo, trị 
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giá: 7.250,4 triệu đồng; trợ giúp 
sản xuất cho 3.214 gia đình trị giá: 
1.842,2 triệu đồng; hỗ trợ khám 
chữa bệnh cho 3.349 đối tượng, 
trị giá: 2.732,27 triệu đồng; hỗ trợ 
cho 5.472 học sinh nghèo vượt khó, 
trị giá: 1.969,8 riệu đồng; Hỗ trợ 
khó khăn đột xuất 48.053 lượt hộ 
gia đình, trị giá: 15.618 triệu đồng 
và hỗ trợ khác trị giá: 3.005,69,94 
triệu đồng. 

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm 
ngày thành lập MTDTTN Việt Nam, 
Mặt Trận các cấp trong tỉnh đã tổ 
chức khởi công và khánh thành 85 
nhà ĐĐK cho hộ nghèo. Thực hiện 
chương trình Tết vì người nghèo 
nhân dịp tết Nguyên Đán hàng năm, 
Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh phối 
hợp với các Sở, ban, ngành và các tổ 
chức thành viên, các doanh nghiệp 
trong và ngoài tỉnh tổ chức nhiều 
hoạt động thiết thực chăm lo Tết 
cho người nghèo, gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn, đối tượng chính 
sách, nạn nhân chất độc da cam, tai 
nạn bom mìn... Kết quả, đã tổ chức 
thăm hỏi, tặng quà cho hàng nghìn 
hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh 
khó khăn có quà tết; tổ chức thăm 
hỏi và hỗ trợ nạn nhân chất độc da 
cam, người khuyết tật và trẻ mồ côi, 
người có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn trên 40.000 xuất, với số tiền 
trên 15 tỷ đồng. Năm 2016, Mặt trận 
Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh tổ 
chức thăm và tặng trên 5.000 xuất 
quà cho hộ nghèo đón Tết Nguyên 
Đán Bính Thân.

Triển khai thực hiện cuộc vận 
động “Ngày vì người nghèo” và 

chương trình An sinh xã hội, MTTQ 
tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, 
xã, phường, thị trấn đều xây dựng 
kế hoạch và đề ra chỉ tiêu vận động 
quỹ hàng năm. Ủy ban MTTQ các cấp 
phối hợp với các tổ chức thành viên 
khảo sát, thẩm định hộ nghèo đặc 
biệt khó khăn để phân bổ kinh phí 
xây nhà đại đoàn kết, sữa chữa nhà 
ở cho hộ nghèo, hỗ trợ nồi cháo tình 
thương tại bệnh viện khu vực Triệu 
Hải, Bệnh viện huyện Triệu Phong, 
Bệnh viện đa khoa tỉnh, hỗ trợ học 
sinh nghèo đến trường...

Không chỉ dừng lại ở kêu gọi 
trong địa bàn, lãnh đạo Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các 
địa phương đã chủ động đi vận động 
ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” ở các 
địa phương khác như Hà Nội, Tp. Hồ 
Chí Minh, Bình Dương, Hải Phòng, 
Bắc Ninh, các doanh nghiệp ngoài 
tỉnh, các tổ chức quốc tế và những 
vùng miền có con em quê hương 
Quảng Trị sinh sống làm ăn, kinh 
doanh thành đạt, kết quả đã thu về 
cho Quỹ hàng tỷ đồng và nhiều tặng 
phẩm khác.

Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc và 
các tổ chức thành viên tỉnh đã tập 
trung đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, vận động nhân dân đoàn 
kết, 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, 
kinh nghiệm làm ăn, nhận đỡ đầu 
hộ nghèo, người nghèo, vận động gia 
đình, dòng họ, bản thân hộ nghèo và 
cộng đồng phát huy tinh thần đoàn 
kết, tương thân tương ái, ủng hộ trực 

tiếp vật tư, công lao động giúp các 
hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở 
với tổng giá trị ước tính hàng chục 
tỷ đồng. Bên cạnh đó các hộ nghèo 
không có đất cũng đã được các địa 
phương cấp đất ở và vận động họ 
hàng, dòng tộc, xóm làng tự nguyện 
hiến đất cho hộ nghèo. Nhờ đó đã 
giải quyết có kết quả về xóa đói, giảm 
nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, 
thắt chặt tình làng nghĩa xóm ở khu 
dân cư, góp phần làm cho tỷ lệ hộ 
nghèo hàng năm giảm từ 2 % đến 
3%, đưa tỷ lệ hộ nghèo chung của 
tỉnh đến cuối năm 2015 còn  6,92%. 

Cuộc vận động “Ngày vì người 
nghèo” trong những năm qua đã 
khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu 
sắc, góp phần đưa tỉnh Quảng Trị 
đẩy nhanh quá trình xóa đói giảm 
nghèo, vươn lên phát triển bền 
vững. Để cuộc vận động “Ngày vì 
người nghèo” đạt được hiệu quả 
thiết thực hơn, với vai trò chủ trì, 
Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh 
tiếp tục phát huy tốt chức năng tập 
hợp, tham mưu, hướng dẫn phối 
hợp và thống nhất hành động, tiếp 
tục tuyên truyền, vận động các tổ 
chức, cá nhân, các doanh nghiệp 
trong và ngoài tỉnh, tranh thủ sự hỗ 
trợ của Uỷ ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời phối 
hợp với các tổ chức thành viên thực 
hiện có hiệu quả chương trình mục 
tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo 
và các hoạt động Vì người nghèo trên 
địa bàn để góp phần góp phần cùng 
Đảng bộ, chính quyền xóa đói, giảm 
nghèo, đưa Quảng Trị trở thành tỉnh 
phát triển trung bình của cả nước.
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Cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống 

văn hoá ở khu dân cư” là cuộc 
vận động do UBTWMTQVN 
phát động từ năm 1995. Trải 
qua 20 năm triển khai thực 
hiện, CVĐ đã được các cấp, 
các ngành, các tổ chức và các 
tầng lớp nhân dân hưởng ứng 
tích cực, luôn thể hiện vị trí, 
vai trò quan trọng không chỉ 
trong nâng cao chất lượng xây 
dựng đời sống văn hoá mà còn 
góp phần thực hiện tốt các mục 
tiêu phát triển KT – XH, giữ 
vững quốc phòng – an ninh 
ở mỗi địa phương, mỗi cộng 

đồng khu dân cư. Qua 20 năm 
triển khai thực hiện, nhiều địa 
phương, đơn vị trong huyện đã 
có nhiều nội dung, việc làm 
được áp dụng thực hiện một 
cách cụ thể, thiết thực. Trong 
đó, khu dân cư Phương An 
1 – xã Cam Nghĩa là khu dân 
cư tiêu biểu điển hình, đi đầu 
thực hiện nội dung Chỉ thị 27 
của Bộ Chính trị về thực hiện 
nếp sống văn minh trong việc 
cưới, việc tang và lễ hội một 
cách thiết thực, hiệu quả được 
nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Phương An 1 – xã Cam 
Nghĩa là Khu dân cư thuộc 
làng Phương An có lịch sử hình 

thành cách đây hơn 300 năm, 
là khu dân cư có bề dày lịch sử 
không thua kém nhiều KDC 
lâu đời nhất của huyện Cam 
Lộ. Toàn KDC có 135 hộ, 520 
khẩu, trong đó người cao tuổi 
từ 60 tuổi trở lên có 60 người, 
chiếm 11% dân số, là những 
cụ ông, cụ bà từng sinh sống, 
chứng kiến và chịu sự chi phối 
của các phong tục, tập quán 
của thời phong kiến. Những 
năm trước đây, khi tổ chức việc 
cưới, việc tang và lễ hội trong 
khu dân cư vẫn chịu sự ảnh 
hưởng của lịch sử tập quán từ 
ngàn xưa mà ông cha đã để lại 
và tác động của phong trào đua 

PHƯƠNG AN 1 - KHU DÂN CƯ TIÊU BIỂU, ĐI ĐẦU   
THỰC HIỆN CHỈ THỊ 27 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

BÀI, ẢNH: LÊ VĂN PHÚ
UVTT UBMT huyện Cam Lộ

Nhân dân KDC Phương An 1 - xã Cam Nghĩa 
hưởng ứng hiến cây, hiến đất mở đường
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đòi của thời hiện đại như: tổ 
chức đám cưới, đám tang linh 
đình, phô trương, rườm rà; mê 
tín dị đoan cùng nhiều hủ tục, 
kể cả một số hủ tục mới hình 
thành do thói đua đòi thiếu 
sự phê phán, chọn lọc, đang 
có khuynh hướng phục hồi và 
phát triển khá phổ biến ở nhiều 
nơi. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo 
của các cấp uỷ Đảng, Chính 
quyền địa phương; sự vào cuộc 
của Mặt trận TQVN và các 
đoàn thể nhân dân trong huyện 
tập trung đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, vận động nhân 
dân thực hiện các phong trào 
thi đua yêu nước, các cuộc vận 
động, đặc biệt là cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hoá ở khu dân 
cư”, khu dân cư Phương An 1 
đã sớm nhận thức, hưởng ứng 
thực hiện một cách tích cực, 
chủ động, trở thành địa phương 
đi đầu trong thực hiện Chỉ thị 
27 của Bộ Chính Trị. Ngay từ 
những năm đầu, khi Bộ Chính 
trị ban hành Chỉ thị số 27 CT/
TW, ngày 12/01/1998 về “thực 
hiện nếp sống văn minh trong 
việc cưới, việc tang và lễ hội”, 
cán bộ và nhân dân khu dân cư 
Phương An 1 đã nhanh chóng 
hưởng ứng, thống nhất bổ 
sung vào Quy ước nhiều nội 
dung mới trong tổ chức việc 
cưới, việc tang. Đồng thời quy 
định mọi người trong cộng 
đồng phải cam kết thực hiện 
như: Không sử dụng thuốc lá 
trong đám cưới, đám tang; Tổ 
chức tiệc cưới phù hợp với 
hoàn cảnh gia đình, tránh phô 
trương, lãng phí; Các thủ tục 

chạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu cần 
được tổ chức theo phong tục, 
tập quán, không phô trương 
hình thức, rườm rà, không 
nặng về đòi hỏi lễ vật; không 
tổ chức nhạc sóng trong đêm 
trước đám cưới; cử nhạc tang 
bằng băng, đĩa nhạc sau 06 
giờ sáng và trước 22 giờ đêm; 
không rải tiền Việt Nam và các 
loại tiền của nước ngoài trên 
đường đưa tang; việc tổ chức 
các lễ cúng được rút gọn, bỏ 
các hủ tục lạc hậu, các hành 
vi mê tín dị đoan; người cúng 
lễ, cử nhạc trong đám tang do 
khu dân cư lựa chọn phân công 
đảm nhiệm; phải chôn cất thi 
hài người qúa cố trong vòng 36 
giờ; không dọn rượu, bia trong 
quá trình tổ chức tang lễ…

Qua quá trình tổ chức thực 
hiện đã thể hiện được nhiều 
nét đẹp văn hoá tiên tiến có 
giá trị nhân văn sâu sắc. Đặc 
biệt, qua áp dụng các nội dung 
mới giúp cho các hộ gia đình 
khi có việc cưới, việc tang đã 
giảm được một phần kinh phí 
khá lớn để thuê nhạc vào đêm 
trước đám cưới; không thuê 
thầy nhạc, thầy cúng trong đám 
tang; không mua rượu, thuốc 
lá trong thời gian tổ chức tang 
lễ…. Mặt khác, có ý nghĩa xã 
hội sâu sắc hơn là hạn chế, đẩy 
lùi nạn gây rối, xâu ẩu làm mất 
ổn định TTATXH nông thôn; 
đảm bảo an toàn vệ sinh môi 
trường, đẩy lùi hủ tục rườm 
rà, mê tính dị đoan, lãng phí 
trong đám tang… Từ việc thực 
hiện tốt các nội dung nói trên, 
nhân dân khu dân cư Phương 
An 1 có thêm nhiều điều kiện 

để đóng góp công sức, tiền của 
đầu tư thực hiện các công trình 
xây dựng nông thôn mới; mở 
rộng, bê tông hoá đường làng, 
ngõ xóm; xây dựng các công 
trình văn hoá cộng đồng khang 
trang; thi đua phát triển kinh 
tế hộ gia đình nâng cao thu 
nhập… góp phần làm cho làng 
quê ngày càng văn minh, khởi 
sắc.   

Để làm được điều này, 
chính là nhờ sự quyết tâm cao 
trong công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo của cấp uỷ chi bộ; sự vào 
cuộc tích cực của Ban Công tác 
mặt trận, người đứng đầu các 
tổ chức thành viên trong cộng 
đồng khu dân cư. Đồng thời, 
các nội dung đề ra đều được 
đưa ra hội nghị nhân dân thảo 
luận dân chủ, phân tích tận 
tình, sâu sát trước khi quyết 
định thực hiện. Đặc biệt là sự 
hưởng ứng, quyết tâm thay đổi 
tập tục của các cụ ông, cụ bà 
Hội người cao tuổi. 

Với những nét đẹp và ý 
nghĩa của việc thực hiện nội 
dung theo tinh thần Chỉ thị 27 
của Bộ Chính trị, khu dân cư 
Phương An 1 trở thành một 
trong những khu dân cư tiêu 
biểu điển hình trong phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hoá ở khu 
dân cư” gắn với xây dựng nông 
thôn mới, nhiều năm liền được 
tổ chức Đảng, Chính quyền và 
UBMT các cấp biểu dương, 
khen thưởng. Đến nay, mô 
hình này đã và đang được nhân 
rộng, thực hiện có hiệu quả ở 
nhiều khu dân cư trong huyện.
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Về xã Gio Sơn, Gio Linh hỏi 
chị Lê Thị Thanh Thuỷ, 
Chủ tịch UBMT xã không ai 

là không biết cùng những lời khen 
ngợi của bà con nơi đây. Đón chúng 
tôi với nụ cười thật tươi chị tâm sự, 
khi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch 
UBMT xã, điều đầu tiên chị quan 
tâm thực hiện là cùng với người dân 
bàn cách làm ăn, XĐGN, đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa ở khu 
dân cư và xây dựng nông thôn mới. 
Chị thường xuyên làm việc với các 
Ban CTMT ở cơ sở, cùng bàn bạc  
tìm ra những giải pháp để tuyên 
truyền hiệu quả, kịp thời nắm bắt 
những vướng mắc của nhân dân, 
phối hợp với các ban ngành để giải 
quyết nhanh chóng công việc.
Xác định vai trò của Mặt trận Tổ 
quốc là nòng cốt, nhân dân là sức 
mạnh, muốn các phong trào, hoạt 
động phát triển thì phải đi lên từ cơ 
sở, tạo được sự đồng thuận trong 
nhân dân. Do vậy, chị đã cố gắng 
tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu để cùng 
với Ban thường trực UBMT xã lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 
của UBMT xã. Song song với đó, chị 
thường xuyên nghiên cứu quy chế 
hoạt động của UBMT để phát huy 
trách nhiệm, quyền hạn của Ban 
Thường trực UBMT xã, đề cao vai trò 
của mình trong việc điều hành hoạt 
động của UBMT xã. Ý thức được đây 
là trách nhiệm trước Đảng và nhân 
dân, bản thân chị không ngừng học 
tập, rèn luyện nhằm nâng cao năng 

lực, trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ để áp dụng công việc vào thực 
tiễn.
Năm 2014, mặc dù địa phương 
đang gặp khó khăn trên nhiều lĩnh 
vực, chị vẫn tích cực bám sát chủ 
trương của Đảng ủy cấp trên, Đảng 
uỷ, HĐND, UBND xã đề ra, kế hoạch 
cụ thể để lãnh đạo nhân dân thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 
của địa phương. Trong đó, MTTQVN 
xã đã thực hiện tốt công tác tuyên 
truyền, vận động quần chúng nhân 
dân thực hiện các nhiệm vụ một 
cách có hiệu quả; nhiều phong trào, 
nhiều cuộc vận động lớn của Đảng 
và Nhà nước, Trung ương MTTQVN 
đã và đang được triển khai sâu rộng 
và đem lại hiệu quả thiết thực như: 
Công tác tổ chức được kiện toàn, 
củng cố từ xã đến Ban CTMT ở 
khu dân cư. Cuộc vận động “Ngày 
vì người nghèo” đã được phát động 
sâu rộng trong các tầng lớp nhân 

dân. Với tinh thần tương thân tương 
ái, “Lá lành đùm lá rách”, cuộc vận 
động đã được đông đảo các tầng lớp 
nhân dân đồng tình hưởng ứng cao 
và thu được 19.508.000đđạt 102% 
kế hoạch; các phong trào đền ơn 
đáp nghĩa được MTTQVN xã phối 
hợp triển khai và phát huy mạnh 
mẽ nội lực trong toàn xã hội để 
giúp cho các đối tượng chính sách 
và thăm hỏi động viên các đối tượng 
là hộ nghèo, ốm đau nhân ngày lễ, 
tết…Chỉ đạo 5/5 KDC trong toàn xã 
tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết 
toàn dân tộc nhân kỷ niệm 84 năm 
ngày thành lập MTDTTNVN. Bên 
cạnh đó, MTTQVN xã Gio Sơn đã tổ 
chức tốt việc triển khai Quyết định 
217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của 
Bộ Chính trị ban hành quy chế giám 
sát và phản biện xã hội của MTTQVN 
và các đoàn thể chính trị - xã hội 
và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ 

GƯƠNG SÁNG CÁN BỘ MẶT TRẬN
 Ở Vùng Tây Gio Linh

HOÀNG YẾN 
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(Xem tiếp trang 27)
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Dù ở tuổi xưa nay hiếm, 
nhưng ông Nguyễn 
Lớn - Trưởng Ban Công 

tác Mặt trận Khu phố 3 (KP3), 
phường 3 thị xã Quảng Trị tỉnh 
Quảng Trị vẫn luôn nhiệt tình 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp 
phần xây dựng KP3 trở thành 
khu dân cư tiêu biểu về “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hoá ở khu dân cư”. Ông được 
bà con KP3 quý mến, tin yêu và 
là một trong những gương điển 
hình ở khu phố. 
KP3 phường 3, thị xã Quảng Trị 
có 332 hộ với 1315 nhân khẩu.  
Khắc ghi câu nói của Bác Hồ 
“Dễ trăm lần không dân cũng 
chịu; khó vạn lần dân liệu cũng 
xong”, ngoài việc vận động quần 
chúng nhân dân tích cực tham gia 
các phong trào thi đua yêu nước, 
cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hoá 
ở khu dân cư”, cuộc vận động 
“Ngày vì người nghèo”, nhất là 
phong trào “Toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc”, ông Nguyễn Lớn 
cùng tập thể Ban công tác Mặt 
trận KP3 thường xuyên phối hợp 
với lực lượng công an phường 
triển khai, phổ biến các văn bản 
pháp luật sửa đổi như Luật dân 
sự, Luật hình sự, Luật hôn nhân 
và gia đình; đồng thời nâng cao 
cảnh giác trước mọi âm mưu, 
hoạt động của kẻ thù. Bản thân 

ông trước đây là Phó công an 
huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị 
nên nghiệp vụ điều tra tội phạm 
ông có nhiều kinh nghiệm. Vì 
thế tình hình an ninh trật tự ở 
khu phố luôn được giữ vững.
 Phát huy truyền thống “Uống 
nước nhớ nguồn”, phong trào 
“Đền ơn, đáp nghĩa” được triển 
khai rộng khắp trong cộng đồng 
dân cư, đã được nhân dân đồng 
tình hưởng ứng tích cực. Ông 
Lớn cùng với ban vận động khu 
phố hằng năm vận động nhân 
dân đóng góp được 1.800.000 
đồng cho “quỹ đền ơn đáp 
nghĩa”, đạt 100% chỉ tiêu trên 
giao. Hằng tháng đến ngày 14 
âm lịch, các ngày lễ lớn của dân 
tộc ông cùng bà con khu phố đến 
dâng hương thả đèn thả hoa tri 
ân các anh hùng liệt sĩ ở Bến thả 
hoa sông Thạch Hãn, Thành Cổ 
Quảng Trị.
Thực hiện có hiệu quả cuộc vận 
động “ Ngày vì người nghèo”, 
ông đã tuyên truyền, vận động 
các nhà hảo tâm, doanh nghiệp 
trên địa bàn và nhân dân tham 
gia. Đến nay quỹ “Vì người 
nghèo” của khu phố thu được 
trên 5 triệu đồng. Khu phố còn 
thực hiện các hoạt động nhân 
đạo, từ thiện khác như cứu trợ 
kịp thời cho 5 người có công với 
cách mạng, 9 người nhiễm chất 
độc hóa học, 23 thương binh, 11 

gia đình thân nhân thờ cúng liệt 
sĩ. Đến nay các gia đình thương 
binh, liệt sĩ, gia đình có công 
với cách mạng trong khu phố có 
mức sống từ trung bình trở lên.
Phát huy quyền làm chủ nhân 
dân, thực hiện tốt quy chế dân 
chủ ở cơ sở, những việc liên 
quan đến quyền lợi của nhân dân 
đưa ra dân bàn, góp ý nhờ vậy 
các chủ trương được nhân dân 
đồng tình hưởng ứng. Điển hình 
có 96% hộ tham gia lát đá vỉa 
hè, giữ gìn vệ sinh môi trường, 
giải tỏa hành lang đường bộ tạo 
đường thông hè thoáng; 93% hộ 
đăng ký thu gom rác thải…. Tổ 
hòa giải của khu phố đã tổ chức 
hòa giải thành công 4 vụ mâu 
thuẫn, góp phần giữ vững an ninh 
trật tự tại khu phố. Bên cạnh đó, 
thành viên Ban Thanh tra nhân 
dân được củng cố, kiện toàn về 
nhân sự và tổ chức đã tích cực 
tham gia giám sát các công trình 
điện, đường xây dựng trong khu 
phố đảm bảo chất lượng.
Với cương vị là Trưởng ban 
công tác mặt trận, ông Lớn còn 
vận động nhân dân tham gia các 
hoạt động văn hóa, văn nghệ thể 
dục thể thao. Vì vậy phong trào 
văn hóa, văn nghệ thể dục thể 
thao ngày càng được phát triển. 
Đội văn nghệ 30 - 4 của khu phố 
tham gia các Hội diễn nghệ thuật 
quần chúng cấp thị năm 2015 đạt 

GƯƠNG SÁNG MẶT TRẬN KHU PHỐ TRÊN MẢNH ĐẤT 
THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ

LÊ THỊ THU THANH
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Chính trị ban hành quy định về việc  
MTTQVN, các đoàn thể chính trị - 
xã hội và nhân dân tham gia đóng 
góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền… 
Với chức trách nhiệm vụ của mình, 
bản thân chị Thuỷ đã tích cực, chủ 
động trong chỉ đạo, phối hợp với các 
tổ chức thành viên  tuyên truyền, 
vận động hội viên, đoàn viên và 
quần chúng nhân dân thực hiện 
tốt các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, các Nghị quyết, kế hoạch 
của địa phương.
Phát huy vai trò là Chủ tịch 
UBMTTQVN xã, chị đã thúc đẩy các 
phong trào thi đua, cuộc vận động 
phát triển mạnh mẽ và đạt hiệu quả 
cao; tích cực phối hợp với HĐND xã 
xây dựng các kế hoạch, tổ chức tốt 
các cuộc tiếp xúc cử tri cho Đại biểu 
Quốc hội và HĐND các cấp trước và 
sau các kỳ họp; phối hợp với UBND 

xã tham gia tổng rà soát chế độ ưu 
đãi đối với người có công cách mạng 
trong 2 năm 2014-2015; bình xét gia 
đình văn hóa và khu dân cư văn hoá 
hàng năm; giám sát các công trình 
xây dựng trên địa bàn, tăng cường 
công tác phản biện xã hội, tích cực 
tham gia xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền. Phối hợp chặt chẽ với 
UBND xã để giải quyết những vấn đề 
nổi cộm tại cơ sở như: vấn đề đất 
đai, vận động nhân dân chấp hành 
an toàn giao thông, giải quyết mâu 
thuẫn nội bộ và tham gia hoà giải 
thành công nhiều mâu thuẫn phát 
sinh trong cộng đồng. Không những 
vậy, chị còn tích cực vận động nhân 
dân tham gia các hoạt động Văn 
hoá - Văn nghệ, Thể dục - Thể thao 
nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của 
quê hương đất nước; tuyên truyền 
và vận động nhân dân không vi 
phạm pháp luật và các tệ nạn xã 
hội, do vậy tình hình an ninh trật 
tự trên địa bàn được giữ vững và ổn 

định. Chính vì vậy, phong trào của 
UBMTTQVN xã Gio Sơn năm 2014 
đạt được nhiều kết quả đáng phấn 
khởi và được Đảng uỷ, chính quyền 
ghi nhận và đánh giá cao.
Cũng giống như bao người con của 
quê hương Gio Linh chịu thương, 
chịu khó, không ngừng lao động 
sáng tạo và cống hiến cho xã hội, 
bản thân chị luôn tìm cho mình 
một lối sống giản dị, tận tâm với 
công việc, giữ gìn đạo đức trong 
sáng, mẫu mực, gắn bó hết mình 
với nhiệm vụ. Với những cống hiến 
và thành tích đạt được, chị Thuỷ 
xứng đáng là một người cán bộ 
Mặt trận mẫu mực và nhiệt huyết, 
dám nghĩ dám làm, dám chịu trách 
nhiệm và luôn cố gắng hết mực cho 
sự đi lên của xã Gio Sơn. Chị đã vinh 
dự được UBMTTQVN tỉnh Quảng 
Trị tặng bằng khen năm 2014 cho 
những nỗ lực và kết quả đạt được 
của mình.

giải Nhì. Câu lạc bộ TDTT KP3 
luôn tích cực tham gia các môn 
thi đấu do thị và phường tổ chức. 
Năm 2013, đạt giải Nhất toàn 
đoàn trong Hội thao của phường.
Ngoài ra ông Lớn còn tích cực 
vận động nhân dân thực hiện Chỉ 
thị 27 của Bộ Chính trị về việc 
tang, cưới, hỏi, lễ hội. Các hoạt 
động trên nhân dân chấp hành 
tốt theo quy ước của khu phố, tổ 
chức lành mạnh, tiết kiệm, không 
mất trật tự phù hợp với phong tục 
tập quán và hoàn cảnh từng gia 
đình. Ban Chấp lệnh và đội Âm 

công khu phố phục vụ tốt khi có 
đám tang xảy ra.
Với lòng nhiệt tình của người 
Trưởng ban công tác Mặt trận 
khu phố, Ông Nguyễn Lớn được 
Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị 
tặng Giấy khen vì đã có thành tích 
xuất sắc trong công tác mặt trận 
giai đoạn 2009 - 2013. Ông được 
cấp ủy, chính quyền địa phương 
đánh giá là một cán bộ công tác 
mặt trận mẫn cán, trách nhiệm và 
nhiệt tình trong công việc; thẳng 
thắn đấu tranh, dám nói, dám 
làm, dám chịu trách nhiệm trước 

chi bộ, trước nhân dân.
 Mặt trận KP3 phường 3 thị xã 
Quảng Trị, 20 năm liền (1995 - 
2015) được cấp trên công nhận là 
“khu phố văn hoá”, được UBND 
thị xã Quảng Trị tặng Giấy khen 
vì đã có thành tích 20 năm thực 
hiện Cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hoá ở khu dân cư” giai đoạn 
1995-2015.  KP3 còn là một 
trong những khu phố điển hình 
về phong trào quần chúng bảo vệ 
an ninh Tổ quốc của phường và 
thị xã Quảng Trị.

GƯƠNG SÁNG CÁN BỘ MẶT TRẬN...

27 

(Tiếp theo trang 25)



VĂN HÓA VĂN NGHỆ

Không ai rõ người Việt ta bắt đầu ăn 
tết từ bao giờ nhưng ai cũng biết 
cứ mỗi độ xuân về khi hoa đào, 

hoa mai mới khoe những sắc nụ đầu tiên 
thì hết thảy mọi người  đều háo hức đón 
Tết đến. Tết không chỉ là dịp để người ta 
“ăn tết”, “chơi tết” mà quan trọng hơn đó 
còn là cơ hội để mọi người cùng tề tựu bên 
đại gia đình, thắp cho ông bà, tổ tiên nén 
hương, thăm hỏi lẫn nhau sau một năm 
làm ăn xa cách 
Tết xưa
Những ngày giáp tết,  khung cảnh chợ búa, 
phố phường tràn ngập những sắc màu sặc 
sỡ chào đón mừng xuân, hàng hóa với đủ 
mẫu mã, chủng loại được bày bán khắp 
nơi như: hoa, cây cảnh, kẹo mứt, bánh trái. 
Khi Tết đến - Xuân về không chỉ có trẻ con 
mà người lớn cũng không khỏi náo nức…. 
Nghĩ về Tết xưa, tôi còn nhớ như in trong cái 
tiết trời se lạnh của tiết lập xuân, háo hức 
theo mẹ đi chợ sắm đồ Tết quả là một cảm 
giác hạnh phúc đến khó tả. Phiên chợ ngày 
tết đông đúc, nhộn nhịp cảnh bán mua.Cái 
không khí tết len lỏi khắp phố phường, hiển 
diện qua tấm áo mới của trẻ thơ, tấm khăn 
quàng của người già và cả nét vui, mừng lẫn 
lo âu của người lớn.           
Rồi từng ngày cuối đông chạm chạp trôi đi 
trong con mắt chờ đợi của lũ trẻ thơ. Và, 
từng ngày sau đó cái không khí Tết càng 
trở nên nhộn nhịp. Mỗi thành viên trong 
gia đình đều có một nhiệm vụ riêng, trong 
khi đó mẹ tôi vẫn đều đặn đi chợ và mua 
về không biết bao nhiêu là lá dong, gạo 
nếp, mắm, muối, dưa, hành…Cứ sau mỗi 
phiên chợ mẹ lại ngồi nhẩm tính xem còn 
thiếu đủ thứ gì để còn mua cho kịp. Người 
Việt ta vẫn thường quan niệm “thiếu thì 
thiếu cả năm chứ không ai thiếu ba ngày 
Tết”. Chính vì vậy họ phải lo sắm cho thật 
chu tất trước hết là để thờ cúng ông bà, tổ 
tiên sau đó là để thiết đãi anh em, bạn bè. 
Và sâu xa hơn nữa là để cầu chúc cho cả 
năm sau khi nào cũng dư dả, đầy đủ… 
Chiều 30 Tết là một khoảng thời gian hết 
sức quan trọng và có ý nghĩa đối với người 
Việt, mọi người tề tựu về bên đại gia đình 

của mình cùng rước ông bà, tổ tiên về ăn 
Tết, cùng ăn bữa cơm tất niên chung vui. 
Đây là mốc thời gian đánh dấu những ngày 
lễ Tết chính thức được bắt đầu. Đêm 30 
Tết, cả nhà quây quần bên nồi bánh chưng 
cùng chờ đợi thời khắc giao thừa, lũ trẻ 
con thì chăm chú lắng nghe bà kể chuyện 
bánh chưng, bánh giầy mà quên đi giấc ngủ 
thường nhật. Và, cuối cùng thì cái thời khắc 
giao thừa thiêng liêng ấy cũng đã đến, năm 
mới, xuân mới cũng đã sang, ông bà phát 
cho con cháu tiền lì xì mừng tuổi đầu năm, 
ai hay chữ nghĩa thì khai bút, còn lại thì đi 
hái lộc, xin lộc đầu năm… 
Tết xưa là vậy nhưng Tết nay đã khác lắm 
rồi. Đồ ăn, thức uống thường ngày có thiếu 
gì đâu, kẹo mứt, bánh chưng khi nào mà 
chẳng có trong siêu thị. Chợ búa, hàng hóa 
thì bán quanh năm, suốt tháng, Tết cũng 
không nghỉ thì cần gì phải mua nhiều, nấu 
những món để lâu. Họa chăng ba ngày Tết 
người ta có thêm chút thời gian để bày đặt 
làm những món phức tạp, cầu kì… 
Tết nay đã khác lắm rồi…           
Vẫn bánh chưng đấy, kẹo mứt đấy…nhưng 
có ai tự làm ra đâu. Một trăm người trẻ 
dù nông thôn hay thành thị thì chắc chắn 

phải có ít nhất trên chín mươi người biết sử 
dụng thành thạo internet, nhưng cũng trăm 
người ấy chưa chắc đã có người nào biết gói 
bánh chưng chứ chưa nói biết làm những 
thứ bánh phức tạp ngày Tết khác. Âu cũng 
buồn vì Việt Nam ta là nước nông nghiệp 
thuần túy, dân sinh ra bên luống cày, lớn 
lên bên bếp lửa mà không biết những công 
việc vừa rất cơ bản nhưng cũng rất thiêng 
liêng kia. Tết ngày nay chỉ thấy thiên hạ bàn 
nhiều đến chuyện thưởng Tết, nghỉ Tết là 
chính, cái Tết đúng nghĩa ngày xưa đã biến 
đổi rất nhiều, ngay cả cái lễ nghĩa ngày Tết 
cũng bị đảo lộn lên cả. Chắc có lẽ cái thời nó 
tạo cái thế, cái quan hệ nó chi phối cái ứng 
xử của cá nhân…
Dẫu biết rằng cuộc sống có nhiều sự thay 
đổi và con người cũng phải biến đổi để thích 
ứng. Nhưng có lẽ Tết là một thứ gì đó hết 
sức đặc biệt cần bảo nguyên, Tết ngoài là 
dịp để người ta nghỉ ngơi, ăn uống nó còn là 
cơ hội để anh, em họ hàng tề tựu và thăm 
hỏi lẫn nhau, là ngày lễ lớn để tri ân tiên 
tổ.Và, nó còn là dịp để tổ chức các lễ hội, 
nghi thức truyền thống xưa. Tết người Việt 
từ ngàn xưa là vậy…

TẢN MẠN VỀ 

Tết Xưa...Tết Nay
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