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LỜI MỞ ĐẦU 

 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự 

nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các 

cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, ngƣời 

Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài. 

Trải qua biết bao khó khăn, thử thách khắc nghiệt, qua nhiều lần thay đổi 

tên gọi khác nhau: Từ Hội phản đế Đồng minh là hình thức đầu tiên của Mặt trận 

Dân tộc thống nhất, dƣới sự lãnh đạo của Đảng, thành lập tháng 11 năm 1930, 

đến Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dƣơng, Mặt trận Thống nhất Dân chủ 

Đông Dƣơng (gọi tắt là Mặt trận Dân chủ Đông Dƣơng), Mặt trận Dân tộc 

Thống nhất phản đế Đông Dƣơng,Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội (gọi tắt là 

Việt Minh), Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Hội Liên Việt), Mặt 

trận Việt Minh và Hội Liên Việt hợp nhất thành Mặt trận Liên Việt, đến năm 

1977 thống nhất ba tổ chức Mặt trận Dân tộc Thống nhất, Mặt trận Dân tộc Giải 

phóng miền Nam Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Dân chủ và Hòa bình Việt Nam 

thành một tổ chức Mặt trận rộng rãi và thống nhất ở Việt Nam là Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, đến nay, Mặt trận Tổ  quốc Việt Nam đã trải qua 90 năm lịch sử 

hình thành và phát triển, với những thành tựu và đóng góp vô cùng to lớn đối với 

sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trƣớc đây, cũng nhƣ trong công cuộc xây 

dựng, bảo vệ và phát triển đất nƣớc theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa hiện nay. 

Tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên chặng đƣờng xây 

dựng và phát triển suốt 90 năm qua đã viết nên những trang sử vàng chói lọi 

trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam. 

“Biên niên sự kiện lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2001- 2014)” là 

một sản phẩm khoa học hoàn chỉnh, là căn cứ quan trọng để biên soạn Lịch sử 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tập sách này đƣợc viết từ năm 2001, mở đầu bằng 

sự kiện Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp đoàn đại biểu Ủy 

ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thƣơng Nhân dân Trung Quốc từ ngày 14-

01 đến ngày 17-01-2001, cho đến ngày sự kiện ngày 31-12-2014, Ủy ban Trung 

ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ƣơng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 

Nam thống nhất ban hành Chƣơng trình phối hợp góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu 

Quốc hội khóa XIV và nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-

2021. 

Cuốn sách đƣợc biên soạn dựa trên những nguồn tài liệu tin cậy, có giá trị, 

đƣợc khai thác từ Trung tâm lƣu trữ Quốc gia, lƣu trữ Trung ƣơng Đảng, lƣu trữ 

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các sách, báo, tài liệu khác. Đối với từng sự 

kiện đều đƣợc ghi rõ xuất xứ nguồn tƣ liệu để thuận lợi cho việc kiểm chứng 

thông tin. 



 

 

Vì khuôn khổ có hạn, nội dung cuốn sách nhằm phục dựng lại tƣơng đối 

toàn diện, đầy đủ, chính xác, có hệ thống về các sự kiện lịch sử về tổ chức và 

hoạt động của Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hoạt động 

chủ yếu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trong cả nƣớc trên 

tất cả các lĩnh vực hoạt động rất phong phú, có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam trong giai đoạn lịch sử này. Việc mô tả các sự kiện phải đảm bảo tính 

khách quan, không bình luận sự kiện. Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh 

nghiệm quý báu nhằm nâng cao chất lƣợng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, góp phần củng cố, phát triển tổ chức Mặt trận nói riêng và hệ 

thống chính trị ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội 

nhập quốc tế. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong nghiên cứu, biên soạn cuốn sách, các 

tác giả nhận thấy rằng cuốn sách này vẫn còn có những hạn chế, khiếm khuyết 

và rất mong nhận đƣợc sự chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam qua các thời kỳ, sự đóng góp ý kiến của các nhà khoa học và bạn đọc 

để nâng cao hơn nữa chất lƣợng cuốn sách. 

Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn, các tác giả đã nhận đƣợc sự chỉ đạo 

của Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự đóng 

góp ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời 

kỳ, sự giúp đỡ của các phòng, ban, Trung tâm Bồi dƣỡng cán bộ và Nghiên cứu 

khoa học của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các trung tâm lƣu trữ, các thƣ viện,... 

đã đóng góp nhiều công sức trong việc cung cấp tƣ liệu, biên tập công trình này. 

                              

CHỦ BIÊN 

TS. Nguyễn Hữu Dũng 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam
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NĂM 2001 

 

Ngày 14 đến ngày 17-1-2001: Đoàn đại biểu Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính 

trị hiệp thƣơng Nhân dân Trung Quốc thăm Việt Nam 

Nhận lời mời của Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Đoàn 

đại biểu Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thƣơng nhân dân Trung Quốc do Phó 

Chủ tịch Hoắc An Đông dẫn đầu đã sang thăm Việt Nam. Đoàn đã vào viếng Lăng Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Ngƣời, thăm Văn Miếu Quốc Tử giám (Hà 

Nội). Đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam do ông 

Trần Văn Đăng, Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam dẫn đầu. Hai bên đã 

thông báo cho nhau về tình hình hoạt động của MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc 

Trung Quốc trong thời gian qua và vui mừng thấy rằng trên cơ sở quan hệ hợp tác hữu 

nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp theo phƣơng châm “Láng 

giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”.  

     Thông tin công tác Mặt trận, số 1-2001 

 

Ngày 15 đến ngày 17-2-2001: Hội nghị lần thứ 3 Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam khóa V  

Hội nghị họp tại thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Phạm Thế Duyệt tham dự và chủ trì Hội nghị; Tham dự hội nghị còn có các 

đồng chí:  Phan Văn Khải, Ủy viên Thƣờng vụ Bộ Chính trị, Thủ tƣớng Chính phủ, 

Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thƣ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đại 

diện một số Bộ, ban, ngành. Hội nghị đã nghe Thủ tƣớng Phan Văn Khải, thay mặt Chính 

phủ, thông báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2000 của đất nƣớc, những giải pháp thực 

hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2001 và sự phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. Hội nghị đã: 1) Góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính 

trị trình Đại hội IX của Đảng; 2) Nhất trí thông qua Báo cáo về tình hình công tác năm 

2000, chƣơng trình phối hợp thống nhất hành động năm 2001 và báo cáo chuyên đề “Mặt 

trận Tổ quốc với việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân”; 3) Hội 

nghị đã nhất trí thông qua một số vấn đề nhân sự do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam đề ra. 

Báo Đại đoàn kết, số 15-2001, ngày 21-2-2001 

 

Ngày 9-3-2001: Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí 

Minh tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị định của Chính phủ về thi hành 

Luật MTTQ Việt Nam 

Ngày 9-3, Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh 

đã họp với lãnh đạo các đoàn thể, ban ngành thành viên để góp ý kiến vào dự thảo 
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Nghị định của Chính phủ quy định thi hành Luật MTTQ Việt Nam. Nhiều ý kiến tham 

gia vào mảng hoạt động giám sát của Mặt trận, cần quy định cụ thể hơn về phạm vi, 

quyền hạn giám sát của MTTQ để đảm bảo dân biết, dân bàn, dân kiểm tra. Về kinh 

phí hoạt động của Mặt trận, các đại biểu cho rằng nên để Quốc hội phân bổ thì mới phù 

hợp với chức năng, vai trò của MTTQ Việt Nam. Về nội dung đối ngoại nhân dân, các 

đại biểu đề nghị dự thảo Nghị định cần mở rộng phạm vi, đối tƣợng đến các Mặt trận 

và đến từng ngƣời dân để ngƣời nƣớc ngoài và Việt kiều có điều kiện hiểu chính xác 

hơn về tình hình kinh tế - xã hội nƣớc nhà. 

Báo Đại đoàn kết, số 21-2001, ngày 14-3-2001 

 

Ngày 11-3-2001: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt dự kỷ niệm 50 năm ngày ra số báo Nhân dân đầu tiên và đón nhận danh 

hiệu Anh hùng Lao động tại Hà Nội. 

Cùng dự lễ kỷ niệm có Cố vấn Đỗ Mƣời,  Phó Chủ tịch nƣớc CHXHCN Việt 

Nam Nguyễn Thị Bình, Phó Thủ tƣớng Chính phủ Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Quốc 

hội Mai Thúc Lân và đại diện một số báo nƣớc ngoài tại Việt Nam. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt bày tỏ sự vui mừng trƣớc những thành tựu 50 năm qua Báo Nhân dân đã đạt 

đƣợc; đồng thời khẳng định: Báo Nhân dân luôn là một tờ báo uy tín, thể hiện tiếng nói 

của Đảng, của nhân dân và mong toàn thể cán bộ, phóng viên, viên chức của Báo luôn 

không ngừng bồi dƣỡng tri thức, để nâng cao uy tín và đóng góp  của Báo Nhân dân 

vào sự nghiệp xây dựng đất nƣớc. 

Báo Đại đoàn kết, số 21-2001, ngày 14-3-2001 

 

Ngày 13 đến ngày 16-3-2001: Đoàn Đại biểu Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang và tỉnh  Hà Giang 

Ông Lê Minh Hiển, Ủy viên Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

dẫn đầu Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam làm việc với hai tỉnh 

Tuyên Quang và Hà Giang để kiểm tra tình hình triển khai công tác Mặt trận năm 

2001.  Tại buổi làm việc, Ban thƣờng trực MTTQ hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang 

đã báo cáo với Đoàn về tình hình triển khai công tác Mặt trận năm 2001, những thuận 

lợi và khó khăn, cũng nhƣ những kiến nghị về một số hạn chế cần khắc phục để công 

tác Mặt trận ngày càng có hiệu quả cao, tiếp tục góp phần mở rộng và tăng cƣờng khối 

đại đoàn kết các dân tộc. Ông Lê Minh Hiển nhấn mạnh: Các địa phƣơng cần bám sát 5 

chƣơng trình do Hội nghị lần thứ 3 (khóa V) Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đề 

ra để vận dụng vào thực tế của địa phƣơng mình. 

Báo Đại đoàn kết, số 23-2001, ngày 21-3-2001 
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Ngày 28-3 đến ngày 1-4-2001: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Phạm Thế Duyệt thăm, làm việc tại các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt thăm và làm 

việc tại các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc. Chủ tịch Phạm Thế Duyệt biểu dƣơng 

những cố gắng của các địa phƣơng để phát triển kinh tế - xã hội; ổn định đời sống của 

đồng bào. Lắng nghe chia sẻ của đồng bào, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt thông cảm trƣớc 

những khó khăn của đồng bào và cũng bày tỏ mong muốn đồng bào luôn tin tƣởng vào 

sự lãnh đạo của Đảng, không để bị các đối tƣợng xấu lợi dụng phá rối trật tự, gây mất 

đoàn kết dân tộc; đồng bào cùng nhau xây dựng khối Đại đoàn kết các dân tộc. 

      Báo Đại đoàn kết, số 27-2001, ngày 4-4-2001 

 

Ngày 23 đến ngày 27-4-2001: Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam tham dự Đại hội đại biểu lần thứ VII Mặt trận  Lào xây dựng đất nƣớc 

Nhận lời mời của Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc, Đoàn 

đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt dẫn đầu đã sang dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ VII của Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc tổ chức tại Thủ đô Viên Chăn (Lào). 

             Thông tin công tác Mặt trận, số 3-2001 

 

Ngày 23 và 24-5-2001: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các chủ trƣơng, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc về biển – đảo 

Tại thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa), Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam phối hợp với Ban Tƣ tƣởng Văn hóa Trung ƣơng tổ chức Hội nghị tuyên 

truyền, phổ biến các chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc về biển 

– đảo cho gần 150 đại biểu lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành, quận, huyện và cơ 

sở có liên quan đến biển – đảo thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam 

Định, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa và Quảng Trị. 

            Thông tin công tác Mặt trận, số 4-2001 

 

Ngày 12-6-2001: Phiên họp giữa Thƣờng trực Chính phủ và Ban Thƣờng 

trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam  

Tại phiên họp giữa Thƣờng trực Chính phủ và Ban Thƣờng trực Đoàn Chủ tịch 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Thủ tƣớng Phan Văn Khải đã kết luận: Cuộc 

vận động ở khu dân cƣ vẫn tiếp tục thực hiện do Mặt trận chủ trì; về tên gọi của cuộc 

vận động Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và các cơ quan hữu quan bàn bạc 

thống nhất. Ngày 13-11-2001 Ban Thƣờng trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam đã có Công văn số 509/2001/MTTW về việc đề nghị thống nhất tên 

gọi cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Về 
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việc này, ngày 29-11-2001 Văn phòng Chính phủ cũng có Công văn số 5803/VPCP-

QHQH và tại cuộc họp ngày 28-9-2001, Bộ Văn hóa-Thông tin và Đoàn Chủ tịch Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã thống nhất nhƣ sau: 

 1. Tên gọi cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhƣ 

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng lần thứ 5 (khóa VIII) đã quyết 

định vẫn đƣợc giữ nguyên. Các Ban chỉ đạo cuộc vận động này từ Trung ƣơng tới cơ 

sở (cấp xã, phƣờng, thị trấn) vẫn do các Ban chỉ đạo đã đƣợc thành lập điều hành; ở 

cấp Trung ƣơng thực hiện theo Quyết định số 235/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ. 

2. Tại các khu dân cƣ (thôn, làng, ấp, bản, phun, sóc, khu phố… dƣới cấp quản 

lý của xã, phƣờng) thống nhất tên gọi cuộc vận động là: “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa ở khu dân cư” để thuận lợi cho việc xây dựng các tiêu chuẩn thi đua 

và thống nhất do Mặt trận Tổ quốc cấp xã, phƣờng quản lý, chủ trì cuộc vận động để 

nối tiếp trƣớc đây. 

           Thông tin công tác Mặt trận, số 9-2001 

 

Ngày 19-6-2001, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp Đoàn Hội Thánh Tin lành Việt Nam 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã thân mật 

tiếp Mục sƣ Phan Xuân Thiều, Hội trƣởng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) 

và 6 đại biểu trong Ban trị sự nhân dịp đoàn ra thăm Hà Nội và làm việc với các cơ 

quan chức năng ở Trung ƣơng. 

Thay mặt đoàn, Mục sƣ  Phan Xuân Thiều trân trọng cảm ơn Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam và Chủ tịch Phạm Thế Duyệt đã giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để 

Đại hội Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) thành công tốt đẹp và cho biết: 

Hiện nay, Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) có khoảng 50 vạn tín đồ (phần 

lớn ở các tỉnh phía Nam) đang “sống phúc âm phụng sự Thiên chúa, phục vụ Tổ quốc, 

dân tộc”. Mục sƣ hứa với Chủ tịch Phạm Thế Duyệt sẽ chăm lo tốt cho khối Đại đoàn 

kết toàn dân, vận động các tín đồ nỗ lực tăng gia sản xuất, thực hiện tốt những chủ 

trƣơng chính sách của Đảng, Nhà nƣớc, MTTQ Việt Nam. 

Báo Đại đoàn kết, số 50-2001, ngày 23-6-2001 

 

Ngày 26-6-2001, Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam do Tổng 

thƣ ký Padabsenguota dẫn đầu sang thăm MTTQ Việt Nam 

 Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng  MTTQ Việt Nam Trần Văn Đăng, Ủy viên 

Thƣờng trực Nguyễn Tiến Võ thân mật tiếp đoàn. Ngài Tổng Thƣ ký  Padabsenguota  

thông báo về  những nội dung hoạt động của đoàn đại biểu Hội hữu nghị Ấn – Việt tại 

Việt Nam và cho biết trung tuần tháng 8 tới Hội Hữu nghị Việt - Ấn sẽ tổ chức đợt 

triển lãm, hạ tuần tháng 11 sẽ tổ chức liên hoan văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam. Tổng thƣ 
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ký Trần Văn Đăng ca ngợi tình cảm sâu nặng giữa hai dân tộc Việt - Ấn do Chủ tịch 

Hồ Chí Minh và cố Thủ tƣớng Nêru đặt nền móng suốt thế kỷ qua. MTTQ Việt Nam sẽ 

tích cực hoạt động nhằm phát triển mối quan hệ tốt đẹp đó. Tổng Thƣ ký Trần Văn 

Đăng đề nghị Hội Hữu nghị Ấn – Việt cần có những hoạt động cụ thể, thƣờng xuyên 

hơn nữa để làm cầu nối cho các nhà doanh nghiệp hai nƣớc hiểu đƣợc tiềm lực của 

nhau, từ đó thúc đẩy sự hợp tác có hiệu quả hơn về lĩnh vực kinh tế và khoa học. 

Báo Đại đoàn kết, số 52-2001, ngày 30-6-2001 

 

Ngày 27-6-2001, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp Đoàn đại biểu tù chính trị yêu nƣớc tỉnh Gia Lai đến thăm cơ quan 

MTTQ Việt Nam. 

Cụ Ngô Sỹ, Ủy viên Thƣờng vụ Hội Những ngƣời tù chính trị tỉnh Gia Lai báo 

cáo với Chủ tịch Phạm Thế Duyệt về tình hình đời sống, hoạt động của hội viên và cho 

biết Hội đã quy tụ đƣợc 3.500 hội viên, đều là những chiến sĩ cách mạng kiên cƣờng bị 

địch giam cầm trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. Nhiều đại biểu đã 

phản ánh với Chủ tịch thực trạng nghèo đói của một bộ phận nhân dân Tây Nguyên, tệ 

nạn quan liêu, tham nhũng của một số cán bộ lãnh đạo đã gây mất lòng tin của nhân 

dân vào Đảng, Chính phủ. Chính sách đối với những ngƣời tù yêu nƣớc, ngƣời có công 

thực hiện còn quá chậm. Ông Nguyễn Quang Trung, Chủ tịch MTTQ xã Gia Tu, huyện 

Chƣ Prông phản ánh với Chủ tịch Phạm Thế Duyệt những khó khăn, vƣớng mắc dẫn 

đến kém hiệu quả của công tác Mặt trận ở vùng sâu, vùng xa.  

Chủ tịch Phạm Thế Duyệt ghi nhận những kiến nghị của các đại biểu và mong 

muốn các vị lão thành cách mạng giúp Đảng sửa chữa những nhƣợc điểm để xây dựng 

Đảng thực sự trong sạch, thƣờng xuyên giám sát và kịp thời phản ánh với Đảng. 

Báo Đại đoàn kết, số 52-2001, ngày 30-6-2001 

 

Ngày 30-6-2001: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt thăm các cơ sở kinh tế liên doanh, kinh tế tƣ nhân tại huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 

Tại công ty liên doanh Orion Hanel, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Phạm Thế Duyệt vui mừng trƣớc sự phát triển bền vững của công ty, sự lớn mạnh 

của đội ngũ lao động Việt Nam. Với thu nhập bình quân 152USD/1 tháng, 1.298 lao 

động Việt Nam tại công ty liên doanh Orion Hanel đƣợc đào tạo nâng cao tay nghề, 

tích cực tham gia phong trào của công đoàn công ty. 

Tới thăm công ty Ladoda, một doanh nghiệp tƣ nhân chuyên sản xuất túi, cặp, ví 

da, đƣợc thành lập từ năm 1991. Chủ tịch Phạm thế Duyệt đánh giá cao hiệu quả kinh 

tế - xã hội của công ty. Với doanh thu xấp xỉ 10 tỷ đồng/năm, Ladoda đã tạo công ăn 

việc làm cho hàng ngàn lao động trên địa bàn. Đặc biệt, Ladoda đã tạo dựng đƣợc hệ 
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thống các tổ hợp sản xuất tại 4 làng quanh vùng. Ladoda có 200 máy khâu thì làng 

Kiêu Kỵ - làng phát triển sản xuất mạnh nhất, có tới 2.500 máy khâu. 

Báo Đại đoàn kết, số 53-2001, ngày 4-7-2001 

 

Ngày 1-7-2001: Ủy ban MTTQ tỉnh Cần Thơ đón nhận Huân chƣơng Độc 

lập hạng Ba. 

Huân chƣơng Độc lập hạng Ba do Nhà nƣớc tặng thƣởng Ủy ban MTTQ tỉnh 

Cần Thơ về thành tích xuất sắc trong công tác vận động quần chúng từ năm 1996 đến 

năm 2000. Ông Trần Minh Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cần Thơ cũng 

vinh dự đƣợc Chủ tịch nƣớc CHXHCN Việt Nam tặng thƣởng Huân chƣơng Lao động 

hạng Nhì về thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 1996-2000.  

         Báo Đại đoàn kết, số 53-2001, ngày 4-7-2001 

 

Ngày 3-7-2001: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp Tổng Bí thƣ Đảng Cộng sản Hy Lạp Aleka Papariga  

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã thân mật 

tiếp Tổng Bí thƣ Đảng Cộng sản Hy Lạp Aleka Papariga và các thành viên trong đoàn. 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt đã giới thiệu với Đoàn về cơ cấu tổ chức, sự ra 

đời, các bƣớc lớn mạnh của MTTQ Việt Nam và các thành tựu mà Mặt trận MTTQ 

Việt Nam đã đạt đƣợc kể từ khi thành lập đến nay. Chủ tịch Phạm Thế Duyệt còn nêu 

lên một số bài học mà MTTQ Việt Nam đã đúc kết đƣợc trong cuộc đấu tranh giải 

phóng dân tộc và xây dựng đất nƣớc. Chủ tịch Phạm Thế Duyệt và Tổng Bí thƣ Aleka 

Papariga đã trao đổi một số ý kiến về tình hình quốc tế, về phong trào Cộng sản ở Hy 

Lạp và trên thế giới. 

Báo Đại đoàn kết, số 54-2001, ngày 7-7-2001 

 

Ngày 3-7-2001: Kết luận của Thủ tƣớng Phan Văn Khải tại cuộc họp liên 

tịch với Ban thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. 

Ngày 12-6-2001, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tƣớng Phan Văn Khải đã có 

cuộc họp liên tịch với Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam nhằm đánh giá tình hình 

phối hợp công tác của Chính phủ với MTTQ Việt Nam, đồng thời bàn bạc trao đổi, 

tháo gỡ những khó khăn về cơ chế, chính sách… tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ Việt 

Nam triển khai tốt phong trào vận động nhân dân tham gia xây dựng củng cố chính 

quyền, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp sắp tới.  

Sau khi nghe báo cáo, Thủ tƣớng Phan Văn Khải kết luận: Thủ tƣớng Chính phủ 

tán thành với nội dung các vấn đề do Ban Thƣờng trực Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam nêu ra tại hội nghị và đánh giá cao những kết quả hoạt động 
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của MTTQ Việt Nam thời gian qua. Thủ tƣớng Chính phủ sẽ chỉ đạo các Bộ, ngành và 

Ủy ban Nhân dân các cấp phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban MTTQ các 

cấp hoàn thành chƣơng trình của mình. 

Về các đề nghị của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Thủ tƣớng Phan Văn 

Khải đồng ý 10 vấn đề nêu ra trong Hội nghị đặt ra. Văn phòng Chính phủ sẽ thông 

báo tới các Bộ, ngành, địa phƣơng và MTTQ Việt Nam thực hiện. 

Báo Đại đoàn kết, số 55-2001, ngày 11-7-2001 

 

Ngày 9-7-2001: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành Hƣớng dẫn 

bổ sung Thông tƣ liên tịch số 3/2000/TTLT/BTP-BVHTT-BTVUBTƢMTTQVN 

về việc xây dựng và thực hiện hƣơng ƣớc, quy ƣớc của làng, bản, thôn, ấp, cụm 

dân cƣ.  

Ngày 31-3-2000, Bộ Tƣ pháp phối hợp với Bộ Văn hóa -Thông tin và Ban 

Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành Thông tƣ liên tịch số 

03/2000/TTLT/BTP-BVHTT-BTVUBTƢMTTQVN hƣớng dẫn việc xây dựng và thực 

hiện hƣơng ƣớc, quy ƣớc của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cƣ.  

Sau hơn một năm triển khai thực hiện, việc xây dựng và thực hiện Hƣơng ƣớc, 

Quy ƣớc đã có bƣớc phát triển cả về số lƣợng và chất lƣợng. Tại nhiều địa phƣơng, 

Hƣơng ƣớc, Quy ƣớc mới đã có những quy định phù hợp với pháp luật, góp phần phát 

huy thuần phong mỹ tục, đề cao chuẩn mực đạo lý và đạo đức truyền thống của dân 

tộc, hỗ trợ cho việc quản lý nhà nƣớc, phát huy tính tự quản của cộng đồng.  

Trong nhiều bản Hƣơng ƣớc, Quy ƣớc đã có những quy định thực hiện chính 

sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Tuy mức độ và cách thể hiện có khác nhau giữa 

các cộng đồng dân cƣ, nhƣng những quy định này bƣớc đầu đã góp phần vào việc thực 

hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình ở cơ sở. 

Tuy nhiên, qua nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tình hình thực tế tại một số tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ƣơng cho thấy, những quy định khuyến khích và không 

khuyến khích việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trong Hƣơng 

ƣớc, Quy ƣớc còn sơ sài, thiếu tính khả thi, có những nội dung chƣa phù hợp với quy 

định của pháp luật. Một số địa phƣơng chƣa hƣớng dẫn để cộng đồng làng, bản đƣa nội 

dung này vào Hƣơng ƣớc, Quy ƣớc. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 5-2001 

 

Ngày 13 đến ngày 15-7-2001, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Phạm Thế Duyệt thăm và làm việc tại tỉnh An Giang và tỉnh Trà Vinh 

Tại buổi làm việc với các tỉnh An Giang và Trà Vinh, Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt bày tỏ sự vui mừng vì đời sống kinh tế - xã 

hội từng bƣớc đƣợc cải thiện rõ rệt, đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào đƣợc bảo 
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tồn và phát triển, chăm lo; nhân dân tích tham gia các phong trào kinh tế - xã hội của 

địa phƣơng. Chủ tịch Phạm Thế Duyệt mong rằng: Nhân dân luôn tin tƣởng vào sự 

lãnh đạo của Đảng; đoàn kết, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào yêu 

nƣớc do MTTQ Việt Nam khởi xƣớng để xây dựng tỉnh nhà giàu mạnh. 

Báo Đại đoàn kết, số 57-2001, ngày 18-7-2001 

 

Ngày 11 và 12-7-2001: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Hội ngƣời cao 

tuổi Việt Nam 

Tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Hội ngƣời cao tuổi Việt Nam 

đã họp. Đến dự có đồng chí Trƣơng Quang Đƣợc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trƣởng ban 

Dân vận Trung ƣơng; Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

và hơn 300 đại biểu tiêu biểu cho gần 6 triệu hội viên trong cả nƣớc. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ƣơng Hội Ngƣời cao tuổi Việt Nam khóa 

II (nhiệm kỳ 2001-2006) gồm 85 vị. Ông Vũ Oanh đƣợc bầu làm Chủ tịch Ban Chấp 

hành Trung ƣơng Hội Ngƣời cao tuổi Việt Nam. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 5-2001 

 

Ngày 12-7-2001: Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

ban hành Quyết định số 205/QĐ-MTTQ về Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội 

đồng Tƣ vấn Dân chủ pháp luật Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam.  

Theo đó, Hội đồng Tƣ vấn Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam là một tổ chức tƣ vấn giúp Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thƣờng trực nghiên 

cứu, kiến nghị với các cơ quan của Đảng, Nhà nƣớc trong việc xây dựng Nhà nƣớc 

pháp quyền XHCN Việt Nam, xây dựng chính sách, pháp luật, giám sát hoạt động của 

cơ quan Nhà nƣớc, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức Nhà nƣớc và việc thực hiện dân 

chủ hóa đời sống xã hội. 

Quy chế đã xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Hội đồng. Bản Quy chế cũng 

quy định rõ quan hệ phối hợp giữa Hội đồng Tƣ vấn Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam với các Hội đồng Tƣ vấn khác thuộc Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam. 

Báo Đại đoàn kết, số 58-2001, ngày 21-7-2001 

Ngày 19-7-2001: Hội nghị MTTQ Việt Nam cụm các tỉnh miền Đông Nam 

Bộ 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt chủ trì hội nghị 

MTTQ Việt Nam cụm các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Tham dự hội nghị còn có các ông: 

Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thƣ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Lê 

Hoàng Quân, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Bí thƣ Tỉnh ủy Đồng Nai, các ông Lê Truyền 
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và Lê Minh Hiển, Ủy viên Thƣờng trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam. 

Sau khi nghe đại biểu các tỉnh báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc 

phòng trên địa bàn, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt bày tỏ niềm vui khi toàn khu vực đã 

đóng góp 60% tổng thu ngân sách của cả nƣớc và mong muốn các tỉnh tiếp tục phát 

huy thế mạnh của tỉnh để góp phần phát triển kinh tế-xã hội đất nƣớc 

      Báo Đại đoàn kết, số 58-2001, ngày 21-7-2001 

 

Ngày 20-7-2001, Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ thành phố Hải Phòng tổ 

chức Hội nghị tổng kết 10 năm (1991-2001) công tác thanh tra nhân dân xã, 

phƣờng, thị trấn. 

 Trong 10 năm (1991-2001), Ban Thanh tra Nhân dân các xã, phƣờng, thị trấn đã 

phát hiện và kiến nghị với chính quyền xem xét giải quyết 13.796 vụ việc, thu hồi tài 

sản cho Nhà nƣớc, tập thể và cá nhân hàng tỷ đồng, hàng nghìn tấn thóc, hàng vạn m
2
 

đất sử dụng không đúng mục đích, cấp sai thẩm quyền… Ban Thanh tra Nhân dân đã 

phối hợp với các đoàn thể, tổ chức xã hội giải quyết tốt các vụ việc mâu thuẫn trong 

nội bộ nhân dân, góp phần hạn chế đơn thƣ khiếu nại, tố cáo vƣợt cấp. Công tác thanh 

tra nhân dân ở cơ sở đã thực sự phát huy đƣợc quyền làm chủ của nhân dân, vai trò 

giám sát của Mặt trận trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày 

càng vững mạnh. 

Báo Đại đoàn kết, số 59-2001, ngày 25-7-2001 

 

Ngày 22-7-2001: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt thăm và làm việc tại tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai. 

Tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Lãnh đạo 

các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai đã báo cáo với Chủ tịch Phạm Thế Duyệt về tình hình 

triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX: Đa dạng hóa công tác vận 

động quần chúng tăng cƣờng khối đại đoàn kết toàn dân về việc thực hiện chính sách 

dân chủ, tôn giáo và việc đẩy mạnh, nâng cao chất lƣợng trong cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cƣ”…  

Trong chuyến công tác, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt đã đến thăm: Hội đồng 

Chƣởng quản Hội Thánh Cao đài Tây Ninh; Khu di tích lịch sử Trung ƣơng Cục miền 

Nam; Khu di tích lịch sử Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam; Thăm và 

tặng quà cho gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Xăng tại xã Thạnh Tây, gia 

đình anh thƣơng binh 1/4 Đinh Văn Lâm tại thị trấn Tân Biên; Ủy ban Đoàn kết Công 

giáo tỉnh Đồng Nai … 

Báo Đại đoàn kết, số 59-2001, ngày 25-7-2001 
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Ngày 24-7-2001, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt thăm, làm việc tại tỉnh Bình Dƣơng. 

 Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Bình Dƣơng báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã 

hội của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt biểu 

dƣơng những thành tựu đã đạt đƣợc; đồng thời cũng góp những ý kiến về việc quản lý 

kinh tế trong điều kiện công nghiệp phát triển nhanh, chú trọng đến việc chọn cơ cấu 

kinh tế công nghiệp đầu tƣ ít, lợi nhuận cao… 

      Báo Đại đoàn kết, số 60-2001, ngày 28-7-2001 

 

Ngày 30 và 31-7-2001: Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam lần thứ 5. 

 Trong diễn văn khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Phạm Thế Duyệt nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 5 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam diễn ra giữa lúc nhân dân cả nƣớc vui mừng, phấn khởi trƣớc 

sự thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng lần thứ IX, thể hiện ý chí kiên cƣờng và quyết 

tâm lớn lao của cả dân tộc ta trong thời điểm trọng đại bƣớc vào thế kỷ mới và thiên 

niên kỷ mới là phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hội 

nghị tập trung thảo luận chuyên đề “MTTQ Việt Nam và việc thực hiện Nghị quyết 

Đại hội IX”, báo cáo đánh giá tình hình công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và  trọng 

tâm công tác 6 tháng cuối năm 2001. Cho ý kiến về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” do MTTQ Việt Nam chủ trì.  

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tình hình công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và 

trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm. Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã thống nhất cao 

chủ trƣơng lồng ghép nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở 

khu dân cƣ” theo kết luận của Chính phủ, sau buổi họp liên tịch với Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam….  

Hội nghị làm việc đến hết ngày 31-7. Trong lời bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Phạm 

Thế Duyệt khẳng định công tác Mặt trận phải đổi mới mọi mặt để hƣớng về cơ sở, 

hƣớng về nhân dân, các cuộc vận động của Mặt trận trên địa bàn khu dân cƣ đều nhằm 

xây dựng cộng đồng tự quản, lấy sức dân lo cho dân. Mặt trận phải là tiếng nói chung 

thống nhất của các tổ chức thành viên, tiếng nói đầy sức mạnh của nhân dân trƣớc 

Đảng, Chính quyền.  

Báo Đại đoàn kết, số 61, 62-2001, ngày 1, 4-8-2001 

 

Ngày 1 và 2-8-2001, Ủy ban Trung ƣơng MTTQ thành phố Cần Thơ (tỉnh 

Cần Thơ) tiến hành Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ X. 
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Đại hội đánh giá công tác Mặt trận thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 1996-2000 và đề 

ra phƣơng hƣớng nhiệm vụ 2001-2005. Tham dự đại hội có 45 đại biểu đại diện cho hơn 

400.000 nhân dân thành phố Cần Thơ. Đại hội đề ra nhiệm vụ 5 năm (2001-2005): Tiếp 

tục tăng cƣờng khối Đại đoàn kết toàn dân, động viên mọi nguồn lực hoàn thành các 

mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Nhà 

nƣớc pháp quyền của dân, do dân, vì dân; Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cƣ” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa”; Tiếp tục đổi mới về tổ chức và phƣơng thức hoạt động của MTTQ 

thành phố Cần Thơ. Ông Nguyễn Trung Hiếu tiếp tục đƣợc bầu làm Chủ tịch. 

Báo Đại đoàn kết, số 62-2001, ngày 4-8-2001 

 

Ngày 6 đến ngày 11-8-2001: Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam hội đàm với Đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc. 

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu Mặt 

trận Lào xây dựng đất nƣớc do Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, 

Chủ tịch Mặt trận xây dựng đất nƣớc Lào Si sa vạt Kẹo Bun Phăn dẫn đầu, nhân dịp 

đoàn sang thăm chính thức Việt Nam. Sau khi thông báo tình hình kinh tế-xã hội, các 

đại biểu của hai đoàn đã phát biểu, trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận về hai lĩnh 

vực: Tôn giáo và Dân tộc. 

Báo Đại đoàn kết, số 63-2001, ngày 8-8-2001 

 

Ngày 7 đến ngày 9-8-2001: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt 

Nam lần thứ VII 

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VII tổ chức tại Hà 

Nội. Tham dự Đại hội có 381 đại biểu đại diện cho hơn 7 triệu cán bộ, hội viên, thanh 

thiếu niên Chữ thập đỏ các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, nhà hoạt động xã hội của 

61 tỉnh thành trong cả nƣớc. Đại hội đã vui mừng đƣợc đón các đồng chí Đỗ Mƣời, 

nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng, Chủ tịch danh dự Hội chữ thập đỏ 

Việt Nam, Chủ tịch nƣớc Trần Đức Lƣơng, Phó Chủ tịch nƣớc Nguyễn Thị Bình, Chủ 

tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Trƣởng ban Dân vận 

Trung ƣơng Trƣơng Quang Đƣợc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trƣơng Mỹ Hoa, Phó Thủ 

tƣớng Chính phủ Phạm Gia Khiêm và đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, đoàn thể, tổ 

chức xã hội Trung ƣơng và Hà Nội; đại diện của Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lƣỡi 

liềm quốc tế, đại diện Hội Chữ thập đỏ Quốc gia Lào, Campuchia, Mỹ, Bỉ, Pháp, 

Ôxtrâylia, Thụy Điển, các vị trong đoàn ngoại giao, đại diện một số tổ chức quốc tế tại 

Hà Nội. 
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Đại hội đã thảo luận dân chủ, trí tuệ và thống nhất cao với đánh giá những thành 

tựu của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ VII. Từ năm 1995-2001, Hội Chữ thập đỏ 

Việt Nam đã tuyên truyền, vận động trong và ngoài nƣớc đƣợc 2.120 tỷ đồng (vận 

động trong nƣớc chiếm 80%) để góp phần chăm sóc sức khỏe và đời sống nhân dân, 

tăng hơn 6 lần so với nhiệm kỳ V. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 6-2001 

 

Ngày 15-8-2001: Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hội 

đàm với Đoàn đại biểu Mặt trận Dân chủ thống nhất Triều Tiên. 

Tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam do ông Trần 

Văn Đăng, Tổng thƣ ký dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn Đại biểu Mặt trận Dân chủ thống 

nhất Triều Tiên do ông Kang Riêng Hak, Chủ tịch Mặt trận làm Trƣởng đoàn sang 

thăm Việt Nam. Hai bên trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Mặt trận và bàn biện pháp 

tăng cƣờng quan hệ truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa CHXHCN Việt Nam – Cộng 

hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. 

Báo Đại đoàn kết, số 66-2001, ngày 18-8-2001 

 

Ngày 15-8-2001: MTTQ tỉnh Bắc Ninh tiến hành Đại hội lần thứ IX 

MTTQ tỉnh Bắc Ninh tiến hành Đại hội lần thứ IX với sự tham dự của 199 đại 

biểu đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Về dự Đại hội có ông Nguyễn Túc, Ủy 

viên Ban thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, ông Ngô Văn Luật, Bí thƣ 

Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Đại hội đã hiệp thƣơng dân chủ 

cử 43 vị ủy viên đại diện các tổ chức thành viên, nhân sĩ trí thức tôn giáo trong tỉnh 

tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh khóa IX, trong đó có 5 vị đƣợc bầu vào Ban 

thƣờng trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Ông Đặng Đình Hƣu tái cử chức Chủ tịch Mặt trận 

tỉnh Bắc Ninh.  

Báo Đại đoàn kết, số 66-2001, ngày 18-8-2001 

Ngày 15 đến ngày 21-8-2001: Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận 

Dân chủ Thống nhất Tổ quốc Triều Tiên thăm và làm việc tại Việt Nam 

Nhận lời mời của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao 

Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Dân chủ thống nhất Tổ quốc Triều Tiên do Chủ tịch 

Kang Riêng Hak làm Trƣởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Đoàn đã vào 

Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hội đàm với đoàn đại biểu Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam do đồng chí Tổng Thƣ ký Trần Văn Đăng làm Trƣởng đoàn. Hai bên 

đã thông báo thành tựu kinh tế - xã hội và hoạt động của Mặt trận mỗi nƣớc trong thời 

gian qua, trao đổi kinh nghiệm và bàn các biện pháp tăng cƣờng quan hệ hợp tác hữu 

nghị giữa Mặt trận hai nƣớc trong thời gian tới. Đoàn đã thăm tỉnh Nghệ An, thăm quê 

hƣơng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm, làm việc với Ban thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng 
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Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên Huế; thăm di tích văn hóa của thành phố Huế; thăm 

tỉnh Quảng Trị và các di tích lịch sử ở Quảng Trị. 

Đoàn đã trao đổi với một số cán bộ nghiên cứu của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam tìm hiểu về sự ra đời và chặng đƣờng cách mạng vẻ vang của Mặt trận Dân 

tộc Thống nhất Việt Nam và tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận 

dân tộc thống nhất. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 6-2001 

 

Ngày 31-8-2001: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt thăm và làm việc tại tỉnh Thái Bình và tỉnh Nam Định. 

 Sau khi nghe lãnh đạo các tỉnh Thái Bình và tỉnh Nam Định báo cáo tình hình 

chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bản tỉnh 6 tháng đầu năm 2001, Chủ tịch Phạm Thế 

Duyệt ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân các tỉnh đã đạt đƣợc trong thời 

gian qua. Chủ tịch đặc biệt lƣu ý các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể 

cần tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dân thực hiện tốt bổn phận với đạo với đời, tránh 

những việc gây ảnh hƣởng tới khối Đại đoàn kết tôn giáo, dân tộc. 

    Báo Đại đoàn kết, số 70 và số 71-2001, ngày 1-9-2001 

  

Ngày 7-9-2001, Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức họp báo giới 

thiệu tạp chí Mặt trận số xuất bản đầu tiên. 

 Tạp chí Mặt trận là cơ quan ngôn luận chính trị - xã hội của Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam, là diễn đàn để tập hợp, trao đổi thông tin, tổng kết lý luận và kinh 

nghiệm thực tiễn, góp phần bồi dƣỡng, nâng cao quan điểm, nhận thức, nghiệp vụ Mặt 

trận. Tạp chí Mặt trận số đầu tiên (8-2001) đã ra mắt bạn đọc với các chuyên mục: Vấn 

đề - Sự kiện; diễn đàn phát huy sức mạnh đại đoàn kết; Nghiên cứu – trao đổi kinh 

nghiệm thực tiễn; Mặt trận Dân tộc Thống nhất qua các thời kỳ; Việt Nam thế giới…, 

gồm bài viết của các cán bộ Mặt trận, nhân sĩ trí thức, tôn giáo, doanh nhân tiêu biểu 

trong cả nƣớc. 

 Chủ tịch Phạm Thế Duyệt, trong lời nói đầu đăng trên tạp chí số đầu tiên khẳng 

định: Tạp chí phải giúp MTTQ các cấp và đội ngũ những ngƣời làm công tác nghiên 

cứu, lãnh đạo trên các lĩnh vực chính trị - xã hội có liên quan, nâng cao năng lực chỉ 

đạo, điều hành phối hợp và vận động quần chúng thực hiện phong trào hành động cách 

mạng. 

Báo Đại đoàn kết, số 72-2001, ngày 5-9-2001 

 

Ngày 11 đến ngày 25-9-2001: Đoàn cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam sang thăm, nghiên cứu khảo sát tại Chính hiệp Trung Quốc 
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Nhận lời mời của Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thƣơng nhân dân 

Trung Quốc (Chính hiệp), Đoàn cán bộ của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam sang 

thăm và làm việc tại Trung Quốc. Đoàn gồm có 1 trƣởng ban, 4 phó ban của Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, 1 Chủ tịch và 7 Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

các tỉnh. 

 Trong thời gian làm việc ở Trung Quốc, Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc 

Vƣơng Văn Nguyên đã thân mật tiếp đoàn, đoàn đã đến thăm và làm việc với Trung 

tâm đào tạo bồi dƣỡng cán bộ của Chính hiệp tại Bắc Đới Hà (tỉnh Hà Bắc); thăm và 

làm việc với Trung tâm đào tạo của Chính hiệp thành phố Bắc Kinh, tỉnh Trùng Khánh, 

tỉnh Tứ Xuyên và tỉnh Quảng Đông. Nội dung làm việc chủ yếu của đoàn cán bộ cấp 

cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam nghiên cứu tìm hiểu công tác bồi dƣỡng cán 

bộ của Chính hiệp các cấp. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 7-2001 

 

Ngày 12-9-2001: Tuyên bố của Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam (mở rộng) về việc Hạ viện Hoa Kỳ thông qua Hiệp định thƣơng 

mại Việt Nam – Hoa Kỳ  về “Đạo luật nhân quyền ở Việt Nam 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã họp phiên bất thƣờng 

để xem xét việc Hạ viện Hoa Kỳ thông qua Hiệp định thƣơng mại Việt Nam – Hoa Kỳ 

về  “Đạo luật nhân quyền ở Việt Nam”. 

 Hội nghị coi việc Hạ viện Hoa Kỳ phê chuẩn Hiệp định thƣơng mại Việt Nam – 

Hoa Kỳ đƣợc ký kết trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi, là 

việc làm đúng hƣớng, tiến tới bình thƣờng hóa đầy đủ quan hệ giữa Việt Nam và Hoa 

Kỳ. Hội nghị cho rằng Hiệp định sớm đƣợc Quốc hội hai bên phê chuẩn và thực hiện 

nghiêm chỉnh sẽ có lợi cho hai nƣớc và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân Việt 

Nam và Hoa Kỳ. 

Tuy nhiên, Hội nghị bầy tỏ sự bất bình sâu sắc, cực lực phản đối và kiên quyết 

bác bỏ việc làm sai trái của Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua cái gọi là “Đạo luật nhân 

quyền Việt Nam” với nội dung bóp méo sự thật, vu khống, xuyên tạc tình hình thực tế ở 

Việt Nam, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền, có 

quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, đi ngƣợc lại Hiến chƣơng Liên Hiệp quốc và các 

nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, xúc phạm đến lòng yêu nƣớc và tinh thần tự 

tôn dân tộc của nhân dân Việt Nam. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 6-2001 

 

Ngày 12 đến 16-9-2001: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phạm Thế Duyệt làm việc tại các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa 
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Các Bí thƣ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban MTTQ cùng các đồng 

chí lãnh đạo các tỉnh đã báo cáo với Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phạm Thế Duyệt về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong tỉnh; việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phƣơng. Nhìn chung, kinh tế các tỉnh đều có 

bƣớc phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp tăng. Công tác vận động đƣợc mở rộng 

nhiều hình thức. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu 

dân cư” đã đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thực sự trong cộng đồng dân cƣ. Chủ 

tịch Phạm Thế Duyệt biểu dƣơng Đảng bộ và nhân dân các tỉnh có nhiều cố gắng đƣa 

Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, phát huy nội lực, ổn định và phát triển kinh tế - xã 

hội với địa phƣơng… 

     Báo Đại đoàn kết, số 75-2001, ngày 19-9-2001 

 

Ngày 21-9-2001: Hội đồng Giám mục Việt Nam thăm Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam. 

Chiều 21-9, sau khi bế mạc Đại hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ VIII 

nhiệm kỳ 2001-2004, các vị trong Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đến thăm Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm 

Thế Duyệt, Tổng Thƣ ký Trần Văn Đăng đã thân mật tiếp đoàn. Chủ tịch Phạm Thế 

Duyệt đã ghi nhận sự đóng góp rất tích cực của giới chức sắc và đồng bào Kitô hữu 

trong công cuộc đổi mới đất nƣớc. Chủ tịch mong rằng các vị Hội đồng giám mục tiếp 

tục động viên giáo dân nâng cao chất lƣợng phong trào “Phụng đạo yêu nước”, góp 

phần cùng toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày càng an khang 

thịnh vƣợng. 

Báo Đại đoàn kết, số 77-2001, ngày 26-9-2001 

 

Ngày 24-9-2001, Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Trần 

Văn Đăng tiếp Tham tán chính trị Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. 

Ông Scottt Douglas Bellard, Tham tán chính trị Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam 

đã tới thăm Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam nhân dịp mới sang nhậm chức. Tổng 

thƣ ký ban Trung ƣơng MTTQ Trần Văn Đăng đã có cuộc tiếp và trò chuyện với ông 

Scottt Douglas. Tại buổi tiếp, Tổng thƣ ký Trần Văn Đăng đã gửi lời chia sẽ mất mát, 

đau thƣơng với nhân dân Mỹ sau sự kiện đêm 11-9-2001 và bày tỏ quan điểm lên án 

chủ nghĩa khủng bố. Tổng thƣ ký Trần Văn Đăng giới thiệu về vai trò, chức năng, 

nhiệm vụ đại đoàn kết toàn dân của MTTQ Việt Nam, tình hình kinh tế, xã hội và đời 

sống dân chủ của Việt Nam. 

Báo Đại đoàn kết, số 77-2001, ngày 26-9-2001 

Ngày 26-9-2001, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp Đoàn đại biểu dân tộc tỉnh Ninh Thuận. 
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Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã tiếp và trò 

chuyện thân mật với 58 đại biểu dân tộc tỉnh Bình Thuận nhân dịp Đoàn ra thăm Hà 

Nội. Các đại biểu đại diện cho 27 dân tộc tỉnh Bình Thuận đã báo cáo với Chủ tịch về 

tình hình kinh tế, xã hội và sự đổi mới trên quê hƣơng. Chủ tịch Phạm Thế Duyệt đánh 

giá cao vai trò của đội ngũ già làng, trƣởng bản, sƣ cả trong cuộc sống tại khu dân cƣ. 

Mừng vui trƣớc đời sống ngày càng đổi thay, tiến bộ của bà con các dân tộc tỉnh Bình 

Thuận. Chủ tịch khẳng định: Cùng với việc coi trọng chính sách tôn giáo dân tộc, 

Đảng, Nhà nƣớc, Mặt trận luôn có ý thức chăm lo đời sống của bà con các dân tộc 

ngày càng đƣợc cải thiện hơn. 

Báo Đại đoàn kết, số 78-2001, ngày 29-9-2001 

 

Ngày 8-10-2001: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp đại biểu hai hệ phái Cao đài Minh Chấn Lý và Cầu Kho – Tam Quan 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt  tiếp và trò 

chuyện thân mật với đoàn đại biểu hai hệ phái Cao đài Minh Chấn Lý và Cầu Kho – 

Tam Quan. Các đại biểu Cao đài 2 hệ phái bày tỏ lòng vui mừng, biết ơn Đảng, Nhà 

nƣớc, Mặt trận đã tạo mọi điều kiện để các đạo hữu Cao Đài đƣợc sống đạo thoải mái, 

đặc biệt là 2 hệ phái này đều đƣợc công nhận tƣ cách pháp nhân từ năm 2000. Chủ tịch 

Phạm Thế Duyệt đánh giá cao công lao, lòng yêu nƣớc của bà con đạo hữu Cao đài 

trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nƣớc và mong rằng các đạo hữu Cao Đài tiếp tục 

góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các cuộc vận động 

yêu nƣớc do MTTQ Việt Nam phát động và phát triển kinh tế-xã hội địa phƣơng 

  Báo Đại đoàn kết, số 81-2001, ngày 10-10-2001 

 

Ngày 17-10-2000: Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ 

chức lễ phát động cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” trên phạm vi toàn quốc 

Hƣởng ứng sáng kiến của Thủ tƣớng Chính phủ, ngày 17-10-2000, Đoàn Chủ 

tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc vận động “Ngày 

vì người nghèo” trên phạm vi toàn quốc, đồng thời lấy ngày 17 tháng 10 hàng năm là 

ngày “Cả nước vì người nghèo”. Đây là chủ trƣơng phù hợp với ý nguyện của các tầng 

lớp nhân dân, là một cuộc vận động rộng lớn mang tính toàn dân, kế thừa và phát huy 

phong trào xóa đói giảm nghèo đã có, tiếp tục phát huy truyền thống “Tương thân 

tương ái” của dân tộc ta. Cuộc vận động còn là biểu thị sự đồng tình, hƣởng ứng của 

MTTQ Việt Nam đối với quyết định của Liên Hợp quốc: Lấy ngày 17 tháng 10 hàng 

năm là ngày “Thế giới chống đói nghèo”. Tại lễ phát động cả nƣớc tham gia ủng hộ 

“Ngày vì người nghèo” đã đƣợc lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc quan tâm, đƣợc các Bộ, ban, 

ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đại biểu nhân dân Thủ đô, Đại sứ các nƣớc, đại 



 

17 

 

diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội, tổ chức UNDP, tổ chức phi Chính phủ ở Việt Nam 

đến dự, tạo điều kiện cho cuộc vận động có sự khởi động ban đầu thuận lợi... 

Đến ngày 15-9-2001 đã có 75 Bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổng công ty, đơn vị lực 

lƣợng vũ trang nhân dân và nhiều cá nhân đã ủng hộ gần 1,4 tỷ đồng. Có 61 tỉnh, thành 

phố đã triển khai cuộc vận động với số tiền tiếp nhận: 11.344.059.934 đồng và 5.000 

kg gạo; 330/622 quận, huyện, thị xã triển khai (chiếm 53%) với số tiền tiếp nhận là: 

6.395.830.603 đồng và có 6.502/10.510 xã, phƣờng, thị trấn dã triển khai (chiếm 61%) 

với số tiền tiếp nhận là: 3.977.591.4687 đồng, 100.824 công lao động và 6.110 kg gạo 

Tổng số quỹ ở bốn cấp hơn 23 tỷ đồng, 11.110 kg gạo, 100.824 công lao động. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 7-2001 

 

Ngày 23 đến 26-10-2001: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phạm Thế Duyệt thăm vùng lũ đồng bằng sông Cửu Long.  

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đến thăm và 

làm việc với các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang trong vùng lũ đồng 

bằng sông Cửu Long. Đến thị sát vùng lũ, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt lắng nghe lãnh 

đạo địa phƣơng báo cáo tình hình thiệt hại từ đầu mùa lũ đến nay, biện pháp của các 

cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân chủ động đối phó với lũ. 

Tại các buổi làm việc, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt bày tỏ sự chia sẻ với nỗi khổ 

cực của bà con vùng lũ và hoan nghênh tinh thần chủ động phòng chống lụt bão của 

các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân vùng lũ. Chủ tịch đánh giá cao quyết tâm 

của các tỉnh về việc hình thành các cụm, tuyến dân cƣ gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng 

đồng bộ, có chính sách hỗ trợ vốn, phấn đấu đến năm 2004-2005 cơ bản không có tình 

trạng hàng năm dân phải chạy lũ. Chủ tịch khen ngợi sáng kiến của các tỉnh vùng lũ 

Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang về mô hình điểm giữ trẻ trong mùa lũ và 

nhắc nhở các địa phƣơng chăm lo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, củng cố ban công 

tác Mặt trận ấp, khu vực làm nòng cốt trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cƣ”. 

   Báo Đại đoàn kết, số 86-2001, ngày 27-10-2001 

 

Ngày 5 đến ngày 7-11-2001: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức 

Hội nghị tổng kết 10 năm công tác thanh tra nhân dân xã, phƣờng, thị trấn 

Trong 3 ngày 5, 6 và 7-11-2001, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác thanh tra nhân dân xã, phƣờng, thị 

trấn. Gần 350 đại biểu đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 61 

tỉnh, thành phố và một số Ban thanh tra nhân dân các xã, phƣờng, thị trấn tiêu biểu. 

Phó Thủ tƣớng Nguyễn Công Tạn, Phó Tổng Thanh tra Nhà nƣớc, đại diện các bộ, ban, 

ngành, đoàn thể ở Trung ƣơng đã đến dự. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 
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Nam Phạm Thế Duyệt và Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Trần 

Văn Đăng đã chủ trì hội nghị. 

 Sau báo cáo Tổng kết 10 năm công tác thanh tra nhân dân xã, phƣờng, thị trấn 

của Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Hội nghị đã nghe gần 50 

đại biểu đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phƣờng, thị 

trấn báo cáo kết quả, kinh nghiệm tổ chức hoạt động và khó khăn vƣớng mắc trong quá 

trình công tác, đồng thời kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 

của Ban thanh tra nhân dân.  

Thông tin công tác Mặt trận, số 8-2001 

 

Ngày 9-11-2001: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phối hợp tổ chức 

Hội nghị biểu dƣơng những ngƣời tiêu biểu dân tộc Khmer sản xuất giỏi 

Tại thị xã Sóc Trăng, Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy 

ban MTTQ Việt Nam và ban dân tộc tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị biểu dƣơng 

những ngƣời tiêu biểu dân tộc Khmer sản xuất giỏi nhằm cổ vũ phong trào thi đua yêu 

nƣớc của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh miền Tây Nam Bộ gắn với việc 

thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”. 

Tham dự Hội nghị có ông Trần Văn Đăng, Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam, ông Trần Đông Phong, bà Hà Thị Liên, Ủy viên Ban Thƣờng trực 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội 

đồng nhân dân, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, ban dân tộc tỉnh Sóc Trăng cùng đại 

diện  Ủy ban MTTQ Việt Nam, ban dân tộc 11 tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu 

Long và hơn 100 đại biểu tiêu biểu dân tộc Khmer các tỉnh trong vùng đồng bằng sông 

Cửu Long. 

Báo Đại đoàn kết, số 90-2001, ngày 10-11-2001 

 

Ngày 10 và 11-12-2001: Ủy ban MTTQ tỉnh Lai Châu đã tổ chức gặp mặt 

già làng, trƣởng dòng họ, ngƣời có uy tín trong các dân tộc ở Lai Châu 

Ông Lê Truyền, Ủy viên Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam; 

ông Trịnh Long Biên, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Bí thƣ Tỉnh ủy Lai Châu, đại diện 

các ban, ngành ở Trung ƣơng và địa phƣơng cùng hơn 150 đại biểu các già làng, 

trƣởng dòng họ, ngƣời có uy tín trong các dân tộc ở Lai Châu đã về dự. Phát biểu tại 

buổi gặp, Ông Lê Truyền ghi nhận và đánh giá cao vai trò, đóng góp của các đại biểu 

các già làng, trƣởng dòng họ, ngƣời có uy tín trong các dân tộc ở Lai Châu đã góp phần 

phát triển kinh tế, ổn định xã hội và đặc biệt là tăng cƣờng khối đại đoàn kết giữa các 

dân tộc. Ông Lê Truyền cũng bày tỏ mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy vai trò 

của mình, tích cực vận động và tham gia các phong trào thi đua yêu nƣớc, các cuộc vận 

động do MTTQ khởi xƣớng. 
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      Báo Đại đoàn kết, số 99-2001, ngày 12-12-2001 

 

Ngày 16 đến ngày 23-12-2001: Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam sang thăm hữu nghị Trung Quốc 

Nhận lời mời của Ủy ban Chính hiệp Trung Quốc, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phạm Thế Duyệt dẫn đầu sang thăm hữu nghị Trung Quốc và làm việc với Chính hiệp 

Trung Quốc. Đoàn đã thăm, làm việc ở Bắc Kinh, tỉnh Hải Nam, Quảng Châu. Đoàn đã 

đƣợc Ủy ban Chính hiệp Trung ƣơng và các địa phƣơng đón tiếp trọng thị, thân tình 

biểu hiện sâu sắc mối quan hệ hữu nghị. Ủy viên Trƣởng Ủy ban Thƣờng vụ Đại hội 

đại biểu nhân dân Toàn quốc Lý Bằng và Ủy viên Thƣờng vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch 

Ủy ban Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Lý Thụy Hoàn đã tiếp đoàn. Chủ tịch Chính 

hiệp các dịa phƣơng  Bắc Kinh, Hải Nam, Quảng Châu thân mật tiếp đón Đoàn. Trong 

bầu không khí đoàn kết, hữu nghị, hai bên đều bày tỏ sự thống nhất trên nhiều vấn đề 

về quan hệ hợp tác giữa hai bên. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 1-2002  

 

Ngày 27 và 28-12-2001: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức họp 

cụm giao ban công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm các tỉnh trong cả nƣớc 

 Trong 2 ngày 27 và 28-12-2001, Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam đã tổ chức họp cụm Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố Trung ƣơng ở 7 

khu vực tại các tỉnh: Lai Châu, Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Nam, Lâm Đồng, Bình 

Phƣớc và Tiền Giang. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt, Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Trần Văn Đăng và các ủy 

viên Ban Thƣờng trực đã chủ trì các cuộc họp cụm. Tham gia cuộc họp cụm có 23 Chủ 

tịch, 60 Phó Chủ tịch, 108 cán bộ Trƣởng, Phó các ban của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

các tỉnh, thành phố.  

 Nội dung cuộc họp tập trung trao đổi về 3 chuyên đề: Một là các biện pháp tổ 

chức phối hợp lồng ghép các phong trào, các chƣơng trình quốc gia, các dự án vào 

cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”; Hai là, vai 

trò của MTTQ trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phƣờng, thị trấn. Đề xuất, 

kiến nghị các giải pháp để Mặt trận tham gia có hiệu quả công tác này; Ba là, thực 

trạng tổ chức, hoạt động của Hội đồng tƣ vấn cộng tác viên của Mặt trận Tổ quốc các 

cấp ở địa phƣơng hiện nay. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn để nâng 

cao chất lƣợng hoạt động của Hội đồng tƣ vấn và cộng tác viên. Các nội dung đƣa ra 

trao đổi tại cuộc họp các cụm lần này thiết thực, đáp ứng đòi hỏi của Mặt trận ở địa 

phƣơng.  

Thông tin công tác Mặt trận, số 1-2002 
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NĂM 2002 

 

Ngày 2-1-2002: MTTQ Việt Nam ban hành kế hoạch số 01 về việc triển 

khai thực hiện công tác bầu cử Quốc hội khóa XI ở cơ quan Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam. 

 Theo kế hoạch số 01, công tác của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam trong 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI gồm: 1) Chuẩn bị các văn bản hƣớng dẫn, tài 

liệu phục vụ cho công tác bầu cử; 2) Chuẩn bị công việc hiệp thƣơng, tham gia chuẩn 

bị dự kiến cơ cấu các thành phần và phân bổ số lƣợng đại biểu Quốc hội cho các địa 

phƣơng và các cơ quan Nhà nƣớc, tổ chức ở Trung ƣơng; 3) Theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra, giám sát công tác bầu cử của Ủy ban MTTQ các địa phƣơng; 4) Tiếp dân, tiếp nhận 

xử lý đơn thƣ khiếu nại, tố cáo và thƣ dân nguyện liên quan đến công tác bầu cử; 5) 

Tuyên truyền bầu cử: hƣớng dẫn công tác tuyên truyền bầu cử cho Ủy ban Mặt trận các 

địa phƣơng; 6) Thực hiện một số hình thức để tuyên truyền về bầu cử ở cơ quan; tham 

gia tiểu ban tuyên truyền về bầu cử của Nhà nƣớc và các điều kiện đảm bảo phục vụ 

công tác bầu cử. 

                                                 Báo Đại đoàn kết, số 2-2002, ngày 5-1-2002 

 

Ngày 10 đến ngày 15-1-2002: Đoàn đại biểu Ủy ban Toàn quốc Chính hiệp 

Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam 

 Nhận lời mời của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao 

Ủy ban Toàn quốc Chính hiệp Trung Quốc do Tổng Thƣ ký Ủy ban Toàn quốc Chính 

hiệp Trung Quốc Trịnh Vạn Thông dẫn đầu sang thăm và làm việt tại Việt Nam từ 

ngày 10 đến ngày 15-1-2002. 

Đoàn đã hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam do Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Trần Văn Đăng dẫn đầu. 

Hai bên đã tập trung bàn những biện pháp để triển khai những nội dung đã đƣợc Chủ 

tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt thống nhất với Chủ tịch 

Ủy ban Toàn quốc Chính hiệp Trung Quốc Lý Thụy Hoàn trong chuyến thăm và làm 

việc tại Trung Quốc cuối năm 2001. Hai bên đều rất quan tâm đến việc trao đổi kinh 

nghiệm giữa các đoàn, các ban chuyên môn để phát huy vai trò của Mặt trận và của 

Chính hiệp, góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội của từng nƣớc. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 1-2002 

 

Ngày 18-1-2002: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt làm việc tại tỉnh Hà Nam 

 Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 

2001 và đề ra phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2002. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 
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Việt Nam Phạm Thế Duyệt và Bí thƣ Tỉnh ủy Hà Nam Tăng Văn Pha đã tới dự. Chủ 

tịch Phạm Thế Duyệt biểu dƣơng những kết quả mà Mặt trận tỉnh đạt đƣợc trong năm 

qua và mong rằng năm 2002, MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ làm tốt các nhiệm vụ đề ra, 

đặc biệt phải chuẩn bị tốt việc hiệp thƣơng, giới thiệu đại biểu Quốc hội khóa XI sắp 

tới. 

 Chủ tịch Phạm Thế Duyệt đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà 

Nam, thăm và nói chuyện với bà con Công giáo thôn Phúc Thành, xã Châu Giang, 

huyện Duy Tiên. 

Báo Đại đoàn kết, số 7-2002, ngày 23-1-2002 

 

Ngày 21-1-2002: Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Nghị quyết liên tịch số 282 về việc ban hành quy 

trình hiệp thƣơng lựa chọn, giới thiệu ngƣời ứng cử đại biểu Quốc hội.  

Trong đó quy định 5 bƣớc: Bước một, tổ chức hội nghị hiệp thƣơng lần thứ nhất; 

Bước hai, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành giới thiệu ngƣời ra ứng cử; Bước ba, 

tổ chức hội nghị hiệp thƣơng lần thứ hai; Bước bốn: tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận 

xét và tín nhiệm của cử tri nơi cƣ trú và nơi công tác; Bƣớc năm: tổ chức hội nghị hiệp 

thƣơng lần thứ ba 

hời gian chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI đƣợc quy định: Bƣớc 

1, từ ngày 15-2 đến 23-2-2002; bƣớc 2, từ ngày 1-3 đến 12-3-2002; bƣớc 3, từ ngày 

16-3 đến 20-3-2002; bƣớc 4, từ ngày 21-3 đến ngày 28-3-2002: và bƣớc 5, từ ngày 9-4 

đến ngày 14-4-2002. 

                                                  Báo Đại đoàn kết, số 8-2002, ngày 26-1-2002 

  

Ngày 30-1-2002: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức công bố Quyết 

định của Chủ tịch nƣớc về việc điều chỉnh mức khen thƣởng từ Huân chƣơng Độc 

lập lên Huân chƣơng Hồ Chí Minh. 

Theo Quyết định tặng huân chƣơng Hồ Chí Minh cho 2 vị lão thành cách mạng 

là cụ Nguyễn Công Phƣơng (nguyên Khu ủy viên Liên khu V), cụ Dƣơng Đức Hiền 

(nguyên Tổng thƣ ký Đảng Dân chủ Việt Nam) và một vị nhân sĩ trí thức tiêu biểu là 

cụ Phan Anh (nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa VII). 

 Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã dự lễ trao 

tặng cùng đông đủ bà con thân quyến của ba vị lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức. 

Tại buổi lễ, ông Lê Truyền, Ủy viên thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

đã tóm tắt tiểu sử và những cống hiến của ba vị đối với cách mạng nƣớc nhà. Nhân dịp 

này, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam tặng quà Tết tới gia đình ba vị lão thành cách mạng. 

                                          Báo Đại đoàn kết, số 10-2002, ngày 2-2-2002 
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 Ngày 1-2-2002: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị cán 

bộ MTTQ toàn quốc làm công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI 

 Hội nghị với sự tham gia của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trƣởng, Phó Ban Dân 

chủ - Pháp luật của Ủy ban MTTQ 61 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng, hơn 35 

cán bộ, chuyên viên cơ quan Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tham gia công tác 

bầu cử. Ông Đỗ Duy Thƣờng giới thiệu Thông tri số 01/TT-MTTU, ngày 2-1-2002 của 

Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam về việc MTTQ Việt Nam tham 

gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI, nhấn mạnh 3 yêu cầu, 6 nội dung công tác 

Mặt trận trong bầu cử và tổ chức thực hiện… 

 Kết luận hội nghị, ông Trần Văn Đăng đề nghị Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ 

các cấp coi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI là công tác trọng tâm để tập trung 

cán bộ và công sức tham gia tích cực cuộc bầu cử theo đúng trách nhiệm của mình đã 

đƣợc quy định trong Luật bầu cử và các văn bản hƣớng dẫn của Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam. 

  Báo Đại đoàn kết, số 11-2002, ngày 6-2-2002 

  

Ngày 3-2-2002: Lãnh đạo Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam thăm và 

tặng quà Tết các cụ già cô đơn và trẻ mồ côi, lang thang không nơi nƣơng tựa tại 

Trung tâm bảo trợ xã hội III của thành phố Hà Nội 

 Trao quà cho trung tâm, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm 

Thế Duyệt chúc các cụ, các cháu tại trung tâm sống vui khỏe, đoàn kết, quên đi hoàn 

cảnh riêng éo le trong năm mới. Chủ tịch đánh giá cao cố gắng, nhiệt tình chăm lo đời 

sống vật chất và tinh thần cho các cụ già, cháu nhỏ có hoàn cảnh éo le của tập thể cán 

bộ nhân viên trung tâm. 

 Cũng ngày 3-2, Tổng thƣ ký Trần Văn Đăng cùng đoàn cán bộ Mặt trận tỉnh Hà 

Nam đã tới thăm và tặng quà khu điều dƣỡng thƣơng binh nặng tại huyện Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam. 

  Báo Đại đoàn kết, số 11-2002, ngày 6-2-2002 

  

Ngày 4-2-2002: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội “Hội 

liên lạc với ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài” lần thứ nhất tại thành phố Hà Nội 

 Tới dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Thứ 

trƣởng thƣờng trực Bộ Ngoại giao kiêm Chủ nhiệm Ủy ban về ngƣời Việt Nam ở nƣớc 

ngoài Nguyễn Đình Bin… 

 Tại Đại hội, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt phát biểu: “MTTQ Việt Nam rất vui mừng 

là sau Đại hội này, Hội liên lạc với ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài ra đời sẽ là một tổ 

chức rộng lớn để giúp Đảng, Nhà nƣớc và MTTQ Việt Nam tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ 

mọi bà con kiều bào ta có tình cảm tốt đẹp hƣớng về quê hƣơng đất nƣớc. Hội nghị cũng 
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sẽ là chỗ dựa, là ngôi nhà chung của kiều bào ta ở nƣớc ngoài phản ánh kịp thời mọi tâm 

tƣ, nguyện vọng của kiều bào ta với Đảng, Nhà nƣớc và MTTQ Việt Nam. 

Báo Đại đoàn kết, số 11-2002, ngày 6-2-2002 

 

Ngày 4-2-2002: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

 Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thƣợng Thích Thanh Tứ 

dẫn đầu sang chúc Tết cơ quan Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. Trong bầu 

không khí thân thiết, Hòa thƣợng Thích Thanh Tứ chúc Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam luôn hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó… Chủ tịch Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đánh giá cao hoạt động của Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. 

Báo Đại đoàn kết, số 11-2002, ngày 6-2-2002 

 

Ngày 16-2-2002: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp Đoàn đại biểu Nghị viện Ôxtrâylia 

 Ngày 16-2-2002, tại trụ sở Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam- Hà Nội, Chủ 

tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã thân mật tiếp đoàn Hội 

đồng trao đổi chính trị thuộc Nghị viện Ôxtrâylia do bà Teresa Gambaro dẫn đầu sang 

thăm Việt Nam. 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt đã thông báo tình hình kinh tế-xã 

hội của Việt Nam. Bà Teresa Gambaro bày tỏ niềm vui mừng trƣớc những thành tựu 

của Việt Nam và mong muốn hai nƣớc quan hệ bền vững. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 4, 5-2002 

 

Ngày 20-2-2002: Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ 

chức Hội nghị hiệp thƣơng lần thứ nhất 

Hội nghị thỏa thuận cơ cấu, thành phần và số lƣợng ngƣời ở Trung ƣơng đƣợc 

giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XI. Cùng dự Hội nghị có các vị trong Đoàn 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, đại diện các tổ chức thành viên… Ông 

Trần Văn Đăng Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam trình bày dự kiến 

cơ cấu thành phần ngƣời của Mặt trận và các tổ chức thành viên đƣợc giới thiệu ra ứng 

cử đại biểu Quốc hội. 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phạm Thế Duyệt chỉ rõ những công việc Mặt trận phải thực hiện trong thời gian tới để 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI đảm bảo dân chủ, đúng luật, thực sự là ngày 

hội của toàn dân. 

                                                   Báo Đại đoàn kết, số 16-2002, ngày 23-2-2002 
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Ngày 7 và 8-3-2002: Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam (khóa V) 

 Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam (khóa V) đã họp trong 

hai ngày 7 và 8-3-2002 tại thủ đô Hà Nội. Ông Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam cùng tập thể Ban Thƣờng trực Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội 

nghị. Ông Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thƣờng trực Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng 

thay mặt Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến dự 

và thông báo với Hội nghị nội dung các Nghị quyết quan trọng của Hội nghị lần thứ 5 

Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa IX Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 2, 3-2002 

 

Ngày 16-3-2002: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Thông tƣ số 03 

hƣớng dẫn thực hiện Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch về đổi mới, nâng cao chất 

lƣợng và phát triển báo Đại đoàn kết 

 Thông tƣ số 03 nêu rõ: Yêu cầu tất cả các cán bộ Mặt trận các cấp đọc, tuyên 

truyền góp ý xây dựng cho tờ báo. Mặt trận các cấp phải góp phần làm cho tờ báo Đại 

đoàn kết không ngừng nâng cao chất lƣợng và đến đƣợc với hầu hết những ngƣời làm 

công tác Mặt trận, đến với các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, 

tôn giáo, mở rộng ra đông đảo bạn đọc trong các tầng lớp nhân dân ở địa phƣơng. Mỗi 

ban công tác Mặt trận có một tờ báo Đại đoàn kết. Kinh phí mua báo hàng năm trích từ 

kinh phí hoạt động của Ban công tác Mặt trận. 

Báo Đại đoàn kết, số 23-2002, ngày 20-3-2002 

 

Ngày 6-4-2002: Đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng, Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam thăm và kiểm tra quần đảo Trƣờng Sa 

 Đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng, Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và các cơ 

quan dân chính Đảng do Trung tƣớng Lê Văn Hân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị 

dẫn đầu đã cập đảo Trƣờng Sa lớn, điểm dừng chân đầu tiên trong đợt thăm và kiểm 

tra, kéo dài nửa tháng tại quần đảo Trƣờng Sa. Tham gia trong đoàn còn có ông 

Nguyễn Văn Tình, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Thiếu tƣớng chuẩn đô đốc, Phó Tƣ lệnh 

chính trị quân chủng Hải quân, bà Hà Thị Liên, Ủy viên Thƣờng trực Đoàn Chủ tịch 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các quân binh chủng của Bộ Quốc 

phòng, lực lƣợng hải quân, Trung ƣơng Hội Liên hiệp Phụ nữ, Trung ƣơng Đoàn và 

một số phóng viên báo chí trong và ngoài quân đội. Cũng trong đợt này, bà Hà Thị 

Liên đã trao quà của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam cho bộ đội Trƣờng Sa. 

Báo Đại đoàn kết, số 29-2002, ngày 9-4-2002  
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Ngày 17-4-2002: Ngày 17-4-2002: Ban Thƣờng trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam có Công văn số 107 gửi Ủy ban MTTQ các tỉnh, 

thành phố hƣớng dẫn tổng kết công tác Mặt trận trong bầu cử Quốc hội khóa XI. 

 Nội dung công văn số 107 nêu rõ: Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, thành phố cần đánh 

giá việc thực hiện 6 nội dung trong công tác Mặt trận tham gia bầu cử, nêu rõ những 

mặt làm đƣợc, những mặt còn tồn tại, thiếu sót và kinh nghiệm rút ra trong việc từng 

hiện từng nội dung công tác, nêu lên những kiến nghị qua việc thực hiện công tác Mặt 

trận trong bầu cử. 

                                                           Báo Đại đoàn kết, số 34, ngày 26-4-2002 

  

Ngày 19-4-2002: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình phối hợp tổ chức tổng 

kết 10 năm phối hợp thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

(1991-2000) 

 Đại diện 40 đơn vị, huyện, xã, phƣờng tiêu biểu trong phong trào của tỉnh Thái 

Bình đã về dự. Hội nghị đã nghe một số báo cáo điển hình và rút ra nhiều bài học kinh 

nghiệp để tiếp tục tổ chức tốt phong trào này. Tại Hội nghị, Chủ tịch MTTQ tỉnh Thái 

Bình Nguyễn Đăng Hứa và Giám đốc Công an tỉnh Phạm Quý Ngọ đã ký kết chƣơng 

trình phối hợp hành động “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

trong tình hình mới”. 

 Phát biểu với hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm 

Thế Duyệt đã nói những suy nghĩ, tâm huyết và phân tích kỹ hơn về “sự kiện Thái 

Bình”, giúp cho tỉnh nhìn nhận rõ hơn về công tác an ninh, bảo vệ Tổ quốc, coi những 

bài học rút ra từ sự kiện này vẫn có giá trị thời sự. 

                                                 Báo Đại đoàn kết, số 33-2002, ngày 23-4-2002 

 

Tháng 4-2002: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành  trong 

cả nƣớc tổ chức Hội nghị hiệp thƣơng lần thứ ba 

 Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành đều lần lƣợt tổ chức Hội nghị 

hiệp thƣơng lần thứ ba để thỏa thuận lập danh sách chính thức giới thiệu những ngƣời 

ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XI. Cụ thể nhƣ MTTQ một số tỉnh, thành sau: 

MTTQ tỉnh Gia Lai, MTTQ tỉnh Bắc Cạn, MTTQ tỉnh Đà Nẵng, MTTQ tỉnh  Hà Nam, 

MTTQ tỉnh Thành phố Hà Nội, MTTQ tỉnh Cần Thơ, MTTQ tỉnh Thanh Hóa, MTTQ 

tỉnh Nghệ An, MTTQ tỉnh Đồng Tháp, MTTQ tỉnh .… 

                                   Báo Đại đoàn kết, số 30 ngày 12-4-2002; 

            số 31, ngày 16-4-2002 và số 32, ngày 19-4-2002 
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Ngày 3-5-2002: Đoàn Hội ngƣời cao tuổi tỉnh Kon Tum tới thăm Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

 Ông Lê Truyền, Ủy viên Thƣờng trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam đã thân mật tiếp đoàn Hội ngƣời cao tuổi tỉnh Kon Tum. Các thành viên trong 

Đoàn đã bày tỏ tâm tƣ, nguyện vọng của mình với Trung ƣơng MTTQ Việt Nam trƣớc 

những vấn đề đặt ra trong công tác Mặt trận và công tác của Hội ngƣời cao tuổi. 

 Ông Lê Truyền thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

hoan nghênh những đóng góp tích cực, thiết thực của các cụ, các vị trong công tác tại 

địa bàn dân cƣ và chúc chuyển đi của đoàn an toàn, thoải mái, bổ ích, học hỏi đƣợc 

nhiều kinh nghiệm… Nhân dịp này ông cũng nói rõ hơn về mối quan hệ giữa công tác 

Mặt trận và công tác của ngƣời cao tuổi trong tình hình hiện nay và tặng đoàn quà kỷ 

niệm của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. 

                                                         Báo Đại đoàn kết, số 37, ngày 7-5-2002 

 

Ngày 8-5-2002: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp Phó Chủ tịch Hội nghị chính trị hiệp thƣơng toàn quốc Trung Quốc 

Trần Cẩm Hoa  

 Về mối quan hệ hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Hội nghị chính trị hiệp 

thƣơng toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm 

Thế Duyệt và Phó Chủ tịch Trần Cẩm Hoa đều cho rằng sẽ tăng cƣờng học hỏi kinh 

nghiệm, góp phần nâng cao tình doàn kết sự tin cậy lẫn nhau. Trƣớc hết hai bên sẽ 

quan tâm tới việc trao đổi các đoàn cán bộ sang học tập kinh nghiệm, và củng cố tình 

đoàn kết của nhân dân các tỉnh có chung đƣờng biên giới Việt – Trung. 

Báo Đại đoàn kết, số 38, ngày 10-5-2002 

  

Ngày 8-5-2002: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình đoàn kết Lào 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã thân mật 

tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình đoàn kết Lào do ông Xihô Bănnavông, Chủ tịch 

Ủy ban Hòa bình đoàn kết Lào, kiêm Phó Chủ tịch thƣờng trực Mặt trận Lào dẫn đầu, 

nhân dịp đoàn sang thăm Việt Nam. Hai bên đã trao đổi những kinh nghiệm trong quá 

trình thực hiện các chủ trƣơng, chính sách của đất nƣớc mình, trong đó công tác Mặt 

trận đƣợc cả hai bên rất quan tâm… Ông Xihô Bănnavông cho biết Mặt trận Lào cũng 

đang cố gắng xây dựng tỉnh Viên Chăn thành một tỉnh điển hình trong công tác Mặt 

trận Lào. 

                                                 Báo Đại đoàn kết, số 38, ngày 10-5-2002 
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Ngày 22-5-2002: Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp tổ chức Hội nghị 

tổng kết 10 năm thực hiện cuộc “Vận động toàn dân xây dựng phong trào quần 

chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” 

 Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thƣ Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch 

MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc, đại biện Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Bộ Công an 

đã tham dự hội nghị. Hội nghị đã biểu dƣơng và trao tặng bằng khen của UBND tỉnh 

cho 16 tập thể, bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho 14 tập thể và giấy khen của 

Công an tỉnh cho 14 tập thể vì những thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ 

quốc. Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận việc triển khai Nghị quyết Liên tịch số 

01/NQ-LT giữa Ban Thƣờng trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

– Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ 

mới”, trong đó nhấn mạnh cần thiết phải lập ra một Ban chỉ đạo phong trào và có kinh 

phí hoạt động. 

                                                          Báo Đại đoàn kết, số 42, ngày 24-5-2002 

  

Ngày 23-5-2002: Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh tổ 

chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua xã, phƣờng, thị trấn tiên tiến năm 2001 

 Ông Hà Đăng Hạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh khẳng định 

phong trào thi đua này đã thúc đẩy nhân dân hoàn thành các chỉ tiêu thu, chi ngân sách, 

tăng giá trị đầu tƣ sản xuất, đầu tƣ cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 

cho dân, phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo an ninh quốc phòng, từng bƣớc 

kiềm chế tệ nạn xã hội, là cơ sở để phát huy các nhân tố mới trong hệ thống chính trịc 

cơ sở. Tại hội nghị, bà Hà Thị Liên Ủy viên thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam đánh giá cao sáng kiến của Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham mƣu cho UBND tỉnh 

gây dựng đƣợc một phong trào thi đua thiết thực, gắn bó chặt chẽ với đời sống nhân 

dân phát huy thế mạnh của địa phƣơng trên cơ sở vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa tại khu dân cƣ”. 

                                                            Báo Đại đoàn kết, số 42, ngày 24-5-2002 

 

Ngày 26-5-2002: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tới dự Lễ kỷ niệm Phật Đản – Phật lịch tại chùa Quán Sứ 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã gửi lời chúc mừng Phật Đản tới 

toàn thể tăng ni phật tử trong cả nƣớc và biểu dƣơng những đóng góp của Giáo Hội 

Phật giáo Việt Nam cho sự  kết dân tộc trong suốt 20 năm qua. 

Cùng ngày, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Phật 

Đản – Phật lịch 2546 tại chùa Vĩnh Nghiêm. Đến dự có đại diện Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam, UBND và Ủy ban MTTQ TP. Hồ Chí Minh, cùng nhiều ban, ngành, 
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đoàn thể. Có hơn 5000 chƣ tôn, hòa thƣợng, thƣợng tọa, đại đức, tăng ni, đồng bào 

phật tử đến dự. 

                                           Báo Đại đoàn kết, số 43-2002, ngày 28-5-2002 

 

Ngày 30-5-2002: Lãnh đạo  Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đến dự 

và chỉ đạo Hội nghị “Sơ kết thực hiện đề án 01/138/CP trong chƣơng trình quốc 

gia phòng chống tội phạm”. 

Đại diện 31 tỉnh, thành phố phía Bắc đã tham gia. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Trần 

Văn Đăng và Phó Tổng cục trƣởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân Cao Ngọc Oánh đến 

dự và chỉ đạo hội nghị. Chủ tịch Phạm Thế Duyệt nhấn mạnh và đặt ra yêu cầu trong 

thời gian tới chúng ta phải làm gì để ngăn chặn và hạn chế tối đa tình hình tội phạm và 

tệ nạn xã hội trƣớc những diễn biến phức tạp nhƣ hiện nay. Xác định rõ gia đình, khu 

dân cƣ chính là nền tảng cơ sở vững chắc đem lại sự thành công cho phong trào. 

Báo Đại đoàn kết, số 44-2002, ngày 31-5-2002 

 

Ngày 30-5-2002: Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đẩy mạnh 

phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết 10 

năm phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc và triển khai Nghị quyết này trong thời kỳ mới. Ông Phạm Lợi, Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ thành phố Hà Nội, Thiếu tƣớng Phạm Chuyên, Giám đốc Công an thành phố 

chủ trì hội nghị. Hội nghị đã thông qua chƣơng trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và 

công an thành phố về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời 

kỳ mới, và trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào. 

Báo Đại đoàn kết, số 44-2002, ngày 31-5-2002 

 

Ngày 13-6-2002: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ 

Lao động – Thƣơng binh và Xã hội tổ chức hội nghị liên tịch đánh giá tình hình 

phối hợp công tác trong năm 2001 và bàn phƣơng hƣớng phối hợp hoạt động 

trong thời gian tới 

 Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Bộ trƣởng Bộ 

Lao động-Thƣơng binh và Xã hội Nguyễn Thị Hằng chủ trì hội nghị. Ông Trƣơng 

Quang Đƣợc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trƣởng ban Dân vận Trung ƣơng đã tới dự. Chủ 

tịch Phạm Thế Duyệt luôn trăn trở là thời gian tới làm sao để những phong trào mà hai 

cơ quan phối hợp thực hiện sẽ không mang tính hình thức, mang lại hiệu quả thiết thực. 

Đặc biệt là việc thực hiện chế độ chính sách đối với thƣơng binh nặng, Bà mẹ Việt 
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Nam anh hùng… Tổng thƣ ký Trần Văn Đăng phát biểu nói rõ thêm về những nội 

dung công tác cụ thể trong thời gian tới, nhằm phối hợp chặt chẽ hơn giữa hai cơ quan. 

Báo Đại đoàn kết, số 48-2002, ngày 14-6-2002 

 

Ngày 4-6-2002: Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa phối tổ chức Hội nghị tổng 

kết 10 năm thực hiện “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

trong tình hình mới” 

Đến nay toàn tỉnh Thanh Hóa có 100% xã, phƣờng, thị trấn tiếp thu triển khai 

thực hiện Nghị quyết liên tịch. Nhiều lều quán, mái che cản trở giao thông đƣợc quần 

chúng tự giác tháo dỡ… Đồng thời, MTTQ các cấp tham mƣu cho các cấp ủy Đảng, 

chính quyền giải quyết việc làm cho 1.448 ngƣời hết hạn tù để họ tái hòa nhập với cuộc 

sống. 

Báo Đại đoàn kết, số 46-2002, ngày 7-6-2002 

 

Ngày 14-6-2002: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp đoàn đại biểu cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ cốt cán dân tộc 

Khơme, các chức sắc tôn giáo tỉnh Trà Vinh 

 Tại trụ sở Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã ân cần hỏi thăm sức khỏe 41 vị trong đoàn. Các 

đại biểu đều bày tỏ lòng vui mừng đƣợc ra thăm thủ đô, gặp gỡ, trò chuyện với Chủ 

tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. Phát biểu tại buổi gặp, Chủ 

tịch Phạm Thế Duyệt biểu dƣơng và ghi nhận những thành tích mà các đại biểu đã đạt 

đƣợc. Đồng thời, Chủ tịch bày tỏ mong muốn các đại biểu là tấm gƣơng cho con cháu 

noi theo, tiếp tục đóng góp, cống hiến cho quê hƣơng, đất nƣớc, đi đầu trong các phong 

trào thi đua yêu nƣớc, các cuộc vận động do MTTQ tổ chức. 

Báo Đại đoàn kết, số 49-2002, ngày 18-6-2002 

 

Ngày 27-6-2002: Truy tặng Huân chƣơng Sao vàng cho nguyên Chủ tịch Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê Quang Đạo. 

 Ngày 27-6-2002 tại Hà Nội, Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ truy tặng Huân chƣơng Sao vàng cho ông Lê Quang Đạo, 

nguyên Bí thƣ Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng, nguyên Chủ tịch Quốc hội nƣớc 

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam, vì có nhiều công lao to lớn đóng góp cho sự nghiệp cách mạng 

của Đảng và của dân tộc. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 5, 7-2002 
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Tháng 6-2002: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ 

kết 3 năm thực hiện Đề án 01 về “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát 

hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo ngƣời phạm lỗi tại gia đình và 

cộng đồng dân cƣ” 

 Tới dự và chủ trì hội nghị có ông Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, ủy 

viên Ban Thƣờng trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Phó Bí 

thƣ thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh; ông Trần Đông Phong và 

bà Hà Thị Liên, Ủy viên Thƣờng trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam; ông Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Thứ trƣởng Bộ Công an; đại diện 

Bộ Tài chính, Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ các tỉnh, thành từ Đà Nẵng trở vào. 

Báo Đại đoàn kết, số 47-2002, ngày 11-6-2002 

 

Ngày 1-7-2002: Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam lần thứ 7 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phạm Thế Duyệt nhấn mạnh: “Việc đánh giá đúng mức những đóng góp của MTTQ 

Việt Nam trong thành tựu chung của đất nƣớc, chỉ ra những mặt còn tồn tại, yếu kém 

của công tác Mặt trận, đồng thời nêu lên những định hƣớng cơ bản cho hoạt động của 

Mặt trận trong thời gian tới là có ý nghĩa rất quan trọng”. Tổng thƣ ký Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Trần Văn Đăng báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm. 

Tổng thƣ ký đặc biệt nhấn mạnh tới trọng tâm công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm: Vận 

độngcác tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nƣớc, đƣa các nghị quyết 

của Đảng vào cuộc sống, hoàn thành vƣợt mức các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2002, 

tiếp tục triển khai sâu rộng Quy chế dân chủ ở cơ sở. Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam lần thứ 7 đã quyết nghị:  

- Ông Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đƣợc cử giữ chức Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam. 

 - Thông qua Nghị quyết Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, 

trao tặng Huân chƣơng Lao động hạng Nhất cho Chủ tịch Phạm Thế Duyệt và Tổng 

thƣ ký Trần Văn Đăng; trao tặng Huân chƣơng Lao động hạng Nhì cho Ủy viên Ban 

Thƣờng trực Nguyễn Túc. 

Báo Đại đoàn kết, số 53, ngày 2-7-2002  và số 54, ngày 5-7-2002 

 

Ngày 3 và 4-7-2002: MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác 

Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI 

 Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phạm Thế Duyệt khẳng định: Cùng với thắng lợi to lớn của cuộc bầu cử, cùng sự nỗi 
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lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, đất nƣớc ta đã vƣợt lên những 

khó khăn thử thách, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trƣởng và phát triển kinh tế - xã hội, giữ 

vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh. 

 Nhân dịp này, Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tặng bằng khen và phần 

thƣởng mỗi đơn vị 1,5 triệu đồng cho 17 đơn vị là MTTQ các tỉnh thành phố vì đã 

hoàn thành xuất sắc công tác Mặt trận; trao tặng bằng khen cho 36 đơn vị và phần 

thƣởng mỗi đơn vị 1 triệu đồng vì đã hoàn thành tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XI. Tặng cờ thi đua năm 2001 và 2 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ TP. Hồ Chí 

Minh vì đã hoàn thành xuất sắc công tác Mặt trận. 

     Báo Đại đoàn kết, số 54-2002, ngày 5-7-2002 

  

Ngày 11-7-2002: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt thăm, tặng quà Khu điều dƣỡng thƣơng binh Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) 

 Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt ghi nhận, biểu 

dƣơng những cố gắng của các bác sĩ, y tá, hộ lý; đi thăm nơi ăn, ở, sinh hoạt, nghỉ ngơi, 

chữa bệnh và đặc biệt ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, thƣơng tật, hoàn cảnh cá nhân 

và gia đình thƣơng binh, bệnh binh, chia sẻ, cảm thông với tâm tƣ, nguyện vọng của anh 

chị em thƣơng bệnh binh. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch chúc các thƣơng bệnh binh 

phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện lời dạy của Bác Hồ: Thƣơng binh”tàn nhƣng 

không phế”. Cùng ngày, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt đến thăm hỏi và tặng quà mẹ liệt sĩ 

Nguyễn Thị Thi, 90 tuổi tại thôn Hậu, phƣờng Thọ Xƣơng, thị xã Bắc Giang và thƣơng 

binh nặng ¼ Lê Văn Cửu phƣờng Trần Phú, thị xã Bắc Giang. 

Báo Đại đoàn kết, số 56-2002, ngày 12-7-2002 

  

Ngày 25-7-2002: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt 

thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Hà Tây 

 Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đến thăm hỏi 

và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công, bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại 

hai xã Tân Minh và Ninh Sở, huyện Thƣờng Tín, tỉnh Hà Tây. Nói chuyện với các gia 

đình chính sách, gia đình có công, bà mẹ Việt Nam anh hùng, Chủ tịch khẳng định 

Đảng, Nhà nƣớc và Mặt trận luôn ghi nhớ công ơn, sự hi sinh của các gia đình chính 

sách, gia đình có công, bà mẹ Việt Nam anh hùng khắp cả nƣớc và ngày càng chăm lo 

đến công tác tri ân các gia đình chính sách, gia đình có công, bà mẹ Việt Nam anh 

hùng. Chủ tịch mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng tại 

địa phƣơng, chung tay xây dựng quê hƣơng giàu đẹp. 

Báo Đại đoàn kết, số 60-2002, ngày 26-7-2002 
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Ngày 26 đến ngày 28-7-2002: Tuyên bố của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam về Hội nghị Môi trƣờng Việt Nam tại Stockholm (Thụy 

Điển) 

Trong các ngày từ 26 đến 28-7-2002, các nhà khoa học, các nhà hoạt động xã 

hội, nhà báo, đại diện tổ chức phi chính phủ từ các nƣớc Mỹ, Canada, Nhật Bản, các 

nƣớc, Tây, Bắc âu, Lào, Campuchia và Việt Nam đã tham dự Hội nghị Môi trƣờng 

Việt Nam tại Stockholm (Thụy Điển). Hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan 

đến hậu quả chiến tranh do Mỹ gây ra ở các nƣớc Đông Dƣơng, đặc biệt là ở Việt 

Nam. 

Đây là Hội nghị quốc tế có tính chất nhân dân, dựa trên những công trình nghiên 

cứu khoa học ở Việt Nam, Mỹ và các nƣớc khác về hậu quả chiến tranh ở Việt Nam ra 

Tuyên bố Stockholm khẳng định tác hại của chất độc da cam/dioxin mà Mỹ sử dụng 

đối với sức khỏe con ngƣời và môi trƣờng Việt Nam, kêu gọi cộng đồng quốc tế quan 

tâm giúp đỡ và yêu cầu Chính phủ Mỹ, các công ty đã trực tiếp và gián tiếp sản xuất, 

sử dụng bom đạn và chất độc hóa học phải có trách nhiệm đóng góp với các nƣớc 

Đông Dƣơng khắc phục hậu quả chiến tranh do Mỹ gây ra. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 9, 11-2002 

  

Ngày 16-8-2002: Tỉnh Tiền Giang triển khai Luật MTTQ Việt Nam và Pháp lệnh 

ngƣời cao tuổi 

 Ngày 16-8-2002, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Hội đồng công tác phổ biến 

giáo dục pháp luật phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội 

nghị triển khai Luật MTTQ Việt Nam và Pháp lệnh ngƣời cao tuổi. Tham dự Hội nghị 

có trên 150 đại biểu đại diện Thƣờng trực Hội đồng nhân dân, các vị ủy viên Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các hội quần chúng, lực 

lƣợng vũ trang cấp tỉnh, cơ quan Trung ƣơng đóng tại Tiền Giang, Ban đại diện Hội 

ngƣời cao tuổi của tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị phụ 

trách văn hóa – xã hội, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, phòng Tƣ pháp, Hội luật 

gia, Ban đại diện Hội ngƣời cao tuổi. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 7, 9-2002 

  

Ngày 19-8-2002: Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Cà Mau lần thứ VI  

Đại hội diễn ra trong hai ngày 19 và ngày 20-8-2002 với sự tham dự của 350 đại 

biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đại hội tổng kết lại công tác mặt 

trận trong hai năm 2002-2003, mỗi năm vận động đạt 6 tỷ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, 

phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 32 tỷ đồng đến năm 2007, xây dựng 1.400 căn nhà tình 

nghĩa, xây dựng 5.000 nhà tình thƣơng, thực hiện cuộc vận động “Ngày vì ngƣời 

nghèo”, phấn đấu đến năm 2005 giảm tỷ lệ hộ nghèo dƣới 8%. Ông Nguyễn Phƣớc 
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Thiện, Ủy viên Thƣờng vụ tỉnh ủy, Trƣởng ban Dân vận đƣợc bầu làm Chủ tịch Mặt 

trận tỉnh nhiệm kỳ 2002-2007. 

Báo Đại đoàn kết, số 67-2002, ngày 20-8-2002 

 

Ngày 21 đến ngày 25-8-2002: Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 

Nhận lời mời của Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc, 

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam do ông Huỳnh Đảm, 

Tổng Thu ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam dẫn đầu đã thăm và làm việc tại 

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 21 đến ngày 25-8-2002. Trong thời gian ở 

thăm, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã hội đàm với Đoàn Mặt 

trận Lào do đồng chí Khăm Phới Chăm Tha Xác – Phó Chủ tịch Thƣờng trực Ủy ban 

Trung ƣơng Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc làm Trƣởng đoàn. Cuộc hội đàm đã diễn 

ra trong bầu không khí cởi mở, chân tình, học hỏi lẫn nhau. Hai bên đã thông báo cho 

nhau tình hình kinh tế - xã hội, tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và công tác Mặt 

trận của mỗi nƣớc trong quá trình đổi mới đất nƣớc. Hai bên giành nhiều thời gian trao 

đổi kinh nghiệm về các nội dung chính. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 7, 9-2002 

  

Ngày 21 đến 23-8-2002: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức Hội 

nghị công tác tuyên huấn 

 Hội nghị tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Ông Lê Truyền, Ủy viên thƣờng trực 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Phát 

biểu tại Hội nghị, ông Lê Truyền nói: Hội nghị cần trao đổi để làm rõ và tháo gỡ những 

vấn đề nhƣ thế nào là công tác tuyên huấn của MTTQ, cách làm nào, những điều kiện 

đảm bảo cho công tác này là gì? Sau Hội nghị, phải tạo đƣợc chuyển biến thực sự cả về 

nhận thức và phƣơng pháp. Hội nghị thông qua 2 báo cáo chuyên đề về tuyên truyền 

biển đảo và chiến lƣợc truyền thống giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số, sức khỏe 

sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. 

Báo Đại đoàn kết, số 68-2002, ngày 23-8-2002 

  

Ngày 29-8-2002: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp đoàn đại biểu cán bộ Mặt trận cơ sở, ngƣời dân tộc, ngƣời Công giáo 

tiêu biểu huyện Hải Hà (Quảng Ninh) và huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) 

 Tham dự buổi tiếp có các Ủy viên thƣờng trực, cán bộ Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam. Hai đoàn đại biểu đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động 

của MTTQ tại hai huyện Hải Hà (Quảng Ninh) và huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) 
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 Chủ tịch Phạm Thế Duyệt đánh giá cao hoạt động tích cực của cán bộ Mặt trận 

cơ sở, bà con các dân tộc, Công giáo tiêu biểu của 2 huyện trên và nhắc nhở các cán bộ 

Mặt trận cơ sở cần dồn nhiều tâm sức hơn nữa cho cuộc vận động Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ, và phải coi đó là nhiệm vụ chính yếu của 

công tác Mặt trận trong thời bình. 

Báo Đại đoàn kết, số 70-2002, ngày 30-8-2002 

 

Ngày 30-8-2002: Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ IX, nhiệm 

kỳ 2002-2007 

 Ngày 30-8-2002 tại thành phố Việt Trì đã diễn ra Đại hội đại biểu Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ IX nhiệm kỳ 2002-2007. Dự Đại hội có đồng 

chí Phạm Thế Duyệt – Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam; 

đồng chí Đoàn Xuân Cừ - Bí thƣ Tỉnh ủy Phú Thọ, các vị đại biểu các ban, ngành, 

đoàn thể, dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện cho 

khối đại đoàn kết toàn dân của 21 dân tộc anh em tỉnh Phú Thọ. 

 Đại hội đã thông qua chƣơng trình hành động gồm 9 điểm, và hiệp thƣơng cử 

Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XI gồm 67 vị, trong đó có 7 Ủy viên thƣờng trực. Ông Lƣơng 

Sỹ Cẩn giữ chức Chủ tịch MTTQ tỉnh. Nhân dịp này, Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam trao Huy chƣơng Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc cho 14 cá nhân trong tỉnh đã 

có cống hiến cho công tác Mặt trận. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 7, 9-2002 

 

Ngày 13-9-2002: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp Đoàn đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và những ngƣời có công tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu 

 Tại trụ sở Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã thân mật tiếp đoàn gồm 62 đại biểu nhân dịp 

đoàn ra thăm thủ đô Hà Nội. Chủ tịch ghi nhận những đóng góp của các cấp lãnh đạo 

trong tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và đánh giá cao sự hy sinh của các gia đình chính sách cho 

cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Chủ tịch thay mặt Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam tặng quà các đại biểu trong đoàn. 

 Cùng ngày, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt đã có buổi làm việc với Ban lãnh đạo 

phƣờng Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội). Dự buổi làm việc có bà Hà Thị 

Liên, Ủy viên thƣờng trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam… Chủ 

tịch Phạm Thế Duyệt cùng các đại diện lãnh đạo phƣờng, quận đi thăm tuyến phố văn 

minh thƣơng mại Trần Nhân Tông. 

Báo Đại đoàn kết, số 75-2002, ngày 17-9-2002 
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 Ngày 19-9-2002: Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm đến thăm và tặng quà cho các cháu học sinh Trƣờng phổ thông dân tộc nội 

trú huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 

 Thay mặt Ban thƣờng trực, Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm biểu dƣơng, khen ngợi những gƣơng học sinh nghèo vƣợt khó, mong tất 

cả các em học sinh phấn đấu thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, trở thành con ngoan, trò 

giỏi, xứng đáng là những công dân tốt kế tục sự nghiệp xây dựng quê hƣơng ngày càng 

giàu đẹp. 

Báo Đại đoàn kết, số 77-2002, ngày 24-9-2002 

  

Ngày 28-9-2002: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tới dự Hội nghị quán triệt tƣ tƣởng Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội 

Đảng IX về công tác vận động ngƣời cao tuổi trong sự nghiệp đổi mới, ổn định và 

phát triển đất nƣớc. 

 Hội nghị do Hội Ngƣời cao tuổi Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Cùng dự Hội 

nghị có Tổng Bí thƣ Nông Đức Mạnh và nhiều đại diện của Nhà nƣớc, Chính phủ, các 

ban, ngành, đoàn thể. Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Phạm Thế Duyệt đánh giá cao hoạt động của Hội Ngƣời cao tuổi nhằm hƣởng 

ứng kế hoạch hành động quốc tế về Ngƣời cao tuổi và thực hiện 18 chữ vàng mà Ban 

Chấp hành Trung ƣơng Đảng đã tặng: “Tuổi cao chí càng cao, nêu gƣơng sáng vì sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Báo Đại đoàn kết, số 79-2002, ngày 1-10-2002 

 

Ngày 2-10-2002: Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm làm việc với lãnh đạo MTTQ Hà Nội 

Tổng thƣ ký Huỳnh Đảm đã tới thăm và làm việc với lãnh đạo MTTQ thành phố 

Hà Nội. Ông Phạm Lợi, Chủ tịch MTTQ thành phố Hà Nội đã tổng hợp từng nhóm 

công việc cụ thể, đồng thời cũng bày tỏ với Tổng thƣ ký những băn khoăn, trăn trở về 

công tác Mặt trận… Tổng thƣ ký Huỳnh Đảm đã đóng góp ý kiến làm rõ những vƣớng 

mắc, những vấn đề công tác mặt trận cần tập trung đẩy mạnh. 

Báo Đại đoàn kết, số 80-2002, ngày 4-10-2002 

 

Ngày 3 và 4-10-2002: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức 

sơ kết cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cƣ, 

biểu dƣơng khu dân cƣ tiêu biểu, hộ gia đình làm kinh tế giỏi 

 Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt và nhiều lãnh 

đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, hàng trăm đại diện khu dân cƣ tiêu biểu, hộ 

gia đình làm kinh tế giỏi trong tỉnh, tham dự Hội nghị. 
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 Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã thông qua Chƣơng trình hành động thực 

hiện Chỉ thị 05 của Ban Thƣờng vụ tỉnh ủy về cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống mới ở khu dân cƣ. Theo đó MTTQ các cấp phải vận động nhân dân thi 

đua sản xuất giảm tỷ lệ nghèo xuống dƣới 5%, hộ khá giàu tăng lên 40%, tất cả thôn 

bản đều có nhà trẻ mẫu giáo, phổ cập giáo dục các cấp đúng độ tuổi, 60% khu dân cƣ 

tiên tiến xuất sắc, 70% hộ gia đình văn hóa. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Phạm Thế Duyệt đánh giá cao hoạt động của Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận và 

các đoàn thể nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều sáng kiến, cách làm hay góp phần 

xây dựng quê hƣơng cách mạng ngày càng giàu đẹp, xây dựng khối đại đoàn kết các 

dân tộc anh em vững mạnh trong công cuộc đổi mới… Chủ tịch nhắc nhở các cấp, các 

ngành trong tỉnh cần tạo điều kiện kinh phí cho Ban công tác Mặt trận hoạt động, làm 

tốt cuộc vận động vì nguồn kinh phí này cũng rất khiêm tốn (1 triệu đồng/năm) để các 

Ban mua báo Đại đoàn kết, giấy bút, động viên tinh thần các cán bộ cơ sở.  

Báo Đại đoàn kết, số 80-2002, ngày 4-10-2002 

 

Ngày 4 và 5-10-2002: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm 

Thế Duyệt thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái 

Trở lại thăm và làm việc với Yên Bái sau 6 năm, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt rất phấn khởi trƣớc những bƣớc phát triển về kinh 

tế - xã hội vững chắc của tỉnh… Chủ tịch nhắc nhở tập thể cán bộ Đảng, chính quyền, 

Mặt trận và các đoàn thể phải hết sức đoàn kết nội bộ để tập trung sức xây dựng khối 

đại đoàn kết toàn dân, góp phần giữ vững ổn định vùng miền núi phía Bắc. Trong 

chuyến thăm này, Chủ tịch Phạm thế Duyệt đã tới viếng nghĩa trang Nguyễn Thái Học, 

tặng quà nhiều vị lão thành cách mạng, và thăm một số cơ sở kinh tế làm ăn hiệu quả 

trong tỉnh. 

Báo Đại đoàn kết, số 81-2002, ngày 8-10-2002 

 

Ngày 8-10-2002: MTTT tỉnh Nghệ An phối hợp với Trƣờng Chính trị tỉnh, 

mở lớp bồi dƣỡng cán bộ Mặt trận xã cho các xã miền núi đặc biệt khó khăn vùng 

sâu, vùng xa của huyện Kỳ Sơn, Tƣơng Dƣơng, Con Cuông và huyện Anh Sơn 

Đây là lớp học đầu tiên trong kế hoạch mở 2 lớp cho vùng dân tộc miền núi 

trong năm 2002 của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An. Cùng ngày, MTTQ tỉnh Nghệ An 

trao 25 chiếc xe lăn cho 25 ngƣời tàn tật do bị nhiễm chất độc hóa học màu da cam, 

thƣơng binh thời kỳ chống Mỹ, tai nạn lao động, dị tật bẩm sinh, thuộc các gia đình 

nghèo. Trong đó có 7 phụ nữ, 8 trẻ em. 

Báo Đại đoàn kết, số 82-2002, ngày 11-10-2002 
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Ngày 9-10-2002: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Ban vận động Ngày 

vì ngƣời nghèo Trung ƣơng tổ chức sơ kết 2 năm cuộc vận động Ngày vì ngƣời 

nghèo 

Tới dự buổi sơ kết có sự tham gia của đại diện các ban, ngành, đoàn thể. Chủ 

tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Tổng thƣ ký Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, Bộ trƣởng Bộ Lao động thƣơng binh và xã 

hội Nguyễn Thị Hằng, Bộ trƣởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ksor Phƣớc cùng chủ 

trì. Theo Bộ trƣởng Nguyễn Thị Hằng, cuộc vận động không chỉ nhân lên truyền thống 

tƣơng thân tƣơng ái của dân tộc, mà còn thể hiện rõ trách nhiệm của mọi ngƣời, mọi 

nhà trong việc xóa dần chênh lệch về mức sống giữa các địa phƣơng, vùng miền, góp 

phần củng cố và tăng cƣờng khối đại đoàn kết toàn dân. Bộ trƣởng Ksor Phƣớc xác 

định đây là cuộc vận động lâu dài, kiên trì vì theo lộ trình phát triển đất nƣớc, tới năm 

2020 nƣớc ta mới trở thành một nƣớc công nghiệp, cơ bản không còn hộ đói nghèo. 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam quyết định bổ sung: Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt làm Trƣởng Ban vận động, Tổng thƣ 

ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm làm Phó Trƣởng ban, Bộ trƣởng 

Ksor Phƣớc làm Phó Trƣởng ban. 

Báo Đại đoàn kết, số 82-2002, ngày 11-10-2002 

 

Ngày 17-10-2002: Lễ tiếp nhận “Quỹ vì ngƣời nghèo” Trung ƣơng 

 Ngày 17-10-2002 tại Hà Nội, Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” Trung ƣơng đã tổ chức lễ tiếp nhận “Quỹ 

vì ngƣời nghèo” mở đầu tháng hành động cao điểm vì ngƣời nghèo từ ngày 17-10-2002 

đến ngày 18-11-2002. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 8, 10-2002 

Ngày 18-10-2002: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm 

Thế Duyệt tiếp đoàn già làng, trƣởng bản, cán bộ cơ sở Lào Cai 

Đoàn già làng, trƣởng bản, cán bộ cơ sở Lào Cai gồm 25 vị đại diện tiêu biểu 

các dân tộc Mông, Dao, Tày, Thái, Phù Lá, Hà Nhì… trong phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc. Các già làng, trƣởng bản, cán bộ cơ sở cho biết: Lào Cai có 138/180 

xã đƣợc hƣởng Chƣơng trình 135, nhờ đó tỷ lệ đói nghèo giảm từ 45% xuống còn 

26%. Tỉnh đã cơ bản triệt phá đƣợc tập tục trồng cây thuốc phiện, không có điểm nóng 

khiếu kiện tố cáo đông ngƣời. Chủ tịch Phạm Thế Duyệt mong muốn các già làng, 

trƣởng bản, cán bộ cơ sở Lào Cai tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc tuyên 

truyền, giáo dục, nêu gƣơng sáng trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa ở khu dân cƣ”. Đây chính là cách tốt nhất giúp Đảng, chính quyền 

chăm lo đời sống cho nhân dân tốt hơn. 

Báo Đại đoàn kết, số 85-2002, ngày 22-10-2002 
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 Ngày 18-10-2002: Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm tiếp và hội đàm với Đại sứ Ấn Độ. 

 Ông Surabh Kumar, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam đến chào 

xã giao Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhân dịp ông 

Huỳnh Đảm vừa nhận chức vụ mới. Tổng thƣ ký Huỳnh Đảm cảm ơn thịnh tình của 

ngày Surabh Kumar dành cho MTTQ Việt Nam, đồng thời ông cũng cho biết thêm về 

việc Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam vừa phát động tháng “Vì ngƣời nghèo”, và 

mong muốn ngài Đại sứ  Ấn Độ có sự quan tâm tới vấn đề này. 

Báo Đại đoàn kết, số 85-2002, ngày 22-10-2002 

  

Ngày 23-10-2002: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam cùng Hội đồng 

Dân tộc của Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện quy chế phối hợp 

công tác 

 Tới dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, ông 

Tráng A Pao, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Ủy viên Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội, Chủ 

tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Lê Thành Đạo, Phó trƣởng Ban Dân vận 

Trung ƣơng và đại diện Ủy ban Dân tộc. Chủ tịch Phạm Thế Duyệt và Chủ tịch Tráng 

A Pao đánh giá cao kết quả phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Dân tộc của Quốc hội 

và Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, đồng thời khẳng định thời gian tới hai bên 

tiếp tục thực hiện quy chế đã đề ra và tăng cƣờng hơn nữa sự phối hợp công tác, trong 

đó chú ý xây dựng dự thảo Luật dân tộc và chuẩn bị Hội nghị biểu dƣơng những ngƣời 

tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số lần thứ II (2004). 

          Báo Đại đoàn kết, số 86-2002, ngày 25-10-2002 

  

Ngày 24-10-2002: Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt Mặt trận cấp tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ƣơng khai mạc tại Hà Nội 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt và các Ủy viên 

thƣờng trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã đến dự. Phát biểu 

khai mạc lớp tập huấn, Chủ tịch khẳng định việc cần thiết phải nâng cao nhận thức, 

hiểu biết cho những cán bộ làm công tác Mặt trận để từ đó xác định mục tiêu, phƣơng 

pháp và tầm quan trọng của Mặt trận, hỗ trợ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nƣớc. 

                                   Báo Đại đoàn kết, số 86-2002, ngày 25-10-2002 

  

Ngày 24-10-2002: Quỹ hỗ trợ phát triển tổ chức Lễ phát động ủng hộ Quỹ 

vì ngƣời nghèo Trung ƣơng 

 Bà Hà Thị Liên, Ủy viên thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã 

tới dự với đông đủ cán bộ viên chức Quỹ hỗ trợ phát triển. Ngay tại Lễ phát động, công 
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đoàn Quỹ hỗ trợ phát triển đã chuyển tới Quỹ vì ngƣời nghèo Trung ƣơng 50.000.000 

đồng… Vừa qua, cán bộ viên chức Quỹ đã hƣởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ 20.000.000 đồng. 

                                        Báo Đại đoàn kết, số 87-2002, ngày 29-10-2002 

 

Từ ngày 26 đến ngày 28-7-2002: Tuyên bố của Đoàn Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam về Hội nghị Môi trƣờng Việt Nam tại Stockholm 

(Thụy Điển) 

Trong các ngày từ 26 đến 28-7-2002, các nhà khoa học, các nhà hoạt động xã 

hội, nhà báo, đại diện tổ chức phi chính phủ từ các nƣớc Mỹ, Canada, Nhật Bản, các 

nƣớc, Tây, Bắc âu, Lào, Campuchia và Việt Nam đã tham dự Hội nghị Môi trƣờng 

Việt Nam tại Stockholm (Thụy Điển). Hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan 

đến hậu quả chiến tranh do Mỹ gây ra ở các nƣớc Đông Dƣơng, đặc biệt là ở Việt 

Nam. Đây là Hội nghị quốc tế có tính chất nhân dân, dựa trên những công trình nghiên 

cứu khoa học ở Việt Nam, Mỹ và các nƣớc khác về hậu quả chiến tranh ở Việt Nam ra 

Tuyên bố Stockholm khẳng định tác hại của chất độc da cam/dioxin mà Mỹ sử dụng 

đối với sức khỏe con ngƣời và môi trƣờng Việt Nam, kêu gọi cộng đồng quốc tế quan 

tâm giúp đỡ và yêu cầu Chính phủ Mỹ, các công ty đã trực tiếp và gián tiếp sản xuất, 

sử dụng bom đạn và chất độc hóa học phải có trách nhiệm đóng góp với các nƣớc 

Đông Dƣơng khắc phục hậu quả chiến tranh do Mỹ gây ra. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 9, 11-2002 

 

Ngày 31-10-2002: MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức lễ 

tƣởng niệm các nạn nhân bị hỏa hoạn tại tòa nhà Trung tâm thƣơng mại quốc tế 

ngày 29-10-2002 

Lễ tƣởng niệm tổ chức tại Nhà tang lễ Thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự có 

Tổng Bí thƣ Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng Nông Đức Mạnh; Bí thƣ Trung ƣơng 

Đảng, Phó Thủ tƣớng Chính phủ Vũ Khoan; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thƣ Thành ủy 

TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Tổng thƣ ký Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội 

đồng nhân dân, UBND, Ủy ban MTTQ TP. Hồ Chí Minh, các Tổng lãnh sự, cơ quan 

ngoại giao, các tổ chức, doanh nghiệp nƣớc ngoài và gia quyến, bằng hữu, bạn bè, 

những ngƣời đã tham gia cứu hộ các nạn nhân… Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng, 

Quốc hội, Chủ tịch nƣớc, Chính phủ, Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và nhiều tổ 

chức, cơ quan, đơn vị trong và ngoài nƣớc đã gửi vòng hoa viếng.  

                                                Báo Đại đoàn kết, số 88-2002, ngày 1-11-2002 
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Ngày 14-11-2002: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dƣơng tổ chức Hội 

nghị biểu dƣơng cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân lần thứ 

nhất 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã về dự Hội 

nghị. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt biểu dƣơng và hoan nghênh các 

cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch 

mong rằng, các đại biểu không chỉ hăng hái tham gia mà còn tích cực vận động toàn 

dân tham gia các phong trào thi đua yêu nƣớc, các cuộc vận động do Mặt trận tổ chức, 

xứng đáng là những tấm gƣơng xây dựng khối đại đoàn kết tại khu vực sinh sống. 

                                              Báo Đại đoàn kết, số 92-2002, ngày 15-11-2002 

 

Ngày 15-11-2002: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm 

Thế Duyệt tiếp Đoàn đại biểu Mặt trận dân chủ giải phóng Palextin  

Sáng 15-11, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt và 

ông Nguyễn Tiến Võ, Ủy viên thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam thân 

mật tiếp Đoàn đại biểu Mặt trận dân chủ giải phóng Palextin (DFLP, do ông Naip 

Hoaoatme, Tổng thƣ ký DFLP dẫn đầu. 

Chiều 15-11, Đoàn đại biểu những ngƣời tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số 

tỉnh Bắc Giang đã tới thăm Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. Sau khi nghe ý kiến 

của các đại biểu, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt hoanh nghênh và biểu dƣơng MTTQ tỉnh 

Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị biểu dƣơng những ngƣời tiêu biểu trong đồng bào dân 

tộc thiểu số sản xuất giỏi. Chủ tịch đánh giá cao những đổi mới trong đời sống của 

nhân dân Bắc Giang và tình đoàn kết của các dân tộc anh em trong tỉnh. 

                                           Báo Đại đoàn kết, số 93-2002, ngày 19-11-2002 

 

Ngày 21-11-2002: Đoàn cán bộ Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Lào xây dựng 

đất nƣớc sang thăm Việt Nam. 

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc do ông 

Khăm Pheuy Chan Tha Souk, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Lào xây dựng 

đất nƣớc dẫn đầu sang thăm Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phạm Thế Duyệt đã tiếp đón Đoàn. Trong không khí thân mật “vừa là đồng chí vừa là 

anh em”, Chủ tịch mong rằng, Mặt trận hai nƣớc Việt – Lào phải là nòng cốt xây dựng 

tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nƣớc. Ngay sau đó, đại diện 

Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hội đàm với Đoàn đại biểu cán 

bộ Mặt trận Lào dƣới sự chủ trì của Tổng thƣ ký Huỳnh Đảm và Phó Chủ tịch Khăm 

Pheuy. Hai bên thông báo tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động của Mặt trận hai nƣớc 

trong thời gian qua. 
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Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Đoàn đã đƣợc Trƣởng ban Dân vận Trung 

ƣơng Tòng Thị Phóng tiếp, và làm việc với Uỷ ban MTTQ TP. Hà Nội, Thành ủy Hà 

Nội, làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An ngày 28-1-2002. 

Báo Đại đoàn kết, số 95-2002, ngày 26-11-2002 

 

Ngày 4-12-2002: Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tiếp Đoàn đại biểu các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Sóc Trăng tại Hà Nội 

Đoàn đại biểu tỉnh Sóc Trăng do bà Lƣu Nguyệt Hồng, Phó Giảm đốc Sở Lao 

động Thƣơng binh xã hội làm trƣởng đoàn. Đoàn có 36 bà mẹ đều có con là liệt sĩ, 

trong đó có 17 mẹ có 3 con là liệt sĩ và 1 mẹ có 5 con là liệt sĩ. 

Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc 

tới các bà mẹ, những ngƣời đã hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp chiến đấu xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc… Tổng thƣ ký mong muốn các mẹ tiếp tục phát huy vai trò 

của mình, giáo dục con cháu các thế hệ sau giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của 

thế hệ trƣớc, luôn bảo vệ và xây dựng đất nƣớc ngày một giàu mạnh, tƣơi đẹp hơn. 

                                               Báo Đại đoàn kết, số 98-2002, ngày 6-12-2002 

 

Ngày 8-12-2002: Ban Thƣờng trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam tiếp các vị chức sắc trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt chúc mừng những thành công của 

Đại hội Phật giáo lần thứ V và chúc mừng những vị chức sắc trong nhiệm kỳ mới… 

Chủ tịch thông báo chƣơng trình hoạt động của MTTQ các cấp thời gian tới với mong 

muốn Giáo hội Phật giáo sẽ tích cực vận động các tăng ni, phật tử hƣởng ứng phong 

trào do Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phát động, gắn việc đạo với việc đời, xây 

dựng khối đại toàn kết toàn dân. 

                                               Báo Đại đoàn kết, số 99-2002, ngày 10-12-2002 

Ngày 8-12-2002: Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm tiếp Đoàn đại biểu những ngƣời tiêu biểu các dân tộc thiểu số tỉnh 

Gia Lai  

Đoàn do bà Rơchăm HyeoRéo, Chủ tịch MTTQ tỉnh Gia Lai làm trƣởng đoàn. 

Phát biểu tại buổi đón tiếp, Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm đánh giá cao vai trò của những ngƣời tiêu biểu trong các dân tộc tỉnh Gia Lai, và 

khẳng định, Đảng, Nhà nƣớc, MTTQ Việt Nam sẽ có những giải pháp cụ thể để giải 

quyết những khó khăn còn tồn tại, đáp ứng những nhu cầu bức xúc của các dân tộc Tây 

Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng. 

                                           Báo Đại đoàn kết, số 99-2002, ngày 10-12-2002 
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Ngày 10-12-2002: Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm tiếp đoàn đại biểu Linh mục, giáo dân tỉnh Ninh Bình 

Tại trụ sở Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Tổng thƣ ký Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu Linh mục, giáo dân 

tỉnh Ninh Bình. Trong buổi tiếp, Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm phát biểu hoan nghênh các đại biểu đã có những đóng góp thiết thực và là 

những biểu hiện sinh động trong khối đại đoàn kết toàn dân… Ông mong muốn các đại 

biểu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết Lƣơng – Giáo, tiếp tục các phong trào thi 

đua yêu nƣớc, đặc biệt là góp phần nâng cao chất lƣợng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, làm nền tảng cho khối đại đoàn kết toàn dân. 

                                      Báo Đại đoàn kết, số 100-2002, ngày 13-12-2002 

 

Ngày 10-12-2002: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổng kết phong 

trào thi đua yêu nƣớc xứ, họ đạo bốn gƣơng mẫu (1977-2002) 

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các huyện thị, các vị chức sắc, chức 

việc đạo cùng những cá nhân tiêu biểu trong phong trào đã về dự. Ông Nguyễn Thế 

Hùng, Chủ tịch MTTQ tỉnh Ninh Bình và ông Mai Công Quân, Phó Chủ tịch MTTQ 

tỉnh đã nêu bật 5 năm qua trong tỉnh đã có 466 lƣợt xứ, họ đạo đạt danh hiệu 4 gƣơng 

mẫu, trong đó 112 xứ, họ đạt danh hiệu từ 2 đến 5 năm liền. Số xứ, họ đạt danh hiệu 

gƣơng mẫu tăng qua các năm… 

Tại Hội nghị, UBND tỉnh Ninh Bình trao bằng khen cho 7 xứ, họ đạo đạt danh hiệu 

xuất sắc. Ủy ban MTTQ tỉnh trao bằng khen cho 17 xứ, họ đạo tiên tiến. Chiều 10-12, tỉnh 

tổ chức cho Đoàn đại biểu những ngƣời Công giáo tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình lên thăm 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. Các ông Nguyễn Túc, Lê Minh Hiền, Ủy viên Thƣờng trực 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã đón tiếp đoàn. 

                                       Báo Đại đoàn kết, số 100-2002, ngày 13-12-2002 

 

Ngày 18-12-2002: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm 

Thế Duyệt tiếp Đoàn Ủy ban đối ngoại Đại hội Nhân dân toàn quốc nƣớc 

Jamahirya Ả rập Li bi nhân dân XHCN vĩ đại, do ngài Suleiman Sasy Al-

Shahumy, Chủ nhiệm Ủy ban làm trƣởng đoàn 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt 

nhiệt liệt chào mừng Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam, đồng thời khẳng định 

tình đoàn kết hữu nghị gắn bó của hai nƣớc dù khoảng cách địa lý xa nhƣng cũng có 

hoàn cảnh, điều kiện chính trị tƣơng đồng. Ngài Suleiman Sasy Al-Shahumy bày tỏ 

mong muốn đƣợc học tập kinh nghiệm xây dựng khối đại đoàn kết của Mặt trận Việt 

Nam và cho biết chuyến thăm lần này đánh dấu bƣớc quan hệ mới của Quốc hội, nhân 
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dân hai nƣớc, đặc biệt là hai nƣớc cùng có chung nhiều nhận định về tình hình quốc tế 

và khu vực hiện nay. 

                                             Báo Đại đoàn kết, số 102-2002, ngày 20-12-2002 

 

Ngày 23-12-2002: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm 

Thế Duyệt chúc mừng Tòa Giám mục cùng giáo dân Hà Nội 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã thay mặt 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đến thăm và chúc mừng Đức 

Hồng y Phạm Đình Tụng cùng Tòa Giám mục Hà Nội nhân dịp Lễ Thiên Chúa giáng 

sinh. Thay mặt đồng bào Công giáo, Đức Hồng y đã gửi lời cảm ơn và bày tỏ cảm kích 

trƣớc sự quan tâm sâu sắc của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. Ông hứa sẽ tích 

cực hơn nữa trong việc động viên đồng bào Công giáo để có thêm nhiều đóng góp, 

nhất là trong các công tác xây dựng làng văn hóa, xóa đói giảm nghèo, bài trừ các tệ 

nạn xã hội… 

                                             Báo Đại đoàn kết, số 103-2002, ngày 24-12-2002 

 

Ngày 26 và 27-12-2002: Họp cụm Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố toàn 

quốc năm 2002. 

Đại biểu MTTQ 61 tỉnh, thành phố trong cả nƣớc đã tiến hành họp cụm tại 7 địa 

điểm để tổng kết phong trào và các nội dung hoạt động chính của MTTQ các cấp trong 

việc thực hiện các chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng và Nhà nƣớc, đặc biệt là đánh giá 

tình hình các tầng lớp nhân dân về thực hiện các cuộc vận động lớn của Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam. 

Báo Đại đoàn kết, số 104-2002, ngày 27-12-2002 

 

Ngày 30-12-2002: MTTQ Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị chuyên đề 

“Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo đảm an toàn giao thông” 

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến đƣa ra xoay quanh mục đích kiềm chế và chặn đứng 

sự gia tăng tai nạn giao thông. Hiện nay, vấn đề tai nạn giao thông đang là nỗi bức xúc 

của toàn xã hội. Các cụ cho rằng, đây không phải là trách nhiệm của Nhà nƣớc mà là ý 

thức của mỗi ngƣời dân tham gia điều khiển phƣơng tiện giao thông. Hội nghị thống 

nhất, ngƣời cao tuổi có trách nhiệm vận động, giáo dục con cháu các thành viên trong 

gia đình nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông… Ngày 31-12, Hội nghị sẽ tiếp tục 

thảo luận chuyên đề “Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội”. 

Báo Đại đoàn kết, số 105-2002, ngày 31-12-2002 
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NĂM 2003 

  

Ngày 2-1-2003: Khai mạc Đại hội đại biểu những ngƣời Công giáo xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ IV  

 Đến dự Đại hội có Thủ tƣớng Phan Văn Khải, nguyên Tổng Bí thƣ Đỗ Mƣời, 

Trƣởng ban Dân vận Trung ƣơng Tòng Thị Phóng, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Trƣởng ban Tôn giáo Chính phủ Lê Quang Đạo. 

Gần 450 đại biểu, là linh mục, tu sĩ và giáo dân tiêu biểu đại diện cho giới Công giáo 

trong nƣớc đã về dự. Ngay sau lời phát biểu của Thủ tƣớng Phan Văn Khải, Chủ tịch 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã có bài phát biểu ghi nhận 

những đóng góp to lớn của đồng bào Công giáo cả nƣớc trong sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc. 

                   Báo Đại đoàn kết, số 1, ngày 3-1-2003 

  

Ngày 6 đến ngày 9-1-2003: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phạm Thế Duyệt thăm và làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa -

Vũng Tàu và tỉnh Lâm Đồng 

Cùng đi có các ông Lê Minh Hiền, Trần Đông Phong, Ủy viên Ban thƣờng trực 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và nhiều cán bộ Văn phòng của Mặt trận. Tại 

TP. Hồ Chí Minh, đoàn đã nghe báo cáo công tác năm 2002 và phƣơng hƣớng công tác 

sắp tới của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên. Tại 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sau khi đi thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính 

sách và cán bộ lão thành, đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh. Ông Trần Văn 

Khánh, Bí thƣ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Tạ Văn 

Sinh, Chủ tịch MTTQ tỉnh và đại diện các ban ngành, các tổ chức thành viên Mặt trận 

đã tham dự. 

                                  Báo Đại đoàn kết, số 2, 3, ngày 7 và 10-1-2003 

 

Ngày 17-1-2003: Cộng đồng ngƣời Việt ở nƣớc ngoài ủng hộ Quỹ vì ngƣời 

nghèo 

Đại diện cộng đồng ngƣời Việt Nam tại các nƣớc Liên bang Nga, Li Bi, Ba Lan, 

Slovakia, thành phố Kosice-Slovakia, công ty cửa sổ nhựa châu Âu thuộc tập đoàn 

T&M Trans đã tới Ủy ban MTTQ Việt Nam trao tiền quyên góp của bà con ngƣời Việt 

tại các nƣớc trên ủng hộ Quỹ vì ngƣời nghèo. Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Huỳnh Đảm, Ủy viên thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà 

Thị Liên cùng dự lễ tiếp nhận số tiền ủng hộ này.  

Báo Đại đoàn kết, số 5, ngày 17-1-2003 
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 Ngày 19-1-2003: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Ban vận động Ngày 

vì ngƣời nghèo Trung ƣơng tổ chức Lễ trao bằng khen 

 Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt 

phát biểu ghi nhận và biểu dƣơng các cá nhân, tập thể, tổ chức đã tích cực ủng hộ cuộc 

vận động Ngày vì ngƣời nghèo do MTTQ tổ chức. Sau đó, Ban Vận động trao bằng 

khen cho những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho cuộc vận động. 

Báo Đại đoàn kết, số 6, ngày 21-1-2003 

  

Ngày 22-1-2003: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt đến thăm và tặng quà cho các thƣơng bệnh binh tại Trung tâm điều dƣỡng 

thƣơng binh huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 

 Nhân dịp năm mới, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt chúc các thƣơng bệnh binh và toàn thể cán bộ công nhân viên Trung tâm đón 

một năm mới vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Cùng ngày, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt, 

Ủy viên Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Tiến Võ đã về dự 

Hội nghị tổng kết công tác năm 2002 và bàn phƣơng hƣớng năm 2003 của Ủy ban 

MTTQ tỉnh Hà Nam. 

Báo Đại đoàn kết, số 7, ngày 24-1-2003 

  

Ngày 22-1-2003: Thủ tƣớng Phan Văn Khải làm việc với Ban Thƣờng trực 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

 Theo quy chế phối s hợp giữa Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam với Thủ tƣớng Chính phủ, ngày 2/1/2003 đã có buổi làm việc giữa 2 bên tại Hà 

Nội. Cùng dự có Bộ trƣởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao, đại 

diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội, Bộ Giao 

thông vận tải, Bộ Văn hóa – Thông tin, Bộ Tƣ pháp. 

Sau khi nghe Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Huỳnh Đảm báo cáo tình hình và kết quả hoạt động năm qua và phƣơng hƣớng 

hoạt động trong năm tới của MTTQ Việt Nam; một số kết quả thực hiện quy chế phối 

hợp công tác giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam; một số đề nghị 

với Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ đã kết luận nhƣ sau: Thủ tƣớng Chính phủ đánh 

giá cao vai trò, kết quả công tác của Mặt trận trong năm qua. Thủ tƣớng chính phủ 

khẳng định mối quan hệ phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam ngày càng đƣợc tăng cƣờng và có hiệu quả, tạo thuận lợi cho hai bên 

thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình. Về những đề nghị của Đoàn Chủ tịch 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Thủ tƣớng Chính phủ giao nhiệm vụ cho các bộ, 

ban, ngành liên quan phối hợp giải quyết. 

                                           Báo Đại đoàn kết, số 12, ngày 11-2-2003 
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Ngày 23-1-2003: Ký kết Chƣơng trình phối hợp hoạt động đẩy mạnh chăm 

sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” 

Thực hiện “Chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2001-2002” đã 

đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 35/2001/QĐ-TTg, ngày 23-1-

2003 tại Hà Nội, Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Bộ Y tế, Bộ 

Văn hóa – Thông tin tổ chức ký kết chƣơng trình hoạt động đẩy mạnh chăm sóc và bảo 

vệ sức khỏe nhân dân trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”. 

Tham dự buổi lễ ký kết có Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đản, Bộ trƣởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến , Bộ trƣởng Bộ Văn hóa – 

Thông tin Phạm Quang Nghị và các vị là thành viên của Ban Chỉ đạo cuộc vận động 

phong trao “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các đại biểu đại diện cho 

các cơ quan Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thông tin, Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 1, 1-2003 

 

Ngày 4-2-2002: Thành lập Hội Liên lạc với ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài 

Hội Liên lạc với ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài là tổ chức xã hội rộng rãi, tự 

nguyện. Hội đƣợc thành lập ngày 04-2-2002 do Giáo sƣ Viện sĩ Nguyễn Văn Đạo làm 

Chủ tịch. Hội Liên lạc với ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài là thành viên của MTTQ Việt 

Nam. 

Mục đích của Hội là làm cầu nối giữa đồng bào trong nƣớc với ngƣời Việt Nam ở 

nƣớc ngoài nhằm tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa 

dân tộc Việt Nam, giữ mối quan hệ gắn bó với gia đình và quê hƣơng, góp phần xây dựng 

đất nƣớc vì mục tiêu “dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, góp 

phần bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của kiều bào. Hội Hoạt động trên phạm vi cả 

nƣớc, tuân theo Hiến pháp và pháp luật của nƣớc Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự trang trải kinh phí và dựa trên nguyên tắc 

thỏa thuận hiệp thƣơng dân chủ, thống nhất hành động, phối hợp với Ủy ban về ngƣời Việt 

Nam ở nƣớc ngoài (Bộ Ngoại giao) và hợp tác với các tổ chức, cơ quan, đoàn thể và cá 

nhân trong và ngoài nƣớc để thực hiện nhiệm vụ của mình. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 2, 3-2003 

  

Ngày 9-2-2003: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra tuyên bố phản đối 

việc Hạ viện bang Viếc-gi-ni-a (Hoa Kỳ) treo cờ Việt Nam Cộng hòa  

Ngày 9-2-2003 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra tuyên 

bố phản đối việc thông qua dự Luật 4B2829 của Hạ bang Viếc-gi-ni-a (Hoa Kỳ) về 
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việc treo cờ Việt Nam Cộng hòa, ngày 18-2 và 15-3-2003 đã tổ chức mít tinh và ra 

tuyên bố phản đối chiến tranh xâm lƣợc Irắc; ngày 27-11-2003 ra tuyên bố phản đối 

Nghị quyết HR427 của Hạ viện Hoa Kỳ và Nghị quyết của Nghị viện châu Âu về cái 

gọi là “tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam”. 

Báo Đại đoàn kết, số 3, ngày 9-1-2004 

 

Ngày 12 và 13-2-2003: Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam 

Hội nghị tổ chức tại Hà Nội. Hội nghị đã xem xét báo cáo tình hình công tác 

Mặt trận năm 2002, Chƣơng trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ Việt 

Nam năm 2003; dự thảo kế hoạch tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung 

ƣơng 7, kế hoạch chuẩn bị Đại hội VI MTTQ Việt Nam; báo cáo về công tác thi đua 

năm 2002. Sau khi trao đổi và thảo luận, các đại biểu đã thống nhất với bản báo cáo và 

chƣơng trình hành động năm 2003. 

Báo Đại đoàn kết, số 13-2003, ngày 14-2-2003 

 

Ngày 13-2-2003: Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” ở các tỉnh phía Nam năm 2000-2002 

Hội nghị tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị có ông Lê Truyền, Ủy 

viên thƣờng trực Đoàn Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, cùng các vị lãnh đạo cơ 

quan, ban ngành thành phố.  Qua 2 năm, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

cuộc sống mới ở khu dân cƣ” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp 

tục phát triển. Cuộc vận động đã khơi dậy và củng cố tình làng, nghĩa xóm “Lá lành 

đùm lá rách”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Cuộc vận động đã góp phần nâng cao đời sống vật 

chất và tinh thần cho nhân dân.  

Báo Đại đoàn kết, số 13-2003, ngày 14-2-2003 

 

Ngày 20-2-2003: Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng ra Chỉ thị số 21 về lãnh đạo 

Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội  MTTQ Việt Nam lần thứ VI 

Chỉ thị  21 đƣa ra quy định về nhân sự đại hội nhƣ sau: Việc lựa chọn ngƣời 

tham gia Ủy ban MTTQ các cấp phải căn cứ tiêu chuẩn cán bộ nói chung, coi trọng 

tính tiêu biểu, tính đại diện và tính thiết thực của đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ. Ủy 

ban MTTQ các cấp phải mang tính liên hiệp rộng rãi, tính quần chúng sâu sắc, là hình 

ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiêu biểu cho tinh thần yêu nƣớc, 

trung thành với Tổ quốc, có uy tín với dân. Chỉ thị này đƣợc phổ biến tới chi bộ Đảng. 

Báo Đại đoàn kết, số 18, ngày 4-3-2003 
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Ngày 26 đến 28-2-2003: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức Hội 

nghị toàn thể lần thứ 5 (khóa V) 

Hội nghị tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Tham gia hội nghị có hơn 250 đại biểu là 

Ủy viên Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. Sau khi Chủ tịch MTTQ Việt Nam 

Phạm Thế Duyệt phát biểu khai mạc, Hội nghị đã nghe báo cáo của Đoàn Chủ tịch về 

công tác Mặt trận năm 2002, chƣơng trình thống nhất hành động năm 2003, ý kiến phát 

biểu của Tổng Bí thƣ Nông Đức Mạnh về vai trò của MTTQ trong việc củng cố, tăng 

cƣờng khối đại đoàn kết toàn dân và Chỉ thị của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng Cộng 

sản Việt Nam về lãnh đạo Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội VI MTTQ Việt Nam. 

Báo Đại đoàn kết, số 17 và 18, ngày 28-2 và 4-3-2003 

 

Ngày 15-3-2003: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phối hợp tổ chức 

mít tinh bảo vệ hòa bình, phản đối chiến tranh xâm lƣợc Irắc 

MTTQ Việt Nam phối hợp với MTTQ thành phố Hà Nội, Ủy ban Hòa bình Việt 

Nam, Ủy ban Đoàn kết và hợp tác Á – Phi – Mỹ-Latinh Hội Hữu nghị Việt Nam – Irắc 

tổ chức mít tinh bảo vệ hòa bình, phản đối chiến tranh xâm lƣợc Irắc. Hội nghị tổ chức 

tại Hội trƣờng Ba Đình – Hà Nội.  

Trong bài diễn văn, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam nêu rõ: Với 

Việt Nam, một đất nƣớc đã từng bị các thế lực đế quốc xâm lƣợc nền độc lập, một dân 

tộc đã từng trải qua những cuộc chiến tranh ác liệt kéo dài, đã từng chịu nhiều hy sinh, 

đau khổ trong chiến tranh, đã từng là nạn nhân của bao vây, cấm vận – nhân dân Việt 

Nam hết sức thông cảm và đồng tình với nhân dân Irắc và nhân dân thế giới, mong 

muốn và kêu gọi ngăn chặn không để hiểm họa chiến tranh xẩy ra với nhân dân Irắc, 

không để có thêm trẻ em và ngƣời dân Irắc phải chết vì đạn bom, thiếu lƣơng thực và 

thuốc men. Chủ tịch kêu gọi các tầng lớp nhân dân tham dự cuộc mít tinh hãy lên tiếng 

bày tỏ lập trƣờng và nguyện vọng chung là yêu chuộng và bảo vệ hòa bình, phản đối 

chiến tranh, đòi chính quyền Mỹ, Anh và các thế lực hiếu chiến không đƣợc tiến hành 

chiến tranh xâm lƣợc I rắc… 

Chiều ngày 17-3, MTTQ các tỉnh Hà Tây, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, TP. 

Hồ Chí Minh cũng tổ chức mít tinh với sự tham gia của đại diện các tổ chức thành viên 

trong toàn tỉnh cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân để bảo vệ hòa bình, phản đối cuộc 

chiến tranh xâm lƣợc Irắc. 

Báo Đại đoàn kết, số 22 ngày 18-3-2003 

 

Ngày 26-3-2003: Đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp Trung Quốc sang thăm 

MTTQ Việt Nam 

Đoàn do ông Lý Quý Tiên, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Phó Chủ tịch Chính hiệp 

Trung Quốc dẫn đầu. Chiều 26-3, Đoàn đã tới chào Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 
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MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt. Chủ tịch vui mừng đón tiếp Đoàn. Tại buổi tiếp, 

Chủ tịch Phạm Thế Duyệt thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam 

trong 16 năm đổi mới đất nƣớc, và khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, sáng suốt của 

Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhân dân, đất nƣớc. Ông Lý Quý Tiên vô cùng cảm 

động trƣớc sự đón tiếp nồng hậu, thân thiết của Chủ tịch Phạm Thế Duyệt, của Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. Ông khẳng định, tình đoàn kết hữu nghị giữa hai Đảng, 

nhân dân hai nƣớc do các vị lão thành cách mạng xây dựng vẫn luôn phát triển tốt đẹp. 

Ngày 27-3, Đoàn đã có các cuộc đến thăm và làm việc với Thành ủy, Hội đồng 

nhân dân và MTTQ TP. Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. 

Báo Đại đoàn kết, số 25-2003, ngày 28-3-2003 

 

Ngày 27-3-2003: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam làm việc với Bộ Văn 

hóa Thông tin 

Ông Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam, Phó ban Chỉ đạo Trung ƣơng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa”, ông Lê Truyền, Ủy viên Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam và một số ban chuyên môn của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam đã có buổi làm việc với ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, 

Bộ trƣởng Bộ Văn hóa Thông tin, Trƣởng ban Chỉ đạo Trung ƣơng phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và lãnh đạo Cục Thông tin – văn hóa cơ sở 

của Bộ để tìm cách khai thông những vƣớng mắc trong quá trình thực hiện phong trào. 

Sau khi trao đổi, thảo luận và tìm phƣơng pháp tháo gỡ, MTTQ Việt Nam và Bộ Văn 

hóa Thông tin đã tháo gỡ đƣợc mọi vƣớng mắc. 

      Báo Đại đoàn kết, số 26-2003, ngày 1-4-2003 

 

Ngày 28-3-2003: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam diễn ra Lễ ký Nghị 

quyết liên tịch về Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội và 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Tại buổi lễ, Chủ tịch Phạm Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Thế Duyệt tin 

tƣởng rằng bản Quy chế đƣợc ban hành sẽ tăng cƣờng sự phối hợp chặt chẽ thực hiện 

tốt hơn nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội, MTTQ Việt Nam, tạo 

nề nếp phối hợp công tác, góp phần nâng cao hiệu quả mối quan hệ công tác giữa Đoàn 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội. 

Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam quy định nội dung phối hợp công tác là: 

Điều 1: Về việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Điều 2: Về thực hiện pháp luật của Nhà nƣớc. 

Điều 3: Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội. 
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Điều 4: Về công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Điều 5: Việc tham gia xây dựng luật, pháp lệnh. 

Điều 6: Về hoạt động giám sát. 

Điều 7: Về việc tổ chức tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội với cử tri. 

Điều 8: Về chế độ tham dự các kỳ họp, phiên họp. 

Điều 9: Về kinh phí hoạt động xây dựng pháp luật của MTTQ Việt Nam. 

Điều 10: Về quy định làm việc liên tịch. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 3, 4-2003 

 

Ngày 31-3 đến ngày 6-4-2003: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Phạm Thế Duyệt thăm và làm việc tại một số tỉnh miền Trung 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã đi thăm và 

làm việc tại các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Đà 

Nẵng từ ngày 31-3 đến ngày 6-4. 

Chủ tịch đã có các cuộc làm việc với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy 

ban MTTQ tỉnh để nghe tình hình kinh tế - xã hội tại địa phƣơng. Đặc biệt, Chủ tịch rất 

quan tâm đến kiến nghị của các địa phƣơng đối với Trung ƣơng nhằm tháo gỡ khó 

khăn, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch đã đi thăm và tìm hiểu tình 

hình hoạt động và sản xuất tại các khu vực kinh tế trọng điểm ở một số địa phƣơng 

nhƣ: vịnh Vân Phong, Cam Ranh (Khánh Hòa), khu công nghiệp Hòa Hiệp (Phú Yên), 

khu công nghiệp Phú Tài (Bình Định), khu công nghiệp Dung Quất (Quảng Ngãi), khu 

kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam), công trình đƣờng hầm Nam Hải Vân (Đà Nẵng).  

Báo Đại đoàn kết, số 28-2003, ngày 8-4-2003 

 

Ngày 3-4-2003: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam làm việc với lãnh đạo 

Ban Tƣ tƣởng – Văn hóa Trung ƣơng về việc thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 7 

Ông Lê Truyền, Ủy viên Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam, thay mặt Ban Thƣờng trực báo cáo chƣơng trình triển khai việc quán triệt và 

thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ƣơng 7, Chỉ thị số 21 của Ban Bí thƣ 

về lãnh đạo Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội VI MTTQ Việt Nam, công tác 

tuyên truyền trên hệ thống báo chí về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, về công 

tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay. Về công tác báo chí tuyên truyền, lãnh đạo 

Ban Tƣ tƣởng-Văn hóa Trung ƣơng thống nhất cao với đề xuất của Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam là tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ƣơng 7 và Chỉ  thị số 

21 của Ban Bí thƣ tới lãnh đạo các báo, tạp chí, các phóng viên, biên tập viên theo 

dõi chuyên sâu nội dung này. 

      Báo Đại đoàn kết, số 27-2003, ngày 4-4-2003 
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Ngày 9-4-2003: Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm làm việc với Bộ trƣởng Nguyễn Sinh Hùng và lãnh đạo Bộ Tài chính 

Tham dự còn có đại diện Bộ Kế hoạch -Đầu tƣ. Tổng thƣ ký Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã báo cáo những trọng tâm trong chƣơng trình 

công tác của MTTQ Việt Nam năm 2003, đặc biệt là việc triển khai Nghị quyết 

Trung ƣơng 7, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 

của Nhà nƣớc, tiến hành Đại hội MTTQ cấp cơ sở hƣớng tới Đại hội lần thứ VI 

MTTQ Việt Nam trong năm 2004. Hội nghị cũng đã bàn bạc và đề xuất các giải 

pháp nhằm hỗ trợ cho tờ báo Đại đoàn kết vƣơn lên xứng đáng với vị trí là cơ quan 

ngôn luận của Mặt trận. 

Báo Đại đoàn kết, số 29-2003, ngày 11-4-2003 

 

Ngày 14-4-2003: Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai 

Làm việc tại Đồng Nai, Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm vui mừng ghi nhận trƣớc những thành tựu và nỗ lực của Đảng bộ và nhân 

dân tỉnh Đồng Nai. Sau khi lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cán bộ và nhân dân tỉnh 

Đồng Nai, Tổng thƣ ký Huỳnh Đảm chân thành tiếp thu và đƣa ra một số những giải 

pháp để tháo gỡ những thắc mắc, khó khăn của Đồng Nai. 

      Báo Đại đoàn kết, số 30-2003, ngày 15-4-2003 

 

Ngày 17-4-2003: Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm thăm và làm việc tại MTTQ thành phố Hồ Chí Minh 

Ban Thƣờng trực MTTQ thành phố đã báo cáo với Tổng thƣ ký Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm những ý kiến, kiến nghị của cử tri và hoạt động 

của Quốc hội nhƣ cần tăng cƣờng giám sát đối với các Bộ trƣởng, nếu cần xử lý bỏ 

phiếu tín nhiệm trong các kỳ họp Quốc hội các Bộ trƣởng đƣợc cử tri “quan tâm” 

nhiều. Tổng thƣ ký Huỳnh Đảm lắng nghe và đóng góp nhiều ý kiến cho MTTQ 

thành phố. Tổng thƣ ký đề nghị thành phố cần chú ý đến những bức xúc của cử tri 

trên địa bàn. 

      Báo Đại đoàn kết, số 31-2003, ngày 18-4-2003 

 

Ngày 17 và 18-4-2003: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phạm Thế Duyệt tới dự Hội nghị nghiên cứu, quán triệt bốn Nghị quyết của Hội 

nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng lần thứ VII 

Hội nghị do Đảng ủy khối cơ quan Dân vận Trung ƣơng tổ chức. Tới dự Hội 

nghị có Chủ tịch MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt và các đồng chí trong Ban Chấp 

hành Đảng ủy cùng đông đảo đảng viên của các Đảng bộ trực thuộc khối cơ quan Dân 
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vận Trung ƣơng.Hội nghị đã nghe các báo cáo viên, phần lớn là những ngƣời trực tiếp 

tham gia quá trình soạn thảo các nghị quyết trên, báo cáo sâu hơn về các vấn đề mà 

Nghị quyết nêu ra… Đây là bƣớc đổi mới trong cách nghiên cứu và triển khai nghị 

quyết của Đảng. Thông qua cách “đối thoại” này làm cho đảng viên hiểu sâu hơn các 

nghị quyết. 

Báo Đại đoàn kết, số 31-2003, ngày 18-4-2003 

 

Ngày 19-4-2003: MTTQ tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức Hội nghị Tổng 

kết phong trào thi đua giành danh hiệu “Xã, phƣờng, thị trấn tiên tiến” năm 

2002” 

Tới dự hội nghị có bà Hà Thị Liên, Ủy viên Thƣờng trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, các vị lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và gần 300 đại biểu đại 

diện các ban, ngành, đoàn thể, 14 phƣờng, xã thị trấn tiêu biểu của tỉnh.  

Phong trào thi đua giành danh hiệu “Xã, phƣờng, thị trấn tiên tiến” năm 2002” đƣợc 

UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh khởi xƣớng từ năm 2001 là bƣớc phát triển 

mới của phong trào “Thi đua phát huy nội lực, lao động sáng tạo, xây dựng Quảng 

Ninh giàu đẹp, văn minh”. Phong trào này thực sự đã đi vào cuộc sống và có tác dụng 

rõ nét. Tác dụng đó đƣợc thể hiện tóm tắt: “Đƣợc việc, đƣợc ngƣời, đƣợc tổ chức, đƣợc 

cơ sở vật chất và hợp lòng dân”. 

      Báo Đại đoàn kết, số 33-2003, ngày 25-4-2003 

 

Ngày 27 và 28-4-2003: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Liên hiệp các 

tổ chức hữu nghị Việt Nam 

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt nhấn mạnh: Là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức 

hữu nghị Việt Nam là tổ chức có vai trò quan trọng chuyên trách làm công tác vận 

động các tầng lớp nhân dân đấu tranh cho hòa bình, phát triển; mở rộng quan hệ đoàn 

kết, hữu nghị với nhân dân thế giới; vận động và tăng cƣờng hợp tác với các tổ chức 

chính phủ nƣớc ngoài. 

Nhân dịp này Chủ tịch trao tặng Đại hội bức trƣớng “Đoàn kết – Hợp tác – Hữu 

nghị, vì hòa bình, phát triển và tiến bộ xã hội”. 

Đại hội đã hiệp thƣơng dân chủ cử Đoàn Chủ tịch Liên hiệp khóa III gồm 76 ủy 

viên và Ban Thƣờng vụ 17 ủy viên do ông Vũ Xuân Hồng làm Chủ tịch. Ông Huỳnh 

Đảm, Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt 

Nam – Lào là một trong 15 phó chủ tịch kiêm nhiệm của Liên hợp các tổ chức hữu 

nghị Việt Nam. 

Báo Đại đoàn kết, số 34-2003, ngày 29-4-2003 
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Ngày 28-4-2003: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phối hợp với các tổ 

chức thành viên vận động nhân dân mua công trái giáo dục năm 2003 

Tại trụ sở Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Ban Thƣờng trực Đoàn Chủ 

tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thống nhất chƣơng trình 

phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân hƣởng ứng và tham gia mua 

công trái giáo dục năm 2003. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm 

Thế Duyệt đã đến dự. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo 32 tổ chức thành viên 

của Mặt trận cùng lãnh đạo các ban, đơn vị của cơ quan Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam.  

Báo Đại đoàn kết, số 34-2003, ngày 29-4-2003 

 

Ngày 29-4-2003: MTTQ tỉnh Hà Tây đón nhận Huân chƣơng Lao động 

hạng Nhất 

Báo cáo kết quả công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tây 6 năm qua, ông Chu 

Văn Chuẩn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tây nhấn mạnh: Từ năm 1996 tới nay, 

MTTQ tỉnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi 

mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh… Với những thành tích nêu 

trên, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tây xứng đáng đƣợc tặng thƣởng Huân chƣơng Lao động 

hạng Nhất.  

Ông Chu Văn Chuẩn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhận Huân chƣơng Lao 

động hạng Ba, ông Nguyễn Đình Tuệ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhận Bằng 

khen của Chính phủ, cùng nhiều tập thể, cá nhân làm công tác Mặt trận đƣợc nhận 

Bằng khen của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây. 

Báo Đại đoàn kết, số 35-2003, ngày 2-5-2003 

 

Ngày 29 và 30-4-2003: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phạm Thế Duyệt thăm và làm việc tại Thanh Hóa 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã nghe lãnh 

đạo tỉnh Thanh Hóa báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc 

phòng của tỉnh trong những năm qua. Chủ tịch rất vui mừng trƣớc những thành tựu mà 

Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đã đạt đƣợc. Điểm nổi bật của Thanh Hóa là chăm lo 

tốt cho sự nghiệp đại đoàn kết, quy chế dân chủ ở cơ sở đƣợc đẩy mạnh, ít điểm nóng, 

nhiều phong trào do Mặt trận và các thành viên phát động đạt hiệu quả tốt. Chủ tịch 

mong tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy những thế mạnh của tỉnh để xây dựng tỉnh 

Thanh Hóa ngày càng vững mạnh. 

Báo Đại đoàn kết, số 35-2003, ngày 2-5-2003 
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Ngày 5-5-2003 Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phối hợp tổ chức lễ 

phát động mua Công trái giáo dục 2003 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Tổng thƣ ký 

Huỳnh Đảm cùng các ủy viên Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, 

Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên và cán bộ công nhân viên trong 

cơ quan, các đơn vị trực thuộc đã tham dự buổi lễ và hƣởng ứng việc mua công trái 

ngay trong ngày đầu tiên phát hành. 

Bà Hà Thị Liên, Ủy viên Thƣờng trực Đoàn Chủ tịch đã phát biểu khai mạc bày 

tỏ niềm vui mừng trƣớc sự có mặt đông đủ của cán bộ công nhân viên, đoàn viên công 

đoàn, chứng tỏ tình cảm, tinh thần trách nhiệm và sự hƣởng ứng nhiệt tình của mối cá 

nhân với sự nghiệp giáo dục nƣớc nhà… Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam cũng đã tổ chức họp với các tổ chức thành viên để hiệp thƣơng và phối hợp 

thống nhất hành động, nhằm thực hiện tốt mục tiêu đề ra trong đợt phát hành công trái 

lần này. 

Báo Đại đoàn kết, số 36-2003, ngày 6-5-2003 

 

Ngày 9-5-2003: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp đoàn đại biểu các già làng, trƣởng bản, ngƣời dân tộc tiêu biểu tỉnh Hà 

Giang 

Ông Hang Mi Die, Chủ tịch MTTQ tỉnh Hà Giang cho biết: 31 thanh viên trong 

đoàn đều là những đại biểu ƣu tú, tiêu biểu, có uy tín trong đồng bào các dân tộc ở 

vùng sâu, vùng biên giới, đại diện cho 22 dân tộc anh em trong tỉnh Hà Giang. Trong 

15 năm đổi mới, họ đã có những đóng góp rất tích cực, trực tiếp cùng với chính quyền 

địa phƣơng xây dựng tỉnh Hà Giang từ một tỉnh thiếu đói triền miên, nay đã đủ ăn và 

có tích lũy, đời sống của bà con không ngừng đƣợc nâng lên. Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đánh giá cao và biểu dƣơng những cố gắng, 

đóng góp của các đại biểu và bà con các dân tộc để Hà Giang có những đổi thay nhƣ 

hôm nay… Thay mặt Ban Thƣờng trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam, Chủ tịch trao quà kỷ niệm tới các vị đại biểu. 

Báo Đại đoàn kết, số 38-2003, ngày 13-5-2003 

 

Ngày 14-5-2003: Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam  

Huỳnh Đảm báo cáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội 

khóa XI 

Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm  đọc báo cáo 

tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nƣớc… Tổng thƣ ký nhấn 

mạnh: Đây là những ý kiến, kiến nghị mới, những kiến nghị đã nêu nhiều lần nhƣng 

chƣa đƣợc giải quyết đến nơi đến chốn mà cử tri và nhân dân nhiều địa phƣơng quan 
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tâm. Nội dung các kiến nghị tập trung vào 3 nội dung chính: Kiến nghị đối với hoạt 

động của Quốc hội, Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội đối với sự chỉ 

đạo điều hành của Chính phủ, đối với Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao. 

Báo Đại đoàn kết, số 39-2003, ngày 16-5-2003 

 

Ngày 18-5-2003: Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm tham dự lễ khánh thành tƣợng đài Bác Hồ và quảng trƣờng Hồ Chí 

Minh tại thành phố Vinh và tặng quà các hộ nghèo, hộ chính sách trên quê hƣơng 

Nam Đàn, Nghệ An 

Tại thành phố Vinh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ 

An tổ chức lễ khách thành tƣợng đài Bác Hồ và quảng trƣờng Hồ Chí Minh tại thành 

phố Vinh, dâng hƣơng hoa tƣởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hƣơng Nam Đàn. 

Tới dự buổi lễ có Tổng Bí thƣ Nông Đức Mạnh và nhiều cán bộ cao cấp của 

Đảng, Nhà nƣớc. Ông Huỳnh Đảm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

cũng tham dự. Sau khi dự lễ khánh thành, Tổng thƣ kí Huỳnh Đảm cũng tặng quà các 

hộ nghèo, hộ chính sách ở Nam Đàn, Nghệ An. 

Báo Đại đoàn kết, số 40-2003, ngày 20-5-2003 

 

Ngày 19-5-2000: Nghị quyết số 02 về Phối hợp giữa Ban Thƣờng trực Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vận 

động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” trong cả nƣớc 

Tai nạn giao thông là một vấn đề xã hội bức bách, gây thiệt hại nhiều về tải sản 

của Nhà nƣớc, tính mạng và tài sản của nhân dân. Thời gian qua tuy đƣợc sự quan tâm 

của Nhà nƣớc trong việc cải thiện nâng cao chất lƣợng các công trình giao thông và 

phƣơng tiện giao thông, cũng nhƣ đã ban hành hàng loạt văn bản pháp luật về trật tự an 

toàn giao thông: Nghị quyết 36/CP, 40/CP… nhƣng ý thức chấp hành cũng nhƣ sự hiểu 

biết pháp luật của mọi ngƣời dân chƣa cao nên tai nạn giao thông ngày càng gia tăng 

rất đáng lo ngại; 80% nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông là do lỗi của ngƣời tham 

gia giao thông, trong tan nạn giao thông thì tai nạn giao thông đƣờng bộ chiếm tỷ lệ 

cao 96% về số vụ, 95% về số ngƣời chết và 98% số ngƣời bị thƣơng. 

Xuất phát từ diễn biến phức tạp về tai nạn giao thông; từ quan điểm coi vấn đề 

trật tự an toàn giao thông mang tính xã hội sâu sắc; Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối 

hợp vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” trong cả nƣớc. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 2, 9-2003 

 



 

56 

 

Ngày 29-5-2003: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt chủ trì Hội nghị phổ biến các Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ƣơng lần 

thứ 7 về đại đoàn kết dân tộc, các công tác dân tộc, tôn giáo cho các nhân sĩ trí 

thức tiêu biểu, các chức sắc tôn giáo phía Nam 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã dành trọn 

buổi sáng để lý giải các vấn đề trọng tâm của Nghị quyết Trung ƣơng, tập trung việc 

xác lập khối đại đoàn kết dân tộc, những thành tựu bên cạnh với các yếu kém trong 

việc thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo thời gian qua.  

Báo Đại đoàn kết, số 43-2003, ngày 30-5-2003 

 

Ngày 11-6-2003: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt dự buổi gặp mặt những bông hoa đẹp trong vƣờn ái quốc 

Kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 đến 11-

6-2003), Hội đồng thi đua khen thƣởng Trung ƣơng đã tổ chức gặp mặt các Anh hùng, 

gƣơng điển hình tiên tiến xuất sắc toàn quốc tại Hà Nội vào ngày 11-6. 

Tham dự buổi gặp mặt có Tổng Bí thƣ Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nƣớc Trần Đức 

Lƣơng, Thủ tƣớng Phan Văn Khải, Phó Chủ tịch Quốc hội Trƣơng Quang Đƣợc, Chủ 

tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, nhiều vị lãnh đạo Đảng, 

Nhà nƣớc và trên 350 đại biểu đại diện cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng 

lao động, Anh hùng lực lƣợng vũ trang nhân dân, gƣơng điển hình tiên tiến xuất sắc, 

các tài năng trẻ tiêu biểu của các thời kỳ trong các phong trào yêu nƣớc trên toàn quốc. 

Báo Đại đoàn kết, số 47-2003, ngày 13-6-2003 

 

Ngày 12-6-2003: Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam 

Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, 

Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, Tổng Giám đốc Đài 

Truyền hình Việt Nam Vũ Văn Hiển, Phó Ban Tƣ tƣởng Văn hóa Trung ƣơng Đào 

Duy Quát. Tại cuộc làm việc, Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

đã đánh giá cao đóng góp của Đài Truyền hình Việt Nam đối với sự nghiệp đại đoàn 

kết toàn dân trong thời gian qua. Đồng thời hai bên đã thảo luận, bàn nhiều biện pháp 

tiếp tục tăng cƣờng sự phối hợp nhằm thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 7 (phần II) về 

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội 

công bằng, dân chủ văn minh, triển khai Chỉ thị của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng về 

lãnh đạo Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội VI MTTQ Việt Nam. 

Báo Đại đoàn kết, số 47-2003, ngày 13-6-2003 
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Ngày 18-6-2003: Ký kết Chƣơng trình phối hợp hoạt động tăng cƣờng công 

tác dân số gia đình và trẻ em giai đoạn 2004-2010 

Nhằm góp phần bảo đảm dân số ổn định, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, 

nâng cao phúc lợi và sức khỏe gia đình, xây dựng và củng cố gia đình mang bản sắc 

văn hóa dân tộc Việt Nam với các chuẩn mực “no ấm, khỏe mạnh, bình đẳng, tiến bộ 

và hạnh phúc”, với chức năng và nhiệm vụ của mình, Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam và Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thống nhất chƣơng trình phối hợp hoạt 

động giai đoạn 2004-2010… 

Thông tin công tác Mặt trận, số 6, 12-2003 

 

Ngày 24-6-2003: Thông tri hƣớng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 30 

của Bộ Chính trị (khóa VIII) về công tác Mặt trận tham gia thực hiện quy chế dân 

chủ ở xã, phƣờng, thị trấn 

Thực hiện chủ trƣơng của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng và Ban chỉ đạo thực hiện 

Quy chế dân chủ về việc tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế dân chủ gắn với xây 

dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; Ban Thƣờng trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam yêu cầu Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ các địa phƣơng tiến hành tổng 

kết 5 năm công tác Mặt trận tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phƣờng, thị trấn; 

nhằm đánh giá và kiểm điểm vai trò của Mặt trận trong việc tham gia thực hiện Quy chế 

dân chủ theo nội dung Chỉ thị 30/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), Chỉ thị số 10/CT-

TW của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng (khóa IX) và Thông tri 01 của Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam, chỉ rõ những thiếu sót, nguyên nhân, biện pháp khắc phục trong thời 

gian tới; đồng thời cần phân tích tác động của việc thực hiện Quy chế dân chủ với việc đổi 

mới và nâng cao chất lƣợng tổ chức và hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể nhân dân theo 

tinh thần Nghị quyết Trung ƣơng 5 (khóa IX). 

Thông tin công tác Mặt trận, số 3, 10-2003 

 

Ngày 26-6-2003: Hội đồng tƣ vấn Khoa học và Giáo dục, Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam làm việc với Bộ Giáo dục- Đào tạo về các vấn đề giáo dục 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Tổng Thƣ ký 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cùng tham dự. Sau khi nghe báo 

cáo tổng kết về tình hình giáo dục và ý kiến phát biểu của các đại biểu về tình hình 

giáo dục, đặc biệt là các vấn đề nổi cộm đƣợc xã hội quan tâm, chủ tịch tịch Phạm Thế 

Duyệt mong là Bộ Giáo dục và đào tạo sẽ có những biện pháp kịp thời để chấn chỉnh 

những vấn đề gây bức xúc trong xã hội. 

Báo Đại đoàn kết, số 51-2003, ngày 27-6-2003 
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Ngày 14-7-2003: MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ phát động quỹ Đền ơn đáp 

nghĩa năm 2003 nhân kỷ niệm 56 năm ngày Thƣơng binh – Liệt sĩ (27-7-1947 đến 

27-7-2003) 

Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm phát biểu 

khẳng định: Hơn 4 năm qua, kể từ sau khi Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ 

chức phát động toàn dân tham gia xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đến nay, hầu hết 

các xã, phƣờng trong cả nƣớc đều có phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Từ phong trào 

này đã xuất hiện nhiều sáng kiến hay, việc làm thiết thực của nhiều ngành, nhiều cấp, 

các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong cả nƣớc. Toàn thể đoàn viên công đoàn và cán 

bộ công nhân viên trong cơ quan ủng hộ vào Quỹ. Kết quả, sau buổi lễ phát động, tổng 

số tiền đạt đƣợc là 706 triệu 905 nghìn đồng. 

(Báo Đại đoàn kết, số 56-2003, ngày 15-7-2003) 

 

Ngày 21-7-2003: Tiểu ban Văn kiện Tuyên truyền thảo luận Dự thảo Đề 

cƣơng Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ VI Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

 Cuộc họp dƣới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phạm Thế Duyệt. Sau khi nghe báo cáo của Tổ văn kiện, các thành viên dự Hội nghị đã 

phát biểu ý kiến thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng: Tƣ tƣởng chỉ đạo và những 

quan điểm chính trong việc soạn thảo Báo cáo chính trị; Bố cục và giải trình một số 

khái niệm cơ bản; Đánh giá những thành tựu nổi bật và những hạn chế của MTTQ 

trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân nhiệm kỳ qua và gần 20 năm tiến hành 

sự nghiệp đổi mới. 

                                    Báo Đại đoàn kết, số 58, ngày 21-7-2003 

  

Ngày 22 và 23-7-2003: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phạm Thế Duyệt thăm và tặng quà thƣơng bệnh binh, gia đình chính sách ở Hải 

Dƣơng, Hải Phòng 

 Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Phạm Thế Duyệt dẫn đầu. Đến thăm Viện Quân y 7, Chủ tịch ân cần hỏi thăm sức 

khỏe các anh em thƣơng bệnh binh, các bệnh nhân thuộc diện chính sách nhƣ cựu 

chiến binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và tình hình cơ sở vật chất của bệnh viện. Tại 

Hải Dƣơng, Chủ tịch đến thăm và tặng quà ba gia đình chính sách: cụ Nguyễn Đức 

Nhân có 2 con liệt sĩ ở xã Ái Quốc, huyện Nam Sách; cụ Bùi Thị Sách, 86 tuổi có một 

con liệt sĩ ở thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim Thành; cụ Nguyễn Danh Hoạt, 75 

tuổi, có hai con liệt sĩ ở thôn Giữa, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành. 

Ngày 23-7, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt 

đến thăm Tòa giám mục Hải Phòng, Thành hội Phật giáo Hải Phòng. Chủ tịch đã đến 

thăm động viên các gia đình chính sách ở Hải Phòng. 
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Báo Đại đoàn kết, số 59, ngày 25-7 -2003 

 

Ngày 30-7-2003: Hội nghị lần thứ 9 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam 

 Hội nghị lần thứ 9 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam diễn ra 

trong ba ngày, từ ngày 30-7 đến ngày 1-8-2003 tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc, Chủ 

tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đề nghị Hội nghị tập trung 

trí tuệ, bàn bạc dân chủ, đề cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến vào các dự thảo 

văn kiện để góp phần chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam làn thứ VI đạt chất lƣợng 

cao nhất. 

Trong ngày làm việc thứ nhất, Hội nghị đã nghe Tổng thƣ ký Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; ông Lê Truyền, Ủy viên Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam đọc tờ trình về Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18-11. Hội nghị 

đã dành 2 ngày làm việc còn lại để thảo luận và cho ý kiến về các dự thảo văn kiện 

trình Đại hội VI MTTQ Việt Nam. 

Về công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội, các đại biểu đều nhất trí theo hƣớng 

mở rộng hơn về số lƣợng Ủy viên Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ 

tịch, Ban Thƣờng trực, cả về nhân sự chuyên trách và bán chuyên trách… Số lƣợng Ủy 

viên Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam có thể lên tới 300 ngƣời, Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam cần có ít nhất 50% ngƣời ngoài Đảng. 

  Báo Đại đoàn kết, số 61, ngày 1-8-2003 và số 62, ngày 5-8-2003 

  

Ngày 1-8-2003: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt 

ký ban hành hai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam 

 Hội nghị lần thứ  9 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã thảo 

luận và nhất trí quyết nghị: 

 1. Thông qua báo cáo “Tình hình công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm 

vụ công tác 6 tháng cuối năm 2003”, thông qua “Nghị quyết về tổ chức Ngày hội đại 

đoàn kết toàn dân tộc 18-11” và giao cho  MTTQ Việt Nam hoàn chỉnh văn bản và 

hƣớng dẫn thực hiện. 

2. Hội nghị đã thảo luận và góp ý các dự thảo “Đề cƣơng Báo cáo của Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tại Đại hội VI”, “Báo cáo về Sửa đổi Điều lệ và Điều lệ 

Sửa đổi”, “Kế hoạch chuẩn bị nhân sự Đại hội VI MTTQ Việt Nam”. Hội nghị giao 

cho  MTTQ Việt Nam tiếp thu các ý kiến để hoàn thành các dự luật báo cáo trên, lấy ý 

kiến của Ủy ban MTTQ và Đại hội MTTQ các cấp ở địa phƣơng, các tổ chức thành 

viên của MTTQ Việt Nam, trình ra Hội nghị lần thứ 10 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 
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ƣơng MTTQ Việt Nam, Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

(khóa VI). 

                                             Báo Đại đoàn kết, số 62, ngày 5-8-2003 

 

Ngày 4-8-2003: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt đến thăm và làm việc với MTTQ tỉnh Quảng Ninh 

Tại buổi làm việc, chủ tịch MTTQ tỉnh Quảng Ninh Hà Đăng Hạnh đã báo cáo 

với Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt một số nội dung 

công tác. Chủ tịch Phạm Thế Duyệt đánh giá cao sáng kiến của Ủy ban MTTQ tỉnh 

Quảng Ninh trong việc phát động phong trào thi đua giành danh hiệu “Xã, phƣờng, thị 

trấn tiên tiến”, sự phối hợp đồng giữa các đơn vị cơ sở và bày tỏ mong muốn MTTQ 

tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt đƣợc, tích cực vận động mặt trận cơ sở tham 

gia phong trào thi đua yêu nƣớc, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam tổ chức. 

                                      Báo Đại đoàn kết, số 63, ngày 8-8-2003 

 

Ngày 6-8-2003: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ mở cuộc vận động “Toàn dân 

hƣớng về Điện Biên Phủ” 

Ngày 6-8-2003, Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã ra 

Thông tri về việc mở cuộc vận động “Toàn dân hƣớng về Điện Biên Phủ” tiến tới kỷ 

niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Cuộc vận động đã đƣợc các tổ chức 

thành viên, các địa phƣơng trong cả nƣớc hƣởng ứng tích cực và có hiệu quả. Đoàn đại 

biểu Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Phạm Thế Duyệt dẫn đầu đã 

thăm và làm việc tại Lai Châu – Điện Biên Phủ, thông báo kết quả bƣớc đầu phong 

trào “Toàn dân hƣớng về Điện Biên Phủ”, kêu gọi đồng bào cả nƣớc hƣớng về Điện 

Biên Phủ nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử của dân tộc ta. 

Báo Đại đoàn kết, số 3, ngày 9-1-2004 

Ngày 7-8-2003: Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Lào tại Việt Nam 

Ông Bounthone Sengkhammy, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Lào tại Việt Nam 

đã tới thăm Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, tiếp kiến ông Huỳnh Đảm, Tổng thƣ 

ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Lào. Đây là lần 

đầu tiên ông Bounthone Sengkhammy tới thăm Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

sau hai tháng nhậm chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Lào tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, 

Tổng Thƣ ký Huỳnh Đảm cảm ơn chuyến  thăm của Đại sứ và mong rằng với tình cảm 

và kinh nghiệm của mình, ngài Đại sứ góp phần tăng cƣờng quan hệ hợp tác hữu nghị 

đoàn kết giữa hai nƣớc trong thời gian tới. 

Báo Đại đoàn kết, số 63, ngày 8-8-2003 
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Ngày 8-8-2003: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp thân mật đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam 

Tại trụ sở Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt tiếp ông Yoo Tae Hyun, Đại sứ đặc mệnh toàn 

quyền Hàn Quốc tại Việt Nam nhân dịp ông bắt đầu nhiệm kỳ làm việc mới. Phát biểu 

tại buổi gặp, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt chân thành bày tỏ: mối quan hệ giữa Việt Nam 

và Hàn Quốc đƣợc củng cố và phát triển tốt đẹp, đồng thời đánh giá cao sự đầu tƣ, hỗ 

trợ của Hàn Quốc đối với Việt Nam. Chủ tịch mong rằng, với cƣơng vị mới, ông Yoo 

Tae Hyun sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hai nƣớc ngày càng bền chặt hơn. 

  Báo Đại đoàn kết, số 64, ngày 12-8-2003 

 

Ngày 11-8-2003: MTTQ Việt Nam làm việc với lãnh đạo MTTQ tỉnh 

Quảng Nam. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt và Tổng thƣ ký 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cùng MTTQ Việt Nam đã có buổi 

làm việc với lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam về công tác chuẩn bị cho Đại 

hội VII MTTQ tỉnh Quảng Nam. Chủ tịch Phạm Thế Duyệt yêu cầu Báo cáo chính trị 

tại Đại hội MTTQ tỉnh phải toát lên đƣợc vai trò của Mặt trận trong việc vun đắp khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc, những khó khăn, thuận lợi của công tác Mặt trận hiện nay… 

Chủ tịch nhấn mạnh không nên đƣa nhiều quan chức các ngành vào Ủy ban mà phải 

chú trọng tăng tỷ lệ ngƣời ngoài Đảng. Chủ tịch quan tâm tới chất lƣợng đại hội Mặt 

trận các địa phƣơng, để đóng góp đƣợc nhiều kinh nghiệm hay, bài học tốt cho MTTQ 

Trung ƣơng, góp phần cho công tác Mặt trận khởi sắc trong nhiệm kỳ mới. 

  Báo Đại đoàn kết, số 64, ngày 12-8-2003 

 

Ngày 19 đến 21-8-2003: Hội nghị tập huấn cán bộ Mặt trận phía Nam. 

 Tại Thành phố Hồ Chí Minh, MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn 

cho cán bộ Mặt trận 21 tỉnh thành phía Nam. 200 cán bộ Mặt trận chủ chốt của các địa 

phƣơng về dự. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt nhấn 

mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt tập huấn này, nhằm mục đích thực hiện thắng lợi 

các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận trong năm 2003 và những năm tiếp theo. 

 Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm trình bày công tác 

Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, bàn biện pháp tổ chức ngày hội 

đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cƣ nhân kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống 

nhất (18-11). Tổng thƣ ký Huỳnh Đảm đề nghị các đại biểu trở về địa phƣơng mở lớp tập 

huấn đến đâu thì có kế hoạch triển khai công tác Mặt trận ngay đến đó. 

Báo Đại đoàn kết, số 67, ngày 22-8-2003 
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 Ngày 21-8-2003: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt thăm tỉnh Đồng Nai. 

 Ngay khi đến tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phạm Thế Duyệt đã đi thăm cán bộ nhân dân xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu. Ông 

Huỳnh Văn Long, Bí thƣ Đảng ủy xã đã báo cáo với Chủ tịch khái quát tình hình địa 

phƣơng… Chủ tịch Phạm Thế Duyệt biểu dƣơng những cố gắng của cán bộ, nhân dân 

xã Tân Bình trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ”, giữ vững danh hiệu “Anh 

hùng lực lƣợng vũ trang nhân dân” do Chủ tịch nƣớc tặng thƣởng. Chủ tịch cùng đoàn 

cũng đã đến thăm và tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Thạch, cán bộ tiền khởi 

nghĩa, 81 tuổi đời, trên 50 tuổi Đảng và Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thiệt. Chủ 

tịch cũng đến thăm và dâng hƣơng tại Văn miếu Trấn Biên. Ngày 22-8, Chủ tịch Phạm 

Thế Duyệt đến thăm Ủy ban đoàn kết Công giáo, tòa giám mục Xuân Lộc, Ban trị sự Phật 

giáo tỉnh và gia đình ông Ngô Bá Cao, cán bộ lão thành, nguyên Bí thƣ đầu tiên của tỉnh 

Biên Hòa. 

Báo Đại đoàn kết, số 67, ngày 22-8-2003 

  

Ngày 29-8-2003: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp nhận quỹ “Vì ngƣời nghèo” 

 Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm thế Duyệt đã tiếp Đại sứ Việt 

Nam tại Áo và Slovakia Hoàng Văn Nhã, và tiếp nhận tiền ủng hộ quỹ “Vì ngƣời nghèo” 

của kiều bào Slovakia. Trong lần về nƣớc này, ông Hoàng Văn Nhã đã thay mặt cộng 

đồng bà con Việt kiều ở phía tây Slovakia trao cho quỹ “Vì ngƣời nghèo” Trung ƣơng 

2.090 USD… Chủ tịch Phạm Thế Duyệt đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng 

Việt kiều tại Slovakia, và mong các đại sứ tiếp tục tuyên truyền, vận động để ngày càng có 

nhiều tổ chức, cá nhân ở nƣớc ngoài hiểu đƣợc chủ trƣơng xóa đói giảm nghèo và chia sẻ 

khó khăn với bà con trong nƣớc… 

Báo Đại đoàn kết, số 70, ngày 2-9-2003 

 

Ngày 10-9-2003: Đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 

thăm MTTQ Việt Nam 

Ông Lê Truyền Ủy viên Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

thông báo với đoàn một số kết quả hợp tác trong những năm qua giữa MTTQ Việt Nam và 

Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc. Ông Bua-xỉ Lô-văn-xay đã cảm ơn  MTTQ Việt Nam đã 

tiếp đoàn và dành cho đoàn những tình cảm đồng chí, anh em thắm thiết, đồng thời nhấn 

mạnh chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Việt Nam thu đƣợc nhiều kinh nghiệm và góp 

phần thúc đẩy quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào ngày càng tốt đẹp. 

Báo Đại đoàn kết, số 73, ngày 12-9-2003 
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Ngày 12-9-2003: Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. 

Đảng bộ cơ quan Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ IX, 

nhiệm kỳ 2003-2005. Dự đại hội có toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, đại diện Đảng 

ủy khối Cơ quan Dân vận Trung ƣơng, đại diện các Đảng bộ của các cơ quan thuộc 

khối Dân vận Trung ƣơng, các đồng chí nguyên là Bí thƣ, Phó Bí thƣ các nhiệm kỳ 

trƣớc của Đảng ủy Cơ quan Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, đại diện Công đoàn viên 

chức Việt Nam. 

Báo Đại đoàn kết, số 73, ngày 12-9-2003 

 

Ngày 18-9-2003: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt dự Hội nghị tổng kết xóa nhà tranh tre dột nát, ngói hóa nhà ở, xây dựng 

nông thôn mới tại Hà Tĩnh. 

 Hội nghị do Tỉnh ủy – UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức. Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam và Ban Vận động Ngày vì ngƣời nghèo Trung ƣơng nhiệt liệt hoan 

nghênh quyết tâm và phong trào lo cho ngƣời nghèo, lo cho nông dân, nông nghiệp, 

nông thôn của Hà Tĩnh, đã đạt đƣợc những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xóa đói, 

giảm nghèo, xóa nhà tranh tre dột nát cho ngƣời nghèo ba năm qua. Phát biểu tại Hội 

nghị, Chủ tịch hoan nghênh và biểu dƣơng những kết quả mà tỉnh Hà Tĩnh đã đạt đƣợc 

và mong rằng Tỉnh ủy tiếp tục chăm lo đến đời sống của nhân dân, đặc biệt là chăm lo 

cho đời sống của ngƣời nghèo. 

Báo Đại đoàn kết, số 75, ngày 19-9-2003 

  

Ngày 22-9-2003: Đoàn đại biểu cấp cao MTTQ Việt Nam dự Đại hội VI Ủy 

ban Bảo vệ Cách mạng Cu Ba 

 Đoàn do ông Huỳnh Đảm, Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

dẫn đầu đã chính thức lên đƣờng sang thăm hữu nghị Cu Ba dự Đại hội VI Ủy ban Bảo 

vệ Cách mạng Cu Ba. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt, MTTQ Việt Nam, đại diện các ban, đơn vị trong cơ quan cũng đã dự lễ tiễn 

Đoàn trƣớc lúc lên đƣờng. Phát biểu với Đoàn, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt nhấn mạnh 

tình đoàn kết hữu nghị truyền thống gắn bó lâu đời của hai đất nƣớc Việt Nam – Cu Ba 

đƣợc xây dựng vun đắp trong quá trình cách mạng và mong Đoàn sẽ hoàn thành nhiệm 

vụ đƣợc giao góp phần tăng cƣờng mối quan hệ giữa hai đất nƣớc. Ngày 2-10, Đoàn đã 

về tới Hà Nội, kết thúc thăm hữu nghị Cu Ba. 

Báo Đại đoàn kết, số 76, ngày 23-9-2003 và số 79, ngày 3-10-2003 
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Ngày 25-9-2003: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn công tác 

tuyên truyền biển đảo 

Bản Kế hoạch chỉ rõ, công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp 

nhân dân đƣờng lối chủ trƣơng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc về biển – 

đảo là một nhiệm vụ quan trọng của MTTQ các cấp. Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn kế hoạch tuyên truyền về biển – đảo, gồm một số 

nội dung chính: 

I. Mục đích yêu cầu 

II. Nội dung tuyên truyền 

III. Hình thức – biện pháp tuyên truyền 

IV. Một số điểm cần chú ý trong tổ chức thực hiện. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 3, 10-2003 

  

Ngày 30-9-2003: Đại hội MTTQ tỉnh Quảng Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 

2003-2008 

 Đây là địa phƣơng đầu tiên trong cả nƣớc tổ chức Đại hội Mặt trận theo tinh 

thần Chỉ thị 21 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam  Phạm Thế Duyệt đã về dự và chỉ đạo Đại hội.  Phát biểu tại Đại hội, Chủ 

tịch biểu dƣơng và hoan nghênh những kết quả mà tỉnh đã đạt đƣợc tạo ra bƣớc chuyển 

mình về mọi mặt cho tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, Chủ tịch mong rằng, MTTQ tiếp tục 

có những đóng góp thiết thực hơn cho cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nƣớc do 

MTTQ Việt Nam tổ chức. 

Báo Đại đoàn kết, số 79, ngày 3-10-2003 

 

Ngày 2-10-2003: Hƣớng dẫn tuyên truyền Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới 

Đại hội VI MTTQ Việt Nam 

Thực hiện Chỉ thị số 21 ngày 20-2-2003 của Ban Bí thƣ về việc lãnh đạo Đại 

hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội VI MTTQ Việt Nam, Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam đã có hƣớng dẫn số 01/HD/MTTW ngày 18-3-2003 về việc tổ chức 

Đại hội Mặt trận các cấp. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thƣ, Ban Thƣờng trực 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt 

Nam các cấp tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VI. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 3, 10-2003 

 

Ngày 8-10-2003: Hội nghị biểu dƣơng hơn 800 gƣơng ngƣời tốt việc tốt. 

 Tại Hà Nội đã tổ chức trong thể Lễ kỷ niệm 49 năm, ngày Giải phóng Thủ đô, 

biểu dƣơng gƣơng ngƣời tốt việc tốt và phát động thi đua tiến tới kỷ niệm 50 năm Thủ 

đô hoàn toàn giải phóng. Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 
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Nam Phạm Thế Duyệt, Phó Chủ tịch nƣớc Trƣơng Mỹ Hoa, cùng nhiều vị lãnh đạo 

Đảng, Nhà nƣớc. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hoàng Văn Nghiên đã có bài diễn 

văn ôn lại thời khắc lịch sử Thủ đô Hà Nội hoàn toàn sạch bóng quân thù, mở ra một 

thời kỳ mới hết sức vẻ vang trong lịch sử ngàn năm văn hiến của Thăng Long – Đông 

Đô – Hà Nội… 

Báo Đại đoàn kết, số 81, ngày 10-10-2003 

 

Ngày 15-10-2003: Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm chủ trì cuộc họp báo về kế hoạch tổ chức Lễ sơ kết 3 năm cuộc vận 

động Ngày vì ngƣời nghèo và phát động Tháng cao điểm vì ngƣời nghèo  

 Tổng thƣ ký cho biết: Trong 3 năm qua (tính đến ngày 30-9), Quỹ vì ngƣời 

nghèo 4 cấp đã vận động đƣợc 350,6 tỷ đồng, trong đó quỹ Trung ƣơng đã tiếp nhận 

đƣợc hơn 17,1 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật trị giá gần 300 triệu đồng, quỹ các địa 

phƣơng nhận đƣợc trên 333,5 tỷ đồng tiền mặt và các hình thức khác quy ra tiền là 

842.956.000 đồng.v.v… Sau đó, Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm phát động Tháng cao điểm vì người nghèo từ ngày 17-10 đến 18-11, kêu 

gọi toàn thể nhân dân tham gia hƣởng ứng. 

Báo Đại đoàn kết, số 83, ngày 17-10-2003 

  

Ngày 21-10-2003: Chƣơng trình Cầu truyền hình trực tiếp “Ngƣời đƣơng 

thời” ủng hộ Quỹ vì ngƣời nghèo hơn 1,7 tỷ đồng 

 Thực hiện Tháng cao điểm vì ngƣời nghèo do Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam phát động, tại trƣờng quay Đài Truyền hình Việt Nam cùng hai địa điểm ở TP. 

Hồ Chí Minh và TP. Hải Phòng hình thành cầu truyền hình trực tiếp toàn quốc “Ngƣời 

đƣơng thời” có nội dung “Thắp sáng những nụ cƣời”. Tại đêm 21-10, tổng số tiền đăng 

ký đóng góp tại chƣơng trình hơn 1,7 tỷ đồng, trong đó tại Hà Nội là hơn 1,018 tỷ 

đồng. 

Báo Đại đoàn kết, số 85, ngày 24-10-2003 

  

Ngày 24-10-2003: MTTQ tỉnh Nam Định tổ chức làm điểm Ngày hội đại đoàn kết 

toàn dân tộc. 

 Tổ chức làm điểm tại xóm 5, thôn Phú Ốc, xã Lộc Hòa, TP. Nam Định. Tới dự 

có các ông Nguyễn Tiến Võ, Ủy viên ban Thƣờng trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam; Phạm Gia Kiệm, Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định; Nguyễn văn Ngoan, Chủ tịch MTTQ tỉnh Nam 

Định, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, MTTQ các huyện, xã, phƣờng, khu dân cƣ TP. 

Nam Định, cùng với sự có mặt của 210 đại biểu xóm 5, thôn Phú Ốc. Ông Nguyễn 

Tiến Võ hoan nghênh những thành tích mà khu dân cƣ xóm 5 đã đạt đƣợc và mong 



 

66 

 

nhân dân trong xóm, trong toàn xã tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, phát huy sức 

mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hƣơng vững 

mạnh. 

Báo Đại đoàn kết, số 86, ngày 28-10-2003 

 

Ngày 25-10-2003: Đại hội MTTQ tỉnh Hà Tây lần thứ VIII 

 Tham dự Đại hội có ông Đỗ Duy Thƣờng, Ủy viên Thƣờng trực Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam; ông Khuất Hữu Sơn, Bí thƣ Tỉnh ủy Hà Tây; ông Vũ Huy 

Hoàng, Phó Bí thƣ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tây. 

 Báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh tại Đại hội khẳng định: nhiệm kỳ qua khối đại 

đoàn kết toàn dân và MTTQ các cấp tiếp tục đƣợc củng cố và mở rộng, là nhân tố quan 

trọng bảo đảm sự ổn định chính trị - xã hội, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển 

và đời sống nhân dân đƣợc cải thiện. Đại hội đã hiệp thƣơng dân chủ cử Ủy ban MTTQ 

tỉnh khóa VIII gồm 75 ủy viên. Ông Trần Văn Thực, Tỉnh ủy viên, Bí thƣ Huyện ủy 

Thƣờng Tín, làm Chủ tịch MTTQ tỉnh Hà Tây khóa VIII. 

Báo Đại đoàn kết, số 86, ngày 28-10-2003 

  

Từ ngày 3 đến ngày 10-11-2003: Đoàn đại biểu báo Nhân dân Chính hiệp 

Trung Quốc thăm và làm việc tại Việt Nam 

 Đoàn do ông Lƣu Tiểu Ninh, Phó Giám đốc báo Nhân dân Chính hiệp làm 

trƣởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Đoàn đã đến chào và làm việc với 

lãnh đạo MTTQ Việt Nam, làm việc và trao đổi kinh nghiệm với báo Đại đoàn kết, Hội 

Nhà báo Việt Nam, tham quan một số di tích, danh lam thắng cảnh ở Hà Nội và địa 

phƣơng. Cách đây 1 năm, báo Đại đoàn kết cũng đã cử mộtđoàn đại biểu sang thăm và 

làm việc với báo Nhân dân Chính hiệp Trung Quốc. 

Báo Đại đoàn kết, số 88, ngày 4-11-2003 

 

Ngày 4-11-2003: MTTQ Việt Nam trao Quỹ vì ngƣời nghèo cho 35 tỉnh 

 Tới dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, 

Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, Chủ nhiệm Ủy ban 

Dân tộc Ksor Phƣớc – thành viên của Ban Vận động Quỹ vì ngƣời nghèo Trung ƣơng 

và Trƣởng đoàn đại biểu Quốc hội của một số tỉnh đƣợc phân phối quỹ trong đợt này. 

Tổng số tiền 2,7 tỷ đồng sẽ giúp 35 tỉnh xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, 

mỗi tỉnh 70 triệu đồng, riêng tỉnh Lai Châu 300 triệu đồng. Chủ tịch Phạm Thế Duyệt, 

Tổng thƣ ký Huỳnh Đảm, ông Ksor Phƣớc đã trao quỹ cho đại diện của 35 tỉnh. Chủ 

tịch cho biết: Tháng vận động cao điểm vì ngƣời nghèo năm nay, tính đến ngày 3-11-

2003 đã có gần 400 đơn vị đăng ký ủng hộ với tổng số tiền 7.690 triệu đồng… 

Báo Đại đoàn kết, số 89, ngày 7-11-2003 



 

67 

 

 Ngày 10 và 11-11-2003: Đại hội MTTQ tỉnh Nam Định lần thứ XIII 

 Báo cáo tổng kết của Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định khóa 12, phát biểu của Chủ 

tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt và các vị lãnh đạo tỉnh 

Nam Định , đánh giá cao những thành tích của Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định trong 

thời gian qua. Chủ tịch Phạm Thế Duyệt, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua 

khen thƣởng Nhà nƣớc đã trao tặng cho MTTQ tỉnh Nam Định Huân chƣơng Lao động 

hạng Nhất.  Đại hội MTTQ tỉnh Nam Định lần thứ 13 cử ra 75 ủy viên Ủy ban MTTQ 

tỉnh, 7 ỷ viên thƣờng trực. Ông Nguyễn Văn Ngoan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nam 

Định khóa 12 tiếp tục tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định khóa 13. 

Báo Đại đoàn kết, số 91, ngày 14-11-2003 

  

Ngày 11-11-2003: Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm tiếp Đoàn đại biểu chức sắc Phật giáo tỉnh Thừa Thiên -Huế. 

 Trong công cuộc đổi mới đất nƣớc, với phƣơng châm Đạo pháp – Dân tộc – Xã 

hội chủ nghĩa và các chƣơng trình hành động do MTTQ Việt Nam đề ra, bà con tín đồ 

Phật tử, tăng ni trong tỉnh luôn có đƣợc cuộc sống tốt đời, đẹp đạo. Tổng thƣ ký Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam ghi nhận những đóng góp lớn lao của Phật giáo tỉnh Thừa 

Thiên – Huế đối với sự nghiệp phát triển chung của đất nƣớc… 

Báo Đại đoàn kết, số 91, ngày 14-11-2003 

 

Ngày 24-11-2003: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm 

Thế Duyệt dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV 

Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị 

Hà Nội, với sự tham gia của 860 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8 triệu hội viên 

nông dân cả nƣớc. Tham dự có Tổng Bí thƣ Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nƣớc Trần Đức 

Lƣơng, Thủ tƣớng Phan Văn Khải, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Phạm Thế Duyệt, cùng các vị lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh 

hùng. Đại hội còn nhận đƣợc sự quan tâm, chia sẻ của 22 tổ chức nông dân các nƣớc, 

42 đại diện Đại sứ quán nƣớc ngoài, tổ chức Liên hợp quốc, các tổ chức chính phủ và 

phi chính phủ. 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã có bài phát biểu khẳng định: 

Trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào từ trƣớc đến nay, giai cấp nông dân cũng luôn là lực 

lƣợng đông đảo nhất, hùng hậu nhất và giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch cũng nêu lên một số gợi ý để công tác Hội Nông 

dân đạt hiệu quả thiết thực hơn trong nhiệm kỳ tới. 

  Báo Đại đoàn kết, số 94, ngày 25-11-2003 
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Ngày 27-11-2003: Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra 

tuyên bố phản đối Nghị quyết H.R 427 của Hạ viện Hoa Kỳ và Nghị quyết của 

Nghị viện châu Âu về cái gọi là “tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam”. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Tổng thƣ ký 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm chủ trì Hội nghị. Tại Hội nghị, Hòa 

thƣợng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam; ông Đỗ Anh 

Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Lƣu Văn 

Đạt, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Hội Luật gia Việt Nam; Giáo sƣ – Tiến sĩ Phạm 

Thị Trân Châu; Luật gia Ngô Bá Thành, đã phát biểu ý kiến, phán ánh thực tế tình hình 

hoạt động của giáo hội Phật giáo Việt Nam sau hơn 20 năm thống nhất tình hình quan 

hệ hữu nghị, hợp tác, đối ngoại nhân dân của Việt Nam với các tổ chức chính phủ và 

phi chính phủ của châu Âu và Hoa Kỳ, giá trị pháp lý của các Nghị quyết sai trái của 

Hạ viện Hoa Kỳ, Nghị viện châu Âu. Hội nghị đã thống nhất cao thông qua Tuyên bố 

phản đối Nghị quyết H.R 427 của Hạ viện Hoa Kỳ và Nghị quyết của Nghị viện châu 

Âu về cái gọi là “tình hình tự to tôn giáo tại Việt Nam”. Báo Đại đoàn kết số 95, ngày 

28-11-2003, trang 3, trích đăng toàn bộ nội dung Tuyên bố này. 

   Báo Đại đoàn kết, số 95, ngày 28-11-2003 

 

Ngày 27 và 28-11-2003: MTTQ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đại hội khóa III 

nhiệm kỳ 2003-2008 

Tới dự Đại hội có ông Hà Văn Phụng, Bí thƣ Tỉnh ủy; ông Mai Thế Dƣơng, Ủy 

viên Trung ƣơng Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Hà Thị Liên, Ủy viên Thƣờng trực Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và đại diện các tổ chức thành viên, ban ngành trong 

tỉnh. Bà Hà Thị Liên thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã 

trao Huy chƣơng Vì sự nghiệp đại đoàn kết cho một số vị lãnh đạo tỉnh, MTTQ tỉnh và 

biểu dƣơng thành tích mà MTTQ tỉnh đạt đƣợc, mong muốn MTTQ tỉnh tiếp tục phát 

huy hơn nữa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục thực hiện có hiệu 

quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ”. 

  Báo Đại đoàn kết, số 96, ngày 2-12-2003 

Ngày 6 đến 8-12-2003: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phạm Thế Duyệt đi thăm và làm việc tại các tỉnh Yên Bái và Lào Cai 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã đi thăm và 

làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, MTTQ tỉnh Yên Bái, Tỉnh ủy, UBND, MTTQ tỉnh Lào 

Cai, Nhà máy Apatit (Lào Cai); thăm và làm việc với các xã Đại Đồng, Khánh Hòa 

(thuộc huyện Yên Bình và Lạc Yên, Yên Bái), tặng quà một số gia đình chính sách ở 

hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai. 

    Báo Đại đoàn kết, số 98, ngày 9-12-2003 
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Ngày 7 và 8-12-2003: Đại hội MTTQ tỉnh Lào Cai khóa VII, nhiệm kỳ 

2003-2008 

Về dự Đại hội có Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt; ông Giàng Bao Phủ, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Bí thƣ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân; ông Bùi Quang Vinh, Phó Bí thƣ, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các 

ban, ngành, đoàn thể cùng 197 vị đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, 27 dân 

tộc trong tỉnh. 

Chủ tịch Phạm Thế Duyệt đánh giá cao những kết quả đã đạt đƣợc của Lào Cai. 

Chủ tịch cũng nêu ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục và nhấn mạnh thêm một số 

nội dung cần thực hiện trong đó cần quan tâm đúng mức tới công tác dân tộc và tôn 

giáo, vận động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đại hội đại biểu 

MTTQ tỉnh Lào Cai khóa XII đã bầu ra Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai gồm 69 vị. Ông 

Hà Đức Miều tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai. 

            Báo Đại đoàn kết, số 98, ngày 9-12-2003 

 

Ngày 9 đến 11-12-2003: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phạm Thế Duyệt thăm và làm việc tại Lai Châu 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt Đoàn Chủ tịch 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tới thăm và làm việc tại Lai Châu. Đoàn có các 

buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND, MTTQ tỉnh; thăm và làm việc với Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh, UBND thành phố Điện Biên. Chủ tịch 

và đoàn công tác đã tới viếng thăm Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên, thăm đồi A1, thăm và 

tặng quà một số gia đình chính sách, thăm các bản Huổi Lợi, Noong Bua (TP. Điện 

Biên), xã Nủa Ngam (huyện Điện Biên), thăm và tặng quà cho các cháu học sinh 

Trƣờng Phổ thông cơ sở Nủa Ngam. 

     Báo Đại đoàn kết, số 99, ngày 12-12-2003 

         

 Ngày 11 và 12-12-2003: Đại hội MTTQ tỉnh Yên Bái lần thứ XIII 

          Các vị lãnh đạo đại diện cho Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, lãnh đạo 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban, ngành cùng các vị đại diện cho các tầng lớp nhân dân, 

các dân tộc trong tỉnh đã về dự.  Đại hội đã thông qua chƣơng trình hành động, phƣơng 

hƣớng nhiệm kỳ 2003-2008 và bầu ra Ban Chấp hành gồm 67 vị. Ông Nguyễn Thanh 

Vân đƣợc bầu là Chủ tịch MTTQ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2003-2008. 

                                               Báo Đại đoàn kết, số 100, ngày 16-12-2003 

            

 Ngày 11 và 12-12-2003: Đại hội MTTQ tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII 

          Tại thành phố Hạ Long đã diễn ra Đại hội MTTQ tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII. 

Đại hội đã đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và kết quả công tác Mặt trận 
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của tỉnh Quảng Ninh trong 5 năm qua (1998-2003) và đề ra chƣơng trình phối hợp 

thống nhất hành động trong 5 năm tới (2003-2008).  Đại hội đã hiệp thƣơng cử ra Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ tỉnh khóa VIII gồm 79 vị. Ông Hà Đăng Hạnh, Thƣờng vụ 

Tỉnh ủy tái đắc cử Chủ tịch MTTQ tỉnh Quảng Ninh. Đại hội đã làm lễ khen thƣởng 

Huy chƣơng Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc cho 12 ngƣời có thành tích trong thời 

gian qua và thông qua Nghị quyết. 

  Báo Đại đoàn kết, số 100, ngày 16-12-2003 

            

Ngày 14-12-2003: Đại hội MTTQ tỉnh Quảng Bình khóa X, nhiệm kỳ 2003-

2008 

Trong 3 ngày từ 14 đến 16-12-2003, Đại hội MTTQ tỉnh Quảng Bình khóa X 

(nhiệm kỳ 2003-2008) đã chính thức khai mạc và thành công tốt đẹp. Đến dự Đại hội 

có đồng chí Đinh Hữu Cƣờng, Bí thƣ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các 

đồng chí trong Thƣờng vụ Tỉnh ủy, Thƣờng trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

tỉnh, lãnh đạo các cơ quan ban ngành cấp tỉnh, huyện, thị xã, các vị cán bộ lão thành 

cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ông Nguyễn Tiễn Võ - Ủy viên Ban Thƣờng 

trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, đại diện lãnh đạo Mặt trận 

các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Ban Đại diện Hội đồng hƣơng Quảng Bình tại Hà Nội, 

Thành phố Hồ Chí Minh và 306 đại biểu tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn 

dân trong tỉnh. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 7, 1-2004 

 

         Ngày 17-12-2003: Đại hội MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ X 

         Đại hội MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ X có sự tham gia của 250 đại biểu, đại 

diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ tỉnh 

khóa X do ông Dƣơng Đình Hải, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh trình bày tại đại hội đã nêu 

bật những cố gắng và bƣớc chuyển mạnh về mọi mặt nhất là khối đại đoàn kết toàn dân 

trong tỉnh ngày càng đƣợc củng cố và mở rộng. Đại hội cũng đề ra phƣơng hƣớng, 

nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. 

 Báo Đại đoàn kết, số 101, ngày 19-12-2003 

 

Ngày 22 và 23-12-2003: Đại hội MTTQ tỉnh Bình Thuận lần thứ V 

Đại hội tổ chức tại  thành phố Phan Thiết có 420 đại biểu đại diện các tầng lớp 

quần chúng trong tỉnh đã về dự. Ông Lê Truyền đánh giá cao vai trò, đƣờng hƣớng 

hoạt động của MTTQ tỉnh Bình Thuận trong thời gian qua và nhấn mạnh những kinh 

nghiệm của MTTQ tỉnh trong việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp xây dựng khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc, khả năng tranh thủ và triển khai tích cực các chƣơng trình 

phối hợp với chính quyền, các ban, ngành và các cơ quan trong tỉnh. Đại hội hiệp 
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thƣơng cử ra Ủy ban MTTQ tỉnh khóa III gồm 78 vị, thông qua danh sách Đoàn đại biểu 

MTTQ tỉnh đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam và Nghị quyết của Đại hội. Ủy ban Mặt trận 

đã bầu Ban Thƣờng trực Mặt trận tỉnh gồm 7 vị. Ông Huỳnh Thanh Tâm, Tỉnh ủy viên, bí 

thƣ huyện ủy huyện Hàm Thuận Bắc, đƣợc bầu làm Chủ tịch MTTQ tỉnh. 

         Báo Đại đoàn kết, số 103, ngày 26-12-2003 

 

Ngày 28-12-2003: Đại hội MTTQ tỉnh Hải Dƣơng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 

2003-2008 

Trong hai ngày 28 và 29-12-2003 đã diễn ra Đại hội MTTQ tỉnh Hải Dƣơng lần 

thứ XIII nhiệm kỳ 2003-2008. Dự đại hội có 300 đại biểu đại diện cho các tầng lớp 

nhân dân trong tỉnh, các vị lãnh đạo Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, lãnh đạo 

tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố đã tới 

dự. Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh luôn luôn phát 

huy tinh thần tự lực tự cƣờng, đoàn kết phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói 

giảm nghèo, đã thu đƣợc những kết quả quan trọng và tƣơng đối toàn diện trên các lĩnh 

vực. Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ đã có 

100% cơ sở với 1.400 khu dân cƣ đều đăng ký và thực hiện 1.000 khu dân cƣ đã đƣợc 

công nhận là khu dân cƣ tiên tiến. Đại hội đã thông qua Chƣơng trình hành động, 

phƣơng hƣớng nhiệm kỳ 2003-2008 và hiệp thƣơng cử ra Ủy ban MTTQ tỉnh khóa 

XIII gồm 70 vị. Ông Nguyễn Văn Hợp, Thù vụ Tỉnh ủy, Trƣởng ban Dân vận tái đắc 

cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2003-2008. 

Báo Đại đoàn kết, số 1, ngày 2-1-2004 

 

Ngày 29-12-2003: Đại hội MTTQ tỉnh Tây Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ 

2004-2009 

Trong hai ngày 29 và 30-12-2003 đã có 330 đại biểu đại diện các tầng lớp nhân 

dân tỉnh Tây Ninh tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm 

kỳ 2004-2009. Ông Hồ Thanh Tuyên, Bí thƣ tỉnh ủy, bà Lê Thị Bân, Ủy viên Trung 

ƣơng Đảng, Phó bí thƣ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tây Ninh, ông Lê Minh Hiền, Ủy viên Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam đến dự. 

Đại hội thông qua phƣơng hƣớng hoạt động nhiệm kỳ 2004-2009 là: Tiếp tục đa 

dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân; mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; giữ 

gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, tập trung trí tuệ, nguồn lực của khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đại hội đã 

hiệp thƣơng dân chủ bầu ra 72 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ VII. Ông Nguyễn 

Văn Bênh tái đắc cử Chức chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh 

Báo Đại đoàn kết, số 1, ngày 2-1-2004 
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Tháng 12-2003: Đại hội MTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ III 

Đại hội MTTQ tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu lần thứ III có 296 đại biểu đại diện các 

tầng lớp quần chúng trong tỉnh đã về dự. Đến dự Đại hội có ông Huỳnh Đảm, Tổng thƣ 

ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam; ông Trần Văn Khánh, Bí thƣ Tỉnh ủy; ông 

Nguyễn Tuấn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh.  Tổng thƣ ký Huỳnh Đảm nhấn mạnh đến 

những kinh nghiệm của MTTQ tỉnh đa dạng hóa các hình thức tập hợp xây dựng khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc, khả năng tranh thủ và triển khai tích cực các chƣơng trình 

phối hộp với chính quyền, các ban, ngành và các cơ quan trong tỉnh. Đại hội đã hiệp 

thƣơng cử ra Ủy ban MTTQ tỉnh khóa III gồm 78 vị và thông qua Nghị quyết. Trong 

phiên họp đầu tiên, Ủy ban MTTQ tỉnh đã bầu Ban Thƣờng trực gồm 9 vị. Ông Trần 

Văn Thức, Phó chủ tịch Mặt trận tỉnh khóa II, đƣợc bầu làm Chủ tịch Mặt trận tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu khóa III.  

Báo Đại đoàn kết, số 104, ngày 30-12-2003 
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NĂM 2004 

 

Ngày 5-1-2004: Đại hội MTTQ tỉnh Hà Nam lần thứ XIII 

Đại hội MTTQ tỉnh Hà Nam lần thứ XIII diễn ra trong 2 ngày (5 và 6-1-2004). 

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Tiến Võ, Ủy viên thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam, ông Tăng Văn Phả, Bí thƣ Tỉnh ủy Hà Nam, cùng toàn thể cán bộ 

Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đại hội đã hiệp thƣơng dân chủ 

cử Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII gồm 62 vị. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Thƣờng vụ 

Tỉnh ủy tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam khóa XIII. Đại hội đã đề 

ra chƣơng thống nhất hành động khóa mới với những chỉ tiêu cụ thể nhƣ giảm tỉ lệ hộ 

nghèo dƣới 9%, xây dựng 75% khu dân cƣ và 80% hộ gia đình đạt danh hiệu khu dân 

cƣ tiên tiến và gia đình văn hóa, phấn đấu xóa nhà tranh tre vào năm 2005. Phát biểu 

tại Đại hội, ông Nguyễn Tiến Võ, Ủy viên thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam đã đánh giá cao hoạt động của MTTQ tỉnh Hà Nam trong thời gian qua, đặc biệt 

là công tác kiện toàn các Ban công tác Mặt trận để hƣớng mạnh hoạt động Mặt trận về 

cơ sở; đồng thời chỉ ra các nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ tỉnh Hà Nam trong nhiệm 

kỳ tới. 

Báo Đại đoàn kết, số 3, ngày 9-1-2004 

 

Ngày 7-1-2004: Đại hội MTTQ tỉnh Hà Giang lần thứ XI 

Trong hai ngày (7 và ngày 8-1-2004), MTTQ tỉnh Hà Giang tiến hành Đại hội 

lần thứ XI. Đại hội thảo luận và ra Nghị quyết về chƣơng trình hành động trong nhiệm 

kỳ tới gồm một số nội dung trọng tâm nhƣ sau: Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc, vận động nhân dân tích cực hƣởng ứng các phong trào thi đua yêu nƣớc, 

góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Nâng 

cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân 

cƣ” và cuộc vận động “Ngày vì ngƣời nghèo”, phấn đấu đến năm 2007 chỉ còn 12% hộ 

nghèo. Tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng 

trong sạch, vững mạnh. Làm tốt công tác đối ngoại nhân dân. Đại hội đã hiệp thƣơng 

dân chủ cử 75 vị vào Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2004-2009) và 10 vị vào 

Ban thƣờng trực Ủy ban MTTQ tỉnh, ông Hang Mi De tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ tỉnh Hà Giang. 

Ghi nhận thành tích nhiệm kỳ qua, Chủ tịch nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam đã tặng Huân chƣơng Lao động hạng Nhì cho MTTQ tỉnh Hà Giang. 

Báo Đại đoàn kết, số 3, ngày 9-1-2004 
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Ngày 9-1-2004: Ký kết Quy chế phối hợp giữa Chủ tịch nƣớc và Đoàn Chủ 

tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Chủ tịch nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đoàn Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã thống nhất ban hành Quy chế phối hợp giữa Chủ tịch 

nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam. Quy chế gồm 11 Điều: Về phối hợp tập hợp, xây dựng khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc; Về phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân; Về phối hợp xây dựng 

pháp luật; Về phối hợp thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Về kiến 

nghị và trả lời kiến nghị của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam; Về các hoạt động 

giám sát phản biện xã hội; Về phối hợp ban hành văn bản liên tịch, gửi văn bản ban 

hành mới; Về kinh phí hoạt động; Về tham gia các kỳ họp, phiên họp; Về trao đổi 

thông tin và làm việc liên tịch; Tổ chức thực hiện 

Thông tin công tác Mặt trận, số 8, 2-2004 

 

Ngày 10-1-2004: MTTQ Việt Nam tổng kết 5 năm Mặt trận tham gia thực 

hiện Quy chế dân chủ ở xã, phƣờng, thị trấn 

Tại hội nghị tổng kết, các cán bộ Mặt trận đã có nhiều kiến nghị xác đáng để 

công tác Mặt trận tham gia thực hiện quy chế dân chủ ngày càng có hiệu quả cao nhƣ: 

Cần quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, 

MTTQ, từng đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để rõ trách 

nhiệm của từng tổ chức cá nhân, cần khoán một khoản kinh phí thực hiện quy chế dân 

chủ cho MTTQ, các đoàn thể, cần xây dựng Luật giám sát chung trên tất cả lĩnh vực để 

phát huy quyền làm chủ của nhân dân chứ không nên dừng ở Luật hoạt động giám sát 

của Quốc hội, đại biểu Quốc hội nhƣ hiện nay. 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm 

Thế Duyệt tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở 

cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giai đoạn cách mạng hiện nay, trong 

đó công tác Mặt trận góp phần không nhỏ để quy chế dân chủ đi vào cuộc sống. 

Báo Đại đoàn kết, số 4, ngày 13-1-2004 

 

Ngày 12-1-2004: Thủ tƣớng Phan Văn Khải làm việc với Đoàn Chủ tịch Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phát biểu tại buổi làm việc giữa Thủ tƣớng Phan Văn Khải làm việc với Đoàn 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Thủ tƣớng Phan Văn Khải đã đánh giá 

cao những hoạt động phong phú, hiệu quả và thiết thực của Mặt trận trong năm qua đặc 

biệt là trong việc triển khai Nghị quyết Trung ƣơng 7, đẩy mạnh phong trào xây dựng 

Quỹ vì ngƣời nghèo và tham gia xây dựng chính quyền. Nhấn mạnh những nhiệm vụ 

quan trọng trong năm tới, Thủ tƣớng đề nghị Mặt trận cần phối hợp tốt hơn nữa với 
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chính quyền nhằm làm tốt việc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, đẩy mạnh phong 

trào xóa đói giảm nghèo, chăm lo công tác giáo dục và đặc biệt là cần tích cực vận 

động các tầng lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiều đặt ra trong Nghị quyết 

Đại hội Đảng IX. Đối với các kiến nghị của Mặt trận, Chính phủ sẽ xem xét, phối hợp 

và chỉ đạo các cấp chính quyền thực hiện sao cho có hiệu quả thiết thực. 

Báo Đại đoàn kết, số 4, ngày 13-1-2004 

 

Ngày 16-1-2004: Truy tặng cụ Ngô Tử Hạ Huân chƣơng Độc lập 

Cụ Ngô Tử Hạ sinh năm 1882 tại Quy Hậu, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình và 

mất năm 1973. Năm 1945, cụ Ngô Tử Hạ đƣợc Chủ tịch Hồ Chí Minh mời làm cố vấn 

Chính phủ và cụ từng giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Thƣờng trực Quốc hội nƣớc Việt 

Nam Dân chủ Cộng hòa, là đại biểu Quốc hội các khóa I, II, III; Ủy viên Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam; Trƣởng ban Sáng lập Hội Quốc liên Việt Nam; Chủ tịch Hội 

giúp binh sĩ bị nạn toàn quốc; Thứ trƣởng Bộ Thƣơng binh; Chủ tịch Ủy ban Liên lạc 

Công giáo Thành phố Hà Nội… Do những công lao cống hiến của cụ Ngô Tử Hạ cho 

sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, ngày 9-12-2003 Chủ tịch Nƣớc Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lƣơng đã ký quyết định truy tặng Huân 

chƣơng Độc lập hạng Nhì. 

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nƣớc, ông Lê Truyền, Ủy viên Ban 

Thƣờng trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã trân trọng trao tặng 

Huân chƣơng Độc lập hạng Nhì do Đảng và Nhà nƣớc truy tặng cho cụ Ngô Tử Hạ. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 8, 2-2004 

 

Ngày 27-1-2004: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp ông Nguyễn Cao Kỳ, nguyên Phó Tổng thống Việt Nam Cộng hòa 

trƣớc năm 1975 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt 

hoan nghênh ông Nguyễn Cao Kỳ cùng gia đình về thăm quê hƣơng và đến thăm 

MTTQ trong những ngày xuân giàu ý nghĩa này. Chủ tịch Phạm Thế Duyệt đã giới 

thiệu những thành tựu của đất nƣớc trong những năm đổi mới, những đóng góp của 

MTTQ Việt Nam trong việc xây dựng đất nƣớc, đặc biệt là trong các phong trào nhƣ 

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ, vận động xây dựng Quỹ 

vì ngƣời nghèo… cũng nhƣ quá trình thực hiện chính sách đoàn kết dân tộc, chính sách 

tự do tín ngƣỡng của Đảng và Nhà nƣớc ta. Chủ tịch mong rằng, dƣới ánh sáng của 

đƣờng lối đại đoàn kết toàn dân tộc, chuyện cũ cần khép lại để cùng nhau xây dựng đất 

nƣớc phồn vinh, đem lại hạnh phúc cho dân tộc theo hƣớng dân giàu, nƣớc mạnh, xã 

hội công bằng dân chủ, văn minh.  
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Trong không khí trò chuyện thân tình, ông Nguyễn Cao Kỳ cảm ơn MTTQ Việt 

Nam và cá nhân ông Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, 

đồng thời bày tỏ sự đồng tình với những chƣơng trình hoạt động của MTTQ trong việc 

hƣớng về dân, trân trọng con ngƣời. 

Báo Đại đoàn kết, số 9, ngày 30-1-2004 

 

Ngày 8 đến ngày 10-2-2004: Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Đoàn chủ tịch 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Hội nghị lần thứ 10 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã 

nghe đại diện Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban 

Chấp hành Trung ƣơng Đảng (khóa IX); nghe và thảo luận về: Tình hình công tác Mặt 

trận năm 2003, chƣơng trình phối hợp thống nhất hành động năm 2004; Dự thảo Báo 

cáo chuẩn bị Đại hội VI MTTQ Việt Nam; Báo cáo chính trị; Sửa đổi Điều lệ và Điều 

lệ sửa đổi; đề án chuẩn bị nhân sự đại hội. Hội nghị cũng nghe các báo cáo về công tác 

chuẩn bị và tình hình triển khai công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân ba cấp nhiệm kỳ (2004-2009); bổ sung thành viên và một số vị vào 

Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam (khóa V) và cho ý kiến về Chủ 

trƣơng phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội VI MTTQ Việt Nam và 

chƣơng trình Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam (khóa V). 

Báo Đại đoàn kết, số 10, ngày 3-2-2004 

 

Ngày 11-2-2004: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp Thƣờng trực Ban đại diện chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy thành 

phố Hà Nội 

Sau khi ông Nguyễn Tuân, Trƣởng Ban đại diện chiến sĩ cách mạng bị địch bắt 

tù đầy thành phố Hà Nội báo cáo với Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phạm Thế Duyệt về số lƣợng và tình hình sinh hoạt của Ban đại diện, Chủ tịch Phạm 

Thế Duyệt đánh giá vai trò to lớn của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy trong 

cả nƣớc nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng 

dân tộc, xây dựng tổ quốc, vai trò của các chiến sĩ trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn 

dân tộc. Chủ tịch Phạm Thế Duyệt đã thông báo một số nét chính về tình hình công tác 

Mặt trận năm 2003, chƣơng trình thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam năm 

2004 và đề nghị hàng năm vào tháng 6 và tháng 12 Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam sẽ tiếp và làm việc với các vị thƣờng trực Ban đại diện chiến sĩ 

cách mạng bị địch bắt tù đầy thành phố Hà Nội để nghe ý kiến đóng góp xây dựng 

Đảng, Nhà nƣớc, MTTQ Việt Nam. 

Báo Đại đoàn kết, số 13, ngày 13-2-2004 
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Ngày 11-2-2004: Thƣ ký Hội Đoàn kết Srilanca thăm Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam 

Tại trụ sở Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã thân mật tiếp ông Su-da-xin-ghe, Tổng Thƣ ký 

Hội Đoàn kết Srilanca và các thành viên trong đoàn nhân dịp đến công tác tại Việt 

Nam. Tại buổi tiếp hai bên đã trao đổi về một số lĩnh vực công tác, đặc biệt là về kinh 

nghiệm tranh thủ sự ủng hộ, vận động nhân dân của hai nƣớc. Ông Su-da-xin-ghe đã 

phát biểu đánh giá cao nhân dân Việt Nam, MTTQ Việt Nam và khẳng định Việt Nam 

luôn là tấm gƣơng sang cho nhân dân Srilanca vì những khó khăn mà dân tộc Việt Nam 

đã vƣợt qua. Ông Su-da-xin-ghe cũng cho biết, trong chuyến thăm và làm việc này 

đoàn sẽ ký hiệp định thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Đoàn kết Srilanca với Liên hiệp 

các tổ chức hữu nghị Việt Nam. 

Báo Đại đoàn kết, số 13, ngày 13-2-2004 

 

Ngày 12-2-2004: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam trao tặng Đại sứ Cu 

Ba tại Việt Nam Huy chƣơng Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã có buổi tiếp 

thân mật ông Fredesman Turro Gonzales, Đại sứ Cu Ba tại Việt Nam nhân dịp ông kết 

thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, ông Fredesman Turro Gonzales đã 

bày tỏ tình cảm thân thiết, gắn bó đối với nhân dân Việt Nam nói chung và MTTQ Việt 

Nam nói riêng. Ông khẳng định, mình sẽ luôn là “chiến sĩ của MTTQ Việt Nam” và 

ông tự hào về điều đó. Đáp lại những tình cảm sâu sắc của ông Fredesman Turro 

Gonzales, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt đã trân trọng và đánh giá cao tấm long đoàn kết, 

hữu nghị, sự gắn bó thân thiết của nhân dan Cu Ba, của Chủ tịch Phidel Catstro và của 

ngài Đại sứ. Chủ tịch nhấn mạnh và ghi nhận những đóng góp to lớn, nhiệt tình của cá 

nhân ngài Đại sứ trong nhiệm kỳ vừa qua giúp mối quan hệ giữa hai nƣớc chặt chẽ, 

thắm thiết tình hữu nghị hơn. 

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, 

Chủ tịch Phạm Thế Duyệt đã trao tặng Huy chƣơng vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc, 

Huy chƣơng cao nhất của MTTQ Việt Nam cho ông Fredesman Turro Gonzales vì 

những đóng góp của ông trong việc tăng cƣờng tình hữu nghị giữa hai nƣớc. 

Báo Đại đoàn kết, số 13, ngày 13-2-2004 

 

Ngày 13 và 14-2-2004: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phạm Thế Duyệt thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã thăm và làm 

việc tại tỉnh Lạng Sơn.  Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn báo cáo tổng kết tình 

hình phát triển kinh tế-văn hóa, xã hội của tỉnh, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt ghi nhận và 
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biểu dƣơng những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh đã đạt đƣợc trong thời gian 

qua. Chủ tịch Phạm Thế Duyệt mong rằng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lạng Sơn phát 

huy những thành tựu đã đạt đƣợc, tiếp tục phấn đấu xây dựng tỉnh Lạng Sơn thêm giàu 

mạnh; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nƣớc, các cuộc 

vận động do MTTQ tổ chức. 

Báo Đại đoàn kết, số 14, ngày 17-2-2004 

 

Ngày 20-2-2004: Bế mạc Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam (khóa V) 

Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam (khóa V) đã thành 

công tốt đẹp và bế mạc sau 3 ngày làm việc (từ ngày 18 đến 20-2-2004) sôi nổi, dân 

chủ, với tinh thần trách nhiệm cao. Trong ngày làm việc cuối cùng, 20-2-2004, Hội 

nghị đã tiếp tục thảo luận các dự thảo Báo cáo chuẩn bị cho Đại hội VI MTTQ Việt 

Nam. Tổng Thƣ ký Huỳnh Đảm đã tiếp thu ý kiến thảo luận của các đại biểu và đã 

trình bày báo cáo bổ sung, thay thế 8 vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam, 24 vị Ủy viên Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, kết nạp tổ chức 

thành viên mới là Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và đã đƣợc Hội nghị 

nhất trí tán thành (danh sách chúng tôi đăng trong số bào này). Ông Lê Truyền, Ủy 

viên Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đọc tờ trình phát động thi 

đua chào mừng Đại hội VI MTTQ Việt Nam. Theo quyết định khen thƣởng của Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, có 35 Ủy ban  MTTQ tỉnh, thành đƣợc tặng Bằng khen 

và Cờ của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam; 7 Ủy ban MTTQ của các tỉnh, thành 

dẫn đầu các cụm nhận cờ thi đua; thành phố Hồ Chí Minh nhận cờ thi đua là đơn vị có 

thành tích đặc biệt xuất sắc, dẫn đầu Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố toàn quốc năm 

2003. Trong tinh thần nhất trí cao, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 

6 Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam (khóa V). 

Báo Đại đoàn kết, số 16, ngày 24-2-2004 

Ngày 26 và 27-2-2004: Đại hội MTTQ tỉnh Bạc Liêu lần thứ VII 

Định hƣớng nhiệm kỳ VII-2004-2009,Đại hội MTTQ tỉnh Bạc Liêu lần thứ VII 

đã đề ra phƣơng hƣớng: “Phát huy truyền thống yêu nƣớc và sức mạnh đại đoàn kết 

toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ các cấp trong tỉnh; Tiếp tục đổi mới tổ chức 

và phƣơng hƣớng hoạt động của MTTQ, nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu 

nƣớc; mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn”. Đại hội đã hiệp thƣơng dân chủ 

cử 89 vị Ủy viên Ủy ban Trung ƣơng MTTQ tỉnh nhiệm kỳ VII. Ông Nguyễn Kiên 

Nhẫn đƣợc cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bạc Liêu. Đại hội cũng đã bầu 7 vị 

tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VI. 

Báo Đại đoàn kết, số 17, ngày 27-2-2004 
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Ngày 1-3-2004: Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nƣớc Cộng hòa Ấn Độ thăm 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Tại buổi tiếp, ông N.Ravi Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nƣớc Cộng hòa Ấn Độ 

đã bày tỏ niềm vui mừng có dịp đến thăm Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và 

chứng kiến sự đổi thay của Việt Nam trong thời gian qua. Ông cho biết, ông rất trân 

trọng mối quan hệ giữa hai nƣớc trong nửa thế kỷ qua. Chính những mối quan hệ này 

đã đánh dấu sự hợp tác chặt chẽ trên mọi lĩnh vực, giúp hai nƣớc xây dựng truyền 

thống quý báu không gì thay đổi đƣợc. Đáp lại những tình cảm chân thành của ông 

N.Ravi, Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cũng bày tỏ 

niềm tự hào về truyền thống giữa hai nƣớc trong quá khứ và khẳng định Việt Nam luôn 

luôn biết ơn những đóng góp quý báu của nhân dân Ấn Độ đối với nhân dân Việt Nam 

trogn hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. Đến nay truyền thống ấy vẫn 

không ngừng đƣợc vun đắp. 

       Báo Đại đoàn kết, số 18, ngày 2-3-2004 

 

Ngày 3-3-2004: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt thăm Trung tâm giáo dục-Dạy nghề-Giải quyết việc làm Nhị  Xuân và 

trƣờng Kinh tế -Kỹ thuật -Nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành ở thành phố 

Hồ Chí Minh 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã bày tỏ niềm 

vui và đánh giá cao những thành tích của Trung tâm Nhị Xuân, cũng nhƣ các đơn vị 

thuộc lực lƣợng thanh niên xung phong trong công tác thực hiện chủ trƣơng của lãnh 

đạo thành phố về việc tập trung những ngƣời nghiện ma túy, đƣa vào trung tâm điều 

trị, dạy nghề và giải quyết công ăn việc làm sau cai nghiện. Chủ tịch mong rằng chủ 

trƣơng giải quyết sau cai nghiện của thành phố, hoạt động theo hƣớng dạy lý thuyết 

gắn với thực hành sản xuất kinh doanh tại chỗ tận dụng và khai thác triệt để năng lực 

sẵn có của doanh nghiệp để đào tạo nghề phục vụ cho chính doanh nghiệp và đáp ứng 

nhu cầu nghề nghiệp chung trong xã hội ngày càng đƣợc nhân lên. Chủ tịch hoan 

nghênh những việc làm có tính sáng tạo của nhà trƣờng; mong trƣờng hoạt động có 

hiệu quả về mặt kinh tế, đồng thời làm tốt công tác xã hội, chú ý quan tâm đến những 

đối tƣợng học viên chính sách, các đối tƣợng có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. 

Báo Đại đoàn kết, số 19, ngày 5-3-2004 

 

Ngày 12-3-2004: Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc khóa VII, nhiệm kỳ 2004-

2009 

Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009 đã tiến hành Tại 

thị xã Vĩnh Yên, với sự có mặt của 282 đại biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân. 

Đến dự có ông Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Tổng thƣ ký Ủy ban Trung 
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ƣơng MTTQ Việt Nam, ông Trần Văn Đăng, nguyên Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Đại hội đã nghe báo cáo về tình hình 

khối đại đoàn kết toàn dân và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2001-2003 và thống 

nhất chƣơng trình hành động của MTTQ tỉnh khóa tới. Rút kinh nghiệm hoạt động của 

nhiệm kỳ trƣớc, MTTQ tỉnh khóa VII sẽ tập trung thực hiện tốt các chƣơng trình chính. 

Báo Đại đoàn kết, số 22, ngày 16-3-2004 

 

Ngày 19-3-2004: Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm thăm và làm việc với MTTQ tỉnh Nghệ An 

Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm biểu dƣơng 

những thành tích MTTQ tỉnh Nghệ An đạt đƣợc trong thời gian qua, sự phối hợp đồng 

bộ hiệu quả giữa MTTQ với các tổ chức thành viên và các ban ngành trong việc triển 

khai chủ trƣơng chính sách của Đảng và Nhà nƣớc, tuyên truyền luật Bầu cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân. Tổng Thƣ ký Huỳnh Đảm yêu cầu trong thời gian tới MTTQ tình 

cần tiếp tục đổi mới tổ chức, phƣơng thức hoạt động, tăng cƣờng mở rộng khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ, cần sát dân, gần dân hơn nữa, chăm lo đời 

sống cho nhân dân ngày một tốt hơn; Nhất là công tác chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu 

cử Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2004-2009. 

Báo Đại đoàn kết, số 24, ngày 23-3-2004 

 

Ngày 23-3-2004: Hội nghị các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam triển 

khai chƣơng trình phối hợp thống nhất hành động năm 2004 

Ban Thƣờng trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã kiểm 

điểm việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam với 

các tổ chức thành viên. Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành 

viên đã phối hợp thực hiện có kết quả nhiều chƣơng trình công tác lớn, góp phần quan 

trọng vào những thắng lợi chung của nền kinh tế xã hội đất nƣớc. Hầu hết các tổ chức 

thành viên căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của tổ chức mình đều chủ động xây dựng 

và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nƣớc: “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng 

tạo”, “Người cán bộ công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy gương mẫu”, 

“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”… cùng với 

các phong trào, các cuộc vận động của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã đạt 

đƣợc nhiều kết quả thiết thực trên phạm vi toàn quốc, thể hiện sự phối hợp và thống 

nhất hành động ngày càng chặt chẽ trong hệ thống Mặt trận. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 10, 4-2004 
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Ngày 26-3-2004: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ tổ chức Hội nghị công tác tổ 

chức, cán bộ hệ thống Mặt trận 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt thay mặt Đảng 

đoàn Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã báo cáo những thành tích nổi bật cũng 

nhƣ những mặt còn hạn chế của công tác Mặt trận từ khi có Luật MTTQ, có Nghị 

quyết 07 của Trung ƣơng Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và quá 

trình chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VI vào quý III-2004, đặc biệt nhấn 

mạnh tới công tác tổ chức, cán bộ. Hội nghị đã nghe khá nhiều ý kiến phân tích, gợi 

mở của lãnh đạo Ban tổ chức Trung ƣơng xung quanh những đề xuất, kiến nghị của Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. 

Báo Đại đoàn kết, số 26, ngày 30-3-2004 

 

Ngày 30-3-2004: Đoàn đại biểu cấp cao MTTQ Việt Nam thăm và làm việc 

tại Trung Quốc 

Thực hiện chƣơng trình hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Hội nghị hiệp thƣơng 

chính trị nhân dân Trung Quốc, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam do ông Huỳnh Đảm, Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam dẫn đầu 

sang thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc từ ngày 30-3 đến ngày 7-4-2004. Trong 

thời gian thăm và làm việc tại Trung Quốc, ông Giả Khánh Lâm, Ủy viên Thƣờng vụ 

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng Chính hiệp Trung Quốc đã thân mật tiếp đoàn. Ông đánh giá cao tình hình 

đoàn kết hữu nghị truyền thống Trung – Việt, sự hợp tác có kết quả và ngày càng đi 

vào chiều sâu của hai tổ chức. Đoàn đã tiến hành hội đàm thân mật với Đoàn đại biểu 

cấp cao của Ủy ban toàn quốc Hội nghị hiệp thƣơng chính trị nhân dân Trung Quốc do 

ông Trịnh Văn Thông, Tổng Thƣ ký Chính hiệp toàn quốc làm trƣởng đoàn. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 11, 5-2004 

 

Ngày 30-3-2004: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp đoàn đại biểu Ủy ban các Bộ tộc của Quốc hội Lào 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt bày tỏ sự vui 

mừng nhân dịp đoàn sang Việt Nam và tới thăm Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

đồng thời khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nƣớc, hai Mặt trận trong thời gian 

qua. Chủ tịch đã thông báo với đoàn một số nét chính của công tác Mặt trận và nhấn 

mạnh tới công tác tôn giáo ở Việt Nam nhằm đáp ứng tốt hơn tới nguyện vọng tìm hiểu 

của đoàn. Các thành viên trong đoàn đại biểu Ủy ban các Bộ tộc của Quốc hội Lào đã 

tham gia trao đổi với Chủ tịch những kinh nghiệm xung quanh một số vấn đề nhƣ 

Chính sách đối với đạo Tin Lành, việc xây dựng nhà thờ của đồng bào có đạo, kinh 

nghiệm phát huy những ngƣời tiêu biểu trong các dân tộc, các chính sách đối với 
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những vùng khó khăn. Các đại biểu đã chân thành cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ những 

kinh nghiệm của MTTQ Việt Nam góp phần mang lại thành công trong chuyến đi này 

của đoàn. 

Báo Đại đoàn kết, số 27, ngày 2-4-2004 

 

Ngày 7-4-2004: Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc 

Từ ngày 30-3 đến ngày 7-4-2004,  Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam đã kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc. Hai bên đã đạt đƣợc 

những thỏa thuận sau: Mỗi tổ chức tăng cƣờng công tác tuyên truyền vận động nhân 

dân về truyền thống đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nƣớc đã đƣợc các thế hệ 

trƣớc vun đắp, đặc biệt đƣợc Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông 

trƣớc đây dày công xây dựng. Truyền thống đó trải qua khảo nghiệm trong thực tế đã 

trở thành tài sản quý báu của nhân dân hai nƣớc; hai bên tổ chức tuyên truyền vận động 

nhân dân các tỉnh biên giới và ven biển thông qua các hình thức phong phú, đa dạng, 

cùng nhau góp phần tích cực xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị trên cơ sở tôn 

trọng chủ quyền lãnh thổ, bình đẳng, không can thiệp nội bộ của nhau và hai bên cùng 

có lợi; tăng cƣờng đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác trong hoạt động của hai tổ chức. 

Báo Đại đoàn kết, số 29, ngày 9-4-2004 

 

Ngày 19 và 20-4-2004: Đại hội MTTQ thành phố  Hải Phòng lần thứ XI 

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt đã nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao những thành tựu đã đạt đƣợc của cán 

bộ, nhân dân thành phố Hải Phòng, những đóng góp của các tổ chức thành viên, của 

MTTQ thành phố Hải Phòng nhất là Mặt trận các cấp cơ sở. Chủ tịch cũng lƣu ý và đề 

nghị các cấp chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể khắc phục những tồn tại nhƣ vấn 

đề thu nhập, đời sống khó khăn chƣa ngang tầm mức sinh hoạt, số hộ nông dân nghèo 

vẫn chiếm tỉ lệ cao, tỉ lệ tập hợp nhân dân còn thấp; việc triển khai Luật Mặt trận trên 

các lĩnh vực đời sống xã hội còn chậm, hoạt động giám sát của Mặt trận còn bất cập. 

Đại hội đã hiệp thƣơng cử ra Ủy ban MTTQ thành phố Hải Phòng gồm 91 vị, trong đó 

có 3 thƣờng trực, ông Phạm Hồng Sơn đƣợc tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố 

Hải Phòng. 

Báo Đại đoàn kết, số 33, ngày 23-4-2004 

 

Ngày 13 và 14-5-2004: MTTQ tổ chức Hội nghị cán bộ Mặt trận của 33 

tỉnh, thành phía Nam 

Hội nghị cán bộ Mặt trận của 33 tỉnh, thành phía Nam đã nghe ông Lê Truyền, 

Ủy viên Ban Thƣờng trực báo cáo hƣớng dẫn kế hoạch đợt sinh hoạt chính trị và Đề 



 

83 

 

cƣơng tuyên truyền về Đại hội lần thứ 6 MTTQ Việt Nam; bà Hà Thị Liên, ủy viên 

Ban Thƣờng trực hƣớng dẫn kế hoạch mở Hội nghị để biểu dƣơng các khu dân cƣ tiên 

tiến và các cao điểm Ngày vì ngƣời nghèo năm 2004; ông Nguyễn Tiến Võ, Ủy viên 

Ban Thƣờng trực thông báo Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác đối với ngƣời 

Việt Nam ở nƣớc ngoài. Hội nghị cũng đã nghe báo cáo về chủ quyền quốc gia của 

nƣớc ta trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trƣờng Sa; về truyền thống môi trƣờng – kỹ 

năng tuyên truyền vận động bảo vệ môi trƣờng của cán bộ Mặt trận.  

Các đại biểu đã sôi nổi thảo luận những vấn đề mà Hội nghị nêu ra, nhằm thực 

hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh mà Đảng và Nhà nƣớc 

đã đề ra, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ 6; làm 

sao tổ chức sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và hệ thống chính trị, gắn với hoạt 

động lớn của công tác Mặt trận năm 2004, qua đó nâng cao vai trò của MTTQ Việt 

Nam trong thời kỳ phát triển mới của nƣớc ta. 

Báo Đại đoàn kết, số 39, ngày 14-5-2004  

           

Ngày 18-5-2004: Đại hội MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII, 

nhiệm kỳ 2004-2009 

Đại hội MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2004-2009 tiến 

hành trong hai ngày (18 và 19-5-2004) tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự Đại hội 

có 353 đại biểu chính thức, gồm 104 đại biểu đƣơng nhiệm và 249 đại biểu do Đại hội 

đại biểu MTTQ các quận, huyện và các tổ chức thành viên cử lên. Đại hội  tiến hành 

đánh giá tình hình các tầng lớp nhân dân thành phố và kiểm điểm việc thực hiện 

chƣơng trình hành động của nhiềm kỳ VII; đúc kết những kinh nghiệm, những bài học 

từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận các cấp trong thời gian qua; đặc biệt là cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ” và cuộc vận động 

“Ngày vì ngƣời nghèo”. Đại hội kiểm điểm việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng 

chính quyền và cử ra Ủy ban MTTQ thành phố nhiệm kỳ mới. 

Báo Đại đoàn kết, số 40, ngày 18-5-2004 

 

Ngày 26-5-2004: Đại hội MTTQ tỉnh Quảng Trị lần thứ IX 

Đại hội MTTQ tỉnh Quảng Trị lần thứ IX  diễn ra ngày 26-5-2004 tại thị xã 

Đông Hà. Ông Nguyễn Tiến Võ, Ủy viên Ban Thƣờng trực Đoàn chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tham dự và chỉ đạo đại hội. Báo cáo chính thức của Ban 

Thƣờng trực MTTQ tỉnh nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận các cấp đã có nhiều 

hình thức tập hợp, phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, thu hút ngày càng đông 

các nhân sĩ trí thức, chuyên gia… tham gia vào các hoạt động của Mặt trận. Vì vậy, 

chất lƣơng, hiệu quả và phạm vi hoạt động mở rộng đƣợc nâng lên, Ban công tác Mặt 

trận ở các thôn, làng, xã, bản, khu phố đƣợc củng cố và có những chuyển biến tích cực. 
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Việc xây dựng cộng đồng dân cƣ tạ quản theo hƣơng ƣớc, quy ƣớc ngày càng thu hút 

và đƣợc hƣởng ứng của đông đảo ngƣời dân. Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ mang lại hiệu quả và sức sống mới. 

Báo Đại đoàn kết, số 43, ngày 28-5-2004 

 

Ngày 8 và 9-6-2004: Đại hội MTTQ tỉnh Bắc Giang khóa XI 

Đại hội MTTQ tỉnh Bắc Giang khóa XI đã đề ra phƣơng hƣớng, nhiệm vụ của 

MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009, trong đó tập trung phát triển sức mạnh khối đại đoàn 

kết toàn dân, nâng cao vai trò, vị trí và chất lƣợng hoạt động của MTTQ các cấp; tích 

cực, chủ động tập hợp các tầng lớp nhân dân, huy động mọi nguồn lực để phát triển 

kinh tế xã hội, thực hiện thắng lợi cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa ở khu dân cƣ. Phấn đấu đến năm 2009 có 85-90% số gia đình đạt gia đình văn 

hóa, 80-85 khu dân cƣ đạt tiên tiến, 75-80% khu dân cƣ đạt làng văn hóa, giảm hộ 

nghèo xuống dƣới 7%, tiếp tục làm tốt công tác dân tộc và tôn giáo. Đại hội đã hiệp 

thƣơng cử ra Ủy ban MTTQ tỉnh khóa mới gồm 70 thành viên, ông Nguyễn Công Đôn 

đƣợc tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. 

Báo Đại đoàn kết, số 48, ngày 11-6-2004 

 

Ngày 13-6-2004: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp Đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc 

Nhận lời mời của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, từ ngày 3-6 đoàn đại 

biểu cấp cao Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc gồm 20 thành viên, Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch Mặt trận đoàn, thành phố của nƣớc Lào sang thăm, trao đổi kinh nghiệm và khảo 

sát thực tế tại một số địa phƣơng ở Việt Nam. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã bày tỏ sự vui 

mừng đƣợc đón tiếp các đại diện của đoàn trong chuyến thăm và làm việc lần này, khẳng 

định tình cảm gắn bó, thân thiết giữa hai nƣớc Việt – Lào anh em trong quá khứ cũng nhƣ 

hiện tại. Chủ tịch cũng ghi nhận những thành viên cán bộ tiền nhiệm của Mặt trận hai 

nƣớc đã có tình cảm gắn kết, giúp đỡ nhau trong hoạt động. Chủ tịch mong trong chuyến 

thăm và làm việc lần này, hai bên sẽ trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu những mô hình cụ thể 

để có sự vận dụng phù hợp trong thực tế. Đáp lại tình cảm chân thành mà Chủ tịch Phạm 

Thế Duyệt cũng nhƣ các thành viên của MTTQ Việt Nam danh cho đoàn. Ông Khăm 

Phing Chan Thun Souk, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào, Trƣởng đoàn đã phát biểu khẳng định 

mối quan hệ gắn bó, thân thiết giữa hai dân tộc Lào – Việt cảm ơn và khẳng định sự ủng 

hộ nhiệt tình của Việt Nam đối với Lào, đặc biệt trong các lĩnh vực nhƣ đào tạo cán bộ, 

giúp đỡ, ủng hộ các phƣơng diện kỹ thuật… và mong muốn tiếp tục nhận đƣợc sự ủng hộ 

của MTTQ Việt Nam và các ban ngành hữu quan. 

       Báo Đại đoàn kết, số 49, ngày 18-6-2004 
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Ngày 15-6-2004: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt thăm và làm việc với các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình 

Chuyến công tác của Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam  Phạm Thế 

Duyệt kéo dài từ ngày 15-6 đến ngày 4-7-2004. Làm việc với các tỉnh, Chủ tịch Phạm 

Thế Duyệt đã biểu dƣơng những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân các tỉnh đã vƣợt qua 

khó khăn, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - 

xã hội mà Đại hội Đảng bộ đề ra và nhấn mạnh yêu cầu thực hiện 6 nội dung cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ”. Chủ tịch Phạm 

Thế Duyệt tin tƣởng rằng các cấp chính quyền, đoàn thể tiếp tục nâng cao hiệu quả 

hoạt động, quản lý điều hành, đổi mới công tác vận động quần chúng, phát huy tốt vai 

trò của Mặt trận và các đoàn thể, vận động các tầng lớp nhân dân hƣởng ứng các phong 

trào hành động cách mạng, huy động mọi nguồn lực để phấn đấu thực hiện thắng lợi 

các mục tiêu kinh tế - xã hội mà tỉnh nhà đã đề ra.  

Báo Đại đoàn kết, số 55, ngày 9-7-2004  

 

Ngày 22 và 23-6-2004: Đại hội MTTQ tỉnh Bình Dƣơng lần thứ VI, nhiệm 

kỳ 2004-2009 

Trong hai ngày (22 và 23-6-2004), hơn 280 đại biểu đại diện cho các tầng lớp 

nhân dân trong tỉnh Bình Dƣơng đã về dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bình Dƣơng lần 

thứ VI, nhiệm kỳ 2004-2009. Ông Trần Đình Phùng, Ủy viên Ban Thƣờng trực Đoàn 

Chủ tịch MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã đến dự. 

Nhiệm kỳ qua (2001-2004) tỉnh Bình Dƣơng liên tục tăng trƣởng nhanh và phát 

triển toàn diện, tổng sản phẩm xã hội trong tỉnh tăng bình quân 15,6%/năm, bình quân 

đầu ngƣời đạt 11,6 triệu đồng/ngƣời/năm. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ” đƣợc nhân dân đồng tình hƣởng ứng, hơn 11,1% 

khu dân cƣ đạt danh hiệu khu, ấp văn hóa tiên tiến, 87,6% hộ đƣợc công nhận gia đình 

văn hóa, số hộ nghèo giảm xuống còn 1.543 hộ. Cuộc vận động “Ngày vì ngƣời 

nghèo” thu đƣợc kết quả cao. Hơn 16,5 tỷ đồng là số tiền thu đƣợc từ cuộc vận động 

này trong 3 năm qua đã góp phần xây dựng và bàn giao 4.038 nhà tình nghĩa, hỗ trợ vật 

tƣ, nguyên liệu sản xuất cho 11.404 hộ 

Báo Đại đoàn kết, số 51, ngày 25-6-2004 

 

Ngày 25-6-2004: Đại hội MTTQ tỉnh Thái Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2004-

2009 

Ngày 25-6-2004, Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức 

Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2004-2009. Đến dự có ông Đỗ Duy Thƣờng, Ủy viên 

Ban Thƣờng trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và ông Bùi Sĩ 

Tiếu, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Bí thƣ tỉnh ủy cùng các ban ngành liên quan. Tự kiểm 
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điểm, đánh giá tình hình hoạt động của MTTQ tỉnh trong nhiệm kỳ qua và đề ra những 

kinh nghiệm trong việc đổi mới nội dung, phƣơng thức hoạt động, mức độ xây dựng 

phƣơng hƣớng, nhiệm vụ và chƣơng trình phối hợp thống nhất hoạt động của MTTQ 

tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009. 

Cùng với đại hội, ông Đỗ Duy Thƣờng biểu dƣơng MTTQ tỉnh và nhấn mạnh: 

MTTQ tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, của MTTQ Việt 

Nam, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây 

dựng củng cố chính quyền. 

Báo Đại đoàn kết, số 52, ngày 29-6-2004 

 

Ngày 9-7-2004: MTTQ Việt Nam ủng hộ vụ kiện chất độc da cam/dioxin 

Ngày 9-7-2004, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam ra tuyên bố ủng hộ nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam. Tuyên bố nêu rõ: Đoàn 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam nhiệt liệt ủng hộ và hoan nghênh Hội 

nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam cùng các cá nhân đại diện nạn nhân chất 

độc da cam đã tiến hành vụ kiện dân sự tập thể ra tòa án Mỹ đối với các tập đoàn sản 

xuất ra các chất độc hóa học để quân đội Mỹ sử dụng tại cuộc chiến tranh xâm lƣợc 

Việt Nam từ năm 1961-1971. Đây là vụ kiện lớn của nạn nhân chất độc da cam Việt 

Nam kiện các công ty Mỹ ra tòa án Mỹ theo luật pháp Mỹ, đòi làm rõ trách nhiệm pháp 

lý về những sản phẩm của công ty Mỹ đã sản xuất và gây hại to lớn đến sức khỏe con 

ngƣời ở Việt Nam. 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức thành 

viên cũng đã thống nhất lấy ngày 10-8 là “Ngày vì nạn nhân chất độc ra cam Việt 

Nam” để việc tuyên truyền vận động thƣờng xuyên tốt hơn thông qua những hình thức 

vận động đa dạng, phong phú nhƣ tổ chức lấy chữ ký các tầng lớp nhân dân, tạo dƣ 

luận ủng hộ rộng rãi và có hành động thiết thực giúp đỡ bảo vệ quyền lợi nạn nhân chất 

độc da cam Việt Nam. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 14, 8-2004  

 

Ngày 12-7-2004: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp đoàn già làng, trƣởng thôn của tỉnh Gia Lai ra thăm Thủ đô Hà Nội 

Tại buổi tiếp, các đại biểu đã bày tỏ sự biết ơn chân thành trƣớc sự quan tâm của 

Đảng, Nhà nƣớc mà đặc biệt của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đối với tỉnh 

Gia Lai nói riêng và đồng bào Tây Nguyên nói chung. Các đại biểu các buôn các xã 

khó khăn của Tây Nguyên ngày càng mong đƣợc nhiều hơn nữa sự quan tâm trong việc 

phát triển một số lĩnh vực quan trọng nhƣ vốn để xóa đói, giảm nghèo, giải quyết chế 

độ trong chiến tranh, hỗ trợ việc phát triển kinh tế ở một số làng xã khó khăn. 
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Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt chào mừng 

đoàn có dịp ra thủ đô Hà Nội và phản ánh, trao đổi trực tiếp với Trung ƣơng những ý 

kiến của bà con. Chủ tịch ghi nhận những công lao to lớn của đồng bào Tây Nguyên 

trong quá khứ đã chịu đựng thiệt thòi, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, giữ vững khối đại 

đoàn kết các dân tộc. Chủ tịch Phạm Thế Duyệt  mong rằng, các già làng, trƣởng thôn 

luôn  tin tƣởng ở sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nƣớc, MTTQ Việt Nam, không để phần tử 

xấu làm ảnh hƣởng tới hình ảnh Tây Nguyên, đồng thời xây dựng cuộc sống mới ở mỗi 

điạ bàn, để Tây Nguyên ngày càng đổi mới. 

Báo Đại đoàn kết, số 56, ngày 13-7-2004 

 

Ngày 12-7-2004: Đại hội MTTQ tỉnh Bến Tre lần thứ VI 

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ VI đánh giá tình hình 

khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hoạt động của Mặt trận, rút ra những bài học kinh 

nghiệm và đề ra phƣơng hƣớng nhiệm vụ chƣơng trình hành động nhiệm kỳ VI (2004-

2009). Định hƣớng nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (2004-2009), Đại hội đề ra phƣơng hƣớng: 

“Tiếp tục củng cố, tăng cƣờng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân 

chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tập trung 

đầu tƣ kết cấu hạ tầng, xã hội vùng nông thôn; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an 

toàn xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh nhân dân, phát huy vai trò MTTQ và nâng 

cao hiệu quả giám sát đổi mới phƣơng thức hoạt động của Mặt trận hƣớng về các hoạt 

động ở cơ sở, khu dân cƣ, hộ gia đình để MTTQ thực sự là cầu nối giữa nhân dân với 

Đảng, chính quyền”. Đại hội đã cử 60 vị ủy viên Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ VI. Bà 

Nguyễn Phƣơng Trang tái cử là Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. 

Báo Đại đoàn kết, số 56, ngày 13-7-2004 

 

Ngày 16-7-2004: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt dự lễ khánh thành Nhà lƣu niệm Cố Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ 

Sáng ngày 16-7-2004, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt đã dự lễ khánh thành Nhà lƣu niệm Cố Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu 

Thọ, con ngƣời mà nhƣ lời của nguyên Thủ tƣớng Chính phủ Võ Văn Kiệt là: “Một 

nhà tri thức cách mạng tiêu biểu của thời đại Hồ Chí Minh, một chiến sĩ cách mạng tận 

tụy, bất khuất, tận trung với nƣớc, tận hiếu với dân, suốt đời phấn đấu vì độc lập, tự do, 

thống nhất đất nƣớc, vì hạnh phúc của nhân dân”. Chủ tịch Phạm Thế Duyệt và nhiều 

vị đại biểu khác đã chúc mừng, đi thăm gian trƣng bày và ghi cảm tƣởng vào sổ lƣu 

niệm của gia đình cố Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ. 

Báo Đại đoàn kết, số 58, ngày 20-7-2004 
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Ngày 28-7-2004: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt gặp gỡ đoàn đại biểu già làng, trƣởng thôn các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk 

Lắk 

Tại trụ sở Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt cùng các vị trong ban Thƣờng trực Đoàn Chủ tịch 

đã thân mật tiếp đoàn đại biểu gồm 70 thành viên Già Làng, trƣởng thôn các tỉnh Gia 

Lai, Kon Tum, Đắk Lắk thuộc Binh đoàn 15 Quân khu V nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô 

Hà Nội. Chủ tịch Phạm Thế Duyệt đã ghi nhận những đóng góp to lớn của các già làng, 

trƣởng thôn tiêu biểu, các đại biểu đã nêu những tấm gƣơng tốt trong việc thực hiện tốt 

chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, Nhà nƣớc trong việc gắn kết tình đoàn kết trên địa 

bàn. Chủ tịch cũng biểu dƣơng những cố gắng, nỗ lực của lãnh đạo  Binh đoàn 15 

trong việc hƣớng dẫn cho bà con các dân tộc Tây Nguyên làm ăn kinh tế, xây dựng đời 

sống văn hóa và mong muốn, các đại biểu ngày càng phát huy uy tín của mình trong 

việc vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nƣớc do MTTQ tổ chức. 

Báo Đại đoàn kết, số 61, ngày 30-7-2004 

 

Ngày 29-7-2004: Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam lần thứ 11 khóa V 

Trong hai ngày (29 và 30-7-2004), Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam lần thứ 11, khóa V, đã diễn ra tại Hà Nội, bà Tòng Thị Phóng, Bí thƣ 

Trung ƣơng Đảng, Trƣởng ban dân vận Trung ƣơng cùng lãnh đạo Văn phòng Trung 

ƣơng Đảng, Văn phòng Chủ tịch nƣớc và lãnh đạo các tổ chức thành viên đã tới dự hội 

nghị. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm 

Thế Duyệt khẳng định: Sáu tháng qua, hoạt động của MTTQ các cấp đã thực hiện có 

hiệu quả những nhiệm vụ do Hội nghị Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam kỳ họp 

thứ VI trong tháng 2-2004 đề ra. Hai cuộc vận động lớn là “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ” và cuộc vận động “Ngày vì ngƣời nghèo” tiếp 

tục đƣợc các tỉnh, thành ủy và nhân dân cả nƣớc triển khai sâu rộng, có kết quả. Điều 

vui mừng là toàn quốc đều mở đợt sinh hoạt chính trị ở các khu dân cƣ, các tỉnh 

Ngày 30-7-2004, Hội nghị tiếp tục làm việc để thông qua các dự thảo báo cáo 

tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam làn thứ VI. Trong hai ngày làm việc, các đại biểu đã 

nhất trí thông qua Nghiij quyết Hội nghị: 

1. Thông qua nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội VI MTTQ Việt Nam: Báo 

cáo chính trị, Báo cáo Sửa đổi điều lệ; 

2. Thông qua Báo cáo dự kiện nhân sự của MTTQ Việt Nam khóa VI; 

3. Thông qua Tờ trình về việc tổ chức Đại hội VI MTTQ Việt Nam; 
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4. Thông qua dự thảo Báo cáo Tình hình công tác Mặt trận sau tháng đầu nă 

2004 và nhiệm vụ công tác Mặt trận sáu tháng cuối năm 2004; 

5. Thông qua Tờ trình về việc chuyển hình thức khen thƣởng danh hiệu Huy 

chƣơng “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” thành kỳ niệm chƣơng “Vì sự nghiệp Đại 

đoàn kết dân tộc”; Tờ trình về việc cấp bằng ghi công các địa phƣơng (cấp xã, huyện, 

tỉnh) xóa nhà tạm, nhà dột nát cho ngƣời nghèo; 

6. Nhất trí với Tờ trình về việc kết nạp Hội Mỹ nghệ kim hoàn Đá quý Việt 

Nam. 

           Báo Đại đoàn kết, số 61, ngày 30-7 và số 62, ngày 3-8-2004 

 

Tháng 7-2004: Đại hội MTTQ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XI, nhiệm kỳ 2004-

2009 

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 1998-2004 nêu gƣơng MTTQ các cấp trong tỉnh 

Quảng Ngãi đã tích cực phát huy dân chủ, động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh 

các phong trào thi đua yêu nƣớc. Phát biểu với Đại hội ông Trần Đình Phùng đã biểu 

dƣơng những thành tích mà các cấp Mặt trận tỉnh Quảng Ngãi đã đạt đƣợc trong nhiệm 

kỳ qua và chỉ rõ những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2004-2009: 

Đó là tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh và nâng cao 

chất lƣợng cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ, 

huy động các nguồn lực đầu tƣ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đƣa tỉnh Quảng 

Ngãi phát triển giàu đẹp, hạnh phúc. Đại hội đã hiệp thƣơng cử ra ủy ban MTTQ tỉnh 

khóa XI gồm 76 vị (Ban Thƣờng trực gồm 7 vị) và bầu đoàn đại biểu gồm 7 ngƣời đi 

dự đại hội VI MTTQ Việt Nam. 

Báo Đại đoàn kết, số 58, ngày 20-7-2004 

 

Ngày 5-8-2004: Đại hội MTTQ thành phố Hà Nội lần thứ XIV nhiệm kỳ 

2004-2009 

Sau khi nghe báo cáo Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội, phƣơng hƣớng, nhiệm 

vụ công tác Mặt trận của Thủ đô trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã hoan nghênh và đánh giá cao kết quả của MTTQ 

thành phố Hà Nội đã đạt đƣợc trong 5 năm qua, đồng thời cũng chỉ ra  một số hạn chế 

nhƣ: chƣa khơi dậy đƣợc nguồn lực trong dân một cách hiệu quả, chƣa phát huy đƣợc 

các lợi thế là trung tâm của cả nƣớc… Đại hội đã hiệp thƣơng dân chủ cử ra 119 vị 

tham gia MTTQ thành phố nhiệm kỳ XIV; cử đoàn đại biểu gồm 10 vị đi dự Đại hội 

MTTQ Việt Nam lần thứ VI và cử ông Phạm Lợi tiếp tục làm Chủ tịch MTTQ thành 

phố Hà Nội. 

Báo Đại đoàn kết, số 63, ngày 6-8-2004 
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Ngày 19-8-2004: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp đoàn cán bộ Lào 

Đoàn cán bộ Lào gồm 30 đại biểu do ông Tong Yeu Tho-Phó Chủ tịch Mặt trận 

Lào xây dựng đất nƣớc làm Trƣởng đoàn. Chủ tịch hoan nghênh và đánh giá cao những 

thành tựu mà đất nƣớc và nhân dân Lào đã đạt đƣợc, đặc biệt là trong vấn đề đoàn kết 

dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Chủ tịch mong rằng, sau chuyến thăm này Đoàn sẽ có nhiều 

kinh nghiệm tốt để thực hiện công tác tôn giáo, dân tộc ở nƣớc mình. Về phía Đoàn cán 

bộ Lào, ông Tong Yeu Tho cũng mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận đƣợc sự 

quan tâm, ủng hộ của Việt Nam, đặc biệt là của MTTQ Việt Nam. 

Báo Đại đoàn kết, số 67, ngày 20-8-2004 

 

Ngày 19-8-2004: Đại hội MTTQ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 

2004-2009 

Đại hội MTTQ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2004-2009 diễn ra trong 

hai ngày 19 và ngày 20-8 và có 264 đại biểu tham dự. Đại hội đã tổng kết lại các kết 

quả đã đạt đƣợc trong nhiệm kỳ qua, đáng chú ý nhất là thành tựu tăng trƣởng kinh tế 

bình quân đạt 7,56%/năm; khối đại đoàn kết không ngừng đƣợc củng cố và tăng 

cƣờng,; kết quả của cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở 

khu dân cƣ góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế-xã hội của tỉnh. Đại hội XII đã đề ra 

phƣơng hƣớng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là tăng cƣờng 

khối đại đoàn kết toàn dân, xóa đói, giảm nghèo. Đại hội hiệp thƣơng cử MTTQ tỉnh 

khóa mới gồm 69 thành viên, ông Phùng Đình Triệu đƣợc của làm chủ tịch và cử đoàn 

đại biểu gồm 7 vị đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VI. 

Báo Đại đoàn kết, số 67, ngày 20-8-2004 

Ngày 19-8-2004: Đại hội MTTQ tỉnh Bình Phƣớc lần thứ VI, nhiệm kỳ 

2004-2009 

Đại hội MTTQ tỉnh Bình Phƣớc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2004-2009 diễn ra trong 

hai ngày (19 và ngày 20-8-2004), có 450 đại biểu tham dự. Đại hội đã tổng kết lại các 

kết quả đã đạt đƣợc trong nhiệm kỳ qua, đáng chú ý nhất là tổng sản phẩm xã hội tăng 

bình quân 9,25%/năm; khối đại đoàn kết không ngừng đƣợc củng cố và tăng cƣờng,; 

kết quả của cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ 

góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế-xã hội của tỉnh.v.v… Phát biểu trƣớc Đại hội, ông Lê 

Minh Hiển biểu dƣơng và đánh giá cao vai trò của MTTQ tỉnh đã đạt đƣợc. Đại hội 

hiệp thƣơng cử MTTQ tỉnh gồm 81 vị, thông qua Nghị quyết Đại hội và danh sách 

Đoàn đại biểu MTTQ tỉnh đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam làn thứ VI. Ông Nguyễn 

Văn Gôm đƣợc cử làm Chủ tịch MTTQ tỉnh Bình Phƣớc. 

Báo Đại đoàn kết, số 67, ngày 20-8-2004 
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Ngày 29-8-2004: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cu Ba 

Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cu Ba đã thông báo những thành 

tựu của đất nƣớc Cu Ba, ca ngợi những thành tích to lớn của nhân dân Việt Nam và 

cảm ơn Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã tiếp đón thân mật. Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt mong rằng với tình cảm và kinh 

nghiệm của mình, ngài Đại sứ  sẽ góp phần tăng cƣờng quan hệ hợp tác hữu nghị đoàn 

kết giữa hai nƣớc Việt Nam –Cu Ba trong thời gian tới.  

       Báo Đại đoàn kết, số 70, ngày 31-8-2004 

 

Ngày 30-8-2004: Triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc  

Việt Nam lần thứ VI 

Theo đó, triệu tập Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VI sẽ 

diễn ra trong 3 ngày 21, 22 và ngày 23-9-2004 tại Hội trƣờng Ba Đình ở Thủ đô Hà 

Nội. Bản triệu tập quy định hai nội dung chủ yếu của Đại hội là: Thảo luận và thông 

qua báo cáo về tình hình hoạt động của MTTQ Việt Nam khóa V (1999-2004) và 

nhiệm vụ, chƣơng trình hành động của MTTQ Việt Nam trong khóa VI (2004-2009); 

Thảo luận và thông qua Điều lệ (sửa đổi) của MTTQ Việt Nam, hiệp thƣơng cử ra Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ.  

Báo Đại đoàn kết, số 70, ngày 31-8-2004 

 

Ngày 1-9-2004: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp đoàn đại biểu Hội hữu nghị Pháp-Việt do ông Henri Martin dẫn đầu 

Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Pháp-Việt do ông Henri Martin dẫn đầu thăm Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, trong đoàn  còn có bà Raymonde Dien. Ông Henri 

Martin và bà Raymonde Dien là hai trong số rất nhiều ngƣời Pháp tiêu biểu trong 

phong trào phản đối chiến tranh của thực dân Pháp tại Việt Nam và Đông Dƣơng 

những năm 1950. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm 

Thế Duyệt bày tỏ sự vui mừng khi đƣợc đón tiếp đoàn và trân trọng những tình cảm 

của thanh niên Pháp dành cho đất nƣớc Việt Nam. Chủ tịch mong muốn bằng sự hiểu 

biết và uy tín của mình ông Henri Martin và bà Raymonde Dien sẽ làm cho nhân dân 

Pháp ngày càng hiểu về nhân dân Việt Nam và tình đoàn kết hữu nghị truyền thống tốt 

đẹp giữa hai nƣớc Pháp-Việt.  Nhân dịp này, Chủ tịch MTTQ Việt Nam đã trao tặng 

huy chƣơng cao quý của MTTQ Việt Nam, Huy chƣơng “Vì sự nghiệp đại đoàn kết 

dân tộc” cho ông Henri Martin và bà Raymonde Dien. 

Báo Đại đoàn kết, số 71, ngày 3-9-2004 
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Ngày 2-9-2004: Đại hội MTTQ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XI, nhiệm kỳ 

2004-2009 

Sau khi tổng kết lại kết quả hoạt động của Mặt trận nhiệm kỳ qua, Đại hội MTTQ 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2004-2009 đã xác định những nhiệm vụ trọng 

tâm của nhiệm kỳ này là phát huy hơn nữa truyền thống đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh 

cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ, vận động 

nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội tỉnh. Đại hội hiệp thƣơng cử 

MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009 gồm 81 bị do ông Hoàng Thế Viện tái cử làm Chủ tịch 

và bầu đoàn đại biểu gồm 7 ngƣời đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VI. 

Báo Đại đoàn kết, số 72, ngày 7-9-2004 

 

Ngày 15-9-2004: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ký Quyết định số 

286/QĐKT-MTTW tặng “Bằng ghi công” 

Ngày 15-9-2004, Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã ra 

Quyết định số 286/QĐKT-MTTW do Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm ký: Tặng “Bằng ghi công” của Đoàn Chủ tịch Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam cho 48 đơn vị đã hoàn thành việc xây dựng “Nhà 

Đại đoàn kết”, xóa xong nhà dột nát cho ngƣời nghèo năm 2004. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 17, 11-2004 

  

Ngày 21-9-2003:  Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần 

thứ VI  

Tại Hà Nội đã khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI MTTQ Việt Nam 

– Đại hội Mặt trận đầu tiên của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thế kỷ mới, thiên 

niên kỷ mới, mở đầu một thời kỳ phát triển quan trọng của dân tộc – thời kỳ đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm đƣa nƣớc ta thành một nƣớc công nghiệp theo 

hƣớng hiện đại. 

Đối với nhân dân Việt Nam, đây là một sự kiện quan trọng, là đỉnh cao của đợt 

sinh hoạt chính trị rộng lớn đƣợc tiến hành hơn một năm nay từ khi triển khai  Đại hội 

Mặt trận các cơ sở. Bằng những hành động và việc làm cụ thể, nhân dân ta đang nỗ lực 

phấn đấu để thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005, thiết thực 

chào mừng những ngày lễ lớn trong hai năm 2004-2005 và chào mừng Đại hội VI 

MTTQ Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử MTTQ Việt Nam và cũng là lần 

đầu tiên trong lịch sử Mặt trận dân tộc thống nhất, Đại hội đƣợc tiến hành từ cơ sở lên 

đến toàn quốc theo một lịch trình chung có sự chỉ đạo thống nhất của Trung ƣơng và sự 

phối hợp chặt chẽ của chính quyền các cấp… 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI MTTQ Việt Nam đã ra Nghị quyết  Đại 

hội. Đại hội đã thảo luận và nhất trí: 
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1. Thông qua Báo cáo của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam khóa V, 

Chƣơng trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ VI (2004-2009). 

2. Thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi). 

3. Cử Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ (2004-2009). 

Thông tin công tác Mặt trận, số 16, 10-2004 

 

Ngày 11-10-2004: MTTQ Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân tối cao ký 

Quy chế phối hợp công tác 

Ngày 11-10, Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thƣờng trực Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã diễn ra tại trụ sở 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phạm Thế Duyệt, Viện trƣởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Hà Mạnh Trí tham dự lễ 

ký. Bản Quy chế gồm 14 điều quy định công tác phối hợp giữa Ban Thƣờng trực Ủy 

ban MTTQ Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Báo Đại đoàn kết, số 82, ngày 12-10-2004 

 

Ngày 13-10-2004: MTTQ Việt Nam phát động Tháng cao điểm vì ngƣời 

nghèo 

Ngày 13-10, Ngày Doanh nhân đầu tiên, hơn 2.000 doanh nhân tiêu biểu của cả 

nƣớc đã hội tụ tại ba điểm Bắc, Trung, Nam để tham gia cầu truyền hình trực tiếp 

Doanh nhân Việt Nam Tâm và Tài, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt, Phó Chủ tịch kiêm 

Tổng thƣ ký Huỳnh Đảm đã tham dự chƣơng trình tại trƣờng quay S9 Đài truyền hình 

Việt Nam. Kết thúc đêm giao lƣu Doanh nhân Việt Nam tâm và tài, số tiền ủng hộ 

ngƣời nghèo của các doanh nhân, khán giả truyền hình đã lên tới gần 9 tỷ 770 triệu 

đồng. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã ghi nhận và 

cảm ơn các doanh nhân, những ngƣời đã làm rạng rỡ đất nƣớc trong thời kỳ đổi mới, 

những chiến sỹ trên mặt trận xóa đói giảm nghèo. Chủ tịch cũng rất vui mừng vì đội 

ngũ doanh nhân Việt Nam có tâm có tài đều là hội viên của Mặt trận và mong rằng các 

doanh nhân sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các phong trào hoạt động xã hội hữu ích 

của Mặt trận. 

Báo Đại đoàn kết, số 83, ngày 15-10-2004 

 

Ngày 22-11-2004: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tiếp đoàn đại biểu 

những ngƣời tiêu biểu các dân tộc tỉnh Lai Châu 

Ông Đỗ Duy Thƣờng đã phát biểu bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với các đại biểu 

trƣớc những khó khăn về đời sống kinh tế, văn hóa mà bà con các dân tộc tỉnh Lai 

Châu đang gặp phải, hoan nghênh những cố gắng, nỗ lực của bà con trong cuộc sống 

hàng ngày, nhất là trong việc thực hiện tốt các nội dung, chƣơng trình của cuộc vận 
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động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ. Đồng thời, ông cũng 

mong muốn các đại biểu cần phải phát huy hơn nữa vai trò, uy tín của mình trong việc 

vận động bà con không theo kẻ xấu, không nghe theo tà đạo, không mê tín dị đoan, 

kiên quyết xóa bỏ cây thuốc phiện và cùng nhau đoàn kết xây dựng bản làng giàu đẹp. 

Riêng về công tác Mặt trận, Phó Chủ tịch nhắc nhở các đại biểu nên có nhiều sáng kiến 

để xây dựng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cƣ, góp phần xây dựng, củng cố chính 

quyền vững mạnh. 

Báo Đại đoàn kết, số 94, ngày 23-11-2004 

 

Ngày 26-11-2004: MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị mở rộng để lấy ý kiến 

xây dựng, Quy chế hoạt động của Đoàn Chủ tịch  

Qua thảo luận, đa số các đại biểu đều nhất trí việc bổ sung nhân sự, đảm bảo 

điều kiện công tác nhằm tăng hiệu quả hoạt động của cơ quan Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam; cụ thể hóa chức năng giám sát trong công tác Mặt trận, nhất là trong 

giám sát kinh tế, xã hội nâng cao chất lƣợng các kỳ họp của cơ quan Mặt trận, phát huy 

tinh thần hiệp thƣơng dân chủ của cử tri… Về việc thành lập các hội đồng tƣ vấn, của 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, đa số các ý kiến cho rằng, cần thành lập 8 Hội 

đồng từ vấn về các vấn đề: Dân chủ-pháp luật, kinh tế, khoa học-giáo dục, văn hóa, xã 

hội, dân tộc, tôn giáo, đối ngoại, nhân dân và kiều bào. Hội nghị cũng thảo luận kỹ các 

tiêu chuẩn để trở thành thành viên của hội đồng các quy chế làm việc để nâng cao chất 

lƣợng tƣ vấn. 

Báo Đại đoàn kết, số 96, ngày 30-11-2004  

 

Ngày 3-12-2004: Đoàn đại biểu Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) 

thăm Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt chúc mừng 

những thành công của Đại hội đồng 32 và đề nghị Ban trị sự Tổng hội Hội thánh Tin 

lành Việt Nam (miền Bắc) cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó, đồng 

hành cùng dân tộc và đƣờng hƣớng “Sống phúc âm-phụng sự Thiên chúa, phục vụ Tổ 

quốc và Dân tộc”; cảnh giác trƣớc các âm mƣu chia rẽ khối đại đoàn kết của các thế 

lực thù địch và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nƣớc . 

Báo Đại đoàn kết, số 98, ngày 7-12-2004 

 

Ngày 13-12-2004: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣởng ứng tháng 

cao điểm phòng chống HIV/AIDS và ngày thế giới phòng chống AIDS năm 2004 

Chiều 13-12, Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã tổ chức lễ mít tinh hƣởng 

ứng tháng cao điểm phòng chống HIV/AIDS và ngày thế gới phòng chống AIDS năm 

2004. Phó Chủ tịch Lê Truyền, Đỗ Duy Thƣờng đã đến dự buổi mít tinh. Tại buổi mít 
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tinh, cán bộ, nhân viên cơ quan Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã nghe báo cáo 

sơ lƣợc về tình hình lây nhiễm HIV/AIDS trên thế giới và Việt Nam; một số kết quả 

hoạt động của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ” thời gian qua. Kết thúc buổi mít tinh, các cán 

bộ nhân viên cơ quan đã tham gia thi đấu thể thao với chủ đề: “Nâng cao sức khỏe 

phòng chống HIV/AIDS”. 

Báo Đại đoàn kết, số 100, ngày 14-12-2004 

 

Ngày 22-12-2004: Chủ tịch nƣớc Trần Đức Lƣơng làm việc với Đoàn Chủ 

tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, báo cáo kết quả hoạt 

động của MTTQ Việt Nam các cấp trong năm 2004; ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ 

nhiệm văn phòng Chủ tịch nƣớc báo cáo kết quả bƣớc đầu thực hiện Quy chế phối hợp 

hoạt động giữa Chủ tịch nƣớc và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

năm qua, Chủ tịch nƣớc Trần Đức Lƣơng đã phát biểu ý kiến, đánh giáo cao hoạt động 

có hiệu quả của MTTQ trong thời gian qua: Đã vận động các tầng lớp nhân dân tích 

cực tham gia củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phong trào 

thi đua yêu nƣớc, góp phần thực hiện và hoàn thành vƣợt mức các chỉ tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2004. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, trọng 

tâm là tham gia tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ba cấp nhiệm kỳ 

2004-2009. Thực hiện tốt các cuộc vận động do Mặt trận tổ chức. 

Báo Đại đoàn kết, số 103, ngày 24-12-2004 

 

Ngày 29-12-2004: Khai mạc Hội nghị lần thứ nhất đoàn Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam khóa VI 

Hội nghị lần thứ nhất Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam khóa 

VI họp trong hai ngày 29 và 30-12-2004 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ cho ý kiến vào 

dự thảo Báo cáo tình hình công tác Mặt trận năm 2004 và chƣơng trình phối hợp, thống 

nhất hành động của MTTQ Việt Nam năm 2005; Dự thảo các quy chế để trình Hội 

nghị lần thứ hai Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam (khóa VI); Quy chế hoạt động 

của Ủy ban Trung ƣơng; Quy chế hoạt động của Đoàn Chủ tịch; Quy chế hoạt động 

của Ban Thƣờng trực; quy chế hoạt động của các Hội đồng tƣ vấn; Quy chế MTTQ 

Việt Nam tham gia giám sát đảng viên, cán bộ, công chức ở khu dân cƣ; Cho ý kiến về 

việc kết nạp thành viên mới; nội dung, chƣơng trình Hội nghị lần thứ hai Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam (khóa VI) và một số nội dung liên quan khác. 

Báo Đại đoàn kết, số 104, ngày 28-12-2004 
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Ngày 30-12-2004: Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam về việc ủng hộ nhân dân các nƣớc bị động đất và sóng thần 

Trƣớc thông tin  một số quốc gia  bị ảnh hƣởng nghiêm trọng bởi trận động đất 

và sóng thần vừa qua, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra lời kêu 

gọi đồng bào cả nƣớc chung tay đóng góp, ủng hộ cho nhân dân các quốc gia bị thiên 

tai.  

      Báo Đại đoàn kết, số 105, ngày 31-12-2004 
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NĂM 2005 

 

Ngày 6-1-2005: MTTQ các tỉnh ủng hộ nhân dân các nƣớc bị động đất và 

sóng thần 

Hƣởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

ủng hộ nhân dân các nƣớc bị động đất, sóng thần, Mặt trận Tổ quốc các tỉnh trong cả 

nƣớc nhƣ: MTTQ tỉnh Quảng Trị, MTTQ tỉnh Bình Thuận, MTTQ tỉnh Quảng Nam, 

MTTQ thành phố Hà Nội, MTTQ tỉnh Lai Châu, MTTQ tỉnh Quảng Ninh, MTTQ tỉnh 

Tiền Giang, MTTQ tỉnh An Giang, MTTQ tỉnh Đà Nẵng phát động quyên góp ủng hộ 

các nƣớc khu vực Đông Nam Á, Nam Á, Ấn Độ Dƣơng bị thảm họa do thiên tai gây ra. 

Báo Đại đoàn kết, số 3, ngày 11-1-2005 

 

Ngày 20-1-2004: Đoàn cán bộ cấp cao Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Lào 

xây dựng đất nƣớc sang thăm Việt Nam 

Ngày 20-1, Đoàn cán bộ cấp cao, Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Lào xây dựng 

đất nƣớc do ông Si-sa-vạt Kẹo-bun-phăn. Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách 

mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc dẫn đầu, đã 

sang thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm 

Thế Duyệt có buổi tiếp đoàn tại trụ sở Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam vào sáng 

ngày 21-1-2005.  

Cùng ngày, Đoàn sẽ có cuộc hội đàm với Ban thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam và lãnh đạo các Ban cơ quan Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

về một số nội dung công tác Mặt trận. Tiếp đó Đoàn sẽ đi thăm và làm việc với chính 

quyền, Mặt trận, các tổ chức thành viên của Mặt trận tại một số địa phƣơng: Hà Nội, 

Hải Phòng, Nghệ An. Ngày 30-1 Đoàn sẽ kết thúc chuyến thăm làm việc tại Việt Nam 

và lên đƣờng về nƣớc. 

Báo Đại đoàn kết, số 6, ngày 21-1-2005 

 

Ngày 21-1-2005: Hội đàm giữa Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam và Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Lào xây đựng dất nƣớc 

Cuộc hội đàm giữa đoàn cán bộ cấp cao Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Lào xây 

dựng đất nƣớc và Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã diễn ra 

dƣới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc Si-

sa-vạt Kẹo-bun-phăn, các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê 

Truyền, Đỗ Duy Thƣờng. Hai bên đã trao đổi những kinh nghiệm, hoạt động thực tiễn 

và công tác quản lý Mặt trận trong thời kỳ đổi mới đất nƣớc nhƣ tƣ duy mới về Mặt 

trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận với nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, 

công tác phối hợp thống nhất hành động giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên, các 
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cơ quan hữu quan, mối quan hệ giữa Mặt trận các cấp, Mặt trận với việc tập hợp đoàn 

kết các dân tộc, tôn giáo, kiều bào và các tầng lớp nhân dân. 

Báo Đại đoàn kết, số 7, ngày 25-1-2005 

 

Ngày 2-3-2005: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp đoàn đại biểu phụ nữ trong phong trào ba đảm đang 

Ngày 2-3, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã 

có buổi đón tiếp và gặp gỡ thân mật các đại biểu phụ nữ trong phong trào ba đảm đang 

các tỉnh, thành phía Bắc và đặc khu Vĩnh Linh. Cùng dự có Phó Chủ tịch kiêm Tổng 

thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ 

nữ Việt Nam Hà Thị Khiết. Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch ghi nhận và biểu dƣơng 

những nỗ lực và thành tựu mà các đại biểu đã đạt đƣợc. Cùng ôn lại truyền thống cách 

mạng vẻ vang của các chị em phụ nữ Việt Nam trong lịch sử, Chủ tịch khẳng định vai 

trò và đóng góp của chị em phụ nữ không chỉ đƣợc ghi nhận trong lịch sử mà còn trong 

giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, phụ nữ vẫn có có đóng góp to lớn 

trên nhiều lĩnh vực: sản xuất, kinh tế, xã hội, chính trị… Chủ tịch Phạm Thế Duyệt 

mong các đại biểu phát huy truyền thống “giỏi việc nƣớc, đảm việc nhà”,đóng góp xây 

dựng đất nƣớc. 

Báo Đại đoàn kết, số 18, ngày 4-3-2005  

 

Ngày 7-3-2005: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt thăm và làm việc tại Thái Nguyên 

Tại buổi làm việc, ông Lƣơng Đức Tính, Bí thƣ tỉnh ủy MTTQ tỉnh đã báo cáo 

với Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể trong năm 

2004, một số mục tiêu nhiệm vụ năm 2005. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Phạm 

Thế Duyệt biểu dƣơng những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã 

đạt đƣợc, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhƣng sản lƣợng về công nghiệp, nông nghiệp 

đều tăng, tỉ lệ tăng trƣởng kinh tế đạt 8,94%, vƣợt 0,44 so với nghị quyết giữa nhiệm 

kỳ đề ra. Chủ tịch cũng nhắc nhở lãnh đạo tỉnh tăng cƣờng vai trò của MTTQ tỉnh 

trong đời sống kinh tế-xã hội của tỉnh. 

Báo Đại đoàn kết, số 20, ngày 11-3-2005 

 

Ngày 10-3-2005: Quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt 

“Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma túy đến năm 2010” 

Nhằm nâng cao nhận thức của mọi ngƣời trong toàn xã hội về ma túy, tệ nạn ma 

túy và công tác phòng, chống ma túy; ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy để đến năm 

2015 cơ bản thanh toán đƣợc tệ nạn ma túy trong cả nƣớc, góp phần phát triển xã hội 
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lành mạnh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời tích cực tham 

gia vào cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy trong khu vực và trên thế giới, ngày 10-3-

2005 Phó Thủ tƣớng Chính phủ Phạm Gia Khiêm đã ký Quyết định số 49/2005/CĐ-

TTg về việc phê duyệt “Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma túy đến năm 2010”. 

Về việc tổ chức thực hiện, Thủ tƣớng Chính phủ “Đề nghị Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tăng cƣờng chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục, 

phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống ma túy tại cộng đồng dân cƣ, trong 

công nhân, viên chức, trong học sinh, sinh viên, gắn giáo dục phòng, chống ma túy với 

phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm và phòng chống các tệ nạn 

xã hội khác. Giám sát việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, 

chống ma túy trên địa bàn; chủ động phát hiện và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền 

xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn”. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 24, 6-2005 

 

Ngày 22-3-2005: Hội nghị Hội đồng Tƣ vấn về dân tộc lần thứ nhất (khóa 

VI) 

 Hội nghị đã công bố quyết định ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Hội đồng tư vấn về dân tộc” với 7 điều quy định: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ 

chức, phối hợp công tác, chế độ làm việc và nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng tƣ vấn 

về dân tộc. Hội đồng tƣ vấn dân tộc của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam khóa VI 

gồm 22 vị do ông Cƣ Hòa Vần, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, 

làm Chủ nhiệm, các ông A Y Đuk, Phan Hữu Dật, Lù Văn Que và bà Rơ Chăm H’yeo 

làm Phó Chủ nhiệm. Hội nghị đã kiểm điểm hoạt động của Hội đồng tƣ vấn về dân tộc 

khóa V. Trong 5 năm (2000-2005), Hội đồng đã tham mƣu đƣợc nhiều vấn đề liên 

quan đến chính sách dân tộc cho Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam và tham gia các công việc lớn. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 22, 4-2005 

 

Ngày 30-3-2005: Ban đại diện Hội đồng Chƣởng quán Hội thánh Cao Đài 

Tây Ninh thăm Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ 

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê Truyền đã 

đánh giá cao tinh thần tích cực tham gia các phong trào, hoạt động xã hội của tín hữu 

đạo Cao Đài trong những năm qua, khẳng định: Mặt trận luôn coi trọng công tác vận 

động đồng bào các tôn giáo vào các hoạt động xã hội gắn liền công tác vận động chung 

các tầng lớp nhân dân. Với chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận luôn coi tín 

ngƣỡng tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân đề cao truyền thống, 

đạo đức, văn hóa. Trong thời gian tới, đạo Cao Đài cần tích cực đẩy mạnh hơn nữa 

tuyên truyền, vận động tín hữu hành đạo theo đƣờng hƣớng “Nƣớc vinh, đạo sang”, 
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tham gia các phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ, 

sống tốt đời đẹp đạo, xóa nhà tranh tre, dột nát cho bà con họ đạo, tăng cƣờng phát 

triển kinh tế xây dựng họ đạo giàu mạnh góp phần vào công cuộc xây dựng và đổi mới 

đất nƣớc. 

Báo Đại đoàn kết, số 26, ngày 1-4-2005 

 

Ngày 30-3-2005: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp đoàn đại biểu cựu chiến binh Liên bang Nga 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt 

đã bày tỏ những tình cảm sâu sắc mà nhân dân hai nƣớc đã dành cho nhau trƣớc đây và 

ngày nay. Đó là những tình cảm vô cùng quý báu, góp phần xây dựng nên tình đoàn 

kết, hữu nghị giữa hai nƣớc, hai dân tộc. Chủ tịch Phạm thế Duyệt mong rằng, cho dù 

trong hoàn cảnh nào những tình cảm và truyền thống tốt đẹp ấy cũng sẽ đƣợc giữ vững 

và ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt đã thông báo với 

đoàn đại biểu Cựu chiến binh Liên bang Nga về những thành tựu to lớn mà nhân dân 

Việt Nam đã đạt đƣợc trong công cuộc đổi mới. 

Đại tƣớng Govorov Viadimir Leonidovic đã đánh giá cao những đổi thay của 

Việt Nam trong những năm qua và khẳng định đó là công lao to lớn của Đảng cộng sản 

Việt Nam, ông mong muốn tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nƣớc, hai dân tộc mãi bền 

vững. 

Báo Đại đoàn kết, số 26, ngày 1-4-2005 

 

Ngày 3-4-2005: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt gửi điện chia buồn về việc Đức Giáo hoàng John Paul ll từ trần  

Đƣợc tin Đức Giáo hoàng John Paul ll qua đời, ngày 3-4-2005, Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt gửi điện chia buồn đến Hội đồng Giám 

mục Việt Nam cùng toàn thể đồng bào Công giáo Việt Nam: Đoàn Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam xúc động biết tin Đức Giáo hoàng John Paul II  từ trần 

ngày 3-4-2005. Đây là một tổn thất to lớn đối với Giáo hội Công giáo hoàn vũ nói 

chung và Hội đồng Giám mục Việt Nam nói riêng. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam gửi tới cụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục, toàn thể  Giám 

mục và đồng bào Công giáo Việt Nam lời chia buồn sâu sắc. 

       Báo Đại đoàn kết, số 27, ngày 5-4-2005 

 

Ngày 18-4-2005: Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam thăm hữu nghị Vƣơng quốc Campuchia 

Nhận lời mời của Hội đồng Dân tộc Mặt trận đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Campuchia, từ ngày 18 đến ngày 22-4-2005 đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung 
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ƣơng MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt dẫn đầu đi thăm hữu nghị Vƣơng quốc Campuchia. Trong thời gian thăm hữu 

nghị Vƣơng quốc Campuchia, đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng dân tộc Mặt trận đoàn kết 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Campuchia do Chủ tịch Chea Sim dẫn đầu. Đoàn đại biểu 

cấp cao của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam sẽ có các buổi đến chào và hội kiến 

với Thủ tƣớng Săm-đéc Hun Sen: Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Cách mạng 

Campuchia, Chủ tịch danh dự Mặt trận đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Campuchia Heng Sam Rin và đi thăm, làm việc ở một số tỉnh có biên giới tiếp giáp với 

Việt Nam, thăm Hội Việt kiều tại thủ đô Phnôm Pênh. 

Sáng 18-4-2005, lễ tiễn đoàn đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của Ủy viên 

Trung ƣơng Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Huỳnh Đảm, Phó Chủ tịch Lê Truyền cùng các Ủy viên Thƣờng trực và đại diện 

lãnh đạo các ban, đơn vị Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. 

Báo Đại đoàn kết, số 31, ngày 19-4-2005 

 

Ngày 30-4-2005: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt thăm Tòa Giám mục Xuân Lộc (Đồng Nai) 

Nhân kỷ niệm 30 năm ngày thống nhất đất nƣớc, chiều 30-4, Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã đến thăm Tòa Giám mục Xuân Lộc 

tại thị xã Long Khánh ( Đồng Nai). Đức Giám mục giáo phận Xuân Lộc Nguyễn Chu 

Trinh cùng các giám mục, linh mục, tu sĩ đã nồng nhiệt đón chào Chủ tịch Phạm Thế 

Duyệt. 

Trong những năm qua hƣởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa ở khu dân cƣ” các giám mục, linh mục trong giáo phật cùng với 

chính quyền và mặt trận các cấp đã vận động giáo dân đóng góp hang chục tỷ đồng cây 

dựng các công trình giao thong khu phố, ấp, xây trƣờng, làm nhà đại đoàn kết cho 

ngƣời nghèo, chăm sóc ngƣời neo đơn, bệnh tật. Những năm tới giới công giáo sẽ tiếp 

tục đóng góp 57 tỷ đồng cho công tác xã hội. 

Báo Đại đoàn kết, số 35, ngày 3-5-2005 

 

Ngày 30-5-2005: Đoàn đại biểu Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) 

thăm Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Đoàn đại biểu ban trị sự Tổng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) do 

Mục sƣ Phƣớc Trƣờng, Tổng Hội thánh tin lành làm trƣởng đoàn đã đến thăm và báo 

cáo kết quả tổ chức Đại hội đồng lần thứ II của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền 

Nam) với Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. 
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Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt chúc mừng 

thành công của Đại hội đồng lần thứ II và mong rằng: Ban Trị sự Tổng hội thánh Tin 

lành Việt Nam (miền Nam) sẽ tiếp tục phát huy mạnh hơn nữa truyền thống đoàn kết, 

gắn bó, đồng hành cùng dân tộc và đƣờng hƣớng “Sống phúc âm – phụng sự Thiên 

Chúa, phục vụ Tổ quốc và Dân tộc”; Thực hiện tốt Pháp lệnh tín ngƣỡng và tôn giáo, 

cảnh giác trƣớc những âm mƣu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù 

địch, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nƣớc. 

Báo Đại đoàn kết, số 43, ngày 31-5-2005 

 

Ngày 22-6-2005: Đại hội thi đua yêu nƣớc Hội Nông dân Việt Nam 

Đại hội thi đua yêu nƣớc lần thứ II Hội Nông dân Việt Nam diễn ra tại Hội 

trƣờng Ba Đình, Hà Nội với sự tham gia của 595 đại biểu. Đại hội tổng kết những 

phong trào thi đua yêu nƣớc của Hội Nông dân Việt Nam trong 5 năm qua nhƣ phong 

trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo 

làm giàu chính đáng, phong trào nông dân thi đua xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, 

phong trào nông dân tham gia xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng làng xã 

văn hóa, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Tại Đại hội, 65 đại biểu nông dân 

điển hình tiên tiến sẽ đƣợc nhận Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ, 214 tập thể, cá 

nhân đƣợc nhận Bằng khen của Trung ƣơng Hội Nông dân Việt Nam. 

Báo Đại đoàn kết, số 47, ngày 14-6-2005 

 

Ngày 12-7-2005: MTTQ tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến 

MTTQ Việt Nam lần I (2000-2004) 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến 

lần I, tổng kết phong trào thi đua yêu nƣớc 5 năm 2000-2004, 10 năm cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ” và cuộc vận động “Vì 

ngƣời nghèo”. Từ chỗ có 30.031 hộ nghèo (2001) đến 2003 còn 10.361 hộ và đến nay 

chỉ còn 4,77%. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, xã hội hóa giáo dục, y tế, vệ sinh môi 

trƣờng, dân số kế hoạch hóa gia đình góp phần đẩy mạnh hóa các quan hệ xã hội. Hiện 

nay toàn tỉnh có 40/60 xã, phƣờng, thị trấn đạt 3 nội dung (không tội phạm, không ma 

túy, không mại dâm); 12/60 xã phƣờng đạt hai không và 427/472 ấp đạt các tiêu chuẩn 

nêu trên, 94/115 cơ quan, đơn vị, trƣờng học đạt các danh hiệu cơ quan, doanh nghiệp 

an toàn, 10 năm thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa ở khu dân cƣ”, các cấp Mặt trận vận động nhân dân phát huy nội lực ở mỗi xóm, 

ấp đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ cho trên 50.000 hộ đƣợc vay cốn lãi 

xuất thấp với số tiền trên 80 tỷ đồng tạo việc làm cho trên 50.000 lao động. Quỹ “Đền 

ơn đáp nghĩa” đã huy động hơn 96 tỷ đồng xây dựng 6.604 nhà tình nghĩa. 

Báo Đại đoàn kết, số 55, ngày 12-7-2005 
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Ngày 12-7-2005: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp đoàn đại biểu già làng tiêu biểu tỉnh Kon Tum 

Sau khi nghe Đoàn báo cáo những nét chính về đời sống của đồng bào dân tộc 

tại tỉnh Kon Tum. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt 

đánh giá cao công lao của các già làng, trƣởng bản của đồng bào dân tộc trong công 

cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và mong rằng đồng bào dân tộc tiếp tục phát huy 

những thắng lợi đã đạt đƣợc, cùng đồng bào các dân tộc anh em chung sức đóng góp 

tích cực vào sự nghiệp tăng cƣờng khối đại đoàn kết dân tộc, hƣởng ứng cuộc vận động 

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ và cuộc vận động Ngày vì 

ngƣời nghèo, đẩy lùi tệ nạn xã hội góp phần xây dựng địa phƣơng ngày càng phát triển 

bền vững 

       Báo Đại đoàn kết, số 55, ngày 12-7-2005 

 

Ngày 21-7-2005: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp Đại sứ Hàn Quốc 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đánh giá cao 

mối quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc trong thời gian qua đã phát triển mạnh và mong 

Đại sứ Kim Eul Ki sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động ghi dấu ấn mới để tiếp tục phát triển 

mối quan hệ tốt đẹp này, nhằm giữ gìn hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế 

giới. Đại sứ Hàn Quốc cũng nhận định, mối quan hệ Hàn Quốc – Việt Nam có một 

chút sai lệnh trong quá khứ giờ đã đƣợc cải thiện, một phần nhờ tinh thần khoan dung 

của ngƣời Việt Nam. Ông Kim Eul Ki khẳng định, Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc 

cam kết sẽ hành động hết mình vì một nền hòa bình ổn định lâu dài và mong nhận 

đƣợc sự ủng hộ của Mặt trận và nhân dân Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Phạm Thế 

Duyệt đã giới thiệt với Đại sứ Hàn Quốc về vai trò, ví trí, nhiệm vụ, tổ chức của 

MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị. 

Báo Đại đoàn kết, số 58, ngày 22-7-2005 

 

Ngày 31-7 đến ngày 9-8-2005: Đoàn cán bộ cấp cao Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc 

Đoàn cán bộ cấp cao của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam gồm 15 thành 

viên do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Đỗ Duy Thƣờng làm 

trƣởng đoàn thăm và làm việc tại Trung Quốc trong 10 ngày (từ ngày 31-7 đến ngày 9-

8-2005). Chuyến thăm góp phần thực hiện nhiệm vụ và chƣơng trình công tác đối 

ngoại nhân dân do Đại hội VI MTTQ Việt Nam đề ra, triển khai đề án đối ngoại nhân 

dân của Mặt trận, thúc đẩy và nâng cao quan hệ hợp tác hữu nghị giữa MTTQ Việt 

Nam với Hội nghị Hiệp thƣơng chính trị Nhân dân Trung Quốc, tăng cƣờng tình đoàn 
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kết và hữu nghị giữa nhân dân hai nƣớc và cũng là dịp để hai bên trao đổi kinh nghiệm 

công tác Mặt trận theo chƣơng trình hợp tác hàng năm. 

Đoàn đến thăm 3 địa phƣơng là Bắc Kinh, Thƣợng Hải và Vân Nam, cùng trao đổi một 

số chuyên đề nhƣ: Chính hiệp với công tác xây dựng và bảo vệ chính quyền, với công 

tác vận động Hoa kiều và thân nhân Hoa kiều, với công tác tôn giáo, công tác dân tộc, 

công tác đối ngoại. 

Báo Đại đoàn kết, số 60, ngày 29-7-2005 

 

Ngày 4-8-2005: Phó Chủ tịch Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Huỳnh Đảm tiếp đoàn cán bộ Mặt trận xây dựng đất nƣớc Lào thủ đô Viên 

Chăn 

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch, Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm đã thông báo kết quả công tác của MTTQ Việt Nam trong thời gian qua, 

phƣơng hƣớng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Trƣởng đoàn cán bộ Mặt trận xây dựng 

đất nƣớc Lào cũng báo cáo về những đặc thù công tác Mặt trận tại Thủ đô Viên Chăn 

và hƣớng hoạt động sắp tới.  

Báo Đại đoàn kết, số 62, ngày 5-8-2005 

 

Ngày 23-8-2005: Khai mạc Đại hội thi đua yêu nƣớc Mặt trận Tổ quốc  Việt 

Nam 

Đại hội thi đua yêu nƣớc MTTQ Việt Nam năm 2005 tổng kết 5 năm công tác 

thi đua khen thƣởng của Mặt trận, tổng kết 10 năm cuộc vận động Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và 5 năm cuộc vận động Ngày vì ngƣời 

nghèo, nằm trong kế hoạch chung hƣớng tới Đại hội thi đua yêu nƣớc toàn quốc lần 

thứ VII. 

Báo Đại đoàn kết, số 67, ngày 23-8-2005 

 

Ngày 24 đến ngày 25-8-2005: Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam lần thứ VI (mở rộng) 

 Trong 2 ngày (24 và 25-8-2005) tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam đã họp mở rộng để góp ý vào 2 dự thảo luật và nghe chủ trƣơng của 

Đảng về công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp và Đại hội X sắp tới. Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt chủ trì hội nghị. Ông Quách Lê Thanh, 

Tổng Thanh tra Nhà nƣớc đã trình bày dự án Luật phòng chống tham nhũng; ông 

Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trƣởng Bộ Tài chính trình bày dự thảo Luật thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí; ông Trần Đình Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thƣ Trung ƣơng Đảng, 

Trƣởng ban Tổ chức Trung ƣơng trình bày phƣơng hƣớng nhân sự Đại hội Đảng bộ 

các cấp, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lƣợng, độ tuổi Ủy viên và Ủy viên Trung ƣơng dự 
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khuyết Đại hội X của Đảng. Nhiều ý kiến tâm huyết và sâu sắc đã đƣợc phát biểu, đóng 

góp trực tiếp cho Đảng, cho các Ban soạn thảo các dự luật nói trên. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 27, 9-2005 

 

Ngày 9-9-2005: Đại hội thi đua yêu nƣớc cơ quan công tác dân tộc lần thứ 

nhất tổ chức 

Báo cáo tại Đại hội, ông Sơn Song Sơn, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Phó Chủ 

nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết: 6 năm qua thực hiện chƣơng trình 135, các địa phƣơng 

đã xây dựng đƣợc hơn 6.900 công trình giao thông; 4.000 công trình thủy lợi; hơn 

5.200 trƣờng học; gần 3.000 công trình cấp nƣớc sinh hoạt; gần 1.400 công trình điện; 

200 chợ; 415 trạm y tế. tỷ lệ nghèo vùng đồng bào các dân tộc giảm trung bình 4-5%. 

Đến hết năm 2004, các tỉnh vùng dân tộc thiểu số miền núi còn hai tỉnh có tỷ lệ hộ 

nghèo hơn 20%; 15 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo 10-15% (tiêu chí cũ). Tại Đại hội, Phó Thủ 

tƣớng Vũ Khoan đã trao Huân chƣơng Lao động hạng Ba cho Vụ Chính sách Dân tộc; 

cơ quan Thƣờng trực khu vực đồng bằng sông Cửu Long trực thuộc Ủy ban Dân tộc; 

trao Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ tặng 6 cán bộ có nhiều thành tích trong công 

tác dân tộc; Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen 28 tập thể và tuyên dƣơng 128 cá nhân đạt 

nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nƣớc. 

       Báo Đại Đoàn kết, số 73, ngày 13-9-2005 

 

Ngày 10-9-2005: Phó Chủ tịch Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Huỳnh Đảm tiếp đoàn đại biểu 53 dân tộc thiểu số 

Đoàn đại biểu các cá nhân ƣu tú đại diện cho 53 dân tộc thiểu số tới thăm Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam nhân dự dịp về dự Đại hội thi đua yêu nƣớc của Ủy 

ban Dân tộc. Tiếp đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Huỳnh Đảm biểu dƣơng những nỗ lực và thành tích của cộng đồng các dân tộc 

thiểu số và bày tỏ mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy vai trò ngƣời dân tộc tiêu 

biểu trong đời sống cộng đồng dân cƣ, vận động bà con thực hiện tốt các cuộc vận 

động, phong trào thi đua yêu nƣớc, tăng cƣờng khối đại đoàn kết dân tộc. 

       Báo Đại Đoàn kết, số 73, ngày 13-9-2005 

 

Ngày 13-9-2005: Khai mạc Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam lần thứ X 

Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ƣơng MTTQ Việt Nam lần thứ X là Đại hội 

điểm của Đảng bộ khối cơ quan Dân vận Trung ƣơng. Đại hội nghe báo cáo tổng kết 

công tác của Ban Chấp hành nhiệm kỳ IX; phƣơng hƣớng nhiệm vụ nhiệm kỳ X của 

Đảng bộ; nghe báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội, báo cáo tổng hợp ý kiến tham 

gia của Đại hội, Hội nghị các chi bộ vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội X của 
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Đảng. Đại hội thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội X của Đảng, văn kiện Đại 

hội Đảng bộ khối cơ quan Dân vận Trung ƣơng. Đại hội cũng bầu Ban Chấp hành 

Đảng bộ cơ quan khóa X và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội VI Đảng bộ khối cơ quan 

Dân vận Trung ƣơng. Đại hội đã kết thúc vào ngày 14-9-2005. 

       Báo Đại Đoàn kết, số 73, ngày 13-9-2005 

 

Ngày 20-9-2005: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt và đoàn cán bộ cấp cao MTTQ Việt Nam thăm và làm việc tại Tây Nguyên 

Làm việc tại Tây Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phạm Thế Duyệt vui mừng ghi nhận trƣớc những thành tựu và nỗ lực của Đảng bộ 

và nhân dân Tây Nguyên. Sau khi lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cán bộ và 

nhân dân Tây Nguyên, Chủ tịch chân thành tiếp thu và đƣa ra một số những giải 

pháp để tháo gỡ những thắc mắc, khó khăn của Tây Nguyên. Theo đó, Đoàn đã có 

từng buổi làm việc với các tỉnh của Tây Nguyên. Từ ngày 24 đến ngày 26-9-2005, 

Đoàn làm việc với lãnh đạo các tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai. Ngày 27-9-2005, Đoàn 

làm việc với tỉnh Kon Tum. 

   Báo Đại Đoàn kết, số 76, ngày 23-9-2005 và số 77, ngày 27-9-2005  

 

Từ 20 đến 27-9-2005: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam thăm và làm 

việc tại Tây Nguyên 

Thực hiện Thông báo số 190/TB-TW ngày 30-8-2005 của Ban Bí thƣ về việc tổ 

chức Đại hội đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên nhân dịp 60 năm ngày Chủ tịch Hồ 

Chí Minh gửi thƣ cho “Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku” (19-4-1946 – 

19-4-2006), trong các ngày từ 20 đến 27-9-2005, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam đã đi thăm và làm việc tại 5 tỉnh Tây Nguyên để chuẩn bị cho 

việc tổ chức Đại hội. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 29, 11-2005 

 

Ngày 22-9-2005: Đoàn cán bộ cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam thăm và làm việc tại Cuba, Mêhicô và Pháp 

Nhận lời mời của Ủy ban bảo vệ Cách mạng Cuba, đoàn cán bộ cấp cao MTTQ 

Việt Nam do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê Truyền đã lên 

đƣờng đi thăm và làm việc tại Cu Ba. Tiễn đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm và Đại sứ Cu Ba tại Việt Nam. Cũng trong chƣơng trình 

lần này, Đoàn đi thăm và làm việc tại Mêhicô và Pháp. 

Báo Đại Đoàn kết, số 76, ngày 23 -9 -2005 
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Ngày 11 đến ngày 17-10-2005: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Phạm Thế Duyệt thăm và làm việc tại Ấn Độ 

Nhận lời mời của Bộ trƣởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông K.Natwar Singh M.P, 

đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt dẫn đầu đã sang thăm  thăm hữu nghị và làm 

việc tại Ấn Độ từ ngày 11 đến ngày 17-10-2005. Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi 

tình hình phát triển kinh tế-xã hội của cả hai nƣớc. Ông K.Natwar Singh M.P bày tỏ 

niềm vui mừng trƣớc những thành tựu mà đất nƣớc Việt Nam đã đạt đƣợc trong thời 

gian qua và mong muốn mối quan hệ của hai nƣớc thêm bền chặt. 

Báo Đại Đoàn kết, số 84, ngày 21-10-2005 

 

Ngày 12-11-2005: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm tiếp đoàn đại biểu Chính hiệp tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) 

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

đã hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của đoàn, trong bối cảnh quan 

hệ Việt Nam – Trung Quốc ngày càng tốt đẹp sau chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch 

Hồ Cẩm Đào. Ông cho rằng chuyến thăm của đoàn là một trong những biểu hiện sinh 

động góp phần thúc đẩy hơn nữa tinh thần đoàn kết, sự hợp tác giữa MTTQ Việt Nam 

với Hội nghị Chính trị Hiệp thƣơng Nhân dân Trung Quốc và nhân dân hai nƣớc. Phó 

Chủ tịch cũng đã đề cập đến việc tìm kiếm các biện pháp hợp tác mới, hiệu quả và thiết 

thực giữa hai tổ chức nhằm xây dựng đƣờng biên giới hòa bình hữu nghị giữa hai nƣớc 

Việt Nam – Trung Quốc. Phó Chủ tịch Lƣơng Siêu Nhiên cảm ơn Phó Chủ tịch đã 

dành thời gian tiếp đoàn và đánh giá cao những kết quả hoạt động mà MTTQ Việt 

Nam đạt đƣợc trong những năm gần đây, thông báo vắn tắt thành tích mà Chính hiệp 

Trung Quốc cũng nhƣ Chính hiệp tỉnh Quảng Tây đã đạt đƣợc và đang tiến hành đồng 

thời mong muốn quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai tổ chức ngày càng chặt chẽ hơn, 

đi vào chiều sâu hơn. 

Báo Đại đoàn kết, số 91, ngày 15-11-2005 

 

Ngày 17-11-2005: Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc 

sang thăm Việt Nam 

Ngày 17-11, toàn thể đoàn cán bộ cấp cao Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Lào xây 

dựng đất nƣớc đã có cuộc Hội đàm với Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt và Chủ 

tịch Sisavạt  Kẹobunphăn  chủ trì cuộc Hội đàm. Tại cuộc Hội đàm, hai bên đã thông 

báo về tình hình kinh tế - xã hội, kết quả công tác Mặt trận của hai nƣớc Việt Nam, 

Lào. Hai bên đã cùng nhau thảo luận những thuận lợi, khó khan trong công tác xây 

dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Mặt trận nhà nƣớc. Chủ tịch Si-sa-vạt Kẹo-
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bun-phăn đã đánh giá cao kinh nghiệm của Mặt trận Việt Nam trong việc phát động và 

thực hiện hai cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân 

cƣ, Ngày vì ngƣời nghèo, tổ chức tốt công tác giám sát, phát huy quyền làm chủ của 

nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. 

Báo Đại đoàn kết, số 92, ngày 18-11-2005 

 

Ngày 29-11-2005: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tiếp nhận chiếc 

cúp sứ Rồng Việt làm vật bán đấu giá ủng hộ ngƣời nghèo 

Hƣởng ứng cuộc vận động “Ngày vì ngƣời nghèo” và tháng cao điểm “Ngày vì 

ngƣời nghèo” năm 2005 do Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phát động. Công ty 

TNHH Minh Long I – Thành phố Hồ Chính Minh đã nghiên cứu, sản xuất chiếc cúp 

mang tên “Rồng Việt” đặc biệt bằng sứ cao cấp, mạ vàng, men ngọc, hoa văn tinh xảo, 

trị giá 10.000 USD trao tặng Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam làm vật bán đấu giá 

tạo quỹ ủng hộ ngƣời nghèo. Đây là một sản phẩm đặc biệt mà công ty đã đầu tƣ bằng 

công sức, trí tuệ, tiền của và bằng cả tấm long, tình cảm đối với ngƣời nghèo. 

Báo Đại đoàn kết, số 96, ngày 2-12-2005 

 

Ngày 7-12-2005: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp Trung Quốc 

Trong buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt khẳng định mối quan hệ giữa MTTQ 

Việt Nam với Chính hiệp Trung Quốc thời gian gần đây ngày càng gắn kết, trọng tình 

hữu nghị, thể hiện qua những chuyến thăm quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa 

hai bên. Mối quan hệ thắm thiết này đã đƣợc xây dựng trên cơ sở quan hệ truyền thống 

lâu dài giữa hai nƣớc Việt – Trung. Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc một lần nữa 

khẳng định trong những năm gần đây mối quan hệ giữa MTTQ Việt Nam và Chính 

hiệp Trung Quốc rất tốt đẹp thể hiện qua nhiều chuyến thăm của các đoàn đại biểu cấp 

cao hai nƣớc và hy vọng thời gian tới hai bên sẽ có nhiều hình thức trao đổi phong phú 

hơn, thông qua đó không ngừng thắt chặt hơn nữa mối quan hệ lâu đời giữa hai nƣớc 

Việt – Trung. 

Báo Đại đoàn kết, số 98, ngày 9-12-2005 
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NĂM 2006 

 

Ngày 4-1-2006: Tại trụ sở Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Chủ tịch 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt tiếp Đoàn đại biểu các 

chức sắc tôn giáo tỉnh Sóc Trăng  

Đoàn gồm có 36 vị chức sắc tôn giáo, đại biểu các tôn giáo: Tin lành, Phật giáo, 

Công giáo, Cao Đài trong tỉnh Sóc Trăng. Tại buổi tiếp, nhiều đại biểu các tôn giáo, 

phát biểu cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn 

thể các cấp đã tạo điều kiện cho các tôn giáo phát triển. 

 Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm 

Thế Duyệt đánh giá cao quá trình đấu tranh cách mạng, truyền thống đoàn kết của đồng 

bào các dân tộc tỉnh Sóc Trăng trong các cuộc kháng chiến giữ gìn và bảo vệ tổ quốc 

cũng nhƣ giai đoạn xây dựng phát triển đất nƣớc hiện nay. Chủ tịch mong muốn bà con 

các dân tộc-các tôn giáo nêu cao cảnh giác không để các thế lực thù địch lợi dụng tôn 

giáo phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, 

đoàn kết thực hiện  tốt nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa tại khu dân cƣ” và cuộc vận động “Ngày vì ngƣời nghèo”. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 31, 1-2006,  

Báo Đại đoàn kết, số 2, ngày 6-1-2006 

 

Từ ngày 5-1 đến ngày 6-1-2006: Hội nghị lần thứ 5 Đoàn Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Hội nghị diễn ra trong hai ngày (ngày 5 và ngày 6-1-2006), tại Hà Nội, nhằm 

chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 3 Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam sẽ họp vào cuối 

tuần nhằm tổng kết công tác Mặt trận năm 2005 và triển khai chƣơng trình phối hợp 

thống nhất hành động năm 2006. Sau khi tổng kết các hoạt động của MTTQ Việt Nam 

năm 2005, các đại biểu tích cực trao đổi, thảo luận, góp ý những nội dung triển khai 

chƣơng trình phối hợp thống nhất hành động năm 2006. Đoàn Chủ tịch tập hợp ý kiến 

của các đại biểu để hoàn thiện chƣơng trình hành động năm 2006. 

Trên tinh thần của Hội nghị, công tác của MTTQ năm 2006 đƣợc xây dựng hoàn 

thiện và sát thực tiễn hơn. 

Báo Đại đoàn kết, số 2, ngày 6-1-2006 

 

Từ ngày ngày 8-01 đến ngày 10-1-2006: Hội nghị lần thứ ba Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ khóa VI 

Trong các ngày 8, ngày 9 và ngày 10-1-2006, Hội nghị lần thứ ba Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam khóa VI tại Thủ đô Hà Nội. Đoàn chủ tịch ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam đã báo cáo về tình hình công tác mặt trận năm 2005 và chƣơng trình 
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phối hợp, thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam năm 2006; về dự thảo nghị 

quyết của Ủy ban Trƣơng ƣơng MTTQ Việt Nam tham gia thực hiện Luật phòng, 

chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Hội nghị đã thảo luận cáo Báo cáo của đoàn chủ tịch và nhất trí quyết nghị: 

Thông qua Báo cáo tình hình công tác Mặt trận năm 2005 và chƣơng trình phối hợp, 

thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam năm 2006; Hội nghị  đã nhất trí thông qua 

Nghị quyết về MTTQ Việt Nam tham gia thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, 

luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Theo đề nghị của Đoàn Chủ tịch, Ủy ban 

MTTQ Việt Nam đã nhất trí kết nạp Hiệp hội các trƣờng đại học, cao đẳng ngoài công 

lập Việt Nam, hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, hội doanh nghiệp nhỏ và 

vừa Việt-Đức, hiệp hội Làng nghề Việt Nam làm thành viên MTTQ Việt Nam. 

 Thông tin công tác Mặt trận, số 31, 1-2006 

 

Ngày 9-01-2006: Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa Ủy ban Thƣờng vụ 

Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Hội nghị diễn ra tại trụ sở Văn phòng Quốc hội. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch 

Quốc hội Nguyễn Văn An, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt cùng đông đảo các thành viên. 

Hội nghị nghe ông Huỳnh Đảm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam báo cáo tình hình và kết quả hoạt động năm 2005, phƣơng 

hƣớng hoạt động năm 2006 của MTTQ Việt Nam; một số kết quả thực hiện quy chế 

phối hợp công tác giữa Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã đánh giá cao vai trò, kết quả công tác 

của Mặt trận trong năm qua. Chủ tịch Quốc hội khẳng định mối quan hệ phối hợp công 

tác giữa Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ngày 

càng đƣợc tăng cƣờng và có hiệu quả, tạo thuận lợi cho hai bên thực hiện tốt chức năng 

và nhiệm vụ của mình.  

Báo Đại đoàn kết, số 3, ngày 10-1-2006 

 

Ngày 10-1-2006: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Thông tri hƣớng 

dẫn thực hiện nghị quyết về việc MTTQ Việt Nam tham gia thực hiện luật phòng, 

chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Nội dung chính của Thông tri nhƣ sau: 

1. Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp chặt chẽ với chính 

quyền, các cơ quan nhà nƣớc, các tổ chức thành viên của mặt trận cùng cấp tăng cƣờng 

giáo dục đạo đức cách mạng, truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong các tầng lớp nhân 

dân nhất là đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức. Bằng nhiều hình thức đa dạng, 
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phong phú đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân luật 

phòng, chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... 

2. Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ các cấp phải thƣờng xuyên kiểm tra, rà soát 

hoạt động của các đơn vị kinh tế, các chƣơng trình, dự án do cơ quan Ủy ban MTTQ 

cấp mình quản lý và công tác quản lý tài chính, tài sản, các quỹ của cơ quan Ủy ban 

MTTQ không để xảy rat ham nhũng, lãng phí trong các cơ quan, tổ chức của Mặt trận. 

3. Thực hiện tốt công tác giám sát của Mặt trận. 

4. Ủy ban MTTQ kiên quyết loại khỏi danh sách hiệp thƣơng giới thiệu ứng cử 

những ngƣời bị phát hiện có vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm đạo 

đức, lối sống, kê khai không trung thực tài sản và những ngƣời không đƣợc cử tri nơi 

công tác, nơi cƣ trú tín nhiệm. 

5. Ủy ban MTTQ các cấp kiến nghị với cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền có 

biện pháp bảo vệ, khen thƣởng những ngƣời đã có hành động dũng cảm phát hiện tố 

cáo đúng những hành vi tham nhũng, lãng phí. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 35, 5-2006 

 

Ngày 18-1-2006: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phối hợp với Quỹ 

Dân số Liên hiệp quốc UNFPA tổ chức hội nghị biểu dƣơng khu dân cƣ và cá 

nhân tiêu biểu trong công tác dân số gia đình và trẻ em (2001-2005) 

Hội nghị đƣợc tổ chức tại Hà Nội. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Lê Truyền, chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có ông Nguyễn Thiện Trƣởng, Chủ 

tịch Hội Dân số KHHGĐ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số GĐ & TE, ngài Bruce Howie 

đại diện Quỹ Dân số liên hiệp quốc (UNFPA) cùng hơn 120 đại biểu tiêu biểu của 30 

tỉnh, thành phố trong cả nƣớc.  

Tại Hội nghị, Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã tiến 

hành các hoạt động cụ thể: ký kết hàng năm với Ủy ban Dân số gia đình trẻ em Trung 

ƣơng trên cơ sở đó chỉ đạo, hƣớng dẫn, ký kết chƣơng trình trên với Ủy ban MTTQ các 

tỉnh, thành phố; hàng năm có sơ kết, tổng kết; khen thƣởng. Hàng năm tiến hành tập 

huấn cho các cán bộ chuyên trách của mặt trận các cấp, tổ chức hội thảo, tọa đàm để 

nâng cao kiến thức và kỹ năng vận động; chú ý thông qua các vị chức sắc tôn giáo, các 

vị già làng, trƣởng bản, trƣởng dòng tộc… tổ chức các hoạt động giám sát công tác dân 

số gia đình trẻ em theo chu kỳ hàng quý, năm.v.v... 

Phát biểu tại hội nghị, ngài Bruce Howie đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và hệ thống mặt trận các cấp trong cả nƣớc đã tập hợp, 

đoàn kết, vận động các tầng lớp nhân dân làm tốt công tác dân số vì một cuộc sống 

tƣơng lai tốt đẹp. Tại hội nghị, 9 tỉnh và 12 cá nhân xuất sắc tiêu biểu đã đƣợc nhận 

Bằng khen của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 32, 2-2006 
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Ngày 19-1-2006: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt dự Hội nghị toàn quốc lần thứ hai biểu dƣơng điển hình tiên tiến xuất sắc 

trong đồng bào Công giáo  

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt ghi nhận những cống hiến to lớn của đồng bào công giáo cả nƣớc trong những 

năm qua và yêu cầu các cán bộ làm công tác phong trào của ủy ban đoàn kết công giáo 

Việt Nam các cấp phải bám sát thực tế nhiều hơn, không chỉ phát hiện ra điển hình đó 

làm cơ sở để ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam nhân rộng ra cả nƣớc. Chủ tịch 

mong muốn phong trào thi đua yêu nƣớc của bà con giáo dân sẽ góp phần hoàn thành 

thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội 2006, lập nhiều thành tích chào mừng và triển khai 

nghị quyết đại hội X của Đảng; Hoạt động của ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam và 

các tỉnh, thành phố có nhiều chức sắc tham gia, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc ngày càng nở hoa kết trái, xứng đáng là một tổ chức thành viên quan trọng 

của đại gia đình MTTQ Việt Nam. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 32, 2-2006 

 

Ngày 8-2-2006: Hội thảo khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác 

tôn giáo 

Tại Hội thảo, đa số ý kiến tham luận khẳng định sự đổi mới về chủ trƣơng, chính 

sách tôn giáo của Đảng, Nhà nƣớc ta trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nƣớc; 

khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, nhà nƣớc là tôn trọng và bảo đảm quyền tự 

do không tín ngƣỡng tôn giáo của nhân dân. Các báo cáo tham luận cũng cho thấy: 

MTTQ Việt Nam với tƣ cách là tổ chức liên minh chính trị, cơ sở chính trị của chính 

quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, 

phát huy quyền làm chủ của nhân dân cần phải chủ động tham gia xây dựng các chủ 

trƣơng, chính sách pháp luật có liên quan đến tôn giáo nhằm phát huy tối đa sức mạnh 

nội lực của toàn dân trong đó có tôn giáo để xây dựng và bảo vệ tổ quốc theo tinh thần 

nghị quyết của Đảng đã khẳng định: “Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công 

cuộc xây dựng xã hội mới”. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 32, 2-2006 

 

Từ ngày 14-02 đến ngày 15-2-2006: Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo văn 

kiện trình Đại hội X của Đảng. 

Trong hai ngày 14 và ngày 15-2-2006, tại Hà Nội, Ban Thƣờng trực Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị góp ý kiến vào dự thảo văn kiện 

trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X với sự tham gia của đông đủ đại diện các tầng 

lớp nhân dân, các nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, dân tộc, tôn giáo tiêu biểu.  
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Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phạm Thế Duyệt mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ 

tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện văn bản trình đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, 

cũng chính là góp phần tìm ra đƣờng hƣớng phát triển đất nƣớc đúng đắn trong 5 năm 

tới đây. 

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã đóng góp vào dự thảo văn kiện trình đại 

hội Đảng X và cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt đƣợc và chƣa đƣợc trong dự thảo Văn 

kiện. Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần dân chủ, cởi mở, trách nhiệm cao, 

hội nghị của Ủy ban trung ƣơng MTTQ Việt Nam góp ý kiến vào dự thảo văn kiện 

trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã kết thúc. Những ý kiến tâm huyết tại hội 

nghị sẽ đƣợc tập hợp chuyển đến ban soạn thảo văn kiện đại hội tiếp thu. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 33, 3-2006 

 

Ngày 20-2-2006: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt dự Đại hội đoàn kết các dân tộc Gia Lai 

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt khẳng định: Sáu mƣới năm qua, đồng bào các dân tộc, đặt biệt là dân tộc thiểu 

số tỉnh Gia Lai vùng với các dân tộc thiểu số các tỉn Tây Nguyên và cả nƣớc đã có 

đóng góp to lớn vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Phạm Thế Duyệt 

cũng mong rằng: Nhân dân các dân tộc Gia Lai đều hiểu đƣợc âm mƣu thâm độc, xấu 

xa của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc và luôn cảnh giác để không bị bọn chúng lừa gạt, lôi kéo.  

Thông tin công tác Mặt trận, số 33, 3-2006 

 

Ngày 27-2-2006: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê 

Truyền về dự Đại hội đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Kon Tum  

Tại Đại hội, các đại biểu cùng ôn lại việc thực hiện những điều Bác Hồ dạy. 

Trong suốt 60 năm qua, dƣới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào các dần tộc tỉnh Kon 

Tum đã phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nƣớc chống ngoại xâm, xây dựng và bảo 

vệ quê hƣơng. Đến nay đời sống của bà con ở buôn thôn tuy còn khó khăn, nhƣng cũng 

đã đạt đƣợc những thành tựu cơ bản trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Các đại biểu cũng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến tình hình an ninh chính trị ở Tây 

Nguyên thời gian gần đây, vạch rõ những âm mƣu của các thế lực thù địch hòng chia rẽ 

khối đại đoàn kết các dân tộc ở Tây Nguyên. Đại hội thông qua tâm thƣ bày tỏ niềm tin 

tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và trung thành với tƣ tƣởng của Bác Hồ, tiếp tục 

đẩy mạnh sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, nỗ lực xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc 

sống ấm no, hạnh phúc. 
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Đại hội đã bầu đại biểu gồm 60 vị đi dự Đại hội đại đoàn kết các dân tộc Tây 

Nguyên lần thứ I. 

Báo Đại đoàn kết, số 15, ngày 23-2-2006 

 

Từ ngày 27-2 đến ngày 28-2-2006: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Huỳnh Đảm dự Đại hội đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Đắc Nông 

Trong hai ngày 27, 28-2-2006, MTTQ tỉnh Đắc Nông tổ chức Đại hội đại đoàn 

kết các dân tộc tỉnh lần thứ I với sự tham dự của 200 đại biểu đại diện 31 dân tộc anh 

em nhằm biểu dƣơng những ngƣời tiêu biểu và nhân dân các dân tộc trong sự nghiệp 

đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.  

Đại hội đã bầu 60 đại biểu tham gia Đại hội đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên 

sẽ tổ chức tại thị xã Pleiku (tỉnh Gia Lai) vào tháng 3 tới. Đại hội cũng nêu thƣ quyết 

tâm: Tăng cƣờng khối đại đoàn kết thống nhất các dân tộc Tây Nguyên trong cộng 

đồng các dân tộc Việt Nam. 

 Báo Đại đoàn kết, số 15, ngày 23-2-2006 

 

Từ ngày 28-2 đến ngày 2-3-2006: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Huỳnh Đảm thăm và làm việc tại Bình Phƣớc và Bình Dƣơng 

Từ ngày 28-2 đến ngày 2-3, Đoàn cán bộ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam kiêm Tổng thƣ ký Huỳnh Đảm dẫn đầu đã đến thăm 

và làm việc tại các tỉnh Bình Phƣớc và Bình Dƣơng. 

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Huỳnh Đảm biểu dƣơng, ghi 

nhận những cố gắng của lãnh đạo các tỉnh trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, đồng 

thời tích cực chăm lo cho cuộc sống ngƣời lao động nhất là ở vùng sâu vùng xa đƣợc 

chú trọng đầu tƣ về giao thông, thủy lợi, điện nƣớc sinh hoạt… qua đó đóng góp phần 

quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội, cải thiện một bƣớc đời sống bà con; đồng thời 

Phó Chủ tịch cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh và mặt trận cần quan tâm tuyên truyền, đa 

dạng hóa và tăng cƣờng khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp quần chúng vào các tổ 

chức thành viên, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nƣớc; đẩy mạnh hai cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “vì ngƣời nghèo”, quan tâm hơn 

công tác tôn giáo và dân tộc, đặc biệt tỉnh Bình Phƣớc, nơi có đến 18% dân số là đồng 

bào dân tộc, đa số đều còn nhiều khó khăn. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 33, 3-2006 

 

Ngày 7-3-2006: Sơ kết một năm quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 

Tại buổi sơ kết, các đại biểu đều đánh giá, nhìn chung việc phối hợp công tác 

giữa Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã đạt 
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đƣợc những kết quả bƣớc đầu, dần đi vào nề nếp. Một năm qua, việc thực hiện phối hợp 

giữa Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chủ yếu tập 

trung vào các nội dung: Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia xây dựng chính 

sách và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; đấu tranh phòng chống tội phạm; tuyển 

chọn kiểm sát viên cao cấp; giải quyết khiếu nại, tố cáo… Sau đó, các đại biểu thống nhất: 

Năm 2006, Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp 

tục phối hợp triển khai sâu rộng, quy chế góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ”, cuộc vận động “Ngày vì ngƣời 

nghèo”, giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cƣ. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 33, 3-2006 

 

Ngày 9-3-2006: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam gửi thƣ ngỏ gửi Tòa án 

phúc thẩm Hoa Kỳ 

Ngày 9-3, Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã có cuộc làm việc với Trung 

ƣơng Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam về chƣơng trình hành động phục vụ vụ kiện 

chất độc da cam tại tòa án phúc thẩm Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Trung ƣơng Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 

Thƣợng tƣớng Đặng Vũ Hiệp chủ trì buổi họp. 

Để chuẩn bị cho vụ kiện chat độc màu da cam tại Tòa án phúc thẩm lƣu động số 2 

Hoa Kỳ (dự kiến sẽ diễn ra phiên tranh tụng miệng trƣớc Tòa vào tháng 4 tới), Hội nạn 

nhân chất độc da cam Việt Nam sẽ có nhiều hoạt động từ tháng 3 tới tháng 6. Hội nghị 

Quốc tế nạn nhân chất độc da cam-dioxin sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 28,29-3 để tạo dƣ 

luận tốt trong và ngoài nƣớc trƣớc phiên tòa. 

Báo Đại đoàn kết, số 18, ngày 10-3-2006 

Ngày 11-3-2006: Đoàn già làng, trƣởng bản dân tộc Mông thăm Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam 

Tại trụ sở Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam kiêm Tổng Thƣ ký Huỳnh Đảm đã tiếp đoàn đại biểu già làng, trƣởng 

bản uy tín dân tộc Mông (Hòa Bình). Sau khi nghe Già làng Sùng A Lử thay mặt Đoàn 

Báo cáo những nét chính về đời sống của dân tộc Mông. Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm đánh giá cao công lao của các già làng, trƣởng bản của đồng bào dân tộc 

Mông trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và mong rằng đồng bào dân tộc Mông 

tiếp tục phát huy những thắng lợi đã đạt đƣợc, cùng đồng bào các dân tộc anh em chung 

sức đóng góp tích cực vào sự nghiệp tăng cƣờng khối đại đoàn kết dân tộc, hƣởng ứng 

cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ và cuộc vận 

động Ngày vì ngƣời nghèo, đẩy lùi tệ nạn xã hội góp phần xây dựng địa phƣơng ngày 

càng phát triển bền vững 

Báo Đại đoàn kết, số 19, ngày 14-3-2006 
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Ngày 26-3-2006: Tại trụ sở Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Hà Nội, 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt tiếp ông Lê 

Phƣớc Sang 

Bày tỏ cảm nghĩ của mình đối với chuyến về nƣớc lần này, ông Lê Phƣớc Sang 

cho biết: Ông thực sự bất ngờ trƣớc sự phát triển của đất nƣớc, nhất là thành phố Long 

Xuyên - tỉnh An Giang quê hƣơng ông. Ông cũng nhận thấy sự quan tâm của chính 

quyền địa phƣơng đối với đời sống vật chất và tâm linh của ngƣời dân quê ông nói 

chung và những ngƣời theo đạo Hòa hảo nói riêng.  

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt hoan nghênh 

chuyến về nƣớc của ông Sang và cho rằng kiều bào ta không có lý do gì lại không về 

thăm quê hƣơng xứ sở. Nhà nƣớc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho những bà con có tình 

cảm với quê hƣơng, đất nƣớc. Chủ tịch cũng thông báo với vợ chồng ông Sang về 

những chính sách cơ bản của Nhà nƣớc ta đối với bà con kiều bào, đối với vấn đề dân 

tộc, tôn giáo… và khuyến khích vợ chồng ông Sang tranh thủ thời gian đi thăm nhiều 

nơi để hiểu đƣợc thực chất đời sống xã hội của Việt Nam.  

Báo Đại đoàn kết, số 22, ngày 24-3-2006 

 

Ngày 28-3-2006: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tham dự khai mạc Đại hội Đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên 

Đại hội Đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên khai mạc sáng 28-3 tại thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai, với sự tham dự của gần 500 đại biểu. Đây là những ngƣời có uy 

tín trong cộng đồng các dân tộc của 5 tỉnh Tây Nguyên và đại biểu ngƣời dân tộc thiểu 

số của một số tỉnh, thành phố phía Nam.  

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt biểu dƣơng tinh 

thần yêu nƣớc, đoàn kết của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên trong hơn 75 năm qua 

đã một lòng một dạ đi theo Đảng và 60 năm quyết tâm thực hiện Thƣ của Bác Hồ gửi 

cho đồng bào các dân tộc thiểu số miền Nam nhân Đại hội các dân tộc thiểu số miền 

Nam họp tại Pleiku ngày 19-4-1946. Chủ tịch ghi cũng khẳng định thời gian qua, đặc 

biệt trong 20 năm thực hiện Đổi mới do Đảng khởi xƣớng, đời sống của bà con các dân 

tộc trong vùng không ngừng đƣợc cải thiện; các chính sách dân tộc, tôn giáo đƣợc thực 

hiện ngày càng tốt hơn. 

Báo Đại đoàn kết, số 20, ngày 23-2-2006 

 

Ngày 7-4-2006: Phó Chủ tịch, Tổng Thƣ ký Huỳnh Đảm tiếp đoàn già làng, 

trƣởng bản huyện Xín Mần và đoàn cán bộ dân tộc huyện Tràng Định 

Tại Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam kiêm Tổng Thƣ ký Huỳnh Đảm đã có cuộc gặp mặt 40 đại biểu già 

làng, trƣởng bản gƣơng mẫu của 15 dân tộc huyện biên giới Xín Mần tỉnh Hà Giang. 
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Thay mặt Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm chân thành cảm ơn Đoàn đã về thăm Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam và biểu dƣơng những thành tích mà Đảng bộ, nhân dân các dân tộc, các già làng 

trƣởng bản đã đạt đƣợc trong những năm qua; Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm mong các già làng, trƣởng bản vận động các đồng bào dân tộc trong huyện tiếp 

tục thực hiện tốt các cuộc vận động đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ” để xóa đói giảm nghèo, phấn đấu trong thời gian 

sớm nhất, làng bản không còn hộ nghèo, giữ vững an ninh trật tự, an ninh biên giới, 

xây dựng Xín Mần thành huyện biên giới vững mạnh. 

Trƣớc đó, Phó Chủ tịch, Tồng Thƣ ký Huỳnh Đảm đã tiếp đoàn cán bộ dân tộc 

thiểu số huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 

Báo Đại đoàn kết, số 27, ngày 7-4-2006 

 

Ngày 21-4-2006: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Thông tri hƣớng 

dẫn việc thực hiện “Quy chế MTTQ Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng 

viên ở khu dân cƣ” 

Bản Thông tri ghi rõ nội dung trọng tâm giám sát nhƣ sau: 

1. Chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trƣớc hết là chống tham nhũng trong 

quản lý đất đai, đầu tƣ xây dựng, quản lý vốn, tài sản nhà nƣớc, lãng phí trong sử dụng 

tài sản công, mít tinh, kỷ niệm, đón nhận danh hiệu, khai trƣơng, động thổ… 

2. Những hành vi vi phạm đạo đức, phẩm chất, lối sống của cán bộ, đảng viên, 

công chức ở khu dân cƣ, làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn dân 

cƣ, xã, phƣờng, thị trấn, nhƣ thiếu trách nhiệm phục vụ nhân dân, sách nhiễu, gây 

phiền hà, đòi hỏi điều kiện khi giải quyết công việc của dân… 

3. Việc chấp hành của chính quyền, cơ quan nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp đối với 

chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nƣớc về việc: giải tỏa đền bù đất 

đai, thu chi các loại quỹ, thuế, lệ phí, cấp các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng thực, 

việc sử dụng ngân sách xã và các khoản đóng góp của nhân dân, việc chăm sóc sức 

khỏe, khám chữa bệnh; việc làm trái hƣơng ƣớc, quy ƣớc của thôn, ấp, bản, làng, khu 

phố, tổ dân phố… 

Thông tin công tác Mặt trận, số 35, 5-2006 

 

Từ ngày 26-4 đến ngày 28-4-2006: Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam sang thăm và dự Đại hội tại Campuchia 

Từ ngày 26 đến ngày 30-4, Đoàn cán bộ cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam kiêm Tổng Thƣ ký Huỳnh 

Đảm làm trƣởng Đoàn sang thăm và dự Đại hội đại biểu lần thứ V Mặt trận đoàn kết 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Campuchia. 
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Chuyến thăm, làm việc của Đoàn nhằm thúc đẩy, nâng cao quan hệ giữa MTTQ 

Việt Nam với Mặt trận đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Campuchia, tăng cƣờng 

tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nƣớc. Cũng trong chuyến thăm này, hai bên 

sẽ bàn một số nội dung hợp tác trong thời gian tới nhƣ tổ chức các đoàn sang thăm và 

trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận, bàn các biện pháp phối hợp giữa hai bên để 

vận động nhân dân ở các tỉnh có đƣờng biên giới xây dựng đƣờng biên hòa bình, hữu 

nghị. Đồng thời Đoàn sẽ kết hợp thăm hỏi bà con Việt kiều đang sinh sống tại 

Campuchia, thăm trụ sở Hội Việt kiều đô thành Phnôm Pênh và một số địa phƣơng. 

Báo Đại đoàn kết, số 32, ngày 28-4-2006 

 

Ngày 28-4-2006: MTTQ Việt Nam tiếp đoàn chức sắc Phật giáo tỉnh Thanh 

Hóa 

Tại buổi tiếp, Đại đức Thích Tâm Đức, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh thông Báo 

tình hình, hoạt động của tăng ni Phật giáo tỉnh Thanh Hóa trong những năm qua, về 

những hoạt động góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê Truyền tiếp đã tiếp đoàn. 

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch ghi nhận những thành tích mà chức sắc, giáo hội 

Phật giáo Thanh Hóa đạt đƣợc trong thời gian qua và mong rằng phật giáo Thanh Hóa 

tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phƣơng tuyên truyền sâu rộng chính 

sách tự do tín ngƣỡng của Nhà nƣớc đồng thời tích cực tham gia những hoạt động từ 

thiện, xã hội. 

Báo Đại đoàn kết, số 32, ngày 28-4-2006 

 

Ngày 12-5-2006: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Thông tƣ liên 

tịch hƣớng dẫn kinh phí tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra nhân dân của ủy ban 

MTTQ các cấp 

Bản Thông tƣ gồm 3 phần gồm: Quy định chung; Quy chế cụ thể và Tổ chức 

thực hiện. Trong đó, về mục chi quy định nhƣ sau: Chi cho công tác tuyên truyền trong 

nhân dân về chủ trƣơng chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nƣớc về tổ chức, chỉ 

đạo hoạt động của thanh tra nhân dân bao gồm: Tổ chức hội nghị, in, mua tài liệu, xuất 

bản phẩm, tuyên truyền trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng về công tác thanh tra 

nhân dân; Chi cho tập huấn công tác thanh tra nhân dân; Chi cho các cuộc giao ban 

định kỳ hàng tháng của ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; công tác hƣớng dẫn 

kiểm tra, đôn đốc trong quá trình chỉ đạo đối với ủy ban MTTQ cấp dƣới theo kế 

hoạch; Chi cho hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm về công tác thanh tra nhân dân; Chi 

khen thƣởng cho các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra 

nhân dân hàng năm theo quy định hiện hành về thi đua khen thƣởng của nhà nƣớc. 

Mức độ chi đối với Ủy ban MTTQ cấp xã và đối với Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 
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Nam, ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện là khác nhau, cũng đƣợc quy định chi tiết ở 

bản Thông tƣ. 

(Báo Thông tin công tác Mặt trận, số 36, 6-2006 

 

Ngày 12-5-2006: Ban Vận động “Ngày vì ngƣời nghèo” của MTTQ Việt Nam 

tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình và kết quả cuộc vận động  

Tại Hội nghị, Ban vận động đã đề ra một số nội dung chủ yếu cần thực hiện. Ban 

Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ VIệt Nam sẽ ban hành Thông tri hƣớng dẫn 

về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Ngày vì ngƣời nghèo” tạo sự chuyển biến 

mạnh mẽ, tập trung giúp đỡ xây dựng nhà Đại đoàn kết sớm xóa nhà dột nát cho ngƣời 

nghèo. Đồng thời có biện pháp giúp ngƣời nghèo thoát nghèo bền vững, Phát huy sức 

mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, 

không để xảy ra sai sót, tiêu cực làm ảnh hƣởng đến ý nghĩa, mục đích của cuộc vận 

động. 

Ban vận động còn thảo luận về một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung và Quy chế 

xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì ngƣời nghèo” trên tinh thần công khai, minh 

bạch và hiệu quả thiết thực. 

Báo Đại đoàn kết, số 36, ngày 12-5-2006 

 

Ngày 23-5-2006: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê 

Truyền tiếp đoàn chức sắc các tôn giáo, dân tộc tỉnh Long An 

Tại buổi tiếp ở trụ sở của MTTQ, ông Trƣơng Văn Đây, Phó Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ tỉnh Long An thay mặt đoàn đã Báo cáo kết quả hoạt động của tôn 

giáo, dân tộc tỉnh đạt đƣợc trong năm 2005.  

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên trong đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Lê Truyền khẳng định: Sự đóng góp của đồng bào các tôn giáo, 

các dân tộc trong tỉnh đã góp phần vào thắng lợi chung của đất nƣớc. Phó Chủ tịch tin 

tƣởng, với kinh nghiệm sau chuyến đi thăm Thủ đô và các tỉnh phía Bắc, chức sắc các 

tôn giáo, dân tộc Long An sẽ phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia 

các phong trào xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

Báo Đại đoàn kết, số 29, ngày  23-5-2006 

 

Ngày 26-5-2006: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Thông tri về việc 

tiếp tục đẩy mạnh công cuộc vận động “Ngày vì ngƣời nghèo” 

Nội dung Thông tri nhƣ sau: 

1. Ủy ban MTTQ các cấp tham mƣu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền và 

các ngành chức năng rà soát nắm chắc thực trạng số hộ nghèo. Từ đó xây dựng chƣơng 

trình, nội dung giúp đỡ ngƣời nghèo và chƣơng trình xây dựng “Nhà đại đoàn kết”. 
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2. Ủy ban Trung ƣơng MTTQ các cấp phối hợp thống nhất hành động trong các 

tổ chức thành viên để chăm lo cho ngƣời nghèo, đoàn viên, hội viên ngƣời nghèo phù 

hợp với đặc điểm của tổ chức mình. 

3. Tập trung huy động các nguồn lực để thực hiện chƣơng trình giúp đỡ xây 

dựng nhà ở, xóa nhà dột nát cho hộ nghèo. 

4. Đối với những địa phƣơng đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà dột nát cho hộ 

nghèo (theo tiêu chí cũ), cần tiếp tục quan tâm rà soát để xây dựng “Nhà đại đoàn kết” 

và sửa chữa nhà dột nát cho số hộ nghèo mới phát sinh. 

5. Vận động các địa phƣơng, tổ chức nơi có điều kiện thuận lợi tham gia giúp đỡ 

những địa phƣơng còn nhiều khó khăn để các địa phƣơng sớm hoàn thành mục tiêu xóa 

nhà dột nát cho hộ nghèo, giảm nhanh tỷ lệ hộ đói nghèo. 

6. Tiếp tục rà soát và hoàn chỉnh các thủ tục để Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam cấp “Bằng ghi công” cho các địa phƣơng đã hoàn thành chƣơng trình xóa nhà 

tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo (hộ nghèo đƣợc xác định theo tiêu chí mới). 

7. Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ các cấp thƣờng xuyên tự kiểm 

tra kết quả thu, chi quỹ 

Thông tin công tác Mặt trận, số 36, 6-2006 

 

Ngày 31-5-2006: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Thông tri về việc 

mở rộng và nâng cao chất lƣợng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa ở khu dân cƣ” 

Mặt trận hƣớng dẫn những điểm cần tập trung chỉ đạo. Theo đó, Ban Thƣờng trực 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đề nghị mặt trận các cấp tập trung thực hiện những 

nội dung nhƣ sau: Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu 

hợp pháp; Đoàn kết thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo, từ thiện; Đoàn 

kết phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cƣơng, mọi ngƣời sống và làm việc theo pháp luật, theo 

hƣơng ƣớc, quy ƣớc của cộng đồng; Đoàn kết chăm lo sự nghiệp giáo dục, bảo vệ sức 

khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ môi trƣờng Đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; Phát huy hiệu quả hoạt động 

của ban công tác mặt trận ở khu dân cƣ trong việc hƣớng dẫn, tổ chức thực hiện cuộc vận 

động. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức thành viên, góp phần xây dựng Đảng, 

chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 36, 6-2006 

 

Từ ngày 30-5 đến ngày 31- 5-2006: MTTQ thành phố Hà Nội lấy ý kiến đóng 

góp vào 2 dự thảo quan trọng của thành phố 

Trong hai ngày 30 và 31-5, MTTQ thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý 

kiến xây dựng 2 dự thảo quan trọng, đó là: Dự thảo Chƣơng trình “Phát triển văn hóa 
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xây dựng ngƣời Hà Nội thanh lịch, văn minh thiết thực kỷ niệm 1.000 năm Thăng 

Long – Hà Nội” và dự thảo “Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010”. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nhất trí với nội dung của dự thảo là trong 5 

năm tới (2006-2010 phát triển văn hóa, xây dựng ngƣời Hà Nội thanh lịch văn minh 

gắn với phát triển kinh tế - xã hội, làm cho nền văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh 

thần của xã hội. Trong đó coi trọng tính kỷ cƣơng pháp luật trong quan hệ xã hội, chú 

trọng vai trò của các cấp chính quyền tổ chức chính trị xã hội và gia đình, hƣớng tới 

xây dựng hoàn thiện ngƣời Hà Nội theo những chỉ tiêu đã nêu ở Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ thành phố lần thứ XIV. 

Về dự thảo “Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 các đại biểu 

cũng cơ bản nhất trí với mục tiêu “Hà Nội phải là đầu não chính trị, hành chính quốc 

gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả 

nƣớc” mà dự thảo đề ra.  

Báo Đại đoàn kết, số 42, ngày 2-6-2006 

 

Ngày 6- 6-2006: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tiếp đoàn già làng tiêu 

biểu tỉnh Kon Tum 

Ngày 6-6, đoàn đại biểu già làng tiêu biểu tỉnh Kon Tum đã đến thăm Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê 

Truyền đã tiếp đoàn. Tại buổi tiếp, các đại biểu bày tỏ niềm vui trƣớc sự quan tâm của 

Đảng, Nhà nƣớc, MTTQ các cấp với đồng bào các dân tộc Kon Tum. Những chƣơng 

trình hỗ trợ phát triển kinh tế 134, 135… dành cho tỉnh Kon Tum nói riêng và các tỉnh 

miền núi nói chung. 

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Lê Truyền mong muốn, với uy tín của 

mình, các già làng tỉnh Kon Tum phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục làm nòng 

cốt, đẩy mạnh vận động bà con các dân tộc tham gia các phong trào thi đua yêu nƣớc, 

xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê 

hƣơng Kon Tum ngày càng giàu mạnh góp phần vào sự ổn định chính trị trên địa bàn 

Tây Nguyên. 

Báo Đại đoàn kết, số 44, ngày 9-6-2006 

 

Ngày 7-6-2006: Đoàn Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam làm việc với Ban 

Dân vận Trung ƣơng 

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi, bàn bạc về một số nội dung của công tác 

Mặt trận, tìm ra sự thống nhất trong phƣơng hƣớng hành động của công tác dân vận và 

mặt trận. Kết thúc buổi làm việc, bà Tòng Thị Phóng đã phát biểu, đánh giá cao nội 

dung công việc mà Đảng Đoàn Mặt trận tham gia lãnh đạo công tác Mặt trận trong thời 

gian qua. Thay mặt Ban Bí thƣ, bà Tòng Thị Phóng tiếp thu những ý kiến đóng góp 
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cùng những kiến nghị của Đảng Đoàn Mặt trận về những vấn đề nhƣ: Xây dựng Nghị 

quyết về giai cấp công nhân, xây dựng quy chế làm việc của đại diện Ban Bí thƣ với 

Mặt trận định kỳ 6 tháng một lần để từng bƣớc đổi mới phƣơng thức làm việc. Bà Tòng 

Thị Phóng nhấn mạnh: Mặt trận nên bổ sung một số nội dung công việc trong 6 tháng 

cuối năm, cụ thể là tiếp tục xây dựng Chƣơng trình hành động của MTTQ Việt Nam, 

tiếp tục phát động phong trào thi đua, chuẩn bị nội dung để làm việc với Ban Bí thƣ về 

vai trò phản biện của MTTQ Việt Nam. 

Báo Đại đoàn kết, số 44, ngày 9-6-2006 

 

Từ ngày 12-6 đến ngày 16-6-2006: Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt 

MTTQ các tỉnh phía Bắc 

Từ ngày 12 đến ngày 16-6-2006, Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức 

Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt MTTQ các tỉnh phía Bắc năm 2006. Tham dự Hội 

nghị tập huấn có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm. Hội 

nghị tập huấn nhằm cung cấp cho cán bộ Mặt trận chủ chốt các cấp trong tỉnh những 

vấn đề mới về chính sách đại đoàn kết của Đảng, nâng cao nhận thức kỹ năng lãnh đạo 

quản lý kiến thức chuyên môn; đồng thời lắng nghe những ý kiến đóng góp, kiến nghị 

từ cơ sở để tiếp tục đổi mới phƣơng thức hoạt động công tác mặt trận trong tỉnh phù 

hợp với tình hình thực tiễn. 

Qua Hội nghị, MTTQ Việt Nam tăng cƣờng đội ngũ cán bộ chủ chốt của MTTQ cấp 

tỉnh có trình độ và năng lực, góp phần xây dựng MTTQ cấp cơ sở thêm vững mạnh. 

Báo Đại đoàn kết, số 44, ngày 9-6-2006 

 

Ngày 15-6-2006: Đoàn đại biểu có công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thăm Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ 

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tiếp Đoàn  Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn, sự quan tâm của 

Đảng, Nhà nƣớc, Mặt trận các cấp đã chăm lo chu đáo đến các gia đình chính sách nói 

chung, các gia đình có công với cách mạng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng, có cuộc 

sống vật chất tinh thần ổn định và không ngừng đƣợc cải thiện. 

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm đánh giá cao những công lao đóng góp của các gia đình chính sách tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, 

gƣơng mẫu chấp hành tốt mọi chủ trƣơng chính sách của đảng, nhà nƣớc, và thực hiện 

tốt các chƣơng trình, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phát 

động làm gƣơng để con cháu học tập noi theo. 

 Thông tin công tác Mặt trận, số 37, 7-2006 
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Ngày 20-6-2006: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp Đại sứ Trung Quốc Hồ Càn Văn 

Tại buổi tiếp ở trụ sở của MTTQ, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phạm Thế Duyệt khẳng định mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, Nhà 

nƣớc. Việt Nam đang tích cực thực hiện công cuộc đổi mới đất nƣớc và hy vọng sẽ 

nhận đƣợc nhiều kinh nghiệm quý báu từ Trung Quốc. Chủ tịch MTTQ Việt Nam 

Phạm Thế Duyệt cũng thông Báo với ngài Đại sứ về những thành công của Đại hội X. 

Chủ tịch Phạm Thế Duyệt bày tỏ niềm mừng trƣớc mối quan hệ tốt đẹp trên tinh thần 

thống nhất đƣợc những đƣờng hƣớng lớn, cùng xây đắp và phát triển mối quan hệ giữa 

hai nƣớc theo tinh thần 16 chữ vàng. Chủ tịch mong muốn Đại sứ Hồ Càn Văn sẽ có 

những đóng góp tích cực trong việc xây dựng mối quan hệ thân tình giữa hai nƣớc, hai 

Đảng, hai Mặt trận trong tình hình mới nhƣ mơ ƣớc của các bậc tiền bối, không để các 

thế lực thù địch lợi dụng chống phá. 

Đại sứ Hồ Càn Văn đã xúc động trƣớc tình cảm chân thành của Chủ tịch Phạm 

Thế Duyệt, đồng thời đánh giá cao sự lãnh đạo và chỉ đạo của Chủ tịch đối với công 

tác Mặt trận và trong đó có nhiều kinh nghiệm giúp Mặt trận Trung Quốc có thể học 

tập. Đại sứ Hồ Càn Văn cũng khẳng định tầm quan trọng của hai tổ chức Mặt trận đối 

với Đảng, Nhà nƣớc và nhân dân hai nƣớc và mong muốn quan hệ hai nƣớc ngày càng 

phát triển thuận lợi, bền vững và lâu dài. Nhân dịp này, ông Hồ Càn Văn đã thay mặt 

Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Giả Khánh Lâm chuyển lời mời Chủ tịch MTTQ Việt 

Nam Phạm Thế Duyệt sang thăm Trung Quốc vào một dịp sớm nhất. 

Báo Đại đoàn kết, số 48, ngày 23-6-2006 

 

Ngày 20-6-2006: Phó chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê 

Truyền tiếp Phó đại sứ Australia 

Tại buổi tiếp ở trụ sở của MTTQ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Lê Truyền đã thông Báo với bà Phó Đại sứ về những chính sách cơ bản trong công 

tác đối với ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài và khẳng định truyền thống yêu thƣơng, đùm 

bọc, luôn coi một bộ phận ngƣời Việt Nam đang sinh sống ở nƣớc ngoài là một phần 

không thể tách rời trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây chính là côt lõi trong mọi 

chính sách, đƣờng lối đối với ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài. Phó Chủ tịch cũng khẳng 

định Việt Nam luôn mong muốn những ngƣời Việt đang sinh sống ở nƣớc ngoài sẽ là 

những chiếc cầu nối, đem văn hóa Việt Nam ra với thế giới và kêu gọi những đóng góp cả 

về vật chất và tinh thần để cùng xây dựng nƣớc Việt Nam phát triển trong tƣơng lai. Phó 

Chủ tịch mong muốn, thông qua công việc bà Phó Đại sứ sẽ chuyển tải đƣợc nhiều thông 

tin tốt đẹp trong quá trình đổi mới của Việt Nam đến với ngƣời dân Australia cũng nhƣ 

những ngƣời Việt ở Australia để họ hiểu thêm và hiểu đúng về những nỗ lực của Việt. 

Báo Đại đoàn kết, số 48, ngày 23-6-2006 
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Ngày 23-6-2006: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Thông tƣ liên 

tịch Hƣớng dẫn phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lƣợng cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ” 

Theo đó, nội dung cuộc vận động tiếp tục thực hiện 6 nội dung định hƣớng của 

cuộc vận động: Đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; 

Đoàn kết phát huy truyền thống “Uống nƣớc nhớ nguồn”, “Tƣơng thân tƣơng ái”; 

Đoàn kết phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cƣơng; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; 

Đoàn kết chăm lo sự nghiệp giáo dục, bảo vệ sức khỏe, phát triển thể dục thể thao và 

thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ môi trƣờng; Đoàn kết xây dựng cơ sở 

chính trị vững mạnh gắn bó mật thiết với nhân dân, tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết 

toàn dân tộc” ở khu dân cƣ. Nội dung chi tiết của cuộc vận động do Ban Thƣờng trực 

Ủy ban Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn. 

 Thông tin công tác Mặt trận, số 37, 7-2006 

 

Ngày 26-6-2006: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ ra Thông tƣ liên tịch số 01 về 

hƣớng dẫn phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lƣợng cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ”  

Trong đó, Thông tƣ quy định cụ thể về việc: Thống nhất ban chỉ đạo xã, 

phƣờng, thị trấn và Ban vận động ở khu dân cƣ; Nội dung cuộc vận động; Danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”; Danh hiệu “Khu dân cƣ tiên tiến”; Danh hiệu “Làng văn hóa” đối 

với làng, thôn, ấp, bản, buôn…; danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” đối với tổ dân phố, 

khu phố, khối phố…; Đăng ký, bình xét, công nhận và khen thƣởng các danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”, “Khu dân cƣ tiên tiến”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 37, 7-2006 

 

Ngày 3-7-2006: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý 

kiến xây dựng đề án giám sát, phản biện xã hội  

Ngày 3-7, Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị góp ý kiến 

xây dựng đề án giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng X. Gần 40 vị nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc, Quốc hội, Chính phủ, 

Mặt trận và Ủy viên Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, thành viên các Hội đồng tƣ 

vấn của Mặt trận đã tham gia và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết. 

Báo Đại đoàn kết, số 51, ngày 4-7-2006 

 

Ngày 5-7-2006: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ ra Thông tri số 22 về việc triển 

khai, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng trong hệ thống MTTQ Việt Nam  

Bản thông tri quy định rõ nội dung và cách thức tiến hành nhƣ sau: 
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1. Ủy ban MTTQVN các cấp phối hợp với tổ chức thành viên tổ chức các đợt 

sinh hoạt chính trị trong Ủy ban Mặt trận của cấp mình để truyền đạt nội dung của 

Nghị quyết Đại hội; tiến hành nghiên cứu, quán triệt những nội dung của Nghị quyết. 

2. Sauk hi nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đại hội, Ủy ban MTTQVN các 

cấp cụ thể hóa bằng nghị quyết, chƣơng trình hành động của cấp mình. 

3. Phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của 

từng địa phƣơng, đơn vị và của cả nƣớc. 

4. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, xây dựng Đảng, xây dựng 

chính quyền: tiếp tục tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ chủ chốt ở xã, phƣờng, 

thị trấn, khu dân cƣ theo tinh thần của Thông tri 06. 

Trong quá tình triển khai thực hiện, Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ các cấp 

thƣờng xuyên Báo cáo tình hình và tiến bộ của công việc với Ban thƣờng trực Ủy ban 

MTTQ cấp trên trực tiếp để có sự đồng bộ trong tổ chức, hƣớng dẫn và kiểm tra công việc. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 38, 8-2006 

 

Từ ngày 10-7 đến ngày 11-7-2006: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng mô hình điểm “Khu dân cƣ đoàn 

kết thực hiện gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng và hạnh phúc” 

Trong 2 ngày 10 và 11-7-2006, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Ban 

Quản lý Chƣơng trình phối hợp công tác Dân số, gia đình, trẻ em Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng mô hình điểm “Khu dân cƣ 

đoàn kết thự hiện Gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng và hạnh phúc” 

Phát biểu với hội nghị, ông Lê Bá Trình đã khẳng định vai trò, vị trí và nhiệm vụ 

của MTTQ các cấp trong việc phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành 

viên, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công tác dân số, gia đình và trẻ em 

và các chƣơng trình xóa đói, giảm nghèo ở địa bàn khu dân cƣ. Đặc biệt nhấn mạnh vai 

trò của các vị già làng, trƣởng bản, các vị chức sắc tôn giáo và những ngƣời tiêu biểu 

trong đồng bào dân tộc trong việc tham gia tuyên truyền vận động đồng bào, con cháu 

thực hiện tốt 6 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 

ở khu dân cƣ”, trong đó có công tác dân số, gia đình và trẻ em. 

 (Báo Thông tin công tác Mặt trận, số 38, 8-2006 

 

Ngày 13-7-2006: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt làm việc với Ban Thƣờng trực MTTQ thành phố Hà Nội 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã có buổi làm 

việc với Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội và đi kiểm tra phƣờng 

Chƣơng Dƣơng, quận Hoàn Kiếm về công tác giám sát và thực hiện Nghị quyết liên 

tịch số 05 “MTTQ Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cƣ”. 
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Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thƣờng trực MTTQ thành phố Hà Nội Phó Chủ 

tịch Phạm Ngọc Thảo đã Báo cáo tóm tắt tiến độ triển khai Nghị quyết liên tịch số 05.  

Sau khi nghe Báo cáo của Ban Thƣờng trực MTTQ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã quán triệt một số nội dung chỉ đạo 

để thời gian tới việc triển khai Nghị quyết liên tịch 05 đạt hiệu quả thiết thực, rõ ràng. 

Chủ tịch đánh giá, so với 5 tỉnh, thành phố triển khai thí điểm trong năm nay thì MTTQ 

thành phố Hà Nội đã thực hiện một cách tích cực, đúng hƣớng và đảm bảo tiến độ.  

Báo Đại đoàn kết, số 54, ngày 14-7-2006 

 

Ngày 20-7-2006: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Nghị quyết số 05 về Hội nghị 

lần thứ 6 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam (khóa VI) 

Hội nghị lần thứ 6 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam (khóa 

VI) đã họp trong các ngày 19 và 20-7-2006 tại Thủ đô Hà Nội. Sau khi nghe Ban 

thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo, 

hội nghị đã thảo luận và nhất trí quyết nghị: 

 1. Thông qua Báo cáo tình hình công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 

công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2006. 

2. Thông qua chƣơng trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. 

3. Thông qua lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam hƣởng ứng năm thi đua cao điểm động viên toàn dân tham gia phong trào “Đền 

ơn đáp nghĩa”, hƣớng tới kỳ niệm 60 năm ngày Thƣơng binh, Liệt sỹ. 

4. Đồng ý đề nghị Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam bổ sung một số Ủy 

viên Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam (khóa VI) theo đề nghị của Ban Thƣờng 

trực. 

Đoàn Chủ tịch giao cho Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, hoàn thiện các văn bản dự thảo để sớm ban hành và tổ 

chức thực hiện; đồng thời tập hợp những kiến nghị để phản ánh, đề xuất với Đảng và 

nhà nƣớc. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 38, 8-2006 

 

Ngày 20-7-2006: Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

về việc hƣởng ứng năm cao điểm toàn dân tham gia phong trào “Đền ơn đáp 

nghĩa”, hƣớng tới kỷ niệm 60 năm ngày Thƣơng binh – Liệt sỹ (27-7-1947-20-7-

2007  

Trong lời kêu gọi, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt khẳng định: Trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang đó, hàng triệu ngƣời con ƣu tú 

của dân tộc đã hy sinh hoặc hiến dâng một phần xƣơng máu của mình cho Tổ quốc. 
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Nhân dân ta đời đời tƣởng nhớ và ghi ơn sự hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, 

các thƣơng binh, gia đình liệt sĩ và ngƣời có công với nƣớc. 

Cuối cùng, thay mặt MTTQVN, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQVN 

tha thiết kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nƣớc, ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài hãy phát 

huy cao truyền thống nhân ái, tích cực hƣởng ứng năm cao điểm toàn dân tham gia 

phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” hƣớng tới kỷ niệm 60 năm ngày Thƣơng binh, Liệt sỹ. 

Các cấp Mặt trận, các tổ chức thành viên cần có đề án và kế hoạch tuyên truyền, hƣớng 

dẫn việc triển khai thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” một cách thiết thực nhất, 

kết quả nhất. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 38, 8-2006 

 

Ngày 26-7-2006: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ ra Kế hoạch số 116 thực hiện 

lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch về việc hƣởng ứng năm cao điểm toàn dân tham gia 

phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, hƣớng tới kỷ niệm 60 năm ngày Thƣơng binh – 

Liệt sỹ (27-7-1947-27-7-2007 

Theo đó, thực hiện năm cao điểm toàn dân tham gia phong trào “Đền ơn đáp 

nghĩa” với những nội dung sau: 

1. Ủy ban MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với chính 

quyền tiến hành đợt tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng sâu rộng trong các 

tầng lớp nhân dân, làm cho mọi ngƣời nhận thức và biết ơn sâu sắc công lao của các 

anh hùng, liệt sỹ, ngƣời có công với nƣớc, ra sức thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 

giữ gìn những thành quả của cách mạng. 

2. Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền hƣớng 

dẫn: Từng khu dân cƣ rà soát, nắm chắc tình hình từng gia đình chính sách (thƣơng 

binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, ngƣời có công, thanh niên xung phong v.v…; Đối với 

cấp xã: mặt trận phối hợp với chính quyền đánh giá việc thực hiện các chính sách “Đền 

ơn đáp nghĩa” của Đảng và nhà nƣớc. 

3. Tổ chức các hoạt động thi đua “Đền ơn đáp nghĩa”: Tùy theo tình hình thực tế 

ở mỗi địa phƣơng, Mặt trận cần phối hợp thống nhất hành động cùng các tổ chức thành 

viên tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” thiết thực. 

4. Mặt trận các cấp phối hợp tổ chức gặp mặt, tọa đàm, giao lƣu, biểu dƣơng, 

khen thƣởng những thƣơng binh, gia đình liệt sỹ, ngƣời có công có thành tích tiêu biểu, 

những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” 

nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thƣơn binh liệt sỹ 27-7-2007. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 38, 8-2006 
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Ngày 26-7-2006: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Lê Truyền đến 

thăm và tặng quà tại Trung tâm điều dƣỡng thƣơng binh Kim Bảng 

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Bộ Lao động Thƣơng 

binh và Xã hội do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê Truyền dẫn 

đầu, đã đến thăm và tặng quà cho các thƣơng bệnh binh tại Trung tâm điều dƣỡng 

thƣơng binh Kim Bảng-tỉnh Hà Nam. 

Nói chuyện với các thƣơng, bệnh binh, Phó Chủ tịch Lê Truyền đã ân cần thăm 

hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn và cảm thông sâu sắc đối với sự hy sinh và mất mát 

của các thƣơng bệnh binh và chúc họ mau chóng bình phục Phó Chủ tịch cũng biểu 

dƣơng và động viên tinh thần phục vụ chăm sóc thƣơng bệnh binh hết mình của cán bộ 

công nhân viên ở trung tâm. 

(Báo Thông tin công tác Mặt trận, số 38, 8-2006 

 

Ngày 27-7-2006: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ ra Chƣơng trình hành động 

của MTTQ Việt Nam thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ X của Đảng 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ thống nhất Chƣơng trình hành động của Ủy ban Mặt 

trận các cấp và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng.  Bản 

Chƣơng trình có những nội dung chính sau đây: 

1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội X của Đảng 

nhằm tạo sự nhất trí, tin tƣởng, phấn khởi của nhân dân về những thành tựu rất quan 

trọng trong kế hoạch 5 năm (2001-2005), đặc biệt là chủ trƣơng nhất quán của Đảng về 

đại đoàn kết dân tộc và vị trí vai trò rất quan trọng của MTTQ Việt Nam trong việc tập 

hợp, vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân. 

2. Động viên các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua yêu nƣớc, đồng thời tăng 

cƣờng giám sát phong trào thi đua, chống bệnh thành tích, gắn liền với thi đua khen 

thƣởng một cách chính xác, trung thực, đúng ngƣời, đúng việc. 

3. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh. 

4. Thực hiện Đề án công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam theo tinh 

thần “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”. Tích cực mở rộng hoạt động hợp tác 

quốc tế của Ủy ban Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên, chú ý hơn đến các tổ chức 

phi chính phủ quốc gia và quốc tế tại Việt Nam.  

5. Tiếp tục tăng cƣờng tổ chức và đổi mới phƣơng thức hoạt động của MTTQ 

Việt Nam theo Chƣơng trình Đại hội VI đã đề ra theo hƣớng thiết thực quan tâm đến 

cơ sở và địa bàn dân cƣ, khắc phục tình trạng hành chính hóa, Nhà nƣớc hóa hoạt động 

của Mặt trận. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 39, 9-2006 
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Tháng 7-2006: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp chủ tịch Quốc hội campuchia 

Tại trụ sở Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt cùng các vị trong Ban Thƣờng trực có buổi tiếp 

Chủ tịch Quốc hội Vƣơng quốc Campuchia, Chủ tịch hội đồng Trung ƣơng Mặt trận 

đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia Xăm-đéc Hông Xom-rin và đoàn đại biểu 

Vƣơng quốc Campuchia nhân dịp đoàn sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. 

Báo Đại đoàn kết, số 53, ngày 11-7-2006 

 

Ngày 8-8-2006: Đoàn Đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

thăm và làm việc tại Lào 

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch 

kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm làm Trƣởng đoàn 

đã lên đƣờng thăm và làm việc với Hội Hữu nghị Lào-Việt; hội kiến với ngài Xi-Xa-

Vạt Kẹo-Bun-Phăn, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc và dự khai mạc lớp tập 

huấn các cán bộ chủ chốt Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc tại tỉnh Bô-li-khăm-xay. 

Trong thời gian 9 ngày, Đoàn làm việc với Ban thƣờng trực Mặt trận Lào xây 

dựng đất nƣớc về một số hoạt động phối hợp giữa hai tổ chức; thông Báo kết quả thực 

hiện Nghị quyết Đại hội VI của MTTQ Việt Nam và một số công việc mà hai bên cùng 

quan tâm. 

Báo Đại đoàn kết, số 61, ngày 8-8-2006 

 

Từ ngày 10-8 đến ngày 15-8-2006: Hội nghị hợp tác lần thứ 4 giữa Ủy ban 

Trung ƣơng Mặt trận Lào xây dựng đất và Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam  

Trong các ngày từ 10-8 đến 15-8-2006, tại tỉnh Bôlikhamxay (nƣớc Cộng hòa 

Dân chủ Nhân dân Lào) đã diễn ra hội nghị hợp tác lần thứ 4 Ủy ban Trung ƣơng Mặt 

trận Lào Xây dựng đất nƣớc và Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam về tập huấn công 

tác Mặt trận.  

Phát biểu tại buổi khai mạc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nêu rõ: Việc tổ chức hội nghị hợp tác giữa Mặt trận hai 

nƣớc nhằm tiếp tục thực hiện chƣơng trình hợp tác truyền thống, thúc đẩy quan hệ 

công tác, tạo điều kiện để Mặt trận hai nƣớc hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2006 và 

những năm sau theo tinh thần Nghị quyết lần thứ VIII Đảng nhân dân cách mạng Lào 

và Nghị quyết Đại hội X Đảng cộng sản Việt Nam; đồng thời thúc đẩy quan hệ Việt 

Nam và Lào lên tầm cao mới. 

 Hội nghị góp phần củng cố, tăng cƣờng tình đoàn kết của hai nƣớc thêm bền 

chặt. 

 Thông tin công tác Mặt trận, số 39, 9-2006 
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Ngày 23-8-2006: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp đoàn Việt kiều có công về thăm quê 

Ngày 23-8, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt đã có buổi tiếp các đại biểu Việt kiều có công với đất nƣớc hiện sinh sống tại 

Lào, Campuchia, Thái Lan về thăm quê. Trong số 19 đại biểu về thăm quê nhiều vị 

từng có những đóng góp to lớn trong 2 cuộc kháng chiến, quyên góp tiền ủng hộ, vận 

động kiều bào ủng hộ kháng chiến, nhiều ngƣời trực tiếp tham gia chiến đấu. Chủ tịch 

Phạm Thế Duyệt ghi nhận những đóng góp của các vị đại biểu đối với sự nghiệp Cách 

mạng của dân tộc, đồng thời thông Báo những thành tựu của đất nƣớc đạt đƣợc trong 

thời gian qua. Chủ tịch cũng bày tỏ mong muốn rằng, các vị tiếp tục phát huy tinh thần 

cách mạng năm xƣa trong dạy bảo con cháu hƣớng về nguồn cội, gìn giữ bản sắc văn 

hóa dân tộc, xây dựng hình ảnh Việt Nam trong con mắt bạn bè. 

 Báo Đại đoàn kết, số 66, ngày 25-8-2006 

 

Ngày 28-8-2006: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ ra Hƣớng dẫn số 32 về tiêu 

chuẩn, bình xét, công nhận danh hiệu “Khu dân cƣ tiên tiến” trong cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ” 

Theo đó, Tiêu chuẩn danh hiệu “Khu dân cƣ tiên tiến” thuộc miền núi, hải đảo, 

vùng sâu, vùng xa bao gồm: Có đời sống kinh tế ổn định và từng bƣớc phát triển; Có 

hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện; Bảo đảm trật tự, kỷ cƣơng, an toàn;  

Có đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh phong phú; Chăm lo giáo dục, sức khỏe – 

dân số, môi trƣờng cảnh quan sạch đẹp; Các thành viên trong hệ thống chính trị và các 

Chi hội, Chi đoàn hoạt động có hiệu quả.  

Tiêu chuẩn danh hiệu “Khu dân cƣ tiên tiến” vùng đồng bằng bao gồm:  Có đời 

sống kinh tế ổn định và từng bƣớc phát triển; Có hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo 

từ thiện;Bảo đảm trật tự, kỷ cƣơng, an toàn; Có đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh 

phong phú; Chăm lo giáo dục, sức khỏe – dân số, môi trƣờng cảnh quan sắc đẹp; Các 

thành viên trong hệ thống chính trị và các Chi hội, Chi đoàn hoạt động có hiệu quả. 

Tiêu chuẩn danh hiệu “Khu dân cƣ tiên tiến” thuộc vùng đô thị bao gồm: Có đời 

sống kinh tế phát triển; Có hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện; Bảo đảm 

trật tự, kỷ cƣơng, an toàn; Có đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh phong phú; Chăm 

lo giáo dục, sức khỏe – dân số, môi trƣờng cảnh quan sạch sẽ; Các thành viên trong hệ 

thống chính trị và Chi hội, Chi đoàn hoạt động có hiệu quả. 

 Thông tin công tác Mặt trận, số 40, 10-2006 
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Ngày 29-8-2006: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tới dự Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri 06 Ủy ban MTTQ tỉnh Hƣng 

Yên 

Sau khi nghe Báo cáo và thảo luận của các đại biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt phát biểu: Kết quả lấy phiếu tín 

nhiệm, giúp cho cấp ủy có thêm điều kiện đánh giá đúng năng lực đội ngũ cán bộ chủ 

chốt cấp xã, thôn qua đó góp phần nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, xây dựng chính 

quyền cơ sở ngày càng vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; nhân dân tin tƣởng 

sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền, khắc phục tình trạng quan lieu và 

đặc biệt là đẩy mạnh công tác chống tham nhũng. Chủ tịch mong rằng: Trên quan điểm 

lấy dân làm gốc, Mặt trận các cấp tỉnh Hƣng Yên cần nắm chắc các bƣớc trong quy 

trình lấy phiếu tín nhiệm; hƣớng dẫn nhân dân cân nhắc bỏ phiếu với tinh thần dân chủ, 

trách nhiệm cao; tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời; tiếp tục kiện toàn các Ban công tác 

Mặt trận ở khu dân cƣ… để ngay trong thời gian tới kịp thời triển khai trên diện rộng. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 39, 9-2006 

 

Ngày 31-8-2006: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp đoàn tăng ni, phật tử chùa Phật Quang 

Tại Hà Nội Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã 

có buổi tiếp đoàn tăng ni, phật tử chùa Phật Quang tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Thƣợng 

tọa Thích Chân Quang làm Trƣởng đoàn. Tại buổi tiếp, Chủ tịch MTTQ Việt Nam 

Phạm Thế Duyệt đánh giá cao vị trí, vai trò của Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp 

đại đoàn kết dân tộc, những hoạt động từ thiện, Chủ tịch mong rằng, tăng, ni, phật tử 

tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phát huy truyền thống yêu nƣớc, gắn bó với dân tộc trong sự 

nghiệp hoằng dƣơng chính pháp và hộ trị đất nƣớc trên con đƣờng phụng sự đạo pháp 

và dân tộc. 

Báo Đại đoàn kết, số 68, ngày 1-9-2006 

Tháng 8-2006: Đoàn cấp cao Mặt trận Đoàn kết và phát triển Campuchia 

thăm và làm việc với MTTQ Việt Nam 

Tại trụ sở MTTQ Việt Nam, Đoàn MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đứng đầu đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu cấp 

cao Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết xây dựng và phát triển Tổ quốc Campuchia 

do ngài Min Khin-Ủy viên Trung ƣơng Đảng nhân dân Cách mạng Campuchia, Phó 

Chủ tịch Thƣờng trực, Tổng thƣ ký làm Trƣởng đoàn.  Sau khi trao đổi, thảo luận, 

cùng hội đàm, hai bên đã ký kết bản ghi nhớ Chƣơng trình hợp tác giữa hai Mặt trận. 

Chƣơng trình hợp tác giữa hai Mặt trận đƣợc kí kết có ý nghĩa góp phần tăng 

thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nƣớc. 

Báo Đại đoàn kết, số 60, ngày 4-8-2006 
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Ngày 19-9-2006: MTTQ Việt Nam tiếp đoàn đại biểu các dân tộc huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa Bình 

Tại trụ sở MTTQ, thay mặt cho 33 đại biểu trong đoàn, ông Bùi Văn Nhƣ, Bí thƣ 

Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Thủy (Hòa Bình) đã Báo cáo khái quát tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng và cho biết: Hoạt động của chính quyền, 

MTTQ và các đoàn thể cò nhiều tiến bộ, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, 

xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả tốt.  

Sau khi nghe các đại biểu phát biểu, Ủy viên Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Vĩnh bày tỏ hoan nghênh những thành tích mà bà con 

trong huyện đạt đƣợc; đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phƣơng thực hiện tốt hơn nữa 

chính sách dân tộc, chủ trƣơng xóa đói giảm nghèo để đời sống đồng bào các dân tộc 

Yên Thủy ngày càng đƣợc nâng cao, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lực lƣợng vũ 

trang trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp mà Đảng, Nhà nƣớc đã trao tặng. 

Báo Đại đoàn kết, số 74, ngày 22-9-2006 

 

Ngày 21-9-2006: Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam thăm Cu Ba 

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch 

kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm làm Trƣởng 

đoàn bắt đầu chuyến thăm Cu Ba. Trong thời gian ở Cu Ba, Đoàn thăm và làm việc với 

Bộ Ngoại giao Cu Ba; gặp lãnh đạo và cán bộ Trung ƣơng Đoàn TNCS Cu Ba; gặp 

Ban Thƣờng vụ Toàn quốc Ủy ban Bảo vệ Cách mạng. Tiếp theo đoàn sẽ đến thăm và 

làm việc tại Mexico và Pháp. 

Báo Đại đoàn kết, số 74, ngày 22-9-2006 

 

Ngày 28-9-2006: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ ra Thông Báo số 96 về kết luận 

của Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQVN về việc tiếp tục nâng cao 

hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì ngƣời nghèo”, quản lý chặt chẽ Quỹ “vì ngƣời 

nghèo” các cấp 

Hội nghị đã nghe Báo cáo và thảo luận về kết quả cuộc vận động “Ngày vì 

ngƣời nghèo” trong 5 năm qua, thống nhất chủ trƣơng tiếp tục thực hiện, nâng cao hiệu 

quả cuộc vận động trong thời gian tới. 

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn cuộc vận động “Ngày vì ngƣời nghèo”, quản lý 

chặt chẽ và sử dụng hiệu quả Quỹ “vì ngƣời nghèo” các cấp, Ban Thƣờng trực Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam yêu cầu Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành 

phố thực hiện tốt các nội dung sau: Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Ngày vì ngƣời 

nghèo”; Tổ chức phát động đợt cao điểm ủng hộ xây dựng Quỹ “vì ngƣời nghèo” và 

xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo phù hợp với thực tế của mỗi địa phƣơng; 
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Phát huy “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cƣ, nâng cao hiệu quả cuộc 

vận động “Ngày vì ngƣời nghèo”; MTTQ các cấp phối hợp thực hiện và giám sát việc 

thực hiện; tiếp tục phát huy vai trò của đoàn thể, cộng đồng, gia đình, dòng họ trong 

việc ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết; phối hợp với Ban thƣờng trực Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam để tổ chức chƣơng trình “Nối vòng tay lớn” vào ngày 31-12-

2006; quản lý chặt chẽ Quỹ “vì ngƣời nghèo” các cấp; thực hiện chế độ Báo cáo 6 

tháng, một năm kết quả cuộc vận động “Ngày vì ngƣời nghèo” cho Ban Thƣờng trực 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 40, 10-2006 

 

Ngày 3-10-2006: Trung ƣơng MTTQ Việt Nam gặp gỡ Đoàn đại biểu Mặt 

trận đoàn kết và phát triển Campuchia 

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê Truyền 

và Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Hội đồng dân tộc Mặt trận đoàn kết và phát triển 

Campuchia Min Khin cùng điểm qua về tổ chức cũng hoạt động của Mặt trận hai quốc 

gia. Hai Phó Chủ tịch đều tự hào về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, gắn bó truyền 

thống giữa Mặt trận với nhân dân hai nƣớc Việt Nam-Campuchia. Bản ghi nhớ 7 điều 

đƣợc ký kết đã là những bƣớc đi đầu tiên trong quá trình hợp tác, giúp đỡ cùng nhau 

phát triển giữa Mặt trận hai nƣớc. Phó Chủ tịch Lê Truyền khẳng định, MTTQ Việt 

Nam sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ truyền thống giữa nhân 

dân hai nƣớc ngày càng tốt đẹp. 

 Báo Đại đoàn kết, số 78, ngày 6-10-2006 

 

Từ ngày 4-10 đến ngày 5-10-2006: MTTQ Việt Nam hội thảo về dân số, gia 

đình và trẻ em  

Trong hai ngày 4 và 5-10-2006, tại thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang, diễn ra Hội 

thảo về dân số gia đình và trẻ em với những ngƣời có uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số các tỉnh miền núi phía Bắc do Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam tổ chức.  

Phát biểu tại Hội thảo, Ủy viên Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Lê Bá Trình khẳng định: Để làm tốt với công tác này, đội ngũ cộng tác viên, thôn 

tin viên ở cơ sở giữ vai trò chủ lực trong việc đƣa các nghị quyết, chủ trƣơng, chính 

sách của Đảng và Nhà nƣớc đến với ngƣời dân. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân số 

phải đƣợc bồi dƣỡng, đào tạo để nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động về dân số, 

gia đình và trẻ em. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần tăng cƣờng phát huy vai trò của 

mình và coi công tác dân số kế hoạch hóa gia đình là một trong những nhiệm vụ trọng 

tâm để xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội. 

Báo Đại đoàn kết, số 78, ngày 6-10-2006 
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Ngày 16-10-2006: MTTQ Việt Nam với Ngày vì ngƣời nghèo 

Ngày 16-10, Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Ban 

vận động “Ngày vì ngƣời nghèo” Trung ƣơng phối hợp tổ chức Lễ phát động ngày “Vì 

ngƣời nghèo”. Tại buổi lễ, MTTQ thành phố Hồ Chí Minh (địa phƣơng thứ 17) đã 

đƣợc nhận Bằng ghi công hoàn thành chƣơng trình xây dựng nhà Đại đoàn kết, xóa 

xong nhà ở dột nát cho ngƣời nghèo. 

 Tiếp đến ngày 17-10, Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ 

các cấp đã tổ chức thực hiện Tháng cao điểm “Ngày vì ngƣời nghèo” năm 2006 (17-

10-2006-18-11-2006 bằng nhiều hình thức phong phú, phấn đấu vận động mỗi khu dân 

cƣ xây dựng ít nhất 01 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo 

Thông tin công tác Mặt trận, số 41, 11-2006 

 

Ngày 26-10-2006: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ ra Hƣớng dẫn số 34 về tổ chức 

“Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cƣ, kỷ niệm 76 năm ngày thành 

lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 

Theo đó, bản hƣớng dẫn quy định; tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 

tộc” ở khu dân cƣ do Ban công tác mặt trận chủ trì; nội dung tuyên truyền về lịch sử, 

truyền thống vẻ vang và những đóng góp quan trọng của Mặt trận Dân tộc Thống nhất 

Việt Namtrong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với 

tuyên truyền về thành tựu của công cuộc đổi mới đất nƣớc, ở địa phƣơng, cơ sở, khu 

dân cƣ; đánh giá kết quả và bàn những biện pháp thực hiện 6 nội dung cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ”; biểu dƣơng những tập 

thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nƣớc và thực hiện tốt 

các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu 

dân cƣ” năm 2006, phát động thi đua và đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2007; tổ 

chức các hoạt động thiết thực nhƣ: trao nhà “Tình nghĩa”, nhà “Đại đoàn kết”, thăm và 

tặng quà các gia đình chính sách, những cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ mặt trận 

các thời kỳ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn v.v… 

Thông tin công tác Mặt trận, số 40, 10-2006 

 

Ngày 2-11-2006: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tiếp đoàn Hiệp hội 

Thông công ngũ tuần Thế giới 

Tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê Truyền đã 

tiếp đoàn Hiệp hội Thông công ngũ tuần Thế giới do Mục sƣ Johnny Russell Turney, 

đại diện Hiệp hội Thông công ngũ tuần thế giới, Giám đốc trông coi vùng châu Á-Thái 

Bình Dƣơng làm Trƣởng đoàn. 

Phó Chủ tịch Lê Truyền đã giới thiệu với các mục sƣ trong đoàn về tình hình phát 

triển kinh tế, xã hội Việt Nam trong thời gian qua và khẳng định chính sách nhất quán, 
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tôn trọng tự do tín ngƣỡng, tôn giáo của Nhà nƣớc Việt Nam. MTTQ Việt Nam là một 

liên minh chính trị, luôn chăm lo sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, trong đó có đoàn kết 

tôn giáo. Phó Chủ tịch mong muốn: Thời gian tới, đồng bào các tôn giáo trong nƣớc và 

nƣớc ngoài cần đoàn kết hơn nữa, vƣợt mọi khó khăn, cùng nhau phát triển kinh tế xã 

hội, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trƣờng quốc tế. 

Báo Đại đoàn kết, số 86, ngày 3-11-2006 

 

Từ ngày 5-11 đến ngày 12-11-2006: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Phạm Thế Duyệt thăm hữu nghị Trung Quốc 

Nhận lời mời của Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Giả Khánh Lâm, từ 5 đến 12-

11, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt cùng đoàn cán bộ 

cao cấp của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã thăm hữu nghị Trung Quốc. 

Ngoài việc tăng cƣờng tình đoàn kết hữu nghị giữa hai Mặt trận và nhân dân hai 

nƣớc Việt Nam-Trung Quốc, chuyến thăm còn là dịp để các cán bộ cấp cao MTTQ 

Việt Nam tiếp cận với “quyết nghị” trong công tác của Chính hiệp Trung Quốc. Buổi 

hội kiến với Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Giả Khánh Lâm và những buổi hội đàm 

với lãnh đạo Chính hiệp Bắc Kinh, Thẩm Dƣơng, Côn Minh sẽ là những kinh nghiệm 

quý báu, bổ ích góp phần đổi mới hoạt động, công tác Mặt trận của Việt Nam. Qua đó, 

tình đoàn kết của hai nƣớc càng đƣợc củng cố thêm. 

Báo Đại đoàn kết, số 87, ngày 7-11-2006 

 

Ngày 21-11-2006: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ tiếp đoàn cán bộ Ủy ban Bà 

mẹ trẻ em Lào 

Trƣởng Ban Thƣ ký Ủy ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Lào Chandy Pankeo đã dẫn 

đầu đoàn Đoàn cán bộ Ủy ban Bà mẹ trẻ em Lào đã đến thăm và làm việc với Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Thay mặt Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Ủy viên Trƣờng trực Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình Báo cáo một số thành tựu và kinh nghiệm 

trong công tác dân số, gia đình và trẻ em của MTTQ Việt Nam. Mặt trận đã tuyên 

truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện lồng ghép công tác dân số, gia đình 

và trẻ em với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân 

cƣ”. Những hoạt động này đã đƣợc các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân 

nhiệt tình hƣởng ứng. Trƣởng Ban Chandy Pankeo đánh giá cao các hoạt động của 

MTTQ Việt Nam trong lĩnh vực này.  

Báo Đại đoàn kết, số 92, ngày 24-11-2006 
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Ngày 1-12-2006: Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam kêu 

gọi toàn dân tham gia phòng, chống HIV-AIDS 

Tại buổi mít tinh, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt đã đọc lời kêu gọi toàn dân tham gia phòng, chống HIV-AIDS của Đoàn Chủ 

tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. Lời kêu gọi toàn dân hãy đoàn kết một 

lòng, giữ vững quyết tâm ngăn chặn HIV-AIDS, tạo ra sự nghiệp chuyển biến mạnh 

mẽ về nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền, Ủy 

ban Mặt trận, các đoàn thể xã hội và của mọi ngƣời dân đối với nhiệm vụ phòng, chống 

HIV-AIDS ở Việt Nam để cùng hƣớng tới mục tiêu chung là: Quyết tâm không để 

HIV-AIDS lây lan thành đại dịch ở nƣớc ta. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam đã thông qua chƣơng trình phối hợp, thống nhất hành động của MTTQ Việt 

Nam về đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống HIV-AIDS với các nhiệm vụ và 

giải pháp cụ thể để Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên vận động hội 

viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực, có hiệu quả vào công tác này. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 43, 1-2007 

 

Ngày 4-12- 2006: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Thông tƣ liên 

tịch số 04 về việc giám sát đầu tƣ của cộng đồng 

Bản Thông tƣ 04 có 5 phần, gồm: Phạm vi, đối tƣợng, chủ thể, nội dung và 

phƣơng pháp thực hiện giám sát đầu tƣ cộng đồng; Ban giám sát đầu tƣ của cộng đồng; 

Trách nhiệm trong thực hiện giám sát đầu tƣ của cộng đồng; Kinh phí hỗ trợ giám sát 

đầu tƣ của cộng đồng; Kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tƣ của cộng đồng và Trách nhiệm 

trong thực hiện giám sát đầu tƣ của cộng đồng. 

Trong đó có quy định về Chủ thể tổ chức giám sát đầu tƣ của cộng đồng. Ban 

thanh tra nhân dân đứng ra tổ chức thực hiện giám sát đầu tƣ của cộng đồng nếu thực tế 

đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau đây: Có đủ số thành viên cần thiết để tổ chức thực 

hiện giám sát đầu tƣ của cộng đồng trên địa bàn xã và các thành viên này phải đáp ứng 

các yêu cầu quy định; Ban thanh tra nhân dân có văn bản chính thức gửi Ủy ban 

MTTQ xã khẳng định đồng ý đứng ra tổ chức thực hiện giám sát đầu tƣ của cộng đồng 

trên địa bàn xã theo quy định của Thông tƣ. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 43, 1-2007 

 

Ngày 16-12-2006: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tiếp đoàn đại biểu 

Ban chống tham nhũng Campuchia 

Tại buổi tiếp, Ủy viên Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Trần 

Đình Phùng đã thông Báo những nội dung cơ bản về tình hình thực hiện chống tham 

nhũng trong hệ thống MTTQ các cấp.  Trƣởng ban Dân chủ pháp luật Trần Ngọc Nhân 

đã Báo cáo những nội dung cụ thể, các kinh nghiệm rút ra của MTTQ Trung ƣơng và 
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các cấp trong việc thực hiện những mục tiêu quan trọng trong công cuộc phòng chống 

tham nhũng của Chính phủ, MTTQ Việt Nam thời gian qua cùng những giải pháp 

trong thời gian tới. 

Báo Đại đoàn kết, số 98, ngày 15-12-2006 

 

Ngày 16-12-2006: Phó Chủ tịch Đỗ Duy Thƣờng thăm Tòa Giám mục Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai 

Phó Chủ tịch Đỗ Duy Thƣờng gửi lời chúc mừng của Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đến giám mục giáo phận, các tu sĩ và toàn thể 

giáo dân nhân lễ Chúa giáng sinh. MTTQ Việt Nam ghi nhận những đóng góp to lớn 

của giám mục, tu sĩ và bà con tín hữu Ki tô hƣởng ứng tích cực cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ” và cuộc vận động “Ngày vì 

ngƣời nghèo”. 

Giám mục Nguyễn Chu Trinh cảm ơn sự quan tâm của MTTQ Việt Nam và hứa 

sẽ cùng các linh mục, tu sĩ các đồng tu dẫn dắt công đoàn dân Chúa ngày càng  đóng 

góp vào sự phát triển của đất nƣớc thể hiện đúng tinh thần “Tốt đời đẹp đạo”. 

Báo Đại đoàn kết, số 100, ngày 22-12-2006 

 

Từ ngày 19-12 đến ngày 20-12-2006: MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo 

Dân số - Gia đình trẻ em  

Trong 2 ngày, từ ngày 19 đến ngày 20-12-2006, tại thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa, Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội 

thảo công tác tuyên truyền thông dân số, gia đình và trẻ em với các vị chức sắc tôn giáo 

các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận và Bình Thuận thuộc khu vực Nam Trung 

Bộ nhằm trao đổi kinh nghiệm lồng ghép công tác truyền thông dân số, gia đình và trẻ 

em và chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ”. 

Phát biểu, Ủy viên Ban thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê 

Bá Trình khẳng định vai trò của các vị chức sắc tôn giáo và những ngƣời có uy tín 

trong các xứ họ đạo đối với chƣơng trình dân số phát triển và chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng ở các vùng có đồng bào dân tộc thiểu số. 

(Báo Thông tin công tác Mặt trận, số 43, 1-2007 

 

Ngày 21-12-2006: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tới thăm Tổng giáo mục thành phố Hồ Chí Minh 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ VIệt Nam Phạm Thế Duyệt tới thăm và chúc 

mừng giáo Hồng y Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Giáo hội thành phố Hồ Chí Minh 

nhân dịp Giáng sinh 2006. Tại buổi gặp, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt 
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đã gửi lời chúc mừng tới tất cả các họ đạo, bà con giáo hội một mùa Giáng sinh an 

lành, hạnh phúc, ấm lòng ngƣời và trần đầy hồng an Thiên chúa. Chủ tịch ghi nhận 

những đóng góp to lớn của đồng bào giáo dân trong sự nghiệp xây dựng đất nƣớc, đặc 

biệt là trong hai phong trào lớn do Mặt trận phát động, đó là: Cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ” và “Ngày vì ngƣời nghèo”. 

Giáo Hồng y cũng bày tỉ sự cảm ơn sâu sắc tới chính quyền, Mặt trận trong thời 

gian qua tạo nhiều điều kiện chăm lo cho bà con tôn giáo có cuộc sống ám no, hạnh 

phúc, cùng nhau xây dựng và phát triển đất nƣớc. 

 Báo Đại đoàn kết, số 100, ngày 22-12-2006 

 

Ngày 22-12-2006: MTTQ Việt Nam tiếp đoàn đại biểu Chính hiệp thành phố 

Bắc Kinh 

Tại Hà Nội, thay mặt Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê Truyền tiếp đoàn đại biểu Chính Hiệp thành phố Bắc 

Kinh (Trung Quốc) Mãn Vận Lai làm trƣởng đoàn, thăm và làm việc tại Hà Nội. Phó 

Chủ tịch Lê Truyền giới thiệu với các đại biểu về hoạt động của MTTQ Việt Nam 

trong thời gian qua, những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức các cuộc vận động, các 

phong trào thi đua yêu nƣớc. 

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Mãn Vận Lai mong rằng mối quan hệ giữa Việt Nam 

và Trung Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp. Bài học về phát huy tinh thần đại đoàn kết 

toàn dân tộc và thực hiện phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam sẽ là kinh nghiệm quý 

cho Chính hiệp nhân dân Trung Quốc. 

 Báo Đại đoàn kết, số 101, ngày 26-12-2006 
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NĂM 2007 

 

Ngày 11-1-2007: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp Đại sứ Israel 

Tại buổi tiếp ở trụ sở MTTQ, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phạm Thế Duyệt hoan nghênh sự giúp đỡ của các bạn Israel. Nhất là trong những năm 

gần đây, Israel đã có nhiều hoạt động từ thiện giúp đỡ ngƣời nghèo tại Việt Nam. Một 

trong những dự án điển hình là chƣơng trình khám bệnh giúp đỡ ngƣời nghèo năm 

2006. Chủ tịch Phạm Thế Duyệt mong rằng Israel tiếp tục có những chƣơng trình từ 

thiện giúp những vùng khó khăn của Việt Nam. Chủ tịch và ngài Đại sứ bày tỏ hy vọng 

quan hệ giữa Việt Nam và Israel sẽ phát triển tốt đẹp hơn nữa trong thời gian tới. 

Báo Đại đoàn kết, số 6, ngày 12-1-2007 

 

Từ ngày 15-1 đến ngày 16-1-2007: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Phạm Thế Duyệt thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn 

Trong hai ngày 15 và 16-1, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm 

Thế Duyệt có buổi thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn. Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Bắc 

Kạn Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, về các hoạt động của MTTQ tỉnh 

trong năm qua, Chủ tịch Phạm thế Duyệt biểu dƣơng những thành tích mà tỉnh Bắc 

Kạn đã đạt đƣợc trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền, Mặt 

trận chú trọng tập hợp các tổ chức thành viên cùng tham gia vận động các tầng lớp 

nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đƣa tỉnh Bắc Kạn phát triển. 

Báo Đại đoàn kết, số 8, ngày 17-1-2007 

 

Ngày 17-1-2007: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Đài Truyền hình 

Việt Nam họp đáng giá kết quả tuyên truyền vận động ủng hộ “Quỹ vì ngƣời 

nghèo” và kết quả thực hiện chƣơng trình “Nối vòng tay lớn” 2006 

Tại cuộc họp, các đại biểu khẳng định: Đài Truyền hình Việt Nam đã tập trung 

tuyên truyền có hiệu quả cho quá trình triển khai, tổ chức thực hiện cuộc vận động mà 

đặc biệt là cho quá trình xây dựng quỹ “Vì ngƣời nghèo”. Thông qua các chƣơng trình 

“nối vòng tay lớn” tối 31-12 hằng năm, các chuyên đề, thông tin thời sự trên VTV1, 

VTV4 và chuyên mục “vì ngƣời nghèo” trên kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt 

Nam đã giúp hàng triệu kán giả hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động 

“Ngày vì ngƣời nghèo” và mục đích, ý nghĩa của quỹ “Vì ngƣời nghèo” trong đó hỗ trợ 

và tiếp sức cho ngƣời nghèo có điều kiện sống tố hơn để vƣơn lên thoát nghèo bền 

vững. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 44, 2-2007 
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Ngày 21-1-2007: Kiểm điểm việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa 

Chính phủ và Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Tại văn phòng Chính phủ, Thủ tƣớng Nguyễn Tấn Dũng cùng các thành viên 

Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt cùng 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã có cuộc họp làm việc, kiểm 

điểm việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam 

năm 2006.  

Hội nghị đã thống nhất trọng tâm công tác phối hợp năm 2007. Phó chủ tịch 

kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã trình bày dự thảo Báo cáo 

đánh giá kết quả phối hợp năm 2006. Hầu hết đại biểu dự hội nghị đã phát biểu, tham 

gia ý kiến và thống nhất đánh giá kết quả đạt đƣợc trong năm 2006 các nội dung nhƣ 

sau:Củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Đẩy mạnh phong trào thi đua 

yêu nƣớc thể hiện các chƣơng trình công tác của Chính phủ; Phát huy quyền làm chủ 

của nhân dân và Phối hợp trong xây dựng pháp luật. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 44, 2-2007 

 

Ngày 23- 1- 2007: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Thông tri số 24 

về việc MTTQVN tham gia cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XII 

Nội dung Thông tri chỉ rõ công tác mặt trận trong bầu cử:  

1. Ban thƣờng trực ủy ban MTTQ tham gia với Thƣờng trực Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân cùng cấp để thành lập Ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh, Ban bầu cử ở đơn vị 

bầu cử và tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu. Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ, đại diện 

lãnh đạo của đoàn thể chính trị - xã hội cử đại diện tham gia các tổ chức phụ trách bầu 

cử. 

2. Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ cấp tỉnh triệu tập và chủ trì các 

bƣớc của quy trình hiệp thƣơng để lựa chọn và giới thiệu ngƣời ra ứng cử đại biểu 

quốc hội. 

3. Ban thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ xã, phƣờng, thị trấn chủ trì phối 

hợp với ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức hội nghị cử tri ở thôn, xóm, ấp, buôn, tổ dân 

phố để lấy ý kiến nhận xét đối với ngƣời ứng cử cƣ trú thƣờng xuyên tại địa phƣơng.   

4. Ban thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ƣơng phối hợp với chính quyền cùng cấp chỉ đạo và hƣớng dẫn Ban Thƣờng trực Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chủ trì phối hợp với 

UBND cùng cấp tổ chức các hội nghị cử tri, để những ngƣời ứng cử gặp gỡ tiếp xúc 

với cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử. 

5. Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ các cấp phối hợp với các tổ 

chức thành viên cùng cấp trong MTTQ giám sát quá trình tổ chức thực hiện cuộc bầu 

cử đảm bảo thực sự dân chủ và đúng pháp luật. 
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6. Ủy ban MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên trong MTTQ, UBND. 

HĐND trong công tác tuyên truyền bẩu cử tạo nên không khí ngày bầu cử là ngày hội 

của toàn dân. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 44, 2-2007 

 

Ngày 25-1-2007: Chủ tịch nƣớc CHXHCN Việt Nam Nguyễn Minh Triết và 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam kiểm điểm quy chế phối hợp 

công tác năm 2006 

Tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nƣớc CHXHCN Việt Nam Nguyễn Minh Triết và 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt dẫn đầu đã có buổi làm việc, kiểm điểm việc thực 

hiện quy chế phối hợp công tác năm 2006, thống nhất những trọng tâm phối hợp công 

tác năm 2007.  

Phát biểu với hội nghị, Chủ tịch nƣớc Nguyễn Minh Triết đã đánh giá cao kết 

quả công tác của MTTQ Việt Nam, đồng tình với Báo cáo đánh giá thực hiện quy chế 

phối hợp 2006, đồng thời đề xuất việc “Nâng tầm phối hợp giữa Chủ tịch nƣớc và 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam nhằm huy động đƣợc ngày càng 

nhiều nhân tài, trí tuệ để xây dựng và phát triển đất nƣớc”, về nhiệm vụ phối hợp trong 

năm 2007 Chủ tịch nƣớc đề nghị tập trung vào việc khơi dậy và phát huy những tấm 

gƣơng, ngƣời tốt, việc tốt; tiếp tục làm tốt việc bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh ở cơ 

sở; tổ chức tốt bầu cử quốc hội khóa XII; mở rộng đối ngoại nhân dân; tiếp tục chăm lo 

cho những ngƣời nghèo; phát huy vai trò của mặt trận trong đón bắt thời cơ, hạn chế 

khó khăn thách thức khi Việt Nam đã là thành viên của WTO; Chủ tịch nƣớc sẽ phối 

hợp thƣờng xuyên và chặt chẽ với mặt trận có định kỳ làm việc và lắng nghe các ý kiến 

tâm huyết vì dân, vì nƣớc và sẽ có những ý kiến góp ý thẳng thắn với mặt trận để cùng 

MTTQ Việt Nam xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc thật sự vững mạnh và bền vững. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 44, 2-2007 

 

Ngày 26-1-2007: Hội nghị sơ kết công tác giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội năm 2006 

Các nội dung công tác đã đƣợc hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp 

giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Ủy ban Thƣờng vụ 

Quốc hội gồm: Phối hợp trong xây dựng luật, pháp lệnh và thực hiện pháp luật; trong 

hoạt động giám sát; trong tổ chức, tiếp xúc giữa đại biểu quốc hội với cử tri và nhân 

dân với quốc hội. 

Về trọng tâm công tác phối hợp 2007, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã xác định: Tiếp tục 

xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội và 
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Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phối hợp chặt chẽ trong việc 

chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử quốc hội khóa XII; Phối hợp xây dựng chính sách, 

pháp luật và Phối hợp nâng cao chất lƣợng hoạt động tiếp xúc cử tri. 

Qua sự phối hợp giữa MTTQ và Quốc hội, các hoạt động của MTTQ Việt Nam 

gắn với thực tiễn và đạt hiệu quả hơn. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 44, 2-2007 

 

Ngày 28-1-2007: Đoàn cán bộ cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

thăm và làm việc tại tỉnh Bình Dƣơng 

Đoàn do Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt làm 

Trƣởng đoàn. Sau khi nghe Chủ tịch MTTQ tỉnh Bình Dƣơng báo cáo về tình hình 

kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, tình hình khối đại đoàn kết dân tộc và công tác Mặt 

trận tỉnh; nghe Báo cáo tình hình giai cấp công nhân, nghe nguyện vọng của nông dân, 

cựu chiến binh… Chủ tịch đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và 

Mặt trận tỉnh Bình Dƣơng đạt đƣợc; đồng thời cũng tiếp thu những kiến nghị của lãnh 

đạo tỉnh. Chiều cùng ngày, Đoàn đã đi thăm khu du lịch văn hóa lịch sử Đại Nam. 

Báo Đại đoàn kết, số 14, ngày 31-1-2007 

 

Từ ngày 29-1 đến ngày 31-1- 2007: Hội nghị lần thứ tƣ Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam (khóa VI) 

Hội nghị lần thứ tƣ Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam khóa VI đã họp trong 

các ngày 29, 30 và 31-1-2007 tại thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt và các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam chủ trì hội nghị. 

Hội nghị đã nghe Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Báo cáo 

về tình hình công tác mặt trận năm 2006 và Chƣơng trình phối hợp, thống nhất hành 

động của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam năm 2007. 

Tại Hội nghị, Ban thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Báo cáo 

kết quả thực hiện thông tri số 06-TT-MTTW về việc “Lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ 

tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã và Trƣởng thôn”; Báo cáo kết quả triển khai quy 

chế MTTQ Việt Nam giám sát cán bộ, công chức và đảng viên ở khu dân cƣ tại 5 tỉnh, 

thành phố; Báo cáo một số nội dung công tác mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu 

quốc hội khóa XII; Báo cáo về  việc thay đổi nhân sự ủy viên ủy ban, ủy viên Đoàn 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam khóa VI; công bố các quyết định khen 

thƣởng. Hội nghị đã thảo luận các Báo cáo trên. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 44, 2-2007 
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Ngày 5-2-2007: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tới thăm, tặng quà trẻ mồ côi, ngƣời già tại chùa Bồ Đề 

Cùng đi với Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt nam Phạm thế Duyệt có 

Chủ tịch Hội Bảo trợ ngƣời tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Mỹ. Chủ 

tịch ân cần thăm hỏi sức khỏe các cụ già, tặng quà các cháu bé khuyết tật, mồ côi và 

đánh giá cao việc làm từ thiện của các sƣ, sãi chùa Bồ Đề. Chủ tịch cho rằng, tấm lòng 

của các sƣ sãi, các mẹ đối với trẻ mồ côi, ngƣời khuyết tật, ngƣời già cô đơn đã khẳng 

định vị thế của ngƣời phụ nữ Việt Nam và là tấm gƣơng sáng để xã hội noi theo. 

Báo Đại đoàn kết, số 17, ngày 7-2-2007 

 

Ngày 5-2-2007: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tiếp Giám mục giáo phận Thái Bình Nguyễn Văn Sang 

Tại buổi tiếp, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

đánh giá cao vai trò của Giám mục Nguyễn Văn Sang trong việc vận động giáo dân 

Thái Bình thực hiện đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách của Đảng, Nhà nƣớc và hƣởng 

ứng tích cực các phong trào, cac cuộc vận động của Mặt trận. Phó Chủ tịch Huỳnh 

Đảm cũng mong Giám mục tiếp tục động viên đồng bào giáo dân đóng góp, xây dựng 

quê hƣơng, đất nƣớc. 

Giám mục Nguyễn Văn Sang bày tỏ việc đƣợc Nhà nƣớc, Mặt trận tặng Huân 

chƣơng Đại đoàn kết đã đem lại nguồn phấn khởi cho các linh mục, chức sắc và giáo 

dân giáo phận Thái Bình. Với cƣơng vị của mình, Giám mục sẽ tiếp tục vận động đồng 

bào giáo dân hang hái sản xuất, tăng cƣờng đoàn kết và tich cực tham gia các phong 

trào thi đua yêu nƣớc, các cuộc vận động của Mặt trận. 

Báo Đại đoàn kết, số 17, ngày 7-2-2007 

 

Ngày 6-2-2007: Toà Giám mục Hà Nội đến chúc tết MTTQ Việt Nam 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt tiếp Đoàn. Đoàn 

do Giám mục Ngô Quang Kiệt là Trƣởng đoàn. 

Chủ tịch cảm ơn và chúc Ngài Giám mục, các chức sắc, bà con Công giáo một 

năm mới an khang, thịnh vƣợng. Chủ tịch đánh giá cao việc Tòa Giám mục, các chức 

sắc đã vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trƣơng, chính sách của Nhà 

nƣớc. Chủ tịch mong rằng, Tòa Giám mục, các chức sắc tiếp tục phát huy, đóng góp 

xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đề cao tinh thần cảnh giác với âm mƣu của kẻ địch 

nhằm chia rẽ đoàn kết dân tộc.  

Báo Đại đoàn kết, số 17, ngày 7-2-2007 
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Ngày 8-2-2007: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tiếp Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

Tại buổi gặp, Hòa thƣợng Thích Thanh Tứ-Trƣởng đoàn cảm ơn tình cảm của 

MTTQ Việt Nam dành cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và thông báo tình hình của 

Giáo hội Phật giáo. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam xây dựng 

khối đại đoàn kết Dân tộc và mong rằng Giáo hội Phật giáo tiếp tục tích cực tham gia 

các phong trào do MTTQ phát động. 

Báo Đại đoàn kết, số 17, ngày 7-2-2007 

 

Ngày 22- 2- 2007: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Hƣớng dẫn số 

42 tuyên truyền về nhiệm vụ của MTTQVN tham gia bầu cử đại biểu quốc hội 

khóa XII  

Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung: 

1. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và quy trình thực hiện cuộc bầu cử: Nghị 

quyết, chỉ thị, thông tri hƣớng dẫn của Đảng, Nhà nƣớc, MTTQ Việt Nam; các văn bản 

của Ủy ban Thƣờng vụ quốc hội, hội đồng bầu cử và của Ban Thƣờng trực Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phục vụ cuộc bầu cử. 

2. Tuyên truyền về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức và hoạt động của 

Quốc hội nƣớc ta theo pháp luật quy định, đặc biệt là chức năng quyết định và giám sát 

nhiệm vụ xây dựng đất nƣớc trong thời kỳ hội nhập với thế giới. Tuyên truyền về tiêu 

chuẩn của đại biểu quốc hội, về quyền bầu cử và ứng cử của công dân, về các nguyên 

tắc bầu cử… 

3. Tuyên truyền về vai trò và nhiệm vụ Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

các cấp tham gia công tác bầu cử thông qua các bƣớc hiệp thƣơng lựa chọn ngƣời ra 

ứng cử, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử, công tác giám sát 

việc thực hiện luật bầu cử quốc hội từ trung ƣơng đến các địa bàn dân cƣ. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 45, 3-2007 

 

Ngày 23-2-2007: Đoàn Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức Hội 

nghị hiệp thƣơng lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII 

Tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội 

nghị hiệp thƣơng lần thứ nhất nhằm thảo thuận về cơ cấu, thành phần và số lƣợng 

ngƣời ứng cử đại biểu Quốc hội khóa tới.  

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm 

Thế Duyệt nhấn mạnh: Qua các bƣớc hiệp thƣơng, MTTQ phải lựa chọn, giới thiệu 

đƣợc những ngƣời đủ tiêu chuẩn ra ứng cử. Đây là khâu rất quan trọng để lập danh 
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sách những ngƣời ứng cử đại biểu quốc hội vừa bảo đảm cả số lƣợng, chất lƣợng, vừa 

thể hiện đƣợc cơ cấu, thành phần đại diện cho trí tuệ của khối đại đoàn kết toàn dân. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 45, 3-2007 

 

Ngày 6-3-2007: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phối hợp tổ chức các 

hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện đến năm 2010. 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam làm việc 

với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, 

nhân đạo từ thiện đến năm 2010. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phạm Thế Duyệt đánh giá cao những tiến bộ vƣợt bậc trong những năm qua của Tập 

đoàn Dầu khí Việt Nam đã có những đóng góp nguồn lực đáng kể gần 30% tổng thu 

ngân sách Nhà nƣớc. Chủ tịch ghi nhận tấm lòng hảo tâm, sự đóng góp chí tình của 

toàn thể cán bộ, công nhân viên trong ngành dầu khí trong những năm qua trong công 

tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, giúp đỡ đồng bào nghèo, đồng bào bị thiệt hại 

do bão lụt, thiên tai góp phần chia sẻ khó khăn, mang lại niềm vui hạnh phúc cho đồng 

bào. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 45, 3-2007 

 

Ngày 29- 3-2007: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra công văn số 2038 

về công tác vận động bầu cử 

Theo đó, công văn hƣớng dẫn một số điểm nhƣ sau: 

- Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng chủ trì 

phối hợp với ủy ban nhân dân cùng cấp xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị tiếp 

xúc cử tri để những ngƣời ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử. 

- Trƣớc khi tổ chức các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cần có sự chuẩn bị tốt về địa điểm 

và thông Báo trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng ở khu vực tổ chức hội nghị để 

đông đảo cử tri có điều kiện đến dự, tránh tình trạng chỉ mời một số “cử tri đại diện”. 

Về hình thức địa điểm họp cần trang trọng, trên phông có ma két “Hội nghị gặp gỡ, 

tiếp xúc giữa cử tri với những ngƣời ứng cử đại biểu quốc hội khóa XII”. 

- Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ cấp huyện chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân 

dân cùng cấp ở đơn vị bầu cử tổ chức và chủ tọa hội nghị cử tri. 

- Trong quá trình điều hành hội nghị cần chú ý bảo đảm không khí dân chủ, cởi 

mở; tránh gò ép nhƣng cũng không vƣợt ra ngoài mục đích yêu cầu của hội nghị gặp 

gỡ, tiếp xúc. 

- Thông Báo sớm cho những ngƣời ứng cử của Trung ƣơng và địa phƣơng về 

thời gian, các địa điểm gặp gỡ, tiếp xúc, số điện thoại cần liên lạc. 
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- Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh phối hợp với Ủy ban cùng 

cấp tổ chức hội nghị với những ngƣời ứng cử ở địa phƣơng để Ủy ban nhân dân cùng 

cấp giới thiệu những nội dung cơ bản. 

- Việc tổ chức hội nghị cử tri để những ngƣời ứng cử đại biểu quốc hội thực 

hiện quyền vận động bầu cử đƣợc bắt đầu từ ngày 03-5-2007 đến ngày 16-5-2007. 

- Sau khi tổ chức xong các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa ngƣời ứng cử và cử tri, 

ban thƣờng trực ủy ban MTTQ tỉnh, thành phố gửi ngay Báo cáo tổng hợp. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 46, 4-2007 

 Báo Đại đoàn kết, số 36, ngày 2-4-2007 

 

Ngày 3-4-2007: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tiếp đoàn đại biểu Ủy ban hòa bình và đoàn kết Lào 

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị lâu đời giữa hai nƣớc Việt Nam-Lào luôn đƣợc 

tăng cƣờng và bền vững. Tổng thƣ kí đã thông Báo với Đoàn về những thành tựu phát 

triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, về vai trò và kinh nghiệm hoạt động của MTTQ 

Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế. Những năm qua, MTTQ Việt Nam đã làm 

tốt vai trò tập hợp nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân trong việc xây dựng Đảng, 

xây dựng chính quyền, mở rộng đối ngoại nhân dân và phát triển đất nƣớc. 

Báo Đại đoàn kết, số 37, ngày 4-4-2007 

 

Ngày 20-4-2007: MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ phát động “Tuần lễ an toàn 

giao thông đƣờng bộ toàn cầu lần thứ nhất” 

Tiếp tục hƣởng ứng và tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia đảm 

bảo an toàn giao thông”, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tích cực tham gia 

công tác tuyên truyền, vận động tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức chấp hành quy định 

về đảm bảo trật tự và an toàn giao thông. 

“Tuần lễ an toàn giao thông đƣờng bộ toàn cầu lần thứ nhất” do MTTQ Việt Nam 

tổ chức diễn ra từ ngày 23 đến ngày 29-4. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Phạm Thế Duyệt cũng tham dự Lễ phát động. 

Báo Đại đoàn kết, số 45, ngày 23-4-2007 

 

Ngày 15-5-2007: MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị bàn việc thực hiện triển 

khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh” 

Tại Hà Nội, Hội nghị tổ chức trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên. 

Tham dự Hội nghị có Bí thƣ Trung ƣơng Đảng, Trƣởng ban Tuyên giáo Trung ƣơng, 

Phó Ban chỉ đạo Trung ƣơng cuộc vận động Tô Huy Rứa và đại diện 44 tổ chức thành 
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viên. Hội nghị cùng thảo luận các phƣơng án để Cuộc vận động đạt đƣợc hiệu quả và 

đi đến thống nhất cách triển khai cuộc vận động. 

Báo Đại đoàn kết, số 55, ngày 16-5-2007 

 

Ngày 15-5-2007: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Hƣớng dẫn số 47 

về một số nội dung Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố tham gia phối hợp, tạo 

điều kiện để Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đại hội 

Theo đó, bản hƣớng dẫn quy định: Chủ động phối hợp với các cơ quan chức 

năng của chính quyền phối hợp, hƣớng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện cho Ban Trị sự 

Phật giáo các tỉnh, thành phố tổ chức tốt đại hội đại biểu Phật giáo; Ban Thƣờng trực 

Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố cần chủ động có kế hoạch làm việc với Ban Trị sự 

tỉnh, Thành hội Phật giáo về các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội; Phối hợp, giúp đỡ 

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành xây dựng Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 

qua (2001-2007, đề ra chƣơng trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ mới (2007-2012) và 

thảo luận, đóng góp ý kiến tu sửa, bổ sung Hiến chƣơng Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

phù hợp với pháp lệnh tín ngƣỡng, tôn giáo; Chủ động phối hợp với các cơ quan thông 

tin đại chúng ở Trung ƣơng và địa phƣơng đƣa tin động viên, biểu dƣơng những thành 

tựu Phật sự và Thế sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Phật giáo các 

tỉnh, thành phố trong nhiệm kỳ qua. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 48, 6-2007 

 

Ngày 31-5-2007: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tới dự Lễ Phật đản  

Tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở Sóc Sơn, Thủ đô Hà Nội, Trung ƣơng Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam đã long trọng kỷ niệm ngày Đản sinh của đức Bổn sƣ Thích Ca 

Mâu Ni Phật; Chủ tịch nƣớc CHXHCN Việt Nam Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt cùng đông đảo các vị Chƣ tôn Hòa 

thƣợng, Thƣợng tọa, Ni trƣởng, Ni sƣ và đồng bào phật tử Phật giáo Việt Nam, một số 

kiều bào Việt Nam ở nƣớc ngoài đã đến dự. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Phạm Thế Duyệt 

khẳng định: Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ khi thành lập đến nay đã có nhiều hoạt 

động làm sáng rõ vị thế, vai trò của Phật giáo Việt Nam trong lòng dân tộc, luôn phát 

huy truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, đã có đóng góp xứng đáng trong các 

cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc cũng nhƣ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nƣớc. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 48, 6-2007 

 

 



 

148 

 

 

Ngày 8-6-2007: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt thăm và làm việc tại Hà Giang 

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đánh giá cao những thành tích mà Hà Giang 

đạt đƣợc trong thời gian qua. Đồng thời cũng nhấn mạnh: Mặt trận và các đoàn thể Hà 

Giang tăng cƣờng phối hợp cùng đảng bộ, chính quyền chăm lo cho đời sống nhân dân 

ngày càng tốt hơn. Ngoài ra, công tác vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển 

kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ” và “Vì ngƣời nghèo” cũng đã góp phần tăng 

cƣờng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch đề nghị: Để chuẩn bị tốt cho Đại hội 

MTTQ Việt Nam toàn quốc, MTTQ và các đoàn thể Hà Giang cần chuẩn bị thật kỹ 

lƣỡng việc tổ chức Đại hội tại 4 cấp. 

Báo Đại đoàn kết, số 66, ngày 11-6-2007 

 

Ngày 14-6-2007: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp đại sứ Liên bang Mianmar 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt tiếp ngài Aung 

Thein, Đại sứ Liên bang Mianma tới thăm, chào, bắt đầu nhiệm kì mới tại Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch khẳng định sự gắn bó giữa hai nƣớc trong thời gian qua. Chủ 

tịch cũng thông Báo cho Ngài Đại sứ những nét chính về chính sách phát triển kinh tế, 

chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nƣớc Việt Nam. Cuối buổi, Chủ tịch 

chúc Đại sứ có một nhiệm kì công tác thành công nhằm thúc đẩy quan hệ ngoại giao 

giữa hai nƣớc Việt Nam-Mianma. 

Báo Đại đoàn kết, số 68, ngày 15-6-2007 

 

Ngày 27-6-2007: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt chúc mừng Đại lễ kỉ niệm 68 năm ngày khai sáng Phật giáo Hòa Hảo 

Thay mặt cho MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phạm Thế Duyệt đã gửi tới Ban Trị sự, các vị chức việc và toàn thể đồng bào Phật giáo 

Hòa Hảo lời chúc mừng an lạc, đoàn kết và thịnh vƣợng. Nội dung bức thƣ khẳng định, 

trong những năm qua, toàn Đạo đã có nhiều thành tựu trong công tác đạo sự và thế sự. 

Chủ tịch mong rằng, Ban Trị sự Trung ƣơng, các vị chức việc cùng toàn thể đồng bào 

Phật giáo Hòa Hảo luôn lấy việc “Báo đáp Tứ ân” làm căn bản tu hành, thực hiện tốt 

phƣơng châm “Vì Đạo pháp, vì dân tộc”. 

Báo Đại đoàn kết, số 74, ngày 29-6-2007 
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Ngày 29-6-2007: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp đoàn đại biểu ngƣời có công tỉnh Bình Định 

Đoàn đại biểu ngƣời có công tỉnh Bình Định gồm 46 đại biểu, trong đó có 40 

đại biểu là những ngƣời có công trong hai cuộc kháng chiến. 34 đại biểu trong số đó 

hiện là thƣơng binh, bệnh binh. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm 

Thế Duyệt ghi nhận những đóng góp hi sinh của các thƣơng binh, ngƣời có công trong 

các cuộc chiến tranh để bảo vệ đất nƣớc của tỉnh Bình Định nói riêng. Chủ tịch cũng 

mong muốn các đại biểu tiếp tục đóng góp tích cực để xây dựng quê hƣơng ngày càng 

ấm no, giàu đẹp, đặc biệt là trong việc hƣởng ứng các phong trào do Mặt trận khởi 

xƣớng. 

Báo Đại đoàn kết, số 75, ngày 2-7-2007 

 

Cuối tháng 6-2007: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê 

Truyền tiếp đoàn đại biểu ngƣời có công huyện Côn Đảo 

Nhân dịp đƣợc ra thăm Thủ đô, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh chuẩn bị 

kỉ niệm 60 năm ngày Thƣơng binh, liệt sĩ 27-7, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Lê Truyền đã có buổi gặp mặt đoàn đại biểu gia đình chính sách, 

ngƣời có công với cách mạng và cán bộ cơ sở huyện Côn Đảo. Phó Chủ tịch ân cần hỏi 

thăm các thành viên trong đoàn đại biểu, biểu dƣơng huyện Côn Đảo làm tốt công tác 

“đền ơn đáp nghĩa” và luôn quan tâm, chăm lo đời sống của những ngƣời có công trên 

địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê Truyền cũng khẳng 

định: Đảng và Nhà nƣớc luôn ghi nhớ và biết ơn công lao to lớn của những ngƣời có 

công với đất nƣớc trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và mong các đại biểu tiếp 

tục tham gia các hoạt động xã hội xứng đáng là tấm gƣơng cho thế hệ trẻ noi theo. 

Báo Đại đoàn kết, số 69, ngày 18-6-2007 

 

Cuối tháng 6-2007: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm 

Thế Duyệt thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên nhân Ngày Thƣơng binh, liệt sĩ 

27-7 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt cùng với Bộ 

trƣởng Bộ Lao động Thƣơng binh và Xã hội Nguyễn Thị Hằng đã đến thăm xã Hùng 

Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên-nơi 300 cán bộ, bộ đội và đại diện các tầng lớp 

nhân dân địa phƣơng họp mặt nghe công bố bức thƣ  Bác Hồ ghi nhận sự ra đời của 

ngày Thƣơng binh-liệt sĩ. 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt đánh giá cao việc thực hiện chế độ 

chính sách đối với ngƣời có công, thƣơng binh, gia đình liệt sĩ, nhất là quyết tâm xóa 

nhà tranh tre dột nát cho ngƣời nghèo nói chung và các gia đình chính nói riêng của 
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Thái Nguyên. Chủ tịch bày tỏ sự ghi nhận công ơn của các thƣơng binh, liệt sĩ đã đổ 

xƣơng máu cùng nhân dân cả nƣớc giành độc lập cho dân tộc 

Báo Đại đoàn kết, số 70-71, ngày 20-6-2007 

 

Từ ngày 3-7 đến ngày 4-7-2007: Hội nghị lần thứ tám Đoàn Chủ tịch Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam khóa VI 

Hội nghị lần thứ tám Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam (khóa 

VI) đã họp tại Hà Nội trong hai ngày (ngày 3 và ngày 4-7-2007. Hội nghị nghe Báo cáo 

tình hình công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác mặt trận 6 tháng cuối 

năm 2007; Báo cáo về việc thay đổi nhân sự Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam theo 

điều lệ MTTQ Việt Nam; Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam công bố 

bộ sách lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (1930-2014). 

Hội nghị thảo luận và nhất trí quyết nghị: Thông qua Báo cáo tình hình công tác 

mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác mặt trận 6 tháng cuối năm 2007; Hội nghị 

thống nhất với tờ trình Báo cáo của Ban thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam về Báo cáo Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam bổ sung các vị tham gia làm Ủy 

viên Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam (khóa VI) theo điều lệ MTTQ Việt Nam. 

Hội nghị có ý nghĩa góp phần định hƣớng đối với công tác của MTTQ Việt 

Nam khóa VI. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 49, 7-2007 

 

Ngày 7-7-2007: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt thăm và làm việc tại tỉnh Bến Tre  

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã làm việc với 

lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên và các ban 

ngành tỉnh Bến Tre. Chủ tịch đánh giá cao những kết quả tỉnh Bến Tre đã đạt đƣợc. 

Toàn tỉnh đã xây dựng và bàn giao 145 nhà tình nghĩa, 897 nhà tình thƣơng với tổng 

kinh phí trên 9.793 tỷ đồng. Việc xây dựng đền thờ liệt sỹ đƣợc các địa phƣơng đồng 

loạt triển khai thực hiện. Buổi chiều cùng ngày, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt đã đi thăm, tặng quà gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phải tại ấp 4 

xã An Khánh. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 49, 7-2007 

 

Ngày 8-7-2007: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt về thăm và làm việc tại tỉnh Tiền Giang 

Tại thành phố Mỹ Tho, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm 

Thế Duyệt đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban 

MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh Tiền Giang. Chủ tịch Phạm Thế Duyệt 
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biểu dƣơng Tỉnh ủy Tiền Giang đã thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ”; Công tác chăm lo cho các đối tƣợng chính sách 

đƣợc thực hiện chu đáo.v.v… 

Trong thời gian làm việc ở Tiền Giang, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã đi thăm, tặng quà một số gia đình thƣơng bệnh binh, 

một số mẹ Việt Nam anh hung và một số gia đình nghèo cuộc sống còn nhiều khó khăn 

trên địa bàn , huyện Châu Thành, huyện Bến Lức, Tân Trụ… 

 Thông tin công tác Mặt trận, số 49, 7-2007 

 

Ngày 9-7-2007: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt về thăm và làm việc tại tỉnh Long An  

Tại thị xã Tân An, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Long An. 

Chủ tịch Phạm Thế Duyệt đã biểu dƣơng những thành tích và nỗ lực mà Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ tỉnh Long An đã đạt đƣợc. Chủ tịch cũng bày tỏ sự tin tƣởng lòng tri ân 

tới những mẹ Việt Nam anh hùng, tới những gia đình có công với cách mạng và tin 

tƣởng các gia đình cách mạng tiếp tục cống hiến cho đất nƣớc. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 49, 7-2007 

 

Ngày 10-7-2007: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phối hợp tổ chức 

Hội nghị tổng kết phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt liệt nhiệt chào mừng và biểu dƣơng công lao và thành tích đóng góp của thƣơng 

binh, thân nhân liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng cùng những cá nhân tập thể có nhiều 

thành tích là tấm gƣơng trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong những năm qua; 

đồng thời cũng chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm còn tồn tại trong việc thực hiện các 

chế độ chính sách đối với ngƣời có công cũng nhƣ việc chăm sóc thƣơng binh, gia đình 

liệt sỹ ở một số địa phƣơng và yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các cấp 

và các tổ chức thành viên thƣờng xuyên tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng 

trong các tầng lớp nhân dân.  

Thông tin công tác Mặt trận, số 49, 7-2007 

 

Ngày 25- 7-2007: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Thông tri số 27 

về việc phối hợp triển khai, tuyên truyền nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn 

tắc giao thông 

Nội dung thông tri nhƣ sau: 

1. Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền, ban 

an toàn giao thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến nghị quyết 32-2007-NQ-CP của 



 

152 

 

Chính phủ và các văn bản về an toàn giao thông đến tất cả các khu dân cƣ trong cả 

nƣớc. 

2. Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố xây dựng kế 

hoạch cụ thể, chọn những nội dung phù hợp với chức năng của MTTQ để tổ chức thực 

hiện ở từng khu dân cƣ. 

3. Cùng với việc thực hiện các nội dung tuyên truyền, vận động để nhân dân tự 

giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên 

ủng hộ các cơ quan chức năng của nhà nƣớc xử lý nghiêm những ngƣời cố tình vi 

phạm an toàn giao thông. 

4. MTTQ các cấp thực hiện giao ban, sơ kết rút kinh nghiệm về hoạt động của 

MTTQ tham gia vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”. 

5. Việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cƣ năm 2007 

vào dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất 18-11 năm nay 

phải gắn nội dung khu dân cƣ an toàn giao thông. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 50, 8-2007 

 

Ngày 27- 7-2007: Đoàn Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đến thăm các 

gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị 

Đoàn do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Đỗ Duy Thƣờng dẫn 

đầu, đến thăm và tặng quà các gia đình thƣơng binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn tại 

tỉnh Quảng Trị. Tới thăm 6 gia đình, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam Đỗ Duy Thƣờng 

ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của các thành viên trong gia đình, mong các gia 

đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu gƣơng sáng cho thế hệ con cháu. 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Đỗ Duy Thƣờng cũng tặng quà 

cho mỗi gia đình. 

Báo Đại đoàn kết, số 92, ngày 31-7-2007 

 

Ngày 13-8-2007: Ủy ban MTTQ ra Thông Báo số 135 về một số nội dung 

công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ VII của MTTQ Việt Nam  

Bản thông Báo dự kiến thời gian tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp: Đối với Đại 

hội MTTQ cấp xã: Thời gian tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã không quá 01 ngày, trong 

quý II và quý III-2008; Đối với Đại hội MTTQ cấp huyện: Thời gian tổ chức Đại hội 

MTTQ cấp huyện không quá 02 ngày, trong quý IV-2008 và quý I-2009; Đối với Đại 

hội MTTQ cấp tỉnh: Thời gian tổ chức Đại hội MTTQ cấp tỉnh không quá 03 ngày, 

trong quý I và quý II-2009; Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ VII tổ chức 

vào quý III-2009. 
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Về nội dung Đại hội các cấp, thực hiện 5 nội dung sau: Thảo luận và thông Báo 

nhiệm kỳ của Ủy ban MTTQVN và chƣơng trình hành động của MTTQVN cấp mình 

nhiệm kỳ mới; Góp ý kiến vào dự thảo đề cƣơng Báo cáo và chƣơng trình hành động 

của cấp trên trực tiết và sửa đổi Điều lệ MTTQVN; Hiệp thƣơng dân chủ cử ra Ủy ban 

MTTQVN của cấp mình; Cử đại biểu đi dự Đại hội MTTQVN cấp trên trực tiếp và 

Thông qua Nghị quyết Đại hội. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 52, 10-2007 

 

Ngày 16-8-2007: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tiếp Đại sứ 

nƣớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 

Tại buổi tiếp Đại sứ, Đại sứ Súnthon Xaynhacchắc tới thăm, mở đầu nhiệm kì 

công tác thứ hai tại Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm 

Thế Duyệt đã thông Báo những nét chính về chính sách phát triển kinh tế xã hội gắn 

với chính sách đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam, những đóng góp của MTTQ Việt 

Nam cùng với Chính phủ để xây dựng đất nƣớc Việt Nam. 

Đại sứ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch Mặt trận. Nhân dịp này, Đại sứ 

đã ủng hộ 5 triệu đồng nhằm giúp đồng bào Việt Nam bị thiệt hại trong cơn bão số 2. 

Chủ tịch trân trọng tặng Đại sứ Kỷ niệm chƣơng của MTTQ Việt Nam 

Báo Đại đoàn kết, số 102, ngày 17-8-2007 

 

Ngày 22-8-2007: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tiếp Đoàn đại biểu 

Già làng, Trƣởng bản huyện Đắc Mê, Hà Giang  

Đoàn Già làng, Trƣởng bản huyện Bắc Mê (Hà Giang) gồm 30 đại biểu của 

huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, đại diện cho 14 dân tộc của huyện Bắc Mê đã đến thăm 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. Tại hội trƣờng lớn của Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam, Ủy viên Thƣờng trực, Trƣởng Ban Tôn giáo - Dân tộc Trần Đình 

Phùng đã tiếp đoàn. 

Thay mặt Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Trƣởng Ban 

Tôn giáo - Dân tộc Trần Đình Phùng hoan nghênh Đoàn đã đến thăm Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam; đồng thời khẳng định rằng Đảng và Nhà nƣớc rất quan tâm 

đến đời sống văn hóa tin thần, tôn trọng tự do tín ngƣỡng tôn giáo của đồng bào. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 51, 9-2007 

 

Ngày 23-8-2007: Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đón tiếp ngài Minav Pimple-Phó Giám đốc 

Chƣơng trình mục tiêu thiên niên kỷ khu vực Châu Á 

Tại Hà Nội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Huỳnh Đảm đã đón tiếp ngài Minav Pimple-Phó Giám đốc Chƣơng trình mục 
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tiêu thiên niên kỷ khu vực Châu Á đến thăm và làm việc. Thay mặt Ban Thƣờng trực 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ông Huỳnh Đảm đã trao đổi với Đoàn công tác 

Chƣơng trình mục tiêu thiên nhiên kỷ khu vực Châu Á về tổ chức bộ máy, những vấn 

đề cơ bản về hoạt động của MTTQ Việt Nam, nội dung các cuộc vận động, các phong 

trào thi đua yêu nƣớc, các loại hình vận động tập hợp nhân dân, công tác dân tộc, công 

tác tôn giáo, công tác đối ngoại và đoàn kết quốc tế của MTTQ Việt Nam…  

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đánh giá cao 

hoạt động của Đoàn Chƣơng trình mục tiêu thiên niên kỷ Châu Á Việt Nam; trên tinh 

thần hiểu biết, hợp tác Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam sẽ tăng cƣờng phối hợp 

hoạt động cùng với Chƣơng trình mục tiêu thiên niên kỷ Châu Á đóng góp tích cực, 

hiệu quả để các mục tiêu sớm trở thành hiện thực ở Châu Á trong đó có Việt Nam. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 51, 9-2007 

 

Ngày 23-8-2007: Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm tiếp  Đại sứ Vƣơng quốc Thái Lan 

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm đón tiếp ngài Kít Ti Phong Ra Na Nong-Đại sứ Vƣơng quốc Thái Lan tại Việt 

Nam đến trao số tiền 3.000 USD ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Đây là 

số tiền do cán bộ nhân viên Đại sứ quán, Lãnh sự quán Vƣơng quốc Thái Lan và cộng 

đồng ngƣời Thái hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam quyên góp nhằm giúp 

đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hƣởng cơn bão số 2 gây ra. 

Thay mặt Đại sứ Vƣơng quốc Thái Lan tại Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng 

thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của 

cá nhân Ngài đại sứ và cán bộ nhân viên Đại sứ quán vƣơng quốc Thái Lan, cộng đồng 

ngƣời Thái hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam đối với đồng bào các tỉnh 

miền Trung, Tây Nguyên.  

Thông tin công tác Mặt trận, số 51, 9-2007 

 

Từ ngày 28-8 đến ngày 30-8-2007: MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn 

quốc sơ kết chƣơng trình đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chƣơng trình bảo vệ 

môi trƣờng và tập huấn chế độ kế toán “Quỹ vì ngƣời nghèo” 

Hội nghị tổ chức từ ngày 28 đến ngày 30-8-2007, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên-Huế. Tham dự và chủ trì các Hội nghị do Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ kí Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm và gần 400 đại biểu của MTTQ các tỉnh, 

thành phố, cấp huyện, xã, khu dân cƣ. 

Hội nghị nghe báo cáo theo các chuyên đề về: Chƣơng trình đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông, Chƣơng trình bảo vệ môi trƣờng và Tập huấn chế độ kế toán “Quỹ vì 

ngƣời nghèo”… Các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm từ thực tế, Báo cáo kết quả đạt 
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đƣợc và một số hạn chế, vƣớng mắc và đề  nghị Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

quan tâm, thảo gỡ cho phù hợp với tình hình hoạt động của Mặt trận trong tình hình 

mới. 

 Báo Đại đoàn kết, số 109, ngày 30-8-2007 

 

Từ ngày 3-9 đến ngày 9-9-2007: Đoàn cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 

Nhận lời mời của Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Dân chủ Thống nhất Tổ quốc 

Triều Tiên, Đoàn Đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam do Chủ tịch 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt dẫn đầu đã sang thăm và làm 

việc tại nƣớc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên từ ngày 3-9 đến ngày 9-9-2007. 

Ngày 5-9-2007, tại cung văn hóa thành phố Bình Nhƣỡng đã diễn ra cuộc hội 

đàm giữa Đoàn Đại biểu Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt làm Trƣởng đoàn và Đoàn Đại biểu Ủy 

ban Trung ƣơng Mặt trận Dân chủ Thống nhất tổ quốc Triều Tiên do Tổng thƣ ký, Chủ 

tịch Kim Wan Su, làm Trƣởng đoàn.  

Ngày 6-9-2007, tại nhà Quốc hội nƣớc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, 

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã có cuộc hội kiến với 

Chủ tịch Ủy ban Thƣờng vụ Hội nghị Nhân dân tối cao nƣớc Cộng hòa Dân chủ Nhân 

dân Triều Tiên Kim Yong Nam; Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm 

Thế Duyệt đã thông Báo tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam trong những năm qua, 

khẳng định tình đoàn kết hữu nghị trƣớc sau nhƣ một của Đảng, Nhà nƣớc, MTTQ và 

nhân dân Việt Nam đối với Đảng, Nhà nƣớc và nhân dân Triều Tiên anh em. 

Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, góp phần tăng thêm tình đoàn kết, hữu nghị 

giữa hai nƣớc. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 52, 10-2007 

 

Ngày 10-9-2007: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng kinh tế-xã hội Thái Lan 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt bày tỏ niềm 

vui mừng đƣợc đón tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng kinh tế-xã hội Thái Lan do Chủ tịch 

Hội đồng Gothom Arya làm Trƣởng đoàn; đồng thời cũng đánh giá cao sáng kiến 

thành lập Hội đồng tƣ vấn Kinh tế-xã hội ASEAN nhằm tăng cƣờng thúc đẩy quan hệ 

giữa các quốc gia trong khu vực. Chủ tịch cho rằng cuộc gặp lần này sẽ tạo điều kiện 

cho MTTQ Việt Nam và Hội đồng Kinh tế-xã hội Thái Lan trao đổi kinh nghiệm hay, 

ý tƣởng phù hợp nhằm xây dựng ASEAN hợp tác và phát triển. 

 Báo Đại đoàn kết, số 116, ngày 11-9-2007 
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Ngày 17-9-2007: Ban thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

làm việc với Lãnh đạo Bộ Văn hóa-Thể thao và du lịch 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phạm Thế Duyệt đánh giá cao hiệu quả từ sự phối hợp giữa Bộ Văn hóa-Thể thao (nay 

là Bộ Văn hóa-Thể thao và du lịch) và Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam trong 

nhiều năm qua, đặc biệt trong việc chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ” trong những năm qua. Trong đó nhấn 

mạnh, Cuộc Vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ” 

đƣợc mở ra nhằm kế thừa, quy tụ và thúc đẩy các cuộc vận động, phong trào toàn dân. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 52, 10-2007 

 

Ngày 17-9-2007: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Kế hoạch số 219 

về triển khai “Tháng cao điểm vì ngƣời nghèo” và chƣơng trình “Nối vòng tay 

lớn” ngày 31-12-2007  

Bản Kế hoạch số 219 gồm 3 phần, bao gồm: Mục tiêu phấn đấu, Nhiệm vụ và 

giải pháp cụ thể và Tổ chức thực hiện. Trong đó, về nội dung Nhiệm vụ và giải pháp cụ 

thể, Bản Kế hoạch chỉ rõ: Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tác dụng và kết quả của 

cuộc vận động “Ngày vì ngƣời nghèo”, tạo ra sự chuyển biến sâu rộng về nhận thức và 

hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc chăm lo cho ngƣời nghèo 

nhằm thoát nghèo bền vững; Tăng cƣờng công tác vận động, khơi dậy các nguồn lực 

trong và ngoài nƣớc ủng hộ Quỹ “Vì ngƣời nghèo” các cấp để góp phần thực hiện có 

hiệu quả chƣơng trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo và Phối hợp với Đài 

Truyền hình Việt Nam để tổ chức có hiệu quả chƣơng trình “Nối vòng tay lớn” lần thứ 

6 trong ngày và đêm 31-12-2007 

Thông tin công tác Mặt trận, số 52, 10-2007 

 

Ngày 24-9-2007: Đoàn cán bộ cấp cao MTTQ Việt Nam thăm Cu Ba 

Nhận lời mời của Chủ tịch Ủy ban bảo vệ Cách mạng Cu Ba, Ban Thƣờng trực 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã cử đoàn cán bộ cao cấp của Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam sang thăm và làm việc tại Cu Ba. Đoàn do Ủy viên Ban 

Thƣờng trực Lê Minh Hiền làm Trƣởng đoàn. 

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban bảo vệ Cách mạng Cu Ba giới 

thiệu về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của Cu 

Ba hiện nay, Đoàn có buổi hội đàm với toàn Ban thƣờng vụ Ủy ban Bảo vệ Cách mạng 

Cu Ba. 

Chuyến công tác của MTTQ Việt Nam đã thành công tốt đẹp, góp phần tăng thêm 

tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nƣớc. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 53, 11-2007 
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Từ ngày 27-9 đến ngày 29-9-2007: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Phạm Thế Duyệt thăm và làm việc với các tỉnh miền Tây Nam Bộ 

Từ ngày 27 đến ngày 29-9, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm 

thế Duyệt đã tới thăm và làm việc tại các tỉnh Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu 

Giang. 

Sau khi xảy ra sự cố sập cầu Cần Thơ ngày 26-9, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã tới thăm hỏi và bày tỏ chia sẻ những đau thƣơng, 

mất mát của đồng bào gặp tai nạn tại tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Sau khi 

khảo sát hiện trƣờng vụ tai nạn, đi thăm và tặng quà cho ngƣời thân của những ngƣời 

bị thƣơng đang cấp cứu tại bệnh viện, Chủ tịch cũng đến chia buồn với một số gia đình 

cho ngƣời tử nạn tại xã Đông Hòa. 

Ngày 28-9-2007, Chủ tịch Phạm Thế Duyệtcó buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh 

Hậu Giang và đến tặng quà, động viên một số hộ nghèo của tỉnh. 

Báo Đại đoàn kết, số 127, ngày 1-10-2007 

 

Ngày 1-10-2007: Ủy ban MTTQ ra Hƣớng dẫn số 50 về tổ chức “Ngày hội 

Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Mặt trận Dân 

tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2007)  

Nội dung nhằm tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang và những đóng 

góp quan trọng của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng 

dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc gắn với tuyên truyền về thành tựu của công cuộc 

đổi mới đất nƣớc, ở địa phƣơng, cơ sở; Đánh giá kết quả và bàn biện pháp thực hiện tốt 

6 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân 

cƣ”; Biểu dƣơng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua 

yêu nƣớc và thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ” năm 2007, phát động thi đua và đăng ký các 

danh hiệu thi đua năm 2008.; Tổ chức các hoạt động thiết thực; Đồng thời cũng quy 

định cụ thể về hình thức thực hiện, cách tiến hành. Kết thúc thời gian tổ chức Ngày hội, 

Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ các cấp cần tổ chức rút kinh nghiệm và gửi Báo cáo 

về Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ cấp trên trực tiếp. Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ 

cấp tỉnh, thành phố gửi Báo cáo đánh giá kết quả về Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam (qua Ban Phong trào) trƣớc ngày 10-12-2007. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 52, 10-2007 

 

Ngày 2-10-2007: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tiếp Chủ tịch Mặt trận xây dựng đất nƣớc Thủ đô Viêng Chăn Un Hƣơn Phô 

Thị Lạt 
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Buổi tiếp Đoàn diễn ra tại trụ sở MTTQ Việt Nam, Tràng Thi, Hà Nội. Tại buổi 

gặp, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm bày tỏ mong 

muốn chuyến thăm và làm việc của đoàn sẽ góp phần thúc đẩy hữu nghị đặc biệt giữa 

hai đất nƣớc, hai dân tộc phát triển tốt đẹp. Chủ tịch Mặt trận xây dựng tổ quốc Thủ đô 

Viêng Chăn Hƣơn Phô Thị Lạt cũng khẳng định tình cảm gắn bó thân thiết giữa hai 

Nhà nƣớc, đồng thời mong muốn mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên tiếp tục 

đƣợc tăng cƣờng, phát huy. 

Báo Đại đoàn kết, số 129, ngày 4-10-2007 

 

Ngày 9-10-2007: MTTQ Việt Nam tiếp Đoàn đại biểu quân đội nƣớc Cộng 

hòa Kenya 

Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Bộ Quốc phòng 

Việt Nam, Đoàn đại biểu Học viện Quốc phòng Kenya do Trung tƣớng J.K Tuwei làm 

Trƣởng đoàn đã thăm và làm việc tại MTTQ Việt Nam.  

Tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Lê Bá Trình giới thiệu với Đoàn về truyền thống yêu nƣớc và đoàn kết của dân 

tộc Việt Nam; về vai trò của Mặt trận trong hệ thống chí; về vai trò của Mặt trận trong 

hệ thống chính trị; vai trò của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết; về cơ cấu 

cũng nhƣ hoạt động của Mặt trận với Đoàn. 

Báo Đại đoàn kết, số 133, ngày 11-10-2007 

 

Ngày 10-10-2007: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp Đoàn đại biểu Chính hiệp Trung Quốc 

Đoàn đại biểu Chính hiệp Trung Quốc do ông Chu Khả Nhân làm Trƣởng đoàn 

nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 10-10. Ngày 

10-10, Đoàn đã tới thăm và làm việc với MTTQ Việt Nam. Tại buổi làm việc, Chủ tịch 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã giới thiệu những nét chính 

về thành tựu kinh tế-xã hội mà đất nƣớc Việt Nam đã đạt đƣợc trong những năm qua. 

Đoàn đại biểu Chính hiệp Trung Quốc chúc mừng những thành quả mà Đảng, Nhà 

nƣớc và nhân dân Việt Nam đã nỗ lực đạt đƣợc. 

Báo Đại đoàn kết, số 133, ngày 11-10-2007 

 

Ngày 17-10-2007: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phát động “Tháng 

cao điểm vì ngƣời nghèo” 

Thay mặt cho Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt tuyên bố phát động Tháng cao điểm “Vì 

ngƣời nghèo”. Thời gian của cuộc vận động từ ngày 17-10 đến ngày 18-11-2007. Cuộc 

vận động “Ngày vì ngƣời nghèo” trở thành cuộc vận động mang tính “toàn dân, toàn 
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quốc” đã khơi dậy tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mọi ngƣời dân Việt Nam. Cuộc 

vận động đã thu hút không chỉ cán bộ, công nhân viên chức, các ban, ngành tham gia 

mà còn đông đảo tầng lớp nhân dân Việt Nam cũng liệt nhiệt ủng hộ. 

Báo Đại đoàn kết, số 137, ngày 18-10-2007 

 

Từ ngày 28-10 đến ngày 6-11-2007: Đoàn đại biểu cấp cao MTTQ Việt Nam 

công tác tại Trung Quốc 

Từ ngày 28-10-2007 đến ngày 6-11-2007, nhận lời mời của Chính hiệp Trung 

Quốc, Đoàn Đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam do Ủy viên Ban 

Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Trần Đình Phùng làm Trƣởng đoàn 

đã đi thăm và và làm việc tại Trung Quốc. Đoàn đã có cuộc hội đàm chính thức với 

Đoàn đại biểu Chính hiệp Trung Quốc tại trụ sở Chính hiệp Trung Quốc. Phó Chủ tịch 

Chính hiệp Trung Quốc La Hầu Tài đã tiếp và làm việc với Đoàn. 

Đoàn cũng thăm, làm việc, thông tin và trao đổi kinh nghiệm công tác với lãnh 

đạo Chính hiệp tỉnh Thiểm Tây, tỉnh Vân Nam; thăm một số cơ sở tôn giáo, dân tộc 

của tại các địa phƣơng nói trên.  

Qua đó, tình đoàn kết của hai nƣớc càng đƣợc củng cố thêm. 

 Thông tin công tác Mặt trận, số 54, 12-2007 

 

Ngày 6-11-2007: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Kế hoạch số 232 

về vận động các doanh nghiệp ủng hộ thực hiện chƣơng trình xây dựng Nhà Đại 

đoàn kết, xóa nhà ở dột nát cho hộ nghèo  

Bản kế hoạch nói rõ phƣơng thức vận động: Vận động mỗi doanh nghiệp ủng hộ 

bằng tiền hoặc trực tiếp xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với mức giúp đỡ ít nhất một 

nhà-mỗi doanh nghiệp, giá trị một nhà từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Đối với các 

doanh nghiệp có điều kiện có thể giúp nhiều căn nhà cho ngƣời nghèo; Số tiền vận 

động đƣợc nộp vào Quỹ “vì ngƣời nghèo” ở cấp vận động để phân bổ làm nhà cho hộ 

nghèo; Doanh nghiệp nào có nhu cầu đƣợc ủng hộ hoặc làm nhà trực tiếp có địa chỉ tại 

cơ sở, cộng đồng dân cƣ thì MTTQ và Ban vận động cấp đó phối hợp, hƣớng dẫn, tạo 

điều kiện để doanh nghiệp đó thực hiện thuận lợi. Ban thƣờng trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam và ban vận động cùng cấp tổng hợp danh sách đơn vị, số tiền, số căn nhà đƣợc 

giúp của các doanh nghiệp theo diện này, bào cáo về Ban vận động Trung ƣơng để theo 

dõi, ghi công các doanh nghiệp; Đối với các địa phƣơng đã hoàn thành xóa nhà ở dột 

nát cho ngƣời nghèo, cần tiếp tục vận động tạo nguồn lực góp với Trung ƣơng để giúp 

đỡ các địa phƣơng khác xóa xong nhà ơ dột nát cho các hộ ngèo trong toàn quốc. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 54, 12-2007 
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Ngày 9-11-2007: Chủ tịch MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt thăm và làm 

việc tại Đồng Nai 

Sau khi nghe Chủ tịch MTTQ tỉnh Đồng Nai Báo cáo lại hoạt động nổi bật của 

Mặt trận tỉnh, Chủ tịch đánh giá cao những thành tựu mà cán bộ và nhân dân trong tỉnh 

đã đạt đƣợc và mong rằng lãnh đạo tỉnh động viên nhân dân tích cực hƣởng ứng các 

phong trào thi đua yêu nƣớc, cũng nhƣ quan tâm hơn nữa đến đời sống của nhân dân 

trong tỉnh, nhất là các hộ nghèo.  

Sau đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đến 

thăm một số nơi của tỉnh nhƣ Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, về dự Ngày 

hội đoàn kết tại Ấp Lộc, xã Tân Hòa, huyện Thống Nhất. 

Báo Đại đoàn kết, số 151, ngày 12-11-2007 

 

Ngày 10-11-2007: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt thăm và làm việc tại Bình Phƣớc 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt bày tỏ sự quan 

tâm phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bình Phƣớc và đánh giá cao những nỗ lực mà 

lãnh đạo và nhân dân tỉnh đã đạt đƣợc. Chủ tịch biểu dƣơng MTTQ tỉnh Bình Phƣớc 

trong các hoạt động ủng hộ Quỹ vì ngƣời nghèo, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”… đã 

thu hút đƣợc đông đảo nhân dân trong tỉnh tham gia đóng góp. 

Cùng ngày, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt cũng về xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng tham 

dự Ngày hội đại đoàn kết. 

Báo Đại đoàn kết, số 151, ngày 12-11-2007 

 

Ngày 14-11-2007: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam 

Tại buổi tiếp ở trụ sở MTTQ, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phạm Thế Duyệt cảm ơn Đại sứ Nhật Bản Norio Hattori và đoàn doanh nghiệp Nhật 

Bản đã tới thăm MTTQ Việt Nam. Chủ tịch ghi nhận sự đóng góp và giúp đỡ của 

Chính phủ Nhật Bản trong việc đầu tƣ vào Việt Nam và cho vay vốn để thực hiện 

nhiều công trình xây dựng ở Việt Nam.  

Qua sự việc sập cầu Cần Thơ, Đại sứ Nhật Bản cũng gửi lời chia buồn tới gia 

đình nạn nhân. Đại sứ cho rằng, sự cố bất hạnh này không làm mất đi quan hệ tốt đẹp 

giữa chính phủ và nhân dân hai nƣớc. Nhân dịp này, Đại sứ cũng trao số tiền 840 triệu 

đồng do cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đóng góp để chuyển tới các 

gia đình nạn nhân. 

Báo Đại đoàn kết, số 153, ngày 15-11-2007 
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Ngày 15-11-2007: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cu Ba 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt 

hoan nghênh Đoàn sang thăm Việt Nam và trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Mặt 

trận với Đoàn. Chủ tịch chúc Đoàn thành công tốt đẹp trong chuyến thăm và làm việc 

tại Việt Nam, mời Đoàn tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở một số khu dân cƣ 

tỉnh Hòa Bình. 

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn đã có buổi tọa đàm với Ủy ban MTTQ Việt Nam. 

Báo Đại đoàn kết, số 155, ngày 19-11-2007 

 

Từ ngày 1-12 đến ngày 27-12-2007: Chƣơng trình hợp tác giữa Ủy ban 

Trung ƣơng Mặt trận Lào Xây dựng Đất nƣớc và MTTQ Việt Nam 

1-12-2007 đến ngày 27-12-2007, thực hiện thỏa thuận giữa Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam và Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Lào Xây dựng Đất nƣớc, Đoàn cán 

bộ Mặt trận Lào do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Lào Xây dựng Đất nƣớc 

Bun Von Onchan Hom làmTrƣởng đoàn sang thăm và dự lớp tập huấn bồi dƣỡng cán 

bộ tại Việt Nam.  

Một số chuyên đề cơ bản trong chƣơng trình tập huấn nhƣ sau: “Quan hệ hữu 

nghị đặc biệt Việt-Lào và sự phối hợp giữa MTTQ Việt Nam - Mặt trận Lào Xây dựng 

đất nƣớc”, “Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh và những chủ trƣơng lớn của Đảng cộng sản Việt 

Nam về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất”, “MTTQ Việt Nam trong 

hệ thống chính trị”; “Nguyên tắc tổ chức và phƣơng thức hoạt động của MTTQ Việt 

Nam”; “Mối quan hệ giữa MTTQ Việt Nam với các cơ quan nhà nƣớc”; “Kinh nghiệm 

xây dựng Luật MTTQ Việt Nam”; “Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam với các tổ chức thành viên”… Các chuyên đề về nội dung công tác của Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam cũng đƣợc biên soạn, trao đổi và thảo luận kỹ tại lớp 

tập huấn.  

 Thông tin công tác Mặt trận, số 54, 12-2007 

 

Ngày 14-12-2007: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tham dự Đại hội Phật giáo lần thứ VI 

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt cũng biểu dƣơng và đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Giáo hội đã vận động tăng ni, phật tử cả 

nƣớc và bà con phật tử ở nƣớc ngoài tích cực hƣởng ứng phong trào thi đua yêu nƣớc 

sống “Tốt đời đẹp đạo”, tham gia cuộc vận động “Ngày vì ngƣời nghèo”. Giáo hội 

cũng đã có nhiều hoạt động kịp thời đấu tranh những hành động sai trái, xuyên tạc tôn 

giáo của Dân tộc trong nhiệm kỳ qua. Chủ tịch mong muốn trong nhiệm kì tới, Giáo 
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hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, vị thế của mình đóng góp tích cực vào 

sự nghiệp đại đoàn kết Dân tộc. 

Báo Đại đoàn kết, số 170, ngày 14-12-2007  

 

Ngày 15-12-2007: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng Huỳnh Đảm tiếp 

Đoàn đại biểu Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu 

Đoàn đại biểu Ban trị sự tỉnh Bạc Liêu do Hòa Thƣợng Thích Huệ Hà, Trƣởng 

Ban Trị sự làm Trƣởng đoàn. Trong buổi tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm khẳng định những đóng góp của Tỉnh Hội Phật giáo 

Bạc Liêu nói riêng và của Giáo hội Phật giáo nói chung trong sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc. Phó Chủ tịch mong Tỉnh Hội Phật giáo Bạc Liêu luôn đồng 

hành cùng MTTQ Việt Nam làm tốt vai trò thành viên tích cực của Mặt trận, chăm 

lo tốt việc đời, việc đạo, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo của 

đất nƣớc. 

Báo Đại đoàn kết, số 171, ngày 17-12-2007 

 

Ngày 15-12-2007: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phối hợp cùng tổ 

chức mít tinh “Đƣa pháp luật an toàn giao thông vào cuộc sống” 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam và 

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức mít tinh “Đƣa pháp luật an toàn giao 

thông vào cuộc sống”. Đến dự mít tinh có Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Phạm Thế Duyệt, cùng với Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lƣu; Viện 

trƣởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Quốc Vƣợng; Chủ tịch Hội Luật gia 

Việt Nam Phạm Quốc Anh; Bộ trƣởng Bộ Giao thông-vận tải; Chủ tịch Ủy ban An 

toàn giao thông Quốc gia Hồ Nghĩa Dũng. 

Phát biểu tại buổi lễ mít tinh, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phạm Thế Duyệt khẳng định: Thực hiện quy định ngƣời đi mô tô xe gắn máy trên 

tất cả các tuyến đƣờng bắt buộc đội mũ bảo hiểm là một giải pháp quan trọng và 

thiết thực nhằm giảm thiểu thiệt hại do tai nạn gây ra. Chủ tịch cũng cho biết thêm, 

MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện; 

thƣờng xuyên kiểm tra, hƣớng dẫn tiêu chí về an toàn giao thông để công nhận danh 

hiệu thi đua “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cƣ tiên tiến”, “Khu dân cƣ văn hóa”… 

Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc giám sát 

các cơ quan chức năng và ngƣời thi hành công vụ thực thi về đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông… 

Báo Đại đoàn kết, số 171, ngày 17-12-2007 
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Ngày 20-12-2007: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp đón cựu Thƣợng nghị sĩ bang Calofornia ông Tom Hayden 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt nam Phạm Thế Duyệt  

hoan nghênh và chào đón sự trở lại của ông Hayden sau nhiều năm kiên trì đấu tranh 

cho hòa bình của nhân dân Việt Nam. Chủ tịch khẳng định nhân dân Việt Nam luôn 

ghi nhận và biết ơn những ngƣời đã ủng hộ và đấu tranh cho nền độc lập của Việt Nam 

hôm nay. Chủ tịch Phạm Thế Duyệt cũng thông Báo cho ông Hayden biết tình hình 

kinh tế-xã hội, chính sách đối ngoại của Việt Nam hiện nay… 

Đáp lại, ông Hayden cũng mong muốn Việt Nam ngày càng phát huy những thế 

mạnh và nỗ lực phấn đấu trên mọi lĩnh vực kinh tế-xã hội để phát triển thành một quốc 

gia giàu mạnh. 

Báo Đại đoàn kết, số 174, ngày 21-12-2007 

 

Ngày 20-12-2007: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam thăm Hồng Y Phạm 

Minh Mẫn 

Đoàn của MTTQ Việt Nam do ông Lê Minh Hiển dẫn đầu đã tới thăm và chúc 

mừng giáng sinh Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại buổi tiếp, ông Lê Minh Hiển đã gửi lời thăm và chúc Hồng Y cùng toàn bộ giáo 

dân sức khỏe, đón mùa Giáng sinh an lạc, hạnh phúc. 

Hồng Y cũng gửi tới Mặt trận lời hỏi thăm, góp ý chân thành về công tác Mặt trận 

trong tình hình mới. Hồng Y cũng nhấn mạnh tình cảm giữa MTTQ với giáo dân luôn 

tốt đẹp, gắn bó keo sơn cùng nhau xây dựng đất nƣớc bền vững. 

Báo Đại đoàn kết, số 174, ngày 21-12-2007 

 

Ngày 22-12-2007: Hội nghị sơ kết phối hợp công tác giữa Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam và Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội  

Tại buổi sơ kết, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

đã đọc Báo cáo kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và Thƣờng 

vụ Quốc hội trong năm 2007. Sau đó, các đại biểu đã đóng góp ý kiến. Theo ý kiến của 

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt cho rằng công tác giám sát của đại biểu 

Quốc hội cần đƣợc đề cao hơn và làm tốt hơn, giám sát phải thể hiện ở các cấp, các 

ngành một các thƣờng xuyên, cụ thể. Trong tiếp xúc cử tri, MTTQ và Quốc hội cần tổ 

chức tiếp xúc cử tri tốt hơn, tránh hình thức và gây lãng phí. Chủ tịch Quốc hội 

Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận buổi họp. 

Báo Đại đoàn kết, số 175, ngày 24-12-2007 
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Ngày 28-12-2007: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt tiếp đoàn đại biểu Công giáo tỉnh Thái Bình 

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt đánh giá cao những đóng góp của các chức sắc, tu sĩ các xứ họ đạo của tỉnh Thái 

Bình trong việc đoàn kết giáo dân, hƣớng các giáo dân sống tốt đời đẹp đạo. Chủ tịch 

Phạm Thế Duyệt cũng mong muốn, đồng bào Công giáo tỉnh Thái Bình tiếp tục đoàn 

kết, thi đua lao động xuất sắc, tiếp tục hƣởng ứng mạnh mẽ các phong trào và các cuộc 

vận động do MTTQ Việt Nam phát động 

Báo Đại đoàn kết, số 176, ngày 25-12-2007 

 

Ngày 28-12-2007: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm đã tiếp đoàn già làng, trƣởng bản tỉnh Gia Lai 

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

ghi nhận những đóng góp của đồng bào Tây Nguyên, trong đó có đồng bào Gia Lai đối 

với sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nƣớc là rất lớn, rất đáng tự hào. Phó Chủ tịch 

cũng mong các già làng, trƣởng bản Gia Lai tiếp tục phát huy vai trò, vị thế của mình 

trong việc tăng cƣờng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần thiết thực vào thắng lợi công 

cuộc đổi mới hiện nay. 

Báo Đại đoàn kết, số 176, ngày 25-12-2007 
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NĂM 2008 

 

Ngày 3-1-2008: Khai mạc Hội nghị lần thứ 9 Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam  

Hội nghị lần thứ 9 Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã khai 

mạc tại Hà Nội. Nhiều nội dung quan trọng đã đƣợc các đại biểu thảo luận và cho ý 

kiến. Phát biểu tại hội nghị Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Phạm Thế 

Duyệt đã khẳng định hoạt động của Mặt trận các cấp tiếp tục đƣợc đổi mới và làm 

đƣợc nhiều việc lớn, có ý nghĩa sâu sắc, đƣợc nhân dân ghi nhận. Hội nghị đã nghe các 

báo cáo về tình hình công tác Mặt trận năm 2017 và chƣơng trình phối hợp, thống nhất 

hành động năm 2008; Báo cáo kết quả tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và 

Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII. 

Hội nghị có ý nghĩa rất lớn đối với công tác của MTTQ Việt Nam. 

Báo Đại đoàn kết, số 3, ngày 4-1-2008 

 

Từ ngày 7-1 đến ngày 9-1-2008: Hội nghị lần thứ 5 Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam 

Trong các ngày 7, 8 và 9-1-2008, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam đã tổ chức hội nghị lần thứ 5 (khóa VI). Hội nghị thảo luận và nhất trí quyết nghị: 

Thông qua Báo cáo về tình hình công tác mặt trận năm 2007 và Chƣơng trình phối 

hợp, thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam năm 2008; Kế hoạch tổ chức đại hội 

MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 

VII; Hội nghị quyết định để 10 vị đã chuyển công tác hoặc nghỉ hƣu không tham gia 

Ủy ban và 3 vị không tham gia Đoàn Chủ tịch; bổ sung 22 vị vào Ủy ban, 8 vị vào 

Đoàn Chủ tịch, 3 vị vào Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam theo 

điều lệ MTTQ Việt Nam. 

Hội nghị hiệp thƣơng cử ông Huỳnh Đảm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam thay ông Phạm 

Thế Duyệt đƣợc nghỉ hƣu theo chính sách chung của Đảng và Nhà nƣớc. 

Hội nghị đã hiệp thƣơng cử ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Ban Thƣờng trực Ban 

Dân vận trung ƣơng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam vào 

chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. 

Hội nghị giao cho Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tiếp 

thu ý kiến của các ủy viên Ủy ban Trung ƣơng và các vị đại biểu để hoàn chỉnh Dự 

thảo Báo cáo thành văn kiện chính thức của Hội; đồng thời, tập hợp những kiến nghị 

cần thiết để kiến nghị với Đảng và Nhà nƣớc. 
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Đây là một sự kiện quan trọng của MTTQ Việt Nam, góp phần định hƣớng hoạt 

động của MTTQ trong thời gian tới. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 55, 1-2008 

 

Ngày 22-1-2008: Phiên họp phối hợp công tác giữa Chính phủ và MTTQ 

Việt Nam 

 Tại cuộc họp liên tịch với Chính phủ do Thủ tƣớng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì, 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã thẳng thắn đƣa ra kiến nghị 

“Chính phủ nên tham khảo ý kiến của Mặt trận”. Theo Chủ tịch MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm, việc tham khảo ý kiến của Mặt trận sẽ góp phần làm cho những quyết 

sách quan trọng của Chính phủ đảm bảo đƣợc tính sát thực và hiệu quả hơn khi triển 

khai thực hiện. Sau gần 4 tiếng đồng hồ, cuộc họp liên tịch đã đánh giá toàn diện việc 

thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa MTTQ Việt Nam và Chính phủ trong những 

năm qua. Theo đó, sự phối hợp giữa hai cơ quan ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn 

góp phần phát huy dân chủ, động viện, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nƣớc, thực 

hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2007. 

 Báo Đại đoàn kết, số 14, ngày 16-1-2008 

 

Ngày 24-1-2008: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

đón tiếp Tổng Giám mục Giáo phận Thái Bình Nguyễn Văn Sang 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm bày tỏ 

vui mừng trƣớc những thành tích mà Giáp phận Thái Bình đã đạt đƣợc trong thời gian 

qua, đồng thời nhân mạnh: Trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, Giáo phận 

Thái Bình đã góp phần quan trọng, đặc biệt là vận động giáo dân đoàn kết, phát huy 

nội lực, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, duy trì phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa”. Thay mặt Giáo phận Thái Bình, Tổng Giám mục Nguyễn 

Văn Sang cảm ơn Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi để Giáo phận 

hoạt động, vận động giáo dân thực hiện tốt các phong trào, thực hiện lối sống “tốt đời, 

đẹp đạo”. 

Báo Đại đoàn kết, số 15, ngày 25-1-2008 

 

Từ ngày 24-1 đến ngày 28-1-2008: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim làm việc tại các tỉnh Kom Tum, Gia Lai, Quảng 

Ngãi và Quảng Nam 

Trong các ngày 24 đến 28-1-2008, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim dẫn đầu đoàn công tác Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam vào thăm, làm việc và chúc tết Nguyên Đán Mậu Tý 2008 ở 

tỉnh Kom Tum, Gia Lai, Quảng Ngãi và Quảng Nam. 
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Trong các buổi làm việc với Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam các tỉnh Kom Tum, Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phó Chủ tịch Vũ Trọng 

Kim đã đánh giá cao thành tích đạt đƣợc năm 2007 của Ủy ban MTTQ các cấp ở địa 

phƣơng và đề nghị phát huy những kết quả đã đạt đƣợc, năm 2008 Ủy ban MTTQ các 

tỉnh chuẩn bị mọi mặt để thực hiện những công tác trọng tâm là chỉ đạo tổ chức tốt Đại 

hội các cấp của MTTQ Việt Nam. 

Tại tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch Vũ Trọng Kim đến thăm hỏi, tặng quà và chúc tết 

các chiến sĩ đồn biên phong 721, 723 đứng chân trên địa bàn huyện Đức Cơ; thăm hỏi, 

động viên cán bộ, chiến sĩ của hai đồn biên phòng nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo bệ 

vững chắc biên giới quốc gia; Phó Chủ tịch cũng đã đến thăm, tặng quà và chúc tế 5 

gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách tại xã Ia Nan, xã Ia Dom 

huyện Đức Cơ và 5 cá nhân tiêu biểu ở TP. Pleicu. Tại Quảng Nam, Phó Chủ tịch đến 

thăm, tặng quà và chúc tế 5 hộ gia đình nghèo ở xã Bình Giang, huyện Thăng Bình. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 56, 2-2008 

 

Ngày 14-2-2008: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Thông tri số 28 về 

hƣớng dẫn Đại hội MTTQ xã, phƣờng, thị trấn 

Thông tri nêu rõ quá trình chuẩn bị đại hội MTTQ cấp xã là đợt sinh hoạt chính 

trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong xã nhằm 

nâng cao nhận thức về khối đại đoàn kết toàn Dân tộc, về vị trí, vai trò, chức năng của 

MTTQ Việt Nam và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nƣớc, lập thành tích chào mừng 

Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 

VII; Đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua, xây dựng Chƣơng trình phối hợp 

thống nhất hành động cho nhiệm kỳ tới nhằm góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu kinh tế - xã hội mà nghị quyết Đại hội đảng bộ cấp xã đã đề ra; Hiệp thƣơng 

cử ra Ủy ban MTTQ khóa mới, nhất là Ban Thƣờng trực, Chủ tịch Ủy ban MTTQ và 

kiện toàn Ban Công tác mặt trận ở các khu dân cƣ. Đại hội thực hiện đúng điều lệ 

MTTQVN và tổ chức trang trọng, thiết thực. 

Về các nội dung của đại hội: Xây dựng nội dung Báo cáo; Chuẩn bị nhân sự ủy 

ban MTTQ nhiệm kỳ mới; Chuẩn bị nhân sự đại biểu đi dự đại hội MTTQ cấp trên; Về 

số lƣợng đại biểu và thành phần tham dự đại hội MTTQ cấp xã; Chƣơng trình, thời 

gian đại hội MTTQ cấp xã. 

Hội nghị Ban Công tác mặt trận đƣợc tổ chức trƣớc khi Đại hội MTTQ cấp xã ít 

nhất 15 ngày. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề gì nảy sinh, vƣớng mắc Ban 

Thƣờng trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng tập hợp phản 

ảnh về Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam để xem xét giải quyết. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 56, 2-2008 
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Ngày 16-2-2008: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Hƣớng dẫn số 60 

về nhiệm vụ công tác tuyên huấn của MTTQ Việt Nam năm 2008 

Những nội dung chính của công tác tuyên truyền nhƣ sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đa dạng hóa các hình thức tập hợp các 

tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 

2. Tuyên truyền việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nƣớc, thiết thực kỷ 

niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và lập thành tích chào mừng 

đại hội MTTQVN các cấp: 

3. Tuyên truyền về kết quả ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên 

nâng cao chất lƣợng công tác tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. 

4. Tuyên truyền về công tác đối ngoại nhân dân, công tác vận động các đối 

tƣợng đặc thù của mặt trận. 

5. Tuyên truyền về tăng cƣờng công tác tổ chức cán bộ, đổi mới phƣơng thức 

hoạt động của MTTQVN. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 56, 2-2008 

 

Ngày 18-2-2008: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Thông tri số 29 tổ 

chức phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm ngày ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” 

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái 

quốc và lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội VII MTTQ Việt 

Nam, MTTQ Việt Nam ra Thông tri tổ chức phong trào thi đua yêu nƣớc. 

Nội dung Thông tri chỉ rõ, thi đua hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã 

hội của đất nƣớc: Ủy ban MTTQ từng cấp phối hợp các tổ chức thành viên tuyên 

truyền vận động các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất, công tác và 

học tập góp phần thiết thực vào việc giữ vững ổn định chính trị, tăng trƣởng kinh tế, 

phát triển văn hóa – xã hội của mỗi địa phƣơng và cả nƣớc; Từng tổ chức thành viên 

của Mặt trận tổ chức phát động phong trào thi đua một cách thiết thực;  MTTQ các cấp 

đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện ngày càng tốt hơn 6 nội dung cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cƣ”. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 56, 2-2008 

 

Ngày 25-2-2008: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

tiếp mật Giám đốc Lions Club Vuthi Boonnikornmoravich 

Lions Club là một tổ chức nhân đạo, từ thiện có trụ sở chính tại Thái Lan với số 

vốn lên đến 20 triệu USD. Tại buổi tiếp, Giám đốc Vuthi cho biết, Lions Club đang rất 

quan tâm và hỗ trợ chƣơng trình xóa 400.000 ngôi nhà dột nát giai đoạn 2008 - 2009, 

Lions Club sẽ tích cực vận động, kêu gọi các tổ chức từ thiện quốc tế, các nhà hảo tâm 

ủng hộ cho ngƣời nghèo Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 
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Huỳnh Đảm hoan nghênh đóng góp của Lions Club đối với Việt Nam thời gian qua, 

trong đó có việc tài trợ 1 triệu USD và nhiều thiết bị máy móc cho Viện Mắt trung 

ƣơng để điều trị cho hàng vạn đồng bào nghèo miền núi.   

Báo Đại đoàn kết, số 28 ngày 26-2-2008 

 

Ngày 29-2-2008: Tuyên bố của Đoàn Chủ tịch MTTQ Việt Nam về phán 

quyết của Tòa phúc thẩm lƣu động số 2 Liên bang Mỹ trong vụ kiện của các nạn 

nhân chất độc da cam Đi-ô-xin Việt Nam 

Ngày 22-2-2008, tại New York, Tòa phúc thẩm lƣu động số 2 Liên bang Mỹ đã 

phán quyết đồng ý với phán quyết của Tòa sơ thẩm (10-3-2005), bác đơn kiện của Hội 

Nạn nhân chất độc da cam-dioxin Việt Nam và các nạn nhân chất độc da cam-dioxin 

Việt Nam đối với các công ty hóa chất Mỹ đã cung cấp chất độc da cam-dioxin cho 

quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Trƣớc sự kiện trên, ngày 29-2, Đoàn 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã ra Tuyên bố về phán quyết của Tòa 

phúc thẩm lƣu động số 2 Liên bang Mỹ. Bản Tuyên bố ghi rõ: Đoàn Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam nhận thấy việc phán quyết của Tòa phúc thẩm lƣu động 

số 2 Liên bang Mỹ là sự nối tiếp quán quyết sai lầm của Tòa sơ thẩm, không công bằng 

và không đúng với thực tiễn mà các nạn nhân đã và đang phải gánh chịu. Phán quyết 

nhƣ vậy đã đi ngƣợc lại với hợp tác ban đầu của Chính phủ Mỹ với Việt Nam để khắc 

phục hậu quả của chất độc da cam-dioxin. Đây là phán quyết sai lầm, không công bằng 

về công lý và trái với đạo đức xã hội, nhân dân Việt Nam và những ngƣời có lƣơng tri 

trên thế giới rất bất bình về quán quyết này. 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam khẳng định: Vụ kiện là tiếng 

nói của lƣơng tri và quyền con ngƣời đòi đạo lý và công lý, không chỉ vì cuộc sống của 

các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam mà vì quyền lợi chính đáng của các nạn nhân 

chất độc da cam là cựu chiến binh Mỹ đã từng tham gia chiến tranh ở Việt Nam. 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và nhân dân Việt Nam cũng 

kêu gọi các tổ chức quốc tế, các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các nhà khoa 

học, các nhà luật học, các nhà hoạt động xã hội, nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới tiếp 

tục nói lên sự thật và có những hành động thiết thực ủng hộ vụ kiện và giúp đỡ nạn 

nhân chất độc da cam-dioxin Việt Nam. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 57, tháng 3-2008 

 

Từ ngày 6-3 đến ngày 7-3-2008: Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ kí Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang 

Trong hai ngày 6 và 7-3-2008, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ kí Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim đã dẫn đầu đoàn công tác tới thăm và làm việc 

tại Hà Giang. 



 

170 

 

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các sở, ban, 

ngành, đoàn thể trong tỉnh Hà Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ kí Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim đánh giá cao thành tựu mà tỉnh Hà Giang đã nổ lực đạt 

đƣợc trong năm qua; Đồng thời, cũng đề nghị Tỉnh ủy, MTTQ Hà Giang thƣờng xuyên 

chăm lo và củng cố tổ chức Đoàn-Đội-Hội ngang tầm với nhiệm vụ, tăng cƣờng củng cố 

và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Trong thời giam thăm và 

làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam cũng đến thăm và tặng quà 

cho một số gia đình nghèo, khó khăn, gia đình chính sách của tỉnh. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 57, 3-2008 

 

Ngày 15-3-2008: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

tiếp đoàn đại biểu cựu cán bộ Ban Trí vận 

Ban Trí vận – Mặt trận khu Sài Gòn – Gia Định là cơ quan đƣợcthành lập từ cuối 

năm 1954, với nhiệm vụ chính là làm công tác dân vận. Trong suốt thời gian đƣợc 

thành lập và tồn tại (1954 - 1975), Ban Trí vận đã có những đóng góp xuất sắc, góp 

phần không nhỏ vào sự nghiệp giải phóng đất nƣớc. 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm bày tỏ 

sự xúc động và lòng trân trọng khi đƣợc đón tiếp đoàn cựu cán bộ Ban Trí vận. Chủ 

tịch khẳng định, Đảng và nhân dân ta đánh giá cao và luôn ghi nhớ công lao mà các 

cán bộ Ban Trí vận đã cống hiến trong sự nghiệp giải phóng dân tộc; đánh giá cao 

những đóng góp của giới Doanh nhân Việt Nam trong cả nƣớc cho ngƣời nghèo trong 

thời gian qua, nhất là ông Lê Văn Kiểm, vừa là cựu chiến binh và vừa là doanh nhân 

thành đạt đã có nhiều đóng góp thiết thực. 

Báo Đại đoàn kết, số 39 ngày 17-3-2008 

  

Ngày 17-3-2008: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Kế hoạch số 257 

tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII 

Theo đó, bản Kế hoạch gồm 3 nội dung: Mục đích, yêu cầu tuyên truyền; Nội 

dung tuyên truyền về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền về Đại hội MTTQ 

các cấp; Tổ chức thực hiện, thời gian tuyên truyền từ Quý II-2008 đến hết Quý II-2009 

là thời gian tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã, huyện và tỉnh. Từ Quý II-2009 đến Quý IV-

2009 là thời gian kết thúc Đại hội MTTQ cấp tỉnh và triển khai Đại hội MTTQ Việt 

Nam lần thứ VII. 

  Thông tin công tác Mặt trận, số 57, 3-2008 
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Ngày 18-3-20008: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt NamHuỳnh 

Đảm tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Hội hữu nghị  Việt Nam - 

Lào 

 Đại hội diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, Nhà nƣớc và nhân dân hai nƣớc vừa kỷ 

niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 30 năm ký Hiệp ƣớc hữu nghị và hợp tác 

Việt Nam - Lào. Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm ghi nhận những hoạt động phong phú, đa dạng và thiết thực của Hội, từ đó 

góp phần quan trọng tăng cƣờng tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và đẩy mạnh sự hợp 

tác toàn diện giữa hai nƣớc trong giai đoạn mới.  

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 50 vị. Phó Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim đƣợc bầu làm Chủ tịch Hội. 

Báo Đại đoàn kết, số 41, ngày 20-3 -2008 

 

Từ ngày 19-3 đến ngày 23-3-2008: Đoàn Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam thăm và làm việc tại Myanmar 

Từ ngày 19 đến ngày 23-3-2008, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ kí Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim đã dẫn đầu Đoàn Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam thăm và làm việc tại Myanmar.  

Đoàn đã có buổi hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Hiệp hội Đoàn kết và Phát 

triển Liên bang Myanmar. Hai bên đã trao đổi với nhau về tình hình của mỗi nƣớc; hệ 

thống tổ chức, nhiệm vụ, kết quả công tác trong thời gian qua của mỗi bên và thống 

nhất nội dung, chƣơng trình hợp tác nhằm góp phần tăng cƣờng tình đoàn kết, hữu nghị 

và hợp tác của nhân dân hai nƣớc. 

Chuyến công tác của Đoàn MTTQ Việt Nam đã thành công tốt đẹp, góp phần 

tăng thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nƣớc. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 60, 6-2008 

 

Ngày 20-3-2008: MTTQ Việt Nam làm việc với đại diện tập đoàn Dầu khí 

Việt Nam  

Tại trụ sở MTTQ Việt Nam, đại diện Ban Thƣờng trực MTTQ Việt Nam đã có 

buổi làm việc với đại diện tập đoàn Dầu khí Việt Nam để thống nhất phƣơng hƣớng và 

kế hoạch triển khai thực hiện chƣơng trình xây dựng 5000 căn nhà đại đoàn kết cho các 

hộ nghèo từ số tiền ủng hộ của Tập đoàn Dầu khí trong năm 2008. 

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn 

Lê Minh Hồng hoàn toàn nhất trí với phƣơng án phân bổ nguồn tiền ủng hộ do MTTQ 

Việt Nam đƣa ra. Hai bên cùng thống nhất giao cho MTTQ tỉnh, thành phố tiến hành 

kiểm tra quá trình thực hiện dự án. 

Báo Đại đoàn kết, số 42 ngày 21-3-2008 



 

172 

 

Ngày 23-3-2008: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tiếp Đại sứ Israel cùng đoàn y tế thuộc Tổ chức Eye from Zion về triển khai 

chƣơng trình khám chữa mắt tại tỉnh Hà Giang 

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

hoan nghênh những tình cảm, sự quan tâm của đoàn thông qua hoạt động từ thiện hết 

sức ý nghĩa, biểu hiện sinh động sự gắn bó giữa nhân dân hai nƣớc. Chƣơng trình khám 

chữa mắt miễn phí do Đại sứ quán Israel tại Việt Nam, quỹ Free Holly, Bệnh viện Mắt 

trung ƣơng phối hợp tổ chức. Trong tuần đầu tiên (từ 18-3 đến 21-3-2008, đoàn y tế 

Isarael đã tiến hành phẫu thuật mắt cho 70 bệnh nhân nghèo tại Huế. Đây không chỉ là 

hoạt động khám bệnh mà còn giúp đồng bào vùng sâu, vùng xa tiếp cận các dịch vụ y 

tế, là cơ hội để các bác sĩ, y tá tại địa phƣơng trau dồi kinh nghiệm. 

  Báo Đại đoàn kết, số 43, ngày 23 -3 -2008 

 

Ngày 27-3-2008: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ 

Trọng Kim tiếp Đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc thành phố Luông 

Pha Băng 

Đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc thành phố Luông Pha Băng gồm 

10 đại biểu do Ủy viên Trung ƣơng Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc, Thƣờng vụ tỉnh 

ủy, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc thành phố Luông Pha Băng Kong Chăn 

Khăm Ma Vông làm trƣởng đoàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Vũ Trọng Kim hoan nghênh chuyến thăm và sự hợp tác của đoàn đại biểu Mặt trận Lào 

và mong muốn qua chuyến thăm, trao đổi kinh nghiệm lần này, Mặt trận hai thành phố 

Luông Pha Băng và Hà Nội sẽ gắn bó hơn nữa, tiếp nối đƣợc truyền thống đoàn kết đặc 

biệt của hai đất nƣớc để các thế hệ mai sau noi theo. 

  Báo Đại đoàn kết, số 43, ngày 23 – 3 -2008 

 

Tháng 3-2008: Đoàn Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tặng quà cho 

ngƣời nghèo tại tỉnh Lạng Sơn 

Đoàn do Ủy viên Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình 

dẫn đầu, thăm và tặng chăn bông, quần áo ấm cho một số gia đình nghèo tại huyện Lộc 

Bình, tỉnh Lạng Sơn trong đợt rét kéo dài gần 40 ngày. Phát biểu tại các nơi đến thăm, 

Ủy viên Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình bày tỏ sự 

thông cảm và chia sẻ khó khăn của bà con và mong bà con đoàn kết, giúp đỡ nhau 

nhanh chóng ổn định sản xuất. 

Cũng trong dịp này, Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam quyết định phân bổ 

tiền ủng hộ đồng bào thiệt hại trong đợt rét đậm, rét hại là 3,5 tỷ đồng. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 57, 3-2008 
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Ngày 2-4-2008: Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 

phong trào thi đua yêu nƣớc các tỉnh cụm đồng bằng sông Hồng 

Ngày 2-4-2008, tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Cụm thi đua các tỉnh đồng 

bằng sông Hồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thƣởng năm 2007, xây 

dựng chƣơng trình, phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2008.  

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua khen 

thƣởng Trung ƣơng Vũ Trọng Kim đã tới dự và chỉ đạo. Tham dự Hội nghị còn có đại 

diện các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên làm công tác thi đua khen thƣởng của 10 tỉnh cụm 

đồng bằng sông Hồng: Hà Tây, Ninh Bình, Hà Nam, Hƣng Yên, Thái Bình, Hải Dƣơng, 

Nam Định, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Quảng Ninh. Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các tỉnh 

trong cụm đã kí kết giao ƣớc thi đua năm 2008. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 58, 4-2008 

 

Ngày 3-4-2008: Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

lần thứ 11, khóa VI 

Tại Hà Nội, tham dự Hội nghị có Thủ tƣớng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, đại diện 44 tổ chức thành viên và đại 

diện một số bộ, ban, ngành cùng tham dự. Tại Hội nghị, Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, đại diện các bộ, ban, ngành tích cực 

tham gia đóng góp ý kiến về tình hình kinh tế xã hội của đất nƣớc và các giải pháp của 

Chính phủ về kiềm chế lạm phát.  

Kết thúc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã 

đọc toàn văn Lời kêu gọi toàn dân tham gia kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm 

bảo an sinh xã hội và tăng trƣởng bền vững.  

Hội nghị mang lại ý nghĩa rất lớn đối với công tác kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế 

vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trƣởng bền vững. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 58, 4-2008 

Ngày 4-4-2008: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Thông tri số 32 

Hƣớng dẫn Đại hội MTTQ cấp huyện, cấp tỉnh tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần 

thứ VII 

Bản Thông tri gồm 7 mục: Mục đích yêu cầu; Các nội dung của Đại hội; Chƣơng 

trình Đại hội Mặt trận cấp huyện, cấp tỉnh; Về trang trí Đại hội; Việt duyệt công tác chuẩn 

bị Đại hội Mặt trận cấp huyện, cấp tỉnh; Việc chuẩn y kết quả bầu cử và Tổ chức thực 

hiện. Trong đó, Về nội dung của Đại hội, Thông tri hƣớng dẫn cụ thể về xây dựng nội 

dung Báo cáo, về thảo luận các dự thảo Báo cáo; về việc chuẩn bị nhân sự của Ủy ban 

MTTQ cấp huyện, cấp tỉnh nhiệm kì mới, về cơ cấu thành phần và số lƣợng đại biểu tham 

dự Đại hội MTTQ cấp huyện, cấp tỉnh, về cử đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 59, 5-2008 
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Ngày 4-4-2008: MTTQ Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo góp ý Đề án 

“Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nƣớc, hội nhập kinh tế quốc tế” 

 Ban Thƣờng trực Ủy ban trung ƣơng MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên 

giáo Trung ƣơng tổ chức Hội thảo góp ý Đề án “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời 

kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, hội nhập kinh tế quốc tế”. Tại 

Hội thảo, có gần 20 ý kiến tham gia phát biểu, góp ý vào nội dung Đề án, tập trung và 

các vấn đề chính: Tiêu chí để phân định, nhận dạng trí thức, vai trò của trí thức trong 

thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc và hội nhập kinh tế quốc tế; thực trạng 

của đội ngũ trí thức Việt Nam; Những ƣu điểm, bất cập trong quá trình lãnh đạo của 

Đảng với đội ngũ trí thức; những nét chính cần đề cập trong mục tiêu, quan điểm của 

Đảng đối với việc xây dựng đội ngũ trí thức; những đánh giá về đóng góp, cống hiến 

và cơ chế, chính sách phát huy vai trò của trí thức thuộc các tổ chức đoàn thể quần 

chúng trong  Mặt trận Tổ quốc, trách nhiệm của mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành 

viên trong việc tập hợp trí thức.  

 Báo Đại đoàn kết, số 51, ngày 7-4-2008 

  

Ngày 18-4-2008: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Thông tri số 33 về 

việc vận động và phối hợp tổ chức thực hiện chƣơng trình xây dựng nhà ở, xóa 

nhà dột nát cho hộ nghèo có ngƣời cao tuổi 

Thực hiện chƣơng trình hành động của Ủy ban Quốc gia ngƣời cao tuổi Việt Nam 

và tiếp tục nội dung cuộc vận động “Ngày vì ngƣời nghèo” năm 2008-2009, Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam chủ trƣơng vận động và phối hợp tổ chức thực hiện 

chƣơng trình xây dựng nhà ở, xóa nhà dột nát cho hộ nghèo có ngƣời cao tuổi. 

 Nội dung chính của Thông tri nhƣ sau: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ các cấp cùng 

với Hội Ngƣời cao tuổi cấp tỉnh, huyện, cơ sở phối hợp với chính quyền và các tổ chức 

thành viên khảo sát, nắm tình trạng hộ nghèo đang ở nhà dột nát, hộ có ngƣời cao tuổi; 

Phối hợp tuyên truyền về đạo lý, truyền thống chăm lo ngƣời cao tuổi tao sự đồng 

thuận trong xã hội; Vận động các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp 

tập trung thực hiện chƣơng trình xóa nhà dột nát cho các hộ nghèo có ngƣời cao tuổi; 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Ban Vận động “Ngày vì ngƣời nghèo” các 

cấp vận động, xây dựng chƣơng trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo có 

ngƣời cao tuổi. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 59, 5-2008 
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Từ ngày 20-4 đến ngày 26-4-2008: Đoàn Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Vƣơng quốc 

Campuchia 

Từ ngày 20 đến ngày 26-4-2008, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm dẫn đầu Đoàn Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã tới thăm và làm 

việc tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Vƣơng quốc Campuchia. 

Trong chuyến công tác tại Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm khẳng định: Mục đích của cuộc thăm và làm việc lần này là để khẳng định 

lại những thỏa thuận mà Chủ tịch MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt và Chủ tịch Si Sa 

Vạt Kẹo Bun Phăn đã kí kết ngày 25-6-2007. Nhân chuyến thăm, Đoàn cũng tới Đại 

Sứ quán Việt Nam và Hội Việt kiều Việt Nam tại Viêng Chăn của Lào, đến đặt vòng 

hoa tại tƣợng đài cố Tổng Bí thƣ Cay Sỏn Phôm Vi Hản, thăm bảo tàng Chủ tịch Xu 

Pha Nu Vông. 

Tại Campuchia, Đoàn đã có buổi gặp gỡ với Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội 

đồng Trung ƣơng Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Heng Xom Rin; 

Thủ tƣớng Chính phủ Hun Sen; Quốc vƣơng Sihamoni; Chủ tịch Thƣợng viện, Chủ 

tịch danh dự Hội đồng Trung ƣơng Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia 

Chea Sim; Trƣởng ban Thƣờng trực, Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng nhân dân 

Campuchia Say Chum; Vua Sƣ Tép Vong của Vƣơng quốc Campuchia. Tại các buổi 

làm việc, lãnh đạo hai bên đã trao đổi những vấn đề cùng quan tâm. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 60, 6-2008 

 

Ngày 22-4-2008: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tiếp Đoàn đại biểu nữ 

phái Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo  

Thay mặt Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Ủy viên 

MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Vĩnh tiếp đoàn. Phát biểu tại buổi gặp, ông Nguyễn Văn 

Vĩnh đánh giá cao những đóng góp của nữ phái Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo 

trong kháng chiến cứu nƣớc cũng nhƣ trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nƣớc; 

đồng thời bày tỏ mong muốn, Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo nói chung và nữ phái 

nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, yêu nƣớc để sống tốt đời đẹp đạo, 

đóng góp nhiều hơn nữa và sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nƣớc. 

Báo Đại đoàn kết, số 61, ngày 24-4-2008 

 

Ngày 22-5-2008: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

tiếp Đại sứ Hàn Quốc Im Hong-jae 

Tại buổi tiếp ở trụ sở của MTTQ, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm bày tỏ sự vui mừng về mối quan hệ hợp tác, tình đoàn kết ngày càng đƣợc 

tăng cƣờng giữa hai nƣớc Việt Nam-Hàn Quốc. Chủ tịch Huỳnh Đảm cũng mong 
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muốn, Ngài Đại sứ tiếp tục quan tâm, vận động các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tƣ vào 

Việt Nam nhiều hơn nữa, cũng nhƣ tiếp tục các hoạt động giúp đỡ, ủng hộ ngƣời nghèo 

ở Việt Nam. 

Thay mặt Đại sứ quán Hàn Quốc, Ngài Đại sứ cảm ơn những tình cảm mà MTTQ 

Việt Nam đã dành cho nhân dân Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Đại 

sứ tin tƣởng sẽ làm hết sức mình để vun đắp cho tình hữu nghị hai nƣớc. 

Báo Đại đoàn kết, số 78, ngày 23-5-2008 

 

Ngày 27-5-2008: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam làm việc với Chủ tịch 

nƣớc Nguyễn Minh Triết  

Sáng ngày 27-5-2008, Chủ tịch nƣớc CHXHCN Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã 

có buổi làm việc với Ban Thƣờng trực, một số ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam và Chủ nhiệm 8 Hội đồng tƣ vấn của MTTQ Việt Nam. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nƣớc Nguyễn Minh Triết đánh giá cao 

những ý kiến đóng góp hết sức sâu sắc, rất đáng trân trọng của các vị trong Đoàn Chủ 

tịch và các Hội đồng tƣ vấn của MTTQ Việt Nam. Chủ tịch nƣớc Nguyễn Minh Triết 

đề nghị thời gian tới hai bên cần tăng cƣờng các buổi sinh hoạt, thảo luận chuyên đề 

Báo Đại đoàn kết, số 81, ngày 29-5-2008 

 

Ngày 2-6-2008: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ 

kết công tác chỉ đạo điểm Đại hội MTTQ cấp xã 

Dự Hội nghị có Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Huỳnh Đảm; Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ kí 

MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam và đại diện các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Quảng 

Ninh, Lâm Đồng, Hồ Chí Minh-mỗi địa phƣơng 1 lãnh đạo Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, 1 

đại biểu Ủy ban MTTQ cấp huyện và 3 đại biểu Ủy ban MTTQ các xã chỉ đạo điểm. 

Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu, tham luận đều khẳng định: cấp ủy, chính 

quyền, MTTQ các cấp đã tập trung chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời 

các văn bản chỉ đạo, hƣớng dẫn của Trung ƣơng và cấp trên. Từ đó, công tác chuẩn bị 

Đại hội tiến hành nghiêm túc; nội dung chƣơng trình Đại hội đảm bảo đúng yêu cầu... 

Đại hội điểm cấp xã đã đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân ở địa phƣơng, 

kết quả hoạt động của MTTQ. 

Hội nghị cũng tiếp thu những ý kiến đóng góp kiến nghị của các đại biểu để tiếp 

tục tổ chức ra diện rộng Đại hội MTTQ cấp xã trong thời gian tới đạt hiệu quả. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 60, 6-2008 
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Từ ngày 4-6 đến ngày 5-6-2008: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ 

chức tập huấn công tác dân chủ pháp luật 

Ngày 4 và 5-6, Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức tập huấn về công 

tác Dân chủ-Pháp luật, tại thành phố Đà Nẵng, cho hơn 250 cán bộ Mặt trận cả nƣớc 

chuyên trách về công tác Dân chủ-Pháp luật. 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Ông Vũ Trọng Kim chủ trì 

Hội nghị tập huấn. Hội nghị đã nghe một số chuyên đề nhƣ: Báo cáo tình hình và kết 

quả thực hiện Quy chế MTTQ giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cƣ đã 

làm điểm tại 5 tỉnh, thành; Dự thảo Báo cáo tổng kết 2 năm thực hiện Thông tri số 06 

của Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam; Nghị quyết liên tịch số 

09-2008-NQLT-UBTWMTTQ Việt Nam ngày 17-4-2008 hƣớng dẫn thi hành về các 

vấn đề liên quan lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ chủ chốt do xã, phƣờng bầu. Đặc biệt 

hội nghị chú trọng bàn về thực hiện “Quy chế giám sát đầu tƣ cộng đồng”. Đây là một 

lĩnh vực phức tạp, nhiều khó khăn và nhạy cảm nhƣng đến nay đã có 42-64 tỉnh, thành 

phố đã có kế hoạch phối hợp giữa Mặt trận với các ngành liên quan thực hiện có hiệu 

quả Quy chế này.  

Báo Đại đoàn kết, số 86, ngày 6-6-2008 

 

Từ ngày 16-6 đến này 28-6-2008: Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam thăm và làm việc tại Đan Mạch, CHLB Đức và Italia 

Chiều ngày 16-6 đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam do 

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim 

dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại Đan Mạch, CHLB Đức và Italia, với lịch trình 12 

ngày từ 16-6 đến 28-6. Đoàn đến Italia trong các ngày 18, ngày 19 và ngày 20-6 đoàn 

sẽ đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch, thăm và tiếp xúc với 

kiều bào tại đây. Tiếp đó, ngày 20 đoàn lên đƣờng thăm Cộng hòa Liên bang Đức. 

Chuyến công tác của Đoàn MTTQ Việt Nam đã thành công tốt đẹp, góp phần 

tăng thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Đan Mạch, CHLB Đức, Italia. 

Báo Đại đoàn kết, số 93, ngày 19-6-2008 

 

Ngày 18-6-2008: Đoàn đại biểu già làng, trƣởng bản dân tộc Vân Kiều Pa Cô 

tỉnh Quảng Trị thăm Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Đoàn đại biểu gồm gần 50 đại biểu tiêu biểu đại diện cho đồng bào các dân tộc 

thiểu số Vân Kiều và Pa Cô hai huyện Hƣớng Hóa và DaKrông, tỉnh Quảng Trị. Đây là 

lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị tổ chức cho đoàn già làng, trƣởng bản ngƣời dân tộc Vân 

Kiều và Pa Cô ra thăm Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm đã tiếp Đoàn. 
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Tại buổi đón tiếp ở trụ sở của MTTQ, Chủ tịch Huỳnh Đảm đánh giá cao những 

đóng góp của các vị già làng, trƣởng bản trong việc tích cực hƣởng ứng và vận động 

đồng bào dân tộc hai huyện Hƣớng Hóa và DaKrông thực hiện tốt đƣờng lối chủ 

trƣơng, chính sách của Đảng, Nhà nƣớc. Chủ tịch cũng mong rằng các già làng, trƣởng 

bản tiếp tục phát huy vài trò và uy tín của mình để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc, cùng nhau thi đua xây dựng quê hƣơng, đất nƣớc ngày càng giàu đẹp. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 60, 6-2008 

 

Ngày 4-7-2008: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Hƣớng dẫn số 70 về 

việc triển khai “Sáng kiến lãnh đạo Phật giáo” tham gia phòng chống HIV-AIDS 

Nội dung của bản Hƣớng dẫn gồm 3 phần: Mục đích, yêu cầu; Một số hoạt động 

cần triển khai; Tổ chức thực hiện. 

Trong đó, bản Hƣớng dẫn chỉ ra một số hoạt động cần triển khai nhƣ sau: Phát 

huy vai trò của chức sắc, tăng ni Phật giáo trong việc tuyên truyền phòng chống và 

những hiểu biết khoa học về HIV-AIDS cho phật tử và nhân dân địa phƣơng; trong 

việc tham gia các hoạt động tƣ vấn và hỗ trợ cho ngƣời bị nhiễm-ảnh hƣởng bởi HIV-

AIDS; trong việc tham gia chăm sóc cho ngƣời bị nhiễm-ảnh hƣởng bới HIV-AIDS tại 

gia đình hoặc bệnh viện; hƣớng dẫn các trƣờng đào tạo của Phật giáo ở địa phƣơng đƣa 

nội dung phòng chống HIV-AIDS vào các hoạt động bồi dƣỡng, tập huấn; phối hợp với 

các cơ quan chức năng ở địa phƣơng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dƣỡng kiến thức 

phòng chống HIV-AIDS. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 61, 7-2008 

 

Ngày 7-7-2008: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra bản đề cƣơng 

hƣớng dẫn Báo cáo của Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện và cấp tỉnh 

Tiêu đề của Đại hội các cấp là: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 

nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam... (Quận, huyện, tỉnh, thành phố) trong thời kì 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế thế giới vì mục tiêu “Dân 

giàu, nƣớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 

Theo đó, Báo cáo gồm hai phần. Phần thứ nhất là “Tình hình khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc và kết quả thực hiện chƣơng trình hành động của MTTQ Việt Nam... 

(quận, huyện, tỉnh, thành phố) trong nhiệm kì qua”. Phần thứ hai là “Phƣơng hƣớng 

nhiệm vụ, chƣơng trình hành động của MTTQ Việt Nam.... (huyện, tỉnh), nhiệm 

kì.....”. Bản đề cƣơng hƣớng dẫn chi tiết các nội dung tổng kết, Báo cáo cho đại hội 

MTTQ Việt Nam các cấp theo mẫu chung nhằm tạo sự thống nhất về nội dung của các 

Đại hội trong cả nƣớc. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 61, 7-2008 
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Ngày 23-7-2008: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ 

Trọng Kim thăm Trung tâm nuôi dƣỡng ngƣời có công tỉnh Hà Tây 

Nhân dịp kỉ niệm 61 năm ngày Thƣơng binh, liệt sĩ, chiều 23-7-2008, Phó Chủ 

tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim thăm và tặng quà Trung tâm 

nuôi dƣỡng ngƣời có công tại xã Viên An, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây. 

Nói chuyện với những ngƣời có công, Ban lãnh đạo Trung tâm, Phó Chủ tịch Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim trân trọng gửi lời cảm ơn tới các bà 

mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình, cá nhân có công đang ở Trung tâm đã cống hiến 

to lớn cho Tổ quốc. Phó Chủ tịch Vũ Trọng Kim cũng biểu dƣơng những nỗ lực của 

Ban lãnh đạo, toàn thể cán bộ, nhân viên Trung tâm cũng nhƣ cấp ủy Đảng, chính 

quyền, MTTQ, các đoàn thể ở đị phƣơng trong việc quan tâm, chăm lo đến đời sống 

vật chất, tinh thần đối với ngƣời có công với đất nƣớc. 

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Vũ Trọng Kim đã tặng quà cho Trung tâm, cho các 

Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thăm và tặng cho một số gia đình thƣơng binh, liệt sĩ trên 

địa bàn. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 62, 8-2008 

 

Tháng 7-2008: Phối hợp hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào Xây 

dựng đất nƣớc 

Tại tỉnh Bolikhămxây (nƣớc Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào), MTTQ Việt Nam 

và Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc đã phối hợp tổ chức kỷ niệm một năm ngày ký 

“Bản thỏa thuận hợp tác hữu nghị” và tổ chức Hội nghị quốc tế “Xây dựng đƣờng biên 

giới hòa bình hữu nghị Việt Nam - Lào”. Trƣớc sự chứng kiến của lãnh đạo Ủy ban 

Trung ƣơng Mặt trận hai nƣớc và trong bầu không khí đoàn kết, hữu nghị Chủ tịch Ủy 

ban Mặt trận của 20 tỉnh có chung đƣờng biên giới Việt Nam-Lào đã cùng nhau ký 

“Bản giao ƣớc thi đua xây dựng đƣờng biên giới hòa bình hữu nghị Việt Nam-Lào”. 

Theo đó, hai bên cùng nhau giao ƣớc cùng nhau tổ chức tham gia vận động nhân dân 

thực hiện đầy đủ các quy định của Hiệp ƣớc và Quy chế biên giới Quốc gia giữa hai 

nƣớc Việt Nam – Lào; hàng năm thực hiện việc phối hợp đánh giá kết quả thực hiện 

Bản giao ƣớc để tiếp tục thực hiện tốt hơn. Qua đó, tình đoàn kết của hai nƣớc càng 

đƣợc củng cố thêm. 

 Báo Đại đoàn kết, số 102, ngày 4-7-2008 

 

Tháng 7-2008: Đoàn đại biểu già làng huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk thăm 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam  

Thay mặt Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Ủy viên MTTQ Việt Nam Trần 

Đình Phùng tiếp đoàn và đánh giá cao sự đóng góp của các già làng tiêu biểu trong 

công cuộc xây dựng quê hƣơng, đất nƣớc và sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; đồng thời 
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cũng mong muốn các già làng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, bằng uy tín 

của mình vận động bà con trong thôn, bản làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

góp phần xây dựng quê hƣơng, đất nƣớc. 

Thay mặt đoàn, ông Y Bhem Knul đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với Đảng, 

Nhà nƣớc, MTTQ Việt Nam trong thời gian qua đã có sự quan tâm, đầu tƣ phát triển 

kinh tế-xã hội và hứa tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân, xứng 

đáng là tấm gƣơng cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần xây dựng Tây Nguyên giàu đẹp. 

Báo Đại đoàn kết, số 109, ngày 17-7-2008 

 

Từ ngày 6-8 đến ngày 7-8-2008: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Huỳnh Đảm làm việc về công tác kiềm chế lạm phát tại Nghệ An 

Trong hai ngày 6 và 7-8-2008, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm đã thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An. 

Tại buổi làm việc với MTTQ tỉnh, sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh 

Nghệ An Báo cáo, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm biểu dƣơng và đánh giá cao 

những kết quả công tác Mặt trận của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Ủy 

ban MTTQ và các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các 

tầng lớp nhân dân tăng cƣờng đồng thuận xã hội, khắc phục khó khăn vƣợt qua thử 

thách, tiếp tục thực hiện lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam về việc tham gia kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh 

xã hội và tăng trƣởng bền vững thông qua những hoạt động cụ thể, thiết thực, nhất là 

đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh các hoạt động an 

sinh xã hội, chăm lo sự nghiệp y tế giáo dục, chăm lo cho ngƣời nghèo, đẩy mạnh việc 

xây dựng nhà đại đoàn kết cho ngƣời nghèo. 

Báo Đại đoàn kết, số 122, ngày 8-8-2008 

 

Ngày 8-8-2008: Đoàn đại biểu cấp cao Hiệp hội Đoàn kết phát triển Liên 

bang Myanma thăm và làm việc với Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Đoàn tới Việt Nam từ ngày 3-8. Sau khi thăm một số địa điểm di tích lịch sử, 

danh lam thắng cảnh ở Huế và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban 

MTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế; thăm một số địa điểm văn hóa, kinh tế, thƣơng mại và 

tiếp kiến với lãnh đạo thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí 

Minh, ngày 8-8, Đoàn tới thăm và làm việc với Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. 

Đoàn có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam. Tại buổi hội đàm hai bên thông Báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế xã 

hội, về tình hình khối đại đoàn kết và hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của tổ chức 

hai nƣớc. Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đánh giá cao chuyến thăm và làm việc 

tại Việt Nam. 
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Qua chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Hiệp hội Đoàn kết phát triển 

Liên bang Myanma, tình đoàn kết của hai nƣớc càng đƣợc củng cố thêm. 

 Báo Đại đoàn kết, số 112, ngày 7-8-2008 

 

Ngày 22-8-2008: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Chính phủ ra Quy 

chế phối hợp công tác của Chính phủ và MTTQ Việt Nam 

Theo đó, Quy chế gồm 11 Điều: Về phối hợp tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc; Về phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân; Về phối hợp xây dựng 

pháp luật; Về phối hợp thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Về kiến 

nghị và trả lời kiến nghị của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam; Về các hoạt động 

giám sát phản biện xã hội; Về phối hợp ban hành văn bản liên tịch, gửi văn bản ban 

hành mới; Về kinh phí hoạt động; Về tham gia các kỳ họp, phiên họp; Về trao đổi 

thông tin và làm việc liên tịch; Tổ chức thực hiện 

Thông tin công tác Mặt trận, số 63, 9-2008 

 

Ngày 25-8-2008: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Công văn số 3303 

về việc tổ chức các hoạt động trong tháng an toàn giao thông năm 2008 

Nhân tháng 9 hàng năm là tháng an toàn giao thông, Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam ra công văn đề nghị Ủy ban Trung ƣơng MTTQ tỉnh, thành phối phối hợp 

thực hiện: Tổ chức lễ phát động, ra quân hƣởng ứng từ đầu tháng 9-2008, mở đợt tuyên 

truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông sâu rộng tới quần 

chúng nhân dân; biểu dƣơng các gƣơng ngƣời tốt việc tốt và phê phán những hành vi vi 

phạm an toàn giao thông; Tuyên truyền nhân dân đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao 

thông; phố biến về quy định chất lƣợng mũ, quy cách đội mũ; Phối hợp với Ban An 

toàn giao thông tỉnh, thành phố thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành khảo 

sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung đã kí kết với Ban An toàn giao 

thông; Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông sẽ tiến 

hành sơ kết, tổng kết công tác an toàn giao thông ngày 18-11-2008. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 63, 9-2008 

 

Từ ngày 25-8 đến ngày 29-8-2008: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Huỳnh Đảm thăm và làm việc tại các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng và Trà Vinh 

Trong các ngày 25 đến ngày 29-8-2008, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Huỳnh Đảm đã dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam vào thăm và làm việc tại các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng và Trà Vinh. 

Nội dung tập trung vào việc kiển tra công tác MTTQ tham gia kiềm chế lạm phát, 

ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trƣởng bền vững theo Lời kêu 

gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam; công tác chuẩn bị và tổ 
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chức đại hội MTTQ các cấp và triển khai các trọng tâm công tác Mặt trận cuối năm 

2008. 

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm và 

Đoàn công tác đã đến viếng đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Long Đức-thị xã Trà 

Vinh; thăm Hòa thƣợng Dƣơng Nhơn-Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam; Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; Ban Trị sự Phật giáo Hội Đoàn 

kết sƣ sãi yêu nƣớc tỉnh Trà Vinh; thăm Hòa thƣợng Thạch Sok Xane-Ủy viên Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và một số gia đình chính sách, đồng bào Khmer tại hai 

tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 63, 9-2008 

 

Tháng 8-2008: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ 

Trọng Kim thăm và làm việc tại An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang và Hồ Chí 

Minh 

Đoàn do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim dẫn 

đầu. Đoàn có buổi làm việc với tập thể Ban Thƣờng trực MTTQ An Giang, Đồng 

Tháp, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo một số Tỉnh ủy. Tại các buổi 

làm việc, Đoàn đã nghe Báo cáo về kết quả công tác những tháng đầu năm 2008, kết 

quả thực hiện trọng tâm công tác Mặt trận các tỉnh, thành phố; trao đổi về tình hình các 

tầng lớp nhân dân; kết quả Đại hội Mặt trận cấp xã và công tác chuẩn bị Đại hội Mặt 

trận cấp huyện.v.v... Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng 

Kim cũng lắng nghe và trao đổi cụ thể, trực tiếp thông Báo một số giải pháp của Ban 

Thƣờng trực về các vấn đề mà các tỉnh nêu. 

Cũng trong chuyến làm việc, Đoàn đã đi thăm và tặng quà Giám mục Bùi Tuần-

Tòa Giám mục Long Xuyên; Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Anh và mẹ Sơn Hà; 

ông Hồ Chí Sinh-nguyên Chủ tịch MTTQ tỉnh An Giang; ông Nguyễn Văn Tôn-

Trƣởng ban Trị sự Trung ƣơng Phật giáo Hòa Hảo. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 63, 9-2008 

 

Tháng 8-2008: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

thăm và làm việc tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Ninh Bình 

Trong tháng 8-2008, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

đã vào thăm và làm việc tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Ninh Bình. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã có các buổi làm việc 

với lãnh đạo Tỉnh ủy và Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ các tỉnh. Nội dung tập trung 

vào việc kiểm tra công tác MTTQ tham gia kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, 

đảm bảo an sinh xã hội và tăng trƣởng bền vững theo Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch 
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Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ các 

cấp và triển khai các trọng tâm công tác Mặt trận những tháng cuối năm 2008. 

Báo Đại đoàn kết, số 125, ngày 14-8-2008 

 

Ngày 11-9-2008: Ban thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tiếp 

Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha’I Việt Nam 

Chiều 11-9, tại Hà Nội, Ủy viên thƣờng trực MTTQ Việt Nam Trần Đình Phùng 

tiếp đoàn Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha’I Việt Nam do Chủ tịch Hội làm trƣởng 

đoàn Nguyễn Thức. 

Tại buổi tiếp Ủy viên thƣờng trực MTTQ Việt Nam Trần Đình Phùng gửi lời hỏi 

thăm sức khỏe các thành viên trong Hội đồng và chức mừng Cộng đồng tôn giáo 

Baha’I Việt Nam đã tiến hành Đại hội cấp toàn đạo lần thứ nhất diễn ra từ ngày 20-21-

3-2008, tại thành phố Hồ Chí Minh thành công tốt đẹp và đƣợc Nhà nƣớc công nhận tƣ 

cách pháp nhân; đồng thời, nhấn mạnh Đảng, Nhà nƣớc và MTTQ Việt Nam mong 

muốn rằng, các tín đồ tôn giáo Baha’I Việt Nam sẽ cùng đồng bào cả nƣớc đoàn kết 

trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung tay xây dựng một nƣớc Việt Nam độc 

lập, hòa bình, phát triển. 

 Báo Đại đoàn kết, số 20, ngày 23-2-2008 

 

Ngày 15-9-2008: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Kế hoạch số 310 về 

tổ chức “Tháng cao điểm Vì ngƣời nghèo” và chƣơng trình “Nối vòng tay lớn”  

Bản Kế hoạch chỉ rõ: Mục đích tổ chức triển khai “Tháng cao điểm vì ngƣời 

nghèo” và chƣơng trình “Nối vòng tay lớn” năm 2008 nhằm tiếp tục vận động các tầng 

lớp nhân dân, các tổ chức, các doanh nghiệp, ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài, tham gia 

hƣớng ứng cuộc vận động; tạo ra nguồn lực trực tiếp chăm lo giúp đỡ ngƣời nghèo. 

Nội dung thực hiện gồm: công tác tuyên truyền; phối hợp với các cơ quan đồng tổ 

chức để thống nhất về nội dung vận động “Ngày vì ngƣời nghèo”; tổ chức một số cuộc 

làm việc để bàn biện pháp vận động trong “Tháng cao điểm vì ngƣời nghèo” và 

chƣơng trình “Nối vòng tay lớn”. Theo đó, “Tháng cao điểm vì ngƣời nghèo” diễn từ 

ngày 17-10 đến ngày 18-11-2008 và chƣơng trình “Nối vòng tay lớn” diễn ra vào ngày 

31-12-2008. 

 Thông tin công tác Mặt trận, số 64, 10-2008 

 

Ngày 1-10-2008: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Hƣớng dẫn số 71 

về tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”  

Nhân kỉ niệm 78 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-

11-1930-18-11-2008, ngày 1-10-2008, MTTQ Việt Nam ra bản Hƣớng dẫn số 71 về tổ 

chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cƣ.  
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Bản Hƣớng dẫn quy định nội dung, hình thức tổ chức ngày hội và cách tiến hành. 

Theo đó, nội dung tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc 

Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

gắn với tuyên truyền về thành tựu của công cuộc đổi mới đất nƣớc; đánh giá kết quả và 

bàn biện pháp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 

ở khu dân cƣ” và “Ngày vì ngƣời nghèo”; Báo cáo kết quả Đại hội MTTQ cấp huyện, 

cấp xã; biểu dƣơng gia đình, cá nhân và tập thể trong phong trào thi đua yêu nƣớc; tổ 

chức các hoạt động nhƣ: Trao quà tình nghĩa, nhà “Đại đoàn kết”, thăm và tặng quà các 

gia đình chính sách... 

Thông tin công tác Mặt trận, số 64, 10-2008 

 

Ngày 23-10-2008: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tiếp Tổng thƣ ký Hiệp hội Đoàn kết phát triển Liên bang Myanmar 

Ngày 23-10-2008, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm có cuộc tiếp Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp -Tổng thƣ ký Hiệp Hội Đoàn kết 

phát triển Liên bang Myanmar ông Htay Oo cùng Đoàn đại biểu, trong khuôn khổ ông 

Htay Oo tham dự Hội nghị các Bộ trƣởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp ASEAN lần thứ 

30 tại Hà Nội. 

Tại buổi tiếp, Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp Htay Oo tin tƣởng rằng với tình hữu 

nghị của hai nƣớc Việt Nam – Myanmar đƣợc xây đắp trong suốt thời gian qua hy 

vọng sẽ có những bƣớc phát triển hợp tác hữu nghị trên tinh thần hòa bình và tôn trọng. 

Đáp lại tình cảm của Bộ trƣởng Htay Oo, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Huỳnh Đảm chia sẻ, MTTQ Việt Nam luôn gắng hết sức mình củng cố tình đoàn 

kết, tăng cƣờng hơn nữa hợp tác, trên tinh thần tăng cƣờng đoàn kết các dân tộc, mở 

rộng quan hệ hữu nghị đối với nhiều quốc gia, trong đó có Myanmar. Chủ tịch Huỳnh 

Đảm tin tƣởng chuyến thăm và làm việc của Bộ trƣởng tại Việt Nam sẽ có nhiều hoạt 

động ý nghĩa và tình cảm nhân dân hai nƣớc Việt Nam – Myanmar sẽ ngày càng đƣợc 

củng cố bền vững trên tinh thần hợp tác hữu nghị. 

Báo Đại đoàn kết, số 166, ngày 24-10-2008 

 

Ngày 24-10-2008: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tiếp Đại sứ Nhật Bản Mitsuo Sakaba 

Ngày 24-10-2008, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm có buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Mitsua 

Sakaba. 

Tại buổi tiếp, Đại sứ Mitsua Sakaba ghi nhận những nỗ lực xây đắp quan hệ tốt 

đẹp giữa hai nƣớc trong suốt thời gian qua. Đại sứ đặc biệt quan tâm đến những thành 
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tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam đã đạt đƣợc và nhất là sự cảm 

thông chia sẻ đối với những tầng lớp nghèo.  

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm mong muốn Đại sứ Mitsua Sakaba sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa trong thời gian 

làm việc tại Việt Nam; đặc biệt là sự phối hợp với MTTQ Việt Nam tham gia chƣơng 

trình vận động ủng hộ cho ngƣời nghèo và phân bổ, giám sát nguồn vồn ODA nhằm 

đạt hiệu quả tốt nhất. 

Báo Đại đoàn kết, số 167, ngày 27-10-2008 

 

Từ ngày 26-10 đến ngày 30-10-2008: Đoàn cấp cao Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc 

Từ ngày 26 đến ngày 30-10-2008, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm dẫn 

đầu, sang thăm và làm việc tại Trung Quốc. 

Tại Bắc Kinh, Đoàn đã đƣợc Ủy viên Thƣờng vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội 

Ngô Bang Quốc; Ủy viên Thƣờng vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Chính 

hiệp Trung Quốc Giả Khánh Lâm tiếp và có buổi trao đổi công tác với Đoàn đại biểu 

cấp cao Chính hiệp Trung Quốc. 

Kết quả chuyến thăm khẳng định quyết tâm của MTTQ Việt Nam và Chính hiệp 

Trung Quốc góp phần cùng Đảng, Nhà nƣớc và nhân dân hai nƣớc thực hiện tốt 

phƣơng châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt, nhằm củng cố, tăng cƣờng tình đoàn kết, 

hữu nghị và phát triển mối quan hệ “đối tác hợp tác chiến lƣợc toàn diện” Việt Nam và 

Trung Quốc lên tầm cao mới. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 65, 11-2008 

 

Từ ngày 3-11 đến ngày 12-3-2008: Đoàn cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam thăm và làm việc tại Cu Ba 

Từ ngày 3 đến ngày 12-11-2008, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm dẫn 

đầu sang thăm và làm việc tại Cu Ba.  

Đoàn đã có buổi hội đàm với Ban Thƣ kí Thƣờng trực toàn quốc Ủy ban Bảo vệ 

Cách mạng Cu Ba. Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cu Ba Hoan Ra-bi-lê-rô Phông-

xê-ca tiếp và trao đổi với Đoàn. Trong buổi làm việc, Chủ tịch MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm bảy tỏ lòng biết ơn những tình cảm và sự giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà 

nƣớc và nhân dân Cu Ba dành cho Việt Nam trong những năm kháng chiến cứu nƣớc, 

cũng nhƣ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
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Sau đó, Đoàn tới thăm một số địa điểm: Tƣợng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm 

nữ Anh hùng nƣớc Cộng hòa Cu Ba Men-ba Éc-năng-đết, tới thăm và tham gia hoạt 

động tại một số khu dân cƣ tỉnh Pinar Del Rio. 

Chuyến công tác của Đoàn MTTQ Việt Nam đã thành công tốt đẹp, góp phần 

tăng thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Cu Ba. 

Báo Đại đoàn kết, số 174, ngày 7-11-2008 

 

Ngày 22-12-2008: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia Ngài Allaster Cox tại Việt Nam  

Tại buổi tiếp ở trụ sở MTTQ, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm giới thiệu khái quát về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam với 

ngài Đại sứ. Chủ tịch mong muốn với cƣơng vị của mình, Ngài Đại sứ sẽ làm cầu nối 

để quan hệ giữa Việt Nam và Australia ngày càng phát triển tốt đẹp. 

Ngài Allaster Cox cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm dành thời gian tiếp và nêu rõ Chính phủ Australia luôn coi Việt Nam là một đối 

tác quan trọng ở khu vực Đông Nam Á; đồng thời bày tỏ nguyện vọng muốn tìm hiểu 

về sự phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Australia trong thời gian tới và 

mong muốn có những đóng góp cho sự phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp 

tác giữa hai nƣớc Australia và Việt Nam. 

 Báo Đại đoàn kết, số 200, ngày 23-12-2008 

 

Từ ngày 26-11 đến ngày 27-11-2008: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Huỳnh Đảm thăm và làm việc tại Quảng Ninh 

Tại buổi làm việc với Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch 

biểu dƣơng và đánh giá cao những kết quả mà MTTQ tỉnh đạt đƣợc. Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm biểu dƣơng kết quả Đại hội MTTQ cấp xã 

và cấp huyện của tỉnh Quảng Ninh trong nhiệm kì vừa qua. 

Nhân dịp này, Chủ tịch Mặt trận tham dự Đại lễ tƣởng niệm 700 Ngày Đức vua-

Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn do Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp 

tổ chức. Chủ tịch cũng tới thăm và tặng quà một số gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó 

khăn tại xã Phƣơng Nam và phƣờng Yên Thanh, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 66, 12-2008 

 

Ngày 5-12-2008: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phối hợp tổ chức 

hội thảo “Phát huy vai trò ngƣời tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số về 

công tác truyền thông dân số ở Tây Nguyên”  
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MTTQ Việt Nam phối hợp với Quỹ Dân số Liên hiệp quốc và Tổng cục dân số 

tổ chức hội thảo “Phát huy vai trò ngƣời tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số 

về công tác truyền thông dân số ở Tây Nguyên” tại thành phố Đà Lạt. 

Sau khi nghe trình bày Báo cáo tham luận về thực trạng và giải pháp tuyên truyền 

về công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình tại nhiều thôn, buôn, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số vùng Tây Nguyên, các đại biểu đều thống nhất việc tuyên truyền, vận động 

phải thƣờng xuyên và phù hợp với chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc. 

Phát biểu kết luận, Ủy viên MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình ghi nhận và đánh giá 

cao vai trò của các vị là ngƣời tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số của 5 tỉnh Tây 

Nguyên trong công tác tuyên truyền, thực hiện chính sách dân số; đồng thời nhấn mạnh 

MTTQ có những biện pháp cụ thể, tích cực để phát huy đƣợc hơn nữa đóng góp của 

các vị là ngƣời tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

 Thông tin công tác Mặt trận, số 66, 12-2008 

 

Ngày 16-12-2008: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm thăm và làm việc tại Bình Dƣơng 

Phát biểu tại buổi làm việc Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm biểu dƣơng những cố gắng của MTTQ các cấp tropng tỉnh đã động viên nhân dân 

hƣởng ứng các phong trào thi đua yêu nƣớc trong năm 2008, đặc biệt là tổ chức Đại hội 

MTTQ các cấp thành công tốt đẹp, tích cực chăm lo đời sống cho đồng bào nghèo. Chủ 

tịch Mặt trận cũng nhấn mạnh công việc trong năm của MTTQ Việt Nam đến năm 

2009, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nƣớc hƣớng tới Đại hội MTTQ 

Việt Nam lần thứ VII sẽ diễn ra trong quý III-2009.  

 Báo Đại đoàn kết, số 198, ngày 19-12-2008 

 

Ngày 24-12-2008: Đoàn Chủ tịch MTTQ Việt Nam và Chủ tịch nƣớc kiểm 

điểm việc thực hiện quy chế phối hợp năm 2008 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim trình bày Báo 

cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Chủ tịch nƣớc và Đoàn Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam năm 2008. Sau đó, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý 

kiến, kiến nghị để sự phối hợp công tác giữa hai bên ngày càng chất lƣợng và hiệu quả; 

đồng thời kiến nghị với Đảng, Nhà nƣớc về các chủ trƣơng, chính sách nhằm tăng 

cƣờng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Nhà nƣớc pháp 

quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công 

nghệ, cải cách hành chính và chiến lƣợc cải cách tƣ pháp, về công tác dân tộc, tôn giáo, 

đối ngoại nhân dân... 
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Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch nƣớc Nguyễn Minh Triết khẳng định năm 2008 

sự phối hợp công tác giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Chủ 

tịch nƣớc là rất hiệu quả, thực hiện theo đúng chƣơng trình, nội dung đã đề ra. 

Sự phối hợp giữa MTTQ và Chủ tịch nƣớc góp phần làm cho công tác của MTTQ 

Việt Nam đạt hiệu quả hơn. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 67, 1-2009 
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NĂM 2009 

 

Ngày 14-1-2009: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

tiếp Đoàn cán bộ Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Lào Xây dựng Đất nƣớc 

Tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm tiếp 

Đoàn cán bộ cấp cao Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Lào Xây dựng Đất nƣớc do Phó 

Chủ tịch Bouavone Onechanhom là Trƣởng đoàn trong khuôn khổ chuyến thăm thực 

hiện chƣơng trình hợp tác giữa Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Ủy ban Trung 

ƣơng Mặt trận Lào. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm chúc mừng những 

thành tựu mà CHND Lào đã đạt đƣợc trong sự nghiệp đổi mới, bảo vệ và xây dựng Tổ 

quốc. Chủ tịch cũng bày tỏ tin tƣởng rằng, dƣới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân cách 

mạng Lào, nhân dân các bộ tộc Lào anh em nhất định sẽ giành nhiều thành tựu to lớn 

trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nƣớc.  

Phó Chủ tịch Bouavone Onechanhom hy vọng chuyến thăm và làm việc tại Việt 

Nam tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm về xây dựng các văn bản và dự thảo Luật MTTQ 

Việt Nam, thăm và tìm hiểu một số địa phƣơng nhƣ thành phố Hà Nội, thành phố Huế, 

Quảng Trị là cơ hội tốt giúp Đoàn hiểu rõ hơn, rút ra nhiều kinh nghiệm trong việc 

hình thành, xây dựng các văn bản luật phục vụ công cuộc phát triển đất nƣớc. 

 Báo Đại đoàn kết, số 9, ngày 15-1-2009 

 

Ngày 15-1-2009: Trao tặng Huân chƣơng Hữu nghị của Cộng Hòa DCND 

Lào cho Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

Ngày 15-1-2009, tại Hà Nội, Phó Thủ tƣớng CHND Lào kiêm Bộ trƣởng Bộ 

ngoại giao Thonglun Sisulith đã trao tặng Huân chƣơng Hữu nghị của Nhà nƣớc Cộng 

hòa dân chủ nhân dân Lào cho Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, nguyên 

Chủ tịch Trung ƣơng Hội hữu nghị Việt-Lào Huỳnh Đảm.  

Báo Đại đoàn kết, số 10, ngày 16-1-2009 

 

Ngày 17-1-2009: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam (Khóa VI) 

Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam (khóa VI) đã họp trong 

hai ngày (ngày 16 và 17 tháng 1 năm 2009) tại thủ đô Hà Nội. 

Hội nghị đã nghe, thảo luận các dự thảo Báo cáo của Đoàn Chủ tịch về: Tình hình 

công tác Mặt trận năm 2008 và Chƣơng trình phối hợp, thống nhất hành động của 

MTTQ Việt Nam năm 2009; Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội VII MTTQ Việt 

Nam; Tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam; Tờ trình 

về tiêu chuẩn, số lƣợng, cơ cấu, thành phần đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt 
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Nam lần thứ VII; Dự thảo Nghị quyết về phát động đợt thi đua lập thành tích chào 

mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VII; Báo cáo về việc thay đổi, bổ sung 

Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam (Khóa VI).  

Hội nghị cũng đã thống nhất nghị quyết: 

1. Thông qua Dự thảo Báo cáo tình hình công tác Mặt trận năm 2008 và Chƣơng 

trình phối hợp, thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam năm 2009. 

Hội nghị giao cho Ban Thƣờng vụ Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tiếp thu 

các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, hoàn thiện dự thảo Báo cáo để sớm ban hành và tổ 

chức thực hiện; đồng thời tập hợp những ý kiến, kiến nghị để phản ánh với Đảng và 

Nhà nƣớc xem xét giải quyết. 

2. Giao cho Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tiếp thu các ý 

kiến thảo luận về dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần VII và 

Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi); Tờ trình về tiêu chuẩn, số lƣợng, cơ cấu, thành 

phần đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VII để hoàn chỉnh các dự 

thảo Báo cáo trên, tổ chức lấy ý kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức 

thành viên và các tầng lớp nhân dân; sớm bổ sung, hoàn thiện trình ra Đoàn Chủ tịch 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam (Khóa VI) sẽ họp vào giữa năm 2009. 

3. Thông qua Nghị quyết về phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại 

hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VII; giao cho Ban thƣờng trực Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức thực hiện. 

4. Hội nghị quyết định bổ sung 13 vị vào Ủy ban, 5 vị vào Đoàn Chủ tịch và 1 vị 

vào Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. 

Cùng ngày 17-1-2009, Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

(khóa VI) đã họp và thống nhất nghị quyết: Phát động thi đua chào mừng Đại hội 

MTTQ Việt Nam lần thứ VII trong hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên 

và các tầng lớp nhân dân trong cả nƣớc. Nghị quyết nêu rõ thi đua hoàn thành xuất sắc 

các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế-xã hội của đất nƣớc năm 2009; thi đua thực hiện 

chƣơng trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam năm 2009 với 

trọng tâm là: Chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố và 

Đại hội lần thứ VII MTTQ Việt Nam. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 67, 1-2009 

 

Ngày 5-2-2009: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

tiếp Đại sứ Liên bang Myanmar 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm bày tỏ 

mong muốn mối quan hệ hợp tác, hữu nghị hai nƣớc Việt Nam-Myanmar ngày càng có 
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bƣớc phát triển tốt đẹp. Thông qua đó, mong muốn mối quan hệ giữa Việt Nam và 

Myanmar ngày càng đƣợc củng cố và bền chặt. 

Báo Đại đoàn kết, số 17, ngày 6-2-2009 

 

Ngày 8-2-2009: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

thăm nhân sĩ và chức sắc tôn giáo tại thành phố Hồ Chí Minh 

Ngày 8-2-2009, nhân chuyến công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn công tác 

của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Huỳnh Đảm dẫn đầu đã tới thăm một số vị nhân sĩ và chức sắc tôn giáo tại thành 

phố. Chủ tịch MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã biểu dƣơng tinh thần đoàn kết và 

những đóng góp của các vị nhân sĩ, chức sắc tôn giáo cũng nhƣ tăng ni-phật tử trong 

truyền thống chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt đƣờng lối chính sách 

của Đảng và Nhà nƣớc trong mọi hoạt động xã hội, nhất là hoạt động từ thiện, chăm lo 

cho ngƣời nghèo… Thay mặt Ủy ba Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm chúc các vị nhân sĩ và chức sắc tôn giáo, 

năm mới có nhiều sức khỏe, tiếp tục chung tay xây dựng và bảo vệ đất nƣớc. 

Các vị nhân sĩ và chức sắc tôn giáo cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm và hứa sẽ thực hiện di chúc của Bác Hồ về 

đoàn kết toàn dân tộc, phát huy hết khả năng của mình để đóng góp vào công cuộc xây 

dựng và bảo vệ đất nƣớc. 

Báo Đại đoàn kết, số 18, ngày 9-2-2009 

 

Ngày 9-2-2009: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

làm việc với tỉnh Quảng Nam 

Phát biểu tại các buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm đánh giá cao những thành quả mà tỉnh Quảng Nam đã đạt đƣợc trong thời 

gian qua; cũng nhƣ công tác chuẩn bị Đại hội chu đáo, sát với thực tiễn của MTTQ 

tỉnh. Chủ tịch nhấn mạnh MTTQ tỉnh cần nhân rộng nhiều hơn các điển hình trong 

phong trào thi đua yêu nƣớc; đồng thời lƣu ý rà soát lại bố cục Báo cáo cho phù hợp 

với tình hình thực tế hiện nay, khái quát đƣợc những điển hình những cá nhân và tập 

thể hoạt động tốt, tránh tình trạng nêu chung chung, nhằm mục đích khuyến khích các 

nhân tố điển hình. 

 Báo Đại đoàn kết, số 19, ngày 10-2-2009 

 

Ngày 9-2-2009: Ban cứu trợ của MTTQ Việt Nam tiếp Đoàn cán bộ Ngân 

hàng Thế giới về giảm nhẹ thiên tai 

Thay mặt Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim bày tỏ sự cảm ơn tới Tổ chức Ngân hàng Thế 
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giới đã có chƣơng trình góp phần cải thiện năng lực trong phòng chống và giảm nhẹ 

thiên tai ở Việt Nam. Phó Chủ tịch Vũ Trọng Kim thông Báo tới Đoàn về trách nhiệm 

của MTTQ các cấp và các thành viên trong việc vận động tuyên truyền nhân dân chủ 

động phòng chống và giảm nhẹ ảnh hƣởng của thiên tai.  

Phát biểu tại buổi gặp, Cán bộ điều phối của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam 

Abhas Kha bày tỏ niềm vui vì tinh thần trách nhiệm và sự hợp tác của MTTQ Việt 

Nam trong vấn đề phòng chống và cứu trợ rủi ro thiên tai; đồng thời cùng phối hợp với 

Ban Cứu trợ của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam có nhiều buổi làm việc cụ thể 

để hợp tác đƣợc nhiều hơn trong công tác giảm nhẹ thiên tai ở Việt Nam.  

Báo Đại đoàn kết, số 19, ngày 10-2-2009 

 

Ngày 11-2-2009: Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

tiếp đoàn Hội thánh Tín lành Menonite 

Đoàn Hội thánh Tín lành Menonite do mục sƣ Nguyễn Quang Trung làm Trƣởng 

đoàn đã đến thăm Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. Trong buổi tiếp Đoàn, Ủy 

viên Ban Thƣờng trực MTTQ Việt Nam Trần Đình Phùng chúc mừng và chia sẻ niềm 

vui với Hội thánh Tín lành Menonite đƣợc công nhận là một tổ chức tôn giáo trong hệ 

thống tôn giáo tại Việt Nam; đồng thời bày tỏ sự tin tƣởng Hội thánh Menonite tiếp tục 

thực hiện tôn chỉ của Hội sống tốt đời đẹp đạo, tôn trọng pháp luật, tiếp tục đồng hành 

cùng dân tộc, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc. 

Mục sƣ Nguyễn Quang Trung cảm ơn sự giúp đỡ, ủng hộ của MTTQ Việt Nam 

đối với Hội thánh. Mục sƣ cũng nêu ra đƣờng hƣớng hành đạo của Hội là sống phúc 

âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc, gắn bó dân tộc và tuân thủ pháp luật. 

Báo Đại đoàn kết, số 20, ngày 10-2-2009 

 

Ngày 16-2-2009: Chủ tịch MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm tiếp Đại sứ Israel  

Ngày 16-2-2009, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

tiếpĐại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel Effie Ben Matityau cùng đoàn bác sỹ Israel 

trong khuôn khổ Đoàn thực hiện chƣơng trình phẫu thuật mắt từ thiện tại hai tỉnh Nghệ 

An và Ninh Bình từ ngày 17 đến 24-2-2009. 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cảm ơn 

Đại sứ Effie Ben Matityau có nhiều phối hợp, đóng góp trong các hoạt động chăm lo 

ngƣời nghèo tại Việt Nam trong những năm qua. Đặc biệt chƣơng trình Nối vòng tay 

lớn 31-12-2008 vừa qua, Đại sứ đã có mặt trao bảng ủng hộ ngƣời nghèo trị giá 1 tỷ 

đồng.  

Đại sứ Effie Ben Matityau cho biết, đây là chƣơng trình mổ mắt từ thiện đƣợc 

thực hiện lần thứ 2 tại Việt Nam trong vòng hơn 1 năm qua.  

Báo Đại đoàn kết, số 23, ngày 17-2-2009 
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Ngày 16-2-2009: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

thăm và làm việc với Hội ngƣời mù Việt Nam 

Phát biểu buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm biểu dƣơng những thành tích mà Hội đã đạt đƣợc trong 40 năm qua. Vƣợt qua 

mọi khó khăn, Hội ngƣời mù Việt Nam đã giành đƣợc những kết quả thiết thực và là 

tấm gƣơng cho toàn xã hội. Chủ tịch Huỳnh Đảm nhấn mạnh: Hệ thống Mặt trận và 

các thành viên của Mặt trận phải hiểu vai trò và nhiệm vụ của Hội, từ đó cùng nhau 

chung sức chăm lo cho ngƣời mù Việt Nam một cách thiết thực nhất. Chủ tịch Mặt trận 

Huỳnh Đảm yêu cầu Hội ngƣời mù Việt Nam phối hợp cùng mặt trận tiếp tục trao tặng 

nhà đại đoàn kết cho ngƣời nghèo bị mù trên cả nƣớc, bởi ngƣời nghèo đã cần đƣợc 

quan tâm, nhƣng ngƣời nghèo bị mù thì càng cần đƣợc quan tâm hơn. 

Báo Đại đoàn kết, số 23, ngày 17-2-2009 

 

Ngày 19-2-2009: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra “Kế hoạch triển 

khai thực hiện Nghị quyết phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại 

hội lần thứ VII  MTTQ Việt Nam” 

Theo đó, bản Kế hoạch chỉ rõ nội dung thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, 

mục tiêu kinh tế, xã hội của đất nƣớc năm 2009; thi đua thực hiện Chƣơng trình phối 

hợp và thống nhất hành động MTTQ Việt Nam năm 2009 với trọng tâm là: Tiếp tục tổ 

chức đợt sinh hoạt chính trị về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội lần 

thứ VII MTTQ Việt Nam gắn với hai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng 

đạo đức Hồ Chí Minh”; chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành 

phố và Đại hội lần thứ VII MTTQ Việt Nam. 

Về tiến độ thực hiện, từ Quý I đến hết Quý II năm 2009, ứng với thời gian tổ 

chức Đại hội Mặt trận cấp tỉnh; từ Quý II đến Qúy IV ứng với thời gian kết thúc Đại 

hội Mặt trận cấp tỉnh và Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 68, 2-2009 

 

Ngày 19-2-2009: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra hƣớng dẫn công 

tác tôn giáo, dân tộc của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành 

phố năm 2009 

Bản Hƣớng dẫn chỉ rõ trọng tâm công tác tôn giáo, công tác dân tộc của Ủy ban 

MTTQ các tỉnh, thành phố trong năm 2009 nhƣ sau: 

1. Phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên và vận động những 

ngƣời tiêu biểu có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, các tổ chức tôn giáo ở địa 

phƣơng. Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lƣợng 2 cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ” và “Ngày vì ngƣời nghèo” do MTTQ phát 

động… 



 

194 

 

2. Phối hợp thống nhất với các cơ quan hữu quan và các tổ chức tôn giáo vận 

động các vị chức sắc tôn giáo, ngƣời tiêu biểu của dân tộc ở địa phƣơng có uy tín, năng 

lực tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh, thành phố. 

3. Phối hợp, hƣớng dẫn giúp đỡ các tổ chức tôn giáo và đồng bào các dân tộc 

thiểu số trong những ngày lễ trọng đại, lễ hội các dân tộc thiểu số và Ngày Văn hóa các 

dân tộc (19 tháng 4) trang trọng, an toàn, tiết kiệm theo đúng quy định của pháp luật. 

Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, thăm viếng các tổ chức, chức sắc, nhà tu hành 

tôn giáo và những ngƣời tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số nhân các ngày lễ, tết, ốm 

đau, qua đời... 

4. Có hình thức và biện pháp phù hợp để nắm bắt tình hình tôn giáo, dân tộc ở địa 

phƣơng. Vận động các tổ chức, chức sắc và đồng bào thực hiện nghiêm các quy định 

của pháp luật. 

5. Tiếp tục phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo địa phƣơng triển khai “Sáng kiến 

lãnh đạo Phật giáo” tham gia phòng chống HIV-AIDS theo tinh thần Hƣớng dẫn số 70-

2008-HD-MTTW. 

6. Phối hợp và giúp đỡ Ủy ban Đoàn kết Công giáo của tỉnh, thành phố xây dựng 

kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động thƣờng xuyên nhằm thực hiện tốt Nghị quyết và 

Điều lệ Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kì V. 

7. Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-2008-CT-TTg 

Về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

8. Báo cáo với cấp ủy và phối hợp với chính quyền tiến hành tổng kết 5 năm Nghị 

quyết Trung ƣơng bảy khóa IX Về Đại đoàn kết toàn dân tộc, Về công tác dân tộc, Về 

công tác tôn giáo và việc thực hiện Pháp lệnh tín ngƣỡng, tôn giáo... 

9. Tổ chức tập huấn về công tác tôn giáo, công tác dân tộc của Mặt trận cho đội 

ngũ cán bộ Mặt trận các cấp. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 68, 2-2009 

 

Ngày 20-2-2009: Hội nghị liên tịch Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam và Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội ở Hà Nội 

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng 

Kim trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy viên 

Thƣờng vụ Quốc hội và Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam năm 

2008, trọng tâm phối hợp công tác năm 2009. Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu thảo 

luận, chỉ ra một số hạn chế trong công tác phối hợp cần tiếp tục khắc phục nhƣ: Những 

ý kiến đóng góp của Mặt trận với Quốc hội chất lƣợng chƣa cao; việc phối hợp trong 

xây dựng pháp luật chƣa đáp ứng yêu cầu, các cơ quan chức năng tuy có gửi dự thảo 

lấy ý kiến của MTTQ nhƣng thƣờng gửi muộn, thiếu đồng bộ, không đủ thời gian và 
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điều kiện góp ý; cơ chế về việc thƣờng xuyên thông tin hoạt động giữa Ủy ban Thƣờng 

vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam chƣa đƣợc thực 

hiện đầy đủ. Các đại biểu đều thống nhất cần cải tiến, sửa đổi phƣơng pháp phối hợp để 

đạt hiệu quả cao hơn, nhất là những vấn đề quan trọng của đất nƣớc. 

Sau khi Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm phát biểu, 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng  phát biểu kết thúc hội nghị. Chủ tịch Quốc hội 

Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Năm 2009 cần cải tiến cách hội họp, làm việc, đổi mới 

phƣơng pháp phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch 

Ủy ban Trung ƣơng  MTTQ Việt Nam, tránh hình thức, cần đi vào thực chất để công 

tác phối hợp đạt hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 68, 2-2009 

 

Ngày 26-2-2009: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam làm việc với MTTQ 

các cấp tỉnh Hòa Bình 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình Đinh Quang Phòng, đã 

báo cáo một số kết quả nổi bật trong công tác Mặt trận của tỉnh Hòa Bình năm 2008 và 

một số nhiệm vụ hoạt động năm 2009. 

Phát biểu ý kiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng 

Kim đánh giá cao kết quả và những nổ lực mà tỉnh Hòa Bình đã đạt đƣợc trong thời 

gian qua; đồng thời Phó Chủ tịch bày tỏ mong muốn tổ chức Mặt trận và các tầng lớp 

nhân dân tỉnh Hòa Bình tiếp tục đóng góp vào sự thành công, vào công cuộc đổi mới 

của tỉnh Hòa Bình với tinh thần đoàn kết, nhất trí, tin tƣởng và hƣớng về tƣơng lai, góp 

phần cùng cả nƣớc giành nhiều thắng lợi mới 

 Báo Đại đoàn kết, số 29, ngày 27-2-2009 

 

Ngày 26-2-2009: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

làm việc với Ban Lãnh đạo Liên hiệp tổ chức Hữu nghị Việt Nam 

Sau khi nghe Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam Trần Đắc 

Lợi Báo cáo về những hoạt động nổi bật trong thời gian vừa qua, Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và 

kết quả mà Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam đạt đƣợc trong 5 năm qua. Chủ 

tịch mong muốn, trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam sẽ sớm 

khắc phục những: hạn chế; thực hiện tốt chủ trƣơng, nghị quyết của Đảng về đối ngoại 

nhân dân. MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp, tạo điều kiện nhằm đẩy mạnh hoạt động của 

Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam ngày càng đạt hiệu quả thiết thực hơn.  

Báo Đại đoàn kết, số 29, ngày 27-2-2009 
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Ngày 4-3-2009: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra lời kêu gọi tiếp sức 

cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đấu tranh giành công lý 

Ngày 2-3-2009, Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã công bố quyết định từ chối đơn thỉnh 

cầu của nạn nhân chất độc da cam-đi-ô-xin Việt Nam và các nạn nhân đề nghị xem xét 

lại phán quyết phi lí của các Tòa cấp dƣới. 

Trƣớc sự việc này của Tòa án Hoa kì, ngày 4-3, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam ra Lời kêu gọi tiếp sức cho các nạn nhân chất độc da cam Việt 

Nam đấu tranh giành công lý. Bản Kêu gọi khẳng định: Vụ kiện này là tiếng nói của 

lƣơng tri và quyền con ngƣời đòi đạo lý và công lý, không chỉ vì cuộc sống của các nạn 

nhân chất độc da cam ở Việt Nam mà còn là vì quyền lợi chính đáng của các nạn nhân 

chất độc da cam là cựu chiến binh Mỹ và cựu chiến binh nhiều nƣớc khác đã tham gia 

chiến tranh ở Việt Nam. 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và nhân dân Việt Nam kêu 

gọi các tổ chức quốc tế, các chính phủ, các tổ chức phí chính phủ, các nhà khoa học, 

các nhà luật học, các nhà hoạt động xã hội, nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới tiếp tục 

nói lên sự thật và có những hành động thiết thực ủng hộ vụ kiện và giúp đỡ nạn nhân 

chất độc da cam-đi-ô-xin Việt Nam trong đấu tranh giành công lý cho đến thắng lợi. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 69, 3-2009 

 

Ngày 4-3-2009: MTTQ Việt Nam phối hợp tuyên truyền về biển, đảo trong 

các tầng lớp nhân dân 

Tại Hà Nội, Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Quân 

chủng Hải quân đã họp thống nhất các biện pháp phối hợp tuyên truyền về biển, đảo tới 

các tầng lớp nhân dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng 

Kim, Thiếu tƣớng Nguyễn Công Hòa, Chuẩn Đô đốc, Phó Chính ủy Quân chủng Hải 

quân chủ trì cuộc họp. 

Tại buổi họp, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên đã nghe về tình hình các 

vùng biển nƣớc ta, một số vấn đề đặt ra trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, 

thềm lục địa hiện nay; nhiệm vụ trọng tâm của Quân chủng Hải quân nhằm xây dựng 

Quần đảo Trƣờng Sa mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trƣờng. 

 Báo Đại đoàn kết, số 32, ngày 5-3-2009 

 

Ngày 5-3-2009: Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tiếp 

Đoàn Tòa Tổng Giám mục Hà Nội 

Tại trụ sở MTTQ, Ủy viên Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Trần Đình Phùng tiếp Đoàn Tòa Tổng Giám mục Hà Nội do Tổng Giám mục Tổng 

giáo Hà Nội Ngô Quang Kiệt đến thăm MTTQ Việt Nam. 
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Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt cảm ơn chân thành 

về những quan tâm sâu sắc của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam dành cho Tổng 

giáo Hà Nội nói riêng, giáo dân cả nƣớc nói chung và bày tỏ sẽ tiếp tục hƣớng dẫn bà 

con xứ đạo Hà Nội nói riêng luôn sống “tốt đời đẹp đạo”. 

Báo Đại đoàn kết, số 33, ngày 6-3-2009 

 

Ngày 5-3-2009: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam làm việc với MTTQ 

tỉnh Thanh Hóa  

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam có buổi làm việc với Ban Thƣờng trực Ủy 

ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa về công tác tổ chức đại hội MTTQ tỉnh Thanh Hóa khóa 

XII, nhiệm kỳ 2009-2013). 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm nhấn mạnh Đại hội MTTQ tỉnh Thanh Hóa là Đại hội của khối đại đoàn 

kết các dân tộc trong tỉnh. Vì vậy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tỉnh Thanh 

Hóa cần dốc sức phối hợp chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội theo tinh thần Ban Bí thƣ 

Trung ƣơng Đảng, đảm bảo quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội trở thành đợt sinh 

hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thanh Hóa. 

 Báo Đại đoàn kết, số 33, ngày 6-3-2009 

 

Ngày 6-3-2009: Ban thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam làm 

việc với Liên minh Hợp tác xã Việc Nam 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ  tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm đánh giá cao những cố gắng của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong 

thời gian qua; đặc biệt là chủ động tham mƣu cho Đảng, Nhà nƣớc về phát triển kinh tế 

tập thể và tham gia xây dựng các chủ trƣơng, chính sách, thể chế hóa và hoàn thiện các 

quy phạm pháp luật về kinh tế tập thể.  

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh, mặt dù 

có nhiều có gắng, nỗ lực, nhƣng nhìn chung khu vực Hợp tác xã vẫn chƣa thoát khỏi 

tình trạng yếu kém, chƣa đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nƣớc và nguyện vọng của 

nhân dân. Do vậy, Hợp tác xã chú trọng đến phát triển nhân rộng các mô hình mới, các 

mô hình hoạt động hiệu quả, điển hình tiên tiến, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu 

nƣớc. 

 Báo Đại đoàn kết, số 34, ngày 9-3-2009 

 

Ngày 10-3-2009: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

tiếp Đại sứ Myanmar 

Tại buổi tiếp ở trụ sở MTTQ, Đại sứ Khin Maung Soe bày tỏ mong muốn mối 

quan hệ hợp tác, hữu nghị hai nƣớc Việt Nam-Myanmar ngày càng có bƣớc phát triển 
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tốt đẹp; cũng nhƣ mối quan hệ giữa Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Hiệp hội 

Đoàn kết phát triển Myanmar ngày càng đƣợc củng cố. 

Đáp lại ngài Đại sứ, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

nhấn mạnh, Việt Nam-Myanmar có mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp từ nhiều năm 

qua; trong thời kỳ đổi mới, mối quan hệ hữu nghị đó ngày càng đƣợc thúc đẩy, phát 

triển sâu rộng. Chủ tịch MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cũng đánh giá cáo vai trò của 

các Đại sứ trong việc gắn bó, thúc đẩy hợp tác, nỗ lực cho quan hệ tốt đẹp của hai 

nƣớc, cũng nhƣ quan hệ đoàn kết giữa Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Hiệp 

hội Đoàn kết phát triển Myanmar. Chủ tịch tin tƣởng ngài Đại sứ ngày càng có những 

đóng góp nỗ lực hơn trong quan hệ hợp tác hữu nghị của hai nƣớc. 

Báo Đại đoàn kết, số 36, ngày 12-3-2009 

 

Ngày 15-3-2009: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Hƣớng dẫn góp ý 

vào dự thảo Báo cáo chính trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ trình Đại hội toàn quốc lần 

thứ VII MTTQ Việt Nam 

Để tiến tới Đại hội lần thứ VII MTTQ Việt Nam, Ban Thƣờng vụ MTTQ Việt 

Nam ra Hƣớng dẫn việc đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị và sửa đổi, bổ 

sung Điều lệ MTTQ Việt Nam trình Đại hội lần thứ VII của MTTQ Việt Nam. 

Bản hƣớng dẫn đƣa ra các nội dung góp ý cụ thể cho bản dự thảo Báo cáo chính 

trị và sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; đƣa ra phƣơng thức tổ chức góp ý để 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố thực hiện đúng với nội dung và thời gian 

quy định. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 69, 3-2009 

 

Ngày 26-3-2009: MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cứu 

trợ 

Sáng ngày 26-3, tại thành phố Huế, Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cứu trợ theo Nghị định số 64-2008-NĐ-

CP của Chính phủ.  

Sau khi nghe Báo cáo của các đại biểu tham dự, kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim đã đề nghị các tỉnh, thành phố 

tiếp tục thành lập, kiện toàn Ban Cứu trợ các cấp theo tinh thần của Nghị định số 64; 

Đề xuất các giải pháp triển khai Nghị định sao cho hiệu quả, nhất là triển khai một số 

nội dung của Nghị định xuống tận cơ sở sẽ gặp khó khăn, vƣớng mắc… 

Báo Đại đoàn kết, số 45, ngày 27-3-2009 
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Ngày 30-3-2009: MTTQ Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dƣơng già 

làng tiêu biểu khu vực Tây Nguyên 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm đánh giá cao và biểu dƣơng những đóng góp của đồng bào dân tộc Tây 

Nguyên, nhất là những già làng. Chủ tịch nhấn mạnh các vị già làng là những ngƣời 

có vai trò quan trọng trong việc vận động đồng bào các dân tộc ở địa bàn khu dân 

cƣ tăng cƣờng đoàn kết thực hiện chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà  nƣớc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nƣớc, thực hiện các cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đới sống văn hóa ở khu dân cƣ” và cuộc vận 

động “Ngày vì ngƣời nghèo”; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong 

sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò của gia làng và những ngƣời tiêu biểu trong đồng 

bào dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ quan trọng của MTTQ và các tổ 

chức thành viên của Mặt trận. 

Hội nghị là một hình thức để MTTQ Việt Nam khuyến khích và biểu dƣơng 

những cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực cho xã hội. 

Báo Đại đoàn kết, số 47, ngày 31-3-2009 

 

Ngày 30-3-2009: Ủy ban MTTQ Việt Nam tiếp Đoàn đại biểu cấp cao 

Myanmar  

Đoàn đại biểu Myanmar cùng ôn lại mối quan hệ, sự gắn bó, hợp tác trên nhiều 

phƣơng diện giữa hai nƣớc trong thời gian qua. Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim khẳng định mối quan hệ gắn bó 

sâu sắc giữa hai nƣớc; chuyến thăm Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam của Đoàn 

đại biểu cấp cao Myanmar càng chứng tỏ sự gắn bó giữa hai nƣớc. Trong thời gian qua, 

lãnh đạo Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam cũng có chuyến thăm và làm việc tại 

Myanmar. mối quan hệ hai nƣớc ngày càng đạt đƣợc những chiều sâu trên phƣơng diện 

bình đẳng hợp tác và phát triển. 

Báo Đại đoàn kết, số 47, ngày 31-3-2009 

 

Tháng 3-2009: Ban Trƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tiếp 

Hội Thánh Tin lành Trƣởng lão Việt Nam 

Ủy viên Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Trần Đình 

Phùng tiếp Đoàn Hội thánh Tin lành Trƣởng lão Việt Nam. Tại buổi tiếp, Ủy viên Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Trần Đình Phùng tóm tắt về chính sách tôn giáo của 

Nhà nƣớc Việt Nam; khẳng định Đảng và Nhà nƣớc Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận 

lợi đáp ứng nguyện vọng sinh hoạt tôn giáo của đồng bào có đạo; đồng thời bày tỏ 

mong muốn: Hội thánh Tin Làng Trƣởng lão Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống 

của mình, sinh hoạt đúng đƣờng hƣớng hành đạo của Hội thánh và đúng với pháp luật 
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của Nhà nƣớc, gắn bó đồng hành cùng dân tộc góp phần vào việc tăng cƣờng củng cố 

khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Báo Đại đoàn kết, số 36, ngày 12-3-2009 

 

Từ ngày 5-4 đến ngày 6-4-2009:  Đoàn đại biểu cấp cao MTTQ Việt Nam 

thăm hữu nghị nƣớc CHDCND Lào 

Nhận lời mời của Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Lào Xây dựng đất nƣớc, Đoàn đại 

biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Chủ Vũ Trọng Kim dẫn đầu, sang thăm và làm việc tại nƣớc 

Lào từ ngày 5 đến hết ngày 6-4-2009. 

Ngày 5-4, Đoàn có buổi Hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng 

Mặt trận Lào Xây dựng đât nƣớc do Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng Mặt trận Lào Xây dựng đất nƣớc Tông Dơ Tho làm Trƣởng đoàn. Cùng 

ngày, tại trụ sở Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Lào Xây dựng đất nƣớc Ủy viên Bộ 

Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Lào Xây dựng đất nƣớc ông Si Xa Vạt 

Kẹo Bun Phăn tiếp Đoàn. 

Ngày 6-4, Đoàn đến thăm và làm việc với Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam. Chiều 

ngày 6-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nƣớc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 

Lào ông Thoong Sỉnh Thăm Ma Vông tiếp Đoàn. Trong khuôn khổ của chuyến thăm, 

Đoàn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, thăm Bảo tàng Quân đội và một số cơ sở 

kinh tế, văn hóa tại nƣớc Lào. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 70, 4-2009 

 

Từ ngày 7-4 đến ngày 9-4-2009: Đoàn đại biểu cấp cao MTTQ Việt Nam 

thăm hữu nghị Quốc vƣơng Campuchia 

Nhận lời mời của Hội đồng Dân tộc Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc 

Campuchia, Đoàn đại biểu cấp cao MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại vƣơng 

quốc Campuchia từ ngày 7 đến hết ngày 9-4-2009. 

Ngày 7-4, Đoàn hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Dân tộc Mặt trận 

Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia. Đoàn tới đặt vòng hoa tại đài Độc lập và 

Tƣợng đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Trong khuôn khổ chuyển thăm và làm việc 

tại Campuchia, Phó Chủ tịch Vũ Trọng Kim và Đoàn đƣợc Chủ tịch thƣợng viện 

Samdech Chea Sim, Thủ tƣớng Sămdec Hun Sen, Phó Thủ tƣớng Sok An và Ủy viên 

Thƣờng trực  Ban Thƣờng vụ chấp hành Trung ƣơng Đảng nhân dân Campuchia Sim 

Ka tiếp và trao đổi về tình hình phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai 

nƣớc. 
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Đoàn cũng đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và một số co sở kinh 

tế, văn hóa tại vƣơng quốc Campuchia. 

Chuyến công tác của Đoàn MTTQ Việt Nam đã thành công tốt đẹp, góp phần 

tăng thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 70, 4-2009 

 

Ngày 13-4-2009: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ 

Trọng Kim tiếp đoàn đại biểu Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Hội An 

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng 

Kim biểu dƣơng những chiến công và thành tích của các cựu thanh niên xung phong 

trong đó có sự đóng góp của thanh niên xung phong tỉnh Quảng Nam, những ngƣời 

đã đem hết tuổi thanh xuân đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Phó Chủ 

tịch mong muốn trong thời gian tới Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Hội 

An tiếp tục phát huy các truyền thống tốt đẹp của mình để có những đóng góp hơn 

nữa cho đất nƣớc. 

Báo Đại đoàn kết, số 55, ngày 14-4-2009 

 

Ngày 17-4-2009: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Thông tri hƣớng 

dẫn tổ chức Hội nghị biểu dƣơng các điển hình tiêu biểu  

Chào mừng Đại hội MTTQ các cấp địa phƣơng và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ VII vào năm 2010, Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức 

Hội nghị toàn quốc biểu dƣơng các điển hình tiên tiến trong cuộc động “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ” lần thứ III vào dịp kỉ niệm 64 năm Cách 

mạng tháng Tám thành công tại Thủ đô Hà Nội. Để chuẩn bị cho Hội nghị, MTTQ Việt 

Nam ra Thông tri Hƣớng dẫn MTTQ các tỉnh, thành phố thực hiện một số công việc 

sau: 

1. Tùy theo điều kiện thực tế các địa phƣơng để tổ chức Hội nghị biểu dƣơng cấp 

tỉnh. 

2. Chọn cử đại biểu đi dự Hội nghị toàn quốc biểu dƣơng các điển hình tiên tiến 

trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ” lần 

thứ III. Tiêu chí lựa chọn đƣợc ghi rất cụ thể ở bản Thông tri. 

3. Quy định về hình thức khen thƣởng, đối tƣợng khen thƣởng, số lƣợng khen 

thƣởng, hồ sơ đề nghị khen thƣởng. 

4. Các văn bản gửi về Ban Thƣởng vụ Ủy ban Trng ƣơng MTTQ Việt Nam. 

5. Công tác sƣu tầm tƣ liệu ảnh gửi quan Ban Tuyên giáo Trung ƣơng MTTQ 

trƣớc ngà 10-6-2009. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 71, 5-2009 
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Từ ngày 13-5 đến ngày 17-5-2009: Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam thăm hữu nghị Liên bang Myanmar 

Theo lời mời viên Thủ tƣớng Myanmar, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

dẫn đầu có chuyến viếng thăm và làm việc tại Liên bang Myanmar từ ngày 13-5-2009 

đến ngày 17-5-2009. 

Trong chuyến công tác, Đoàn có cuộc Hội đàm song phƣơng với Hiệp hội Liên 

đoàn Đoàn kết và phát triển; Hiệp hội thƣơng mại và công nghiệp Liên bang Myanmar; 

thăm một số khu công nghiệp tại Myanmar. Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, góp 

phần tăng thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nƣớc. 

Báo Đại đoàn kết, số 72, ngày 14-5-2009 

 

Ngày 28-5-2009: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Kế hoạch số 383 

về triển khai thực hiện đề án xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 

động chấp hành pháp luật  

Năm 2006, Thủ tƣớng Chính phủ ra Đề án “Xây dựng và đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cƣ” (Đề án 02-212), 

Để thực hiện Đề án của Chính phủ, MTTQ Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện Đề án 02-212 với nội dung nhƣ sau: Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô 

hình điểm thực hiện đề án đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng và các địa 

phƣơng; Thực hiện khảo sát, kiểm tra triển khai Đề án; Tổ chức hội nghị, tập huấn, tọa 

đàm, trao đổi, rút kinh nghiệm;  Biên soạn và cung cấp một số tài liệu phục vụ thực 

hiện Đề án; Tăng cƣờng công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án  trên các 

phƣơng tiện thông tin đại chúng. 

 Thông tin công tác Mặt trận, số 73, 7-2009 

 

Ngày 4-6-2009: Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Lào xây dựng 

đất nƣớc thăm và làm việc tại Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Đoàn cảm ơn sự tiếp đón của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và thông Báo 

tới Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tình hình kinh tế, xã hội các 

nƣớc cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.  

Trong cuộc hội đàm, các đại diện cùng trao đổi những nội dung của cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ”, cuộc vận động 

“Ngày vì ngƣời nghèo”… cùng nhau thảo luận để tiếp tục tìm ra những phƣơng thức 

hoạt động hiệu quả nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, vị trí của Mặt trận Lào xây dựng 

đất nƣớc cũng nhƣ của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. Qua sự hợp tác của hai 

Mặt trận, tình đoàn kết của hai nƣớc càng đƣợc củng cố thêm. 

Báo Đại đoàn kết, số 85, ngày 5-6-2009 
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Ngày 8-6-2009: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Công văn số 4034 

về việc thực hiện đợt cao điểm phòng chống ma túy năm 2009 

Thực hiện Chỉ thị số 21-CT-TW năm 2008 của Bộ Chính trị  về tăng cƣờng lãnh 

đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiển soát ma túy trong tình hình mới và Chƣơng 

trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ;  hƣởng 

ứng đợt cao điểm “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2009 của Thủ tƣớng 

Chính phủ, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng, chống ma 

túy 26 tháng 6”, ngày 8-6, MTTQ Việt Nam ra Công văn gửi MTTQ các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ƣơng về việc thực hiện đợt cao điểm phòng chống ma túy năm 

2009. Nội dung Công văn hƣớng dẫn nhƣ sau: 

Ở cấp Trung ƣơng tổ chức mít tinh hƣớng ứng tháng cáo điểm phòng, chống ma 

túy tại Hà Nội và tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, kí cam kết tham gia xây dựng 

xã, phƣờng, khu dân cƣ lành lạnh không có tệ nạn ma túy tại tỉnh Hòa Bình. 

Ở địa phƣơng tổ chức tuyên truyền vận động toàn dân tham gia phòng, chống ma 

túy; phối hợp với các ngành chức năng rà soát nắm chắc thực trọng ngƣời nghiện ma 

túy trên đại bàn để từ đó có biện pháp phù hợp; phối hợp tổ chức các hoạt động hƣớng 

ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả 

phong trào xây dựng xã, phƣờng, khu dân cƣ lành mạnh không có tệ nạn ma túy. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 73, 7-2009 

  

Ngày 19-6-2009: Ban Thƣờng trực Ủy ban trung ƣơng MTTQ Việt Nam sơ 

kết đợt sinh hoạt chính trị về Đại hội Mặt trận các cấp hƣớng tới Đại hội VII 

MTTQ Việt Nam 

Sáng ngày 19-6, tại Hà Nội, Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam tổ chức sơ kết đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội MTTQ các 

cấp tiến tới Đại hội lần thứ VII MTTQ Việt Nam. Buổi sơ kết thống nhất kế hoạch phối 

hợp giữa Ban thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam với Ban Tuyên giáo 

Trung ƣơng và các bộ ngành liên quan để triển khai công tác tuyên truyền Đại hội lần 

thứ VII MTTQ Việt Nam và định hƣớng tuyên truyền, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập 

Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930-18-11-2010, kỷ niệm 84 năm ngày 

Báo chí cách mạng Việt Nam và phát động giải Báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết 

toàn dân tộc”. 

Báo Đại đoàn kết, số 93, ngày 19-6-2009 

 

Ngày 25-6-2009: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Báo cáo sơ kết đợt 

sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại 

hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII 

Theo đó, nội dung chính của Báo cáo nhƣ sau: 
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1. Tình hình và kết quả triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác truyền Đại 

hội các cấp. Trên cơ sở đề cƣơng, tài liệu phục vụ đợt sinh hoạt chính trị và tuyền 

truyền  của Ban Tuyên huấn (nay là Ban Tuyên giáo), Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ 

Việt Nam các cấp đã tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền của cấp mình gắn với tình 

hình, nhiệm vụ ở từng địa phƣơng… 

2. Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền về Đại hội 

MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII: Tổ chức sơ kết đợt 

sinh hoạt chính trị, phát động phòng trào thi đua yêu nƣớc và tuyên truyền về Đại hội 

MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII; Phát động 

phong trào thi đua yêu nƣớc và công tác tuyên truyền về Đại hội Mặt trận từ cấp cơ sở 

đến cáo tỉnh; ở cấp Trung ƣơng sẽ xây dựng đề cƣơng tuyên truyền; tổ chức phối hợp 

các cơ quan truyền thông, các Bộ, ngành liên quan...; Ở cấp địa phƣơng sẽ triển khai 

các đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức mít tinh 

và các hoạt động chào mừng; tổ chức tổng kết đợt sinh hoạt… 

Thông tin công tác Mặt trận, số 73, 7-2009 

 

Ngày 25-6-2009: Hội nghị xây dựng hòa bình biên giới hữu nghị Việt - Lào 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Lào Xây 

dựng đất nƣớc phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế  “Xây dựng đƣờng biên giới hòa bình  

hữu nghị” với mục đích thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị , đoàn kết, phát triển 20 tỉnh 

Việt Nam-Lào chung đƣờng biên giới. 

Hội nghị đánh giá kết quả việc thực hiện những nội dung đã kí ngày 25-6-2008 

tại Bolykhămxay-Lào và thông qua bản giao ƣớc thi đua xây dựng đƣờng biên giới hòa 

bình, hữu nghị giữa 10 tỉnh biên giới Việt Nam và 10 tỉnh biên giới Lào. Hội nghị cũng 

ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp cho hoạt động hợp tác xây dựng đƣờng biên giới Việt 

Nam-Lào hòa bình, hữu nghị ngày càng hiệu quả. Hai bên đã thống nhất và kí bản 

thông cáo chung 6 điểm. Ngày 26-6-2009, đoàn đại biểu cấp cao CHDCND Lào thăm 

và giao lƣu MTTQ tỉnh Nghệ An trƣớc khi kết thúc chuyến công tác. 

Đây là một sự kiện chính trị có ý nghĩa to lớn, góp phần củng cố, tăng cƣờng tinh 

thần đoàn kết, hợp tác của hai nƣớc càng thêm bền chặt. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 73, 7-2009 

 

Ngày 30-6-2009: Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam làm 

việc với Đoàn đại biểu Chính hiệp Trung Quốc 

Chiều 30-6-2009, tại Bắc Kinh, Đoàn đã có cuộc trao đổi công tác với Chính hiệp 

Trung Quốc do Ủy viên Trung ƣơng Đảng cộng sản Trung Quốc, Phó Tổng thƣ ký 

Dƣơng Sùng Hội làm Trƣởng đoàn. Tại buổi tiếp, Phó Tổng thƣ ký Dƣơng Sùng Hội 

khẳng định truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam. 
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Đáp lại, Trƣởng đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha khẳng định MTTQ 

Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Chính hiệp Trung Quốc, góp phần củng cố, 

tăng cƣờng và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai nƣớc. 

Ngày 1-7-2009, tại trụ sở Chính hiệp, Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc bà 

Dƣơng Trùng Minh đã tiếp Đoàn.  

Báo Đại đoàn kết, số 100, ngày 2-7-2009 

 

Từ ngày 20 đến ngày 26-6-2009: Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam thăm và làm việc tại Liên bang Nga 

Nhận lời mời của Quỹ Hòa bình Matxcova và Hội Ngƣời Việt Nam tại Liên bang 

Nga, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam do Ủy viên Thƣờng trực 

Nguyễn Văn Vĩnh làm Trƣởng đoàn thăm và làm việc tại Liên bang Nga từ ngày 20 

đến ngày 26-6-2009.  

Trong chuyến công tác, Đoàn đã có các cuộc làm việc với lãnh đạo Quỹ Hòa bình 

Matxcova, lãnh đạo Hội Ngƣời Việt Nam tại Liên bang Nga, thăm bà con Việt Nam 

sinh sống, làm việc và học tập ở Nga. 

Ngày 26, Đoàn lên đƣờng về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc 

tại Liên bang Nga. 

Báo Đại đoàn kết, số 94, ngày 20-6-2009 

 

Từ ngày 6-7 đến ngày 14-7-2009: Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam thăm, làm việc tại Hungary và CH Séc 

Nhận lời mời của Chủ tịch Hiệp hội quốc tế các Hội đồng kinh tế xã hội và các 

Tổ chức tƣơng đƣơng – AICESIS, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam do Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Vũ Trọng Kim dẫn đầu sang thăm, làm việc tại Hungary và CH Séc từ ngày 6-7 đến 

ngày 14-7-2009. 

Ngày 6-7 đến ngày 8-7, Đoàn đi thăm và làm việc tại CH Séc. Từ ngày 9-7 đến 

ngày 14-7, Đoàn đi thăm kiều bào và dự Hội nghị quốc tế tại Hungary. 

Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, góp phần tăng thêm tình đoàn kết, hữu nghị 

giữa Việt Nam với Hungary và CH Séc. 

Báo Đại đoàn kết, số 102, ngày 6-7-2009 

 

Ngày 6-9-2009: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra thông tri hƣớng 

dẫn triển khai cuộc vận động “Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam” 

Nội dung cơ bản của bản Thông tri nhƣ sau:  
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1. Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ƣơng tham mƣu cho Thƣờng vụ cấp ủy cùng cấp ban hành quyết định 

thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động “Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam” 

2. Ban chỉ đạo cuộc vận động thành phố thành lập Bộ phận Thƣờng trực gồm đại 

diện Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố làm Trƣởng bộ phận, thành 

viên gồm một số lãnh đạo cấp Phòng của các sở, ban, đoàn thể liên quan. 

3. Phát động cuộc vận động “Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam” để 

vận động tất cả cán bộ, nhân dân địa phƣơng thay đổi nhận thức và hành vi trong tiêu 

dùng theo hƣớng ƣu tiên sử dụng các loại hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ các doanh 

nghiệp, nhà sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Việt Nam sản xuất ra. 

4. Xây dựng các kế hoạch và triển khai thực hiện Cuộc vận động tỏng phạm vi 

tỉnh, thành phố; tổ chức sơ kết hàng năm để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình 

hình chung. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 76, 10-2009 

 

Ngày 15-9-2009: MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ đội Biên Phòng tổ chức 

hơn 650 mái ấm cho ngƣời nghèo nơi biên giới, hải đảo 

Phát biểu tại cuộc họp, bà Hà Thị Liên, Ủy viên thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam, Phó Ban chỉ đạo đợt vận động “Mái ấm cho ngƣời nghèo nơi biên 

giới, hải đảo” đánh giá cao tiến độ thực hiện tại các địa phƣơng và kết quả đạt đƣợc 

của Cuộc vận động; đồng thời hy vọng Bộ Tƣ lệnh Bộ đội Biên Phòng và MTTQ tại 

các địa phƣơng phối hợp chặt chẽ hơn nữa để tham mƣu cho tỉnh thực hiện tốt tiến độ 

các công trình, cần tổ chức trên toàn xã hội, định hƣớng cho ngƣời dân, doanh nghiệp  

chung tay góp sức xây dựng mái ấm cho ngƣời nghèo nơi biên giới hải đảo. 

 Báo Đại đoàn kết, số 144, ngày 17-9-2009 

 

Ngày 23-9-2009: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra kế hoạch tổ chức vận 

động “Tháng cao điểm vì ngƣời nghèo”, chƣơng trình “Nối vòng tay lớn”  

Bản Kế hoạch gồm hai phần: Mục đích-yêu cầu và Nội dung-biện pháp thực hiện.  

Mục đích của “Tháng cao điểm vì ngƣời nghèo” và chƣơng trình “Nối vòng tay 

lớn” năm 2009 nhằm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết “Tƣơng thân, tƣơng ái” của 

các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, các doanh nghiệp, ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài, 

các tổ chức quốc tế tham gia hƣởng ứng cuộc vận động “Ngày vì ngƣời nghèo”; tạo ra 

nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện thành công chính sách hỗ trợ ngƣời nghèo về 

nhà ở. Tháng cao điểm vì ngƣời nghèo tổ chức từ ngày 17-10 đến ngày 18-11-2009. 

Nội dung thực hiện, ở cấp Trung ƣơng, phối hợp với các cơ quan thông tin đại 

chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền Báo Đại đoàn kết, Tạp chí Mặt trận, Báo Thông 

tin công tác Mặt trận, Đài truyền hình Việt Nam, Báo Nhân dân, các Tập đoàn, các 
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Tổng Công ty, Ủy ban ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài...). Ở địa phƣơng,  Ban Thƣờng 

trực Ủy ban MTTQ và Ban vận động “Ngày vì ngƣời nghèo” và tham gia vận động để 

góp phần vào thành công của chƣơng trình “Nối vòng tay lớn” 31-12-2009. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 76, 10-2009 

 

Từ ngày 28-9 đến ngày 30-9-2009: Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt 

Nam lần thứ VII 

Từ ngày 28 đến ngày 30-9-2009, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần 

thứ VII diễn ra tại Hà Nội.  

Tham dự đại hội có 1.300 đại biểu, trong đó có 989 đại biểu chính thức và 311 

đại biểu khách mời. Thành phần đại biểu dự có 330 đại biểu là Uỷ viên Uỷ ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam khoá VI; 92 đại biểu của các tổ chức thành viên của Mặt trận ở 

Trung ƣơng; 469 đại biểu do đại hội Mặt trận các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ƣơng cử ra; 98 đại biểu do Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam chỉ 

định; 41 Đại biểu là ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài (trong đó có 13 ngƣời là Ủy viên 

Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam khóa VI). 

Chủ đề của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII là "Nâng cao vai trò 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy dân chủ, tăng cƣờng đồng thuận xã hội, xây 

dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội công bằng, dân 

chủ, văn minh", đại hội lần này là đợt sinh hoạt chính trị của toàn Đảng, toàn quân và 

toàn thể nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nƣớc và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 

văn minh. 

Điểm mới của Đại hội lần này là lần đầu tiên đại hội của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam đƣợc tổ chức tuần tự từ cấp cơ sở đến toàn quốc: Đại hội Mặt trận cấp cơ sở (xã, 

phƣờng, thị trấn) từ quý II đến quý III năm 2008; Đại hội Mặt trận cấp huyện (huyện, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh) từ quý IV năm 2008 đến quý I năm 2009; Đại hội Mặt 

trận cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng) từ quý I đến quý II năm 2009. 

Đại hội thông qua Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

khóa VI; đề ra Chƣơng trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kì VII (2009-

2014)); thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi). Đại còn hiệp thƣơng Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch và các chức danh trong Ban Thƣờng trực 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam khóa VII, nhiệm kì 2009-2014). Đại hội phát 

động đợt thi đua lập thành tích chào mừng 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, 80 năm 

ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

65 năm thành lập nƣớc CHXHCN Việt Nam, 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc 

thống nhất Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nƣớc năm 2020. 
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Ông Huỳnh Đảm đƣợc tín nhiệm bầu Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam. 

 Thông tin công tác Mặt trận, số 76, 10-2009 

 

Ngày 8-10-2009: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra hƣớng dẫn tổ chức 

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cƣ 

Nhân kỉ niệm 79 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-

11-1930-18-11-2009, MTTQ Việt Nam ra Hƣớng công tác tổ chức “Ngày hội Đại đoàn 

kết toàn dân tộc” ở khu dân cƣ. 

 Bản Hƣớng dẫn chỉ rõ nội dung và hình thức tổ chức ngày hội. Theo đó, nội 

dung, tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 

trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong công cuộc đổi 

mới đất nƣớc; đánh giá kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa ở khu dân cƣ” ; biểu dƣơng các các nhân, tập thể tiêu biểu trong cuộc vận 

động; tổ chức các hoạt động: Trao quà tình nghĩa, thăm và tặng quà các gia đình chính 

sách. 

Về hình thức, tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” diễn ra một ngày 

trong dịp kỉ niệm 79 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam từ 

ngày 01-11 đến ngày 18-11-2009. Căn cứ vào nội dung và yêu cầu của việc tổ chức 

Ngày hội, Ban công tác Mặt trận xây dựng chƣơng trình, phân công chuẩn bị tốt các 

nội dung của Ngày hội; quy định thành phần tham dự Ngày hội và các chƣơng trình, 

hoạt động cụ thể của Ngày hội. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 76, 10-2009 

 

Ngày 22-10-2009: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra kế hoạch triển 

khai đợt thi đua do Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII phát 

động 

Nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về lịch sử hào hùng của dân 

tộc, về truyền thống 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, truyền thống cách mạng vẻ vang 

của Đảng, của Mặt trận và toàn thể nhân dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Kế hoạch triển khai 

đợt thi đua chào mừng Đại hội lần thứ VII của MTTQ Việt Nam. Nội dung của đợt thi 

đua nhƣ sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, và toàn thể nhân dân về lịch sử 

hào hùng của dân tộc trong sự nghiệp dựng nƣớc và giữ nƣớc, đặc biệt là truyền thống 

1000 năm Thăng Long-Hà Nội; truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của Mặt 

trận; về kết quả Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội lần thứ VII của MTTQ Việt Nam. 

2. Học tập, triển khai Nghị quyết của Đại hội lần thứ VII MTTQ Việt Nam. 
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3. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ”, “Ngày vì ngƣời nghèo”, “Ngƣời 

Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam”.... 

4. Tổ chức các hoạt động “Về nguồn” hƣớng về các ngày lễ lớn của dân tộc nhƣ 

các hoạt động văn hóa, thể thao, hội thảo, tọa đàm... 

Bản Kế hoạch cũng quy định tổ chức thực hiện, đợt thi đua đƣợc tiến hành từ quý IV 

năm 2009 đến ngày 31-12-2010, cụ thể nhƣ sau: từ ngày 1-1-2009-31-12-2010 với chủ 

điểm “Đƣa Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII vào cuộc sống”; từ quý I đến 

quý II -2010 với chủ diểm “Các tầng lớp nhân dân hƣớng về Đại hội các cấp”. 

MTTQ Việt Nam các cấp và tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch cụ thể và triển 

khai thực hiện trong hệ thống tổ chức, địa phƣơng mình, thƣờng xuyên Báo cáo về Ban 

Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 76, 10-2009 

 

Từ ngày 1-11 đến ngày 7-1-2009: Đoàn cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam thăm và làm việc tại Hàn Quốc 

Nhận lời mời của Chính phủ Hàn Quốc, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 01 đến ngày 07-11. 

Tại các buổi tiếp, các nhà lãnh đạo Hàn Quốc đánh giá cao những thành tích về 

phát triển kinh tế-xã hội, vai trò và vị thế quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam; khẳng 

định Hàn Quốc sẽ luôn tăng cƣờng quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam, xứng đáng 

với tầm quan hệ hợp tác chiến lƣợc. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm cảm ơn sự đón tiếp của các nhà lãnh đạo Hàn Quốc dành cho Đoàn; cảm 

ơn các doanh nghiệp Hàn Quốc đã quan tâm, đầu tƣ vào Việt Nam. Chủ tịch mong 

muốn Quốc hội, Chính phủ và nhân dân hai nƣớc cùng nhau nỗ lực đƣa quan hệ hợp 

tác, hữu nghị giữa hai nƣớc ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định và hiệu quả hơn nữa 

theo tinh thần Đối tác chiến lƣợc mà Tổng thống Hàn Quốc và Chủ tịch nƣớc 

CHXHCN Việt Nam vừa thỏa thuận. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, có buổi nói chuyện với 

cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, đại diện hai dòng họ Lý tại Hàn 

Quốc và đại diện bà con Việt kiều, học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập và làm 

việc tại Hàn Quốc. Chủ tịch khẳng định Đảng, Nhà nƣớc và MTTQ Việt Nam luôn coi 

trọng cộng đồng ngƣời Việt tại nƣớc ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân 

tộc. Chủ tịch mong muốn cộng đồng đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc tiếp tục 

đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau vƣơn lên trong cuộc sống, chấp hành pháp luật sở tại, gìn 
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giữ văn hóa truyền thống của dân tộc và hƣớng về quê hƣơng, chủ động hòa nhập, xây 

dựng cộng đồng lớn mạnh, góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy 

Thông tin công tác Mặt trận, số 77, 11-2009 

  

 Ngày 7-12-2009: Hội nghị giao ban công tác Mặt trận các tỉnh miền núi Đông 

Bắc  

Ngày 7-12, tại tỉnh Hà Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Bùi Thị Thanh chủ trì Hội nghị giao ban 8 tỉnh miền núi Đông Bắc (Hà Giang, Bắc 

Cạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Giang). Hội 

nghị nhằm đánh giá việc thực hiện công tác hoạt động Mặt trận của các tỉnh trong năm 

2009, những kết quả đạt đƣợc, nét mới trong hoạt động, đúc kết, trao đổi những kinh 

nghiệm hay, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại trong công tác phối hợp 

hành động cũng nhƣ đề xuất phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2010. 

Báo Đại đoàn kết, số 202, ngày 8-12-2009 

 

Ngày 8-12-2009: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Kế hoạch tổ chức 

thực hiện cuộc vận động “Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam” 

Thực hiện chủ trƣơng về tổ chức vận động “Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng 

Việt Nam”, MTTQ Việt Nam, các cấp ủy Đảng, ban, ngành, đoàn thể triển khai Cuộc 

vận động “Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam” trong toàn thể xã hội. Để 

nâng cao hiệu quả của cuộc vận động, ngày 8-12-2009, MTTQ Việt Nam xây dựng kế 

hoạch tổ chức thực hiện Cuộc vận động.  

Bản Kế hoạch chỉ rõ mục đích của cuộc vận động nhằm phát huy lòng yêu nƣớc, 

ý thức tự lực, tự cƣờng, lòng tự tôn dân tộc trong sản xuất; phân phối và tiêu dùng hàng 

Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh của nền kinh tế nƣớc ta 

trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; đồng 

thời góp phần thực hiện các giải pháp khắc phục suy giảm kinh tế, giữ vững ổn định xã 

hội trong nƣớc, đảm bảo sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội . 

Bản kế hoạch xác định đối tƣợng và nội dung vận động; công tác tổ chức thực 

hiện và phân công nhiệm vụ trong Ban Chỉ đạo. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 78, 12-2009 

 

Từ ngày 9-12 đến ngày 15-9-2009: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Vũ Trọng Kim sang thăm và làm việc tại Lào 

Nhận lời mời của Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam, Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt 

Nam-Lào do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu 

nghị Việt Nam-Lào Vũ Trọng Kim dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Lào từ 9-12 đến 
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15-12-2009. Ngày 10-12, tại thủ đô Viêng Chăn, lãnh đạo hai hội hữu nghị có cuộc làm 

việc và ký Bản ghi nhớ chƣơng trình hợp tác. 

Trong cuộc làm việc ngày 10-12, lãnh đạo hai Hội đã cùng thảo luận phƣơng 

hƣớng, nội dung hợp tác giữa hai Hội giai đoạn 2010-2012. Bản ghi nhớ xác định: Hai 

Hội sẽ duy trì và đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ 

lớn của nhân dân mỗi nƣớc cũng nhƣ trong quan hệ ngoại giao, Hai bên sẽ phối hợp tổ 

chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú nhằm tăng cƣờng sự giao lƣu hiểu biết giữa 

nhân dân hai nƣớc, thúc đẩy sự hợp tác toàn diện. 

 Báo Đại đoàn kết, số 205, ngày 11-12-2009 

 

Từ ngày 13-12 đến ngày 14-12-2009: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Huỳnh Đảm thăm và làm việc tại Yên Bái 

Trong hai ngày 13 và 14-12-2009, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. 

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Bí thƣ Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ tỉnh Yên Bái báo 

cáo tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh, Chủ tịch Mặt trận Huỳnh Đảm biểu dƣơng, đánh 

giá cao những thành tựu đạt đƣợc của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và 

đồng bào các dân tộc Yên Bái và bày tỏ lãnh đạo các cấp của tỉnh Yên Bái quan tâm 

hơn nữa đến công tác đại đoàn kết dân tộc, trong tỉnh; chăm lo, phát huy vai trò của các 

dân tộc thiểu số; chăm lo đến các xã nghèo, huyện nghèo và ngƣời nghèo, phấn đấu 

hoàn thành việc xóa nhà dột nát cho các hộ nghèo trong tỉnh. 

Chủ tịch Mặt trận Mặt trận Huỳnh Đảm cũng đề nghị Bí thƣ Tỉnh ủy Yên Bái và 

ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy cần chỉ đạo Ủy ban nhân dân và Ủy Ban MTTQ tỉnh phối hợp, 

tham gia chƣơng trình “Nối vòng tay lớn” 31-12-2009 để chung tay góp sức cùng 

Đảng, Nhà nƣớc, MTTQ Việt Nam chăm lo cho 62 huyện nghèo, ngƣời nghèo và đồng 

bào bị lũ lụt trong cả nƣớc nói chung, tỉnh Yên Bái nói riêng. 

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cũng 

tới thăm và tặng qùa một số gia đình chính sách, hộ nghèo tại tỉnh Yên Bái. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 78, 12-2009 

 

Từ ngày 15-12 đến ngày 16-12-2009: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Huỳnh Đảm đi thăm và làm việc tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai 

Trong hai ngày 15 và ngày 16-12-2009, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Huỳnh Đảm thăm và làm việc tại các tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Tại mỗi tỉnh, Chủ 

tịch MTTQ Huỳnh Đảm có buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân và Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ tỉnh về tình hình thực hiện các 

nhiệm vụ kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo.  
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Sau khi nghe Báo cáo của các tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Huỳnh 

Đảm biểu dƣơng và đánh giá cao những thành tích mà các địa phƣơng đạt đƣợc; đồng 

thời đề nghị lãnh đạo hai tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp đoàn kết của các 

dân tộc, chăm lo cho các xã nghèo, huyện nghèo và ngƣời nghèo, đặc biệt là các bản 

dọc tuyến biên giới; quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố, kiện 

toàn, chăm lo đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó có cán bộ Mặt trận và các đoàn thể, nhất 

là cơ sở và địa bàn khu dân cƣ. Chủ tịch MTTQ Huỳnh Đảm cũng đề nghị Bí thƣ và 

Ban Thƣờng vụ hai tỉnh cần chỉ đạo Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp, 

tham gia chƣơng trình “Nối vòng tay lớn” 31-12-2009 để chung tay chăm lo cho các 

huyện nghèo, ngƣời nghèo và đồng bào bị lũ lụt của Lai Châu, Lào Cai và cả nƣớc. 

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Huỳnh Đảm cũng về thăm 

khu tái định cƣ Huổi Luông, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, Lai Châu; thăm và 

tặng quà một số bà con trong bản. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 78, 12-2009 
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NĂM 2010 

 

Ngày 14-1-2010: Hội nghị lần thứ nhất Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam (khóa VII) 

Sau khi thảo luận Hội nghị lần thứ nhất Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam (khóa VII) thống nhất một số nội dung sau: Giao cho Ban thƣờng trực tiếp 

thu ý kiến của các ủy viên Đoàn chủ tịch góp ý vào “Dự thảo Báo cáo tình hình công 

tác Mặt trận năm 2009” và “Chƣơng trình phối hợp, thống nhất hành động của MTTQ 

Việt Nam năm 2010”, “Dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban Trung ƣơng” sớm hoàn 

thiện các dự thảo văn bản trên để trình Hội nghị lần thứ hai Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam (khóa VII).  

Hội nghị cũng thống nhất thành lập các Hội đồng tƣ vấn của Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam khóa VII: Hội đồng tƣ vấn về Dân chủ - Pháp luật, Hội đồng tƣ vấn 

về Văn hóa – xã hội, Hội đồng tƣ vấn về khoa học – giáo dục, Hội đồng tƣ vấn về dân 

tộc, Hội đồng tƣ vấn về Tôn giáo, Hội đồng tƣ vấn về Đối ngoại và Ngƣời Việt Nam 

định cƣ ở nƣớc ngoài.  

Hội nghị thống nhất giao cho Ban Thƣờng trực bổ sung, chỉnh sửa, tiếp thu các ý 

kiến góp ý vào dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động của các Hội đồng tƣ vấn và Quyết 

định nhân sự cụ thể các thành viên các Hội đồng tƣ vấn. 

Thành công của Hội nghị góp phần rất lớn đối với công tác của MTTQ Việt Nam 

khóa VII. 

Báo Đại đoàn kết, số 12, ngày 15-1-2010 

 

Ngày 27-1-2010: Khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam khóa VII 

Hội nghị đã diễn ra trong hai ngày 27 và ngày 28-1-2010 tại thành phố Hồ Chí 

Minh. Sau khi tập trung thảo luận những nội dung Hội nghị đề ra, Hội nghị đã thống 

nhất quyết nghị: 

1. Thông qua dự thảo Báo cáo tình hình công tác Mặt trận năm 2009 và Chƣơng 

trình phối hợp thống nhất  của MTTQ Việt Nam năm 2010. Hội nghị giao cho Ban 

Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tiếp thu các ý kiến thảo luận, hoàn 

thiện bản Báo cáo để sớm ban hành và tổ chức thực hiện. 

2. Giao cho Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tiếp thu ý 

kiến thảo luận về Dự thảo quy chế hoạt động của Ủy ban Trung ƣơng, Đoàn Chủ tịch 

và Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam khóa VII và Chƣơng trình 

làm việc toàn khóa của Ủy bản Trung ƣơng và Đoàn Chủ tịch MTTQ Việt Nam sớm 

chỉnh sửa, hoàn thiện và tổ chức thực hiện. 
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3. Hội nghị quyết định về việc 2 vị thôi tham gia Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam khóa VII và bổ sung 2 vị mới vào Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam khóa VII  

Thông tin công tác Mặt trận, số 79, 1-2010 

 

Ngày 30-1-2010: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Hƣớng dẫn số 08 

triển khai công tác tuyên giáo của MTTQ Việt Nam năm 2010 

Bản Hƣớng dẫn gồm hai phần: Nội dung và nhiệm vụ công tác tuyên truyền. 

Theo đó, nội dung trọng tâm của công tác tuyên truyền là đẩy mạnh tuyên truyền 

về đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tăng cƣờng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và 

phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Tuyên 

truyền việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nƣớc, các cuộc vận động, thực hiện 

thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc; Tuyên truyền về kết quả phát huy quyền làm 

chủ của nhân dân, nâng cao chất lƣợng công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng 

chính quyền; Tuyên truyền về công tác đối ngoại nhân dân, tăng cƣờng đoàn kết quốc 

tế, công tác vận động đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào là tín đồ các tôn giáo và 

ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài; Tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ tăng cƣờng 

tổ chức, tiếp tục đổi mới nội dung và phƣơng thức hoạt động của MTTQ Việt Nam. 

Bản Hƣớng dẫn cũng nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm của từng cấp, ở Trung ƣơng 

tham mƣu cho Ban Thƣờng trực hoàn thiện đề án xây dựng Trung tâm Đào tạo, bồi 

dƣỡng cán bộ MTTQ Việt Nam; biên soạn và phát hành tài liệu huấn luyện; mở các lớp 

tập huấn; phối hợp mở các lớp tập huấn cho cán bộ Mặt trận của Lào; phối hợp với Ban 

Tuyên giáo mở lớp tập huấn thí điểm cho giảng viên các Trung tâm bồi dƣỡng chính trị 

quận, huyện ở cụm đồng bằng sông Hồng. Ở địa phƣơng, MTTQ tỉnh, thành phố phối 

hợp với các trƣờng Chính trị của tỉnh; Ủy ban MTTQ quận, huyện, thị phối hợp với 

Trung tâm giáo dục chính trị cấp huyện có kế hoạch tổ chức các lớp huấn luyện, bồi 

dƣỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 80, 2-2010 

 

Ngày 1-2-2010: Đoàn đại biểu Trung ƣơng Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

thăm và chúc tết Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Tại buổi tiếp ở trụ sở của MTTQ, Hòa thƣợng Thích Thanh Tứ với tƣ cách là 

Trƣởng đoàn gửi lời chúc đến Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm và Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam; cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện giúp 

đỡ của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam; 

đồng thời bày tỏ niềm vui và tin tƣởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nƣớc. 

Đáp lại, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm bày tỏ sự ghi 

nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của tăng ni, phật tử và Giáo hội Phật 
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giáo Việt Nam; đồng thời mong muốn Hòa thƣợng Thích Thanh Tứ và các vị chức sắc 

của Giáo hội tiếp tục động viên các tăng ni, phật tử tham gia đóng góp nhiều hơn nữa 

vào các phong trào thi đua yêu nƣớc, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát 

động, gắn bó cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng đất nƣớc vì mục tiêu “dân giàu, 

nƣớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, góp phần xây dựng khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. 

Báo Đại đoàn kết, số 27, ngày 2-2-2010 

 

Ngày 25-2-2010: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Hƣớng dẫn số 09 về 

công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố  

Nội dung chính của bản Hƣớng dẫn nhƣ sau: 

1. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật 

2. Tham gia thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phƣờng, thị trấn 

3. Chỉ đạo tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân xã, phƣờng, thị trấn; 

Ban giám sát đầu tƣ cộng đồng 

4. Tham gia thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí 

5. Về việc sơ kết thí điểm những nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, 

quận, phƣờng 

6. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

7. Phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân; công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân 

8. Công tác tiếp dân và xử lý đơn thƣ, khiếu nại, tố cáo 

9. tham gia tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân và Kiếm sát viên Viện kiểm 

sát nhân dân. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 81, 3-2010 

 

Ngày 3-3-2010: Ủy ban Nhà nƣớc về ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài của 

MTTQ Việt Nam ra số 2010 về “Chƣơng trình phối hợp công tác giữa Ban 

Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam với Ủy ban Nhà nƣớc về 

ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài” 

Nội dung chính của Chƣơng trình phối hợp nhƣ sau: Hai bên phối hợp chặt chẽ 

với nhau trong việc rà soát lại các văn bản chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc có liên 

quan đến ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài để thống nhất nội dung kiến nghị với Đảng, 

Nhà nƣớc; Hai bên phối hợp chỉ đạo, hƣớng dẫn việc thành lập và hoạt động của các 

Hội đoàn ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài và các Hội Liên lạc Việt kiều, hội thân nhân 

kiều bào...; Hai bên thƣờng xuyên thông Báo cho nhau tình hình hoạt động của các tổ 

chức, phong trào của ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài; Hai bên sớm thông Báo những 
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hoạt động liên quan đến vận động kiều bào; Hai bên có thể ra tuyên bố hoặc gửi kiến 

nghị tới chính quyền, nghị viện... để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của cộng đồng ngƣời 

Việt Nam ở nƣớc ngoài. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 81, 3-2010 

 

Ngày 5-3-2010: Hội nghị tổng kết giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam với Chủ tịch nƣớc CHXHCN Việt Nam 

Ngày 5-3, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Chủ tịch nƣớc 

CHXHCN Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác 

năm 2009, trọng tâm phối hợp công tác năm 2010.  

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim 

trình bày các Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2009, trọng 

tâm phối hợp công tác năm 2010. Sau đó, các đại biểu đƣa ra ý kiến khẳng định trong 

năm 2009, các hoạt động của Chủ tịch nƣớc CHXHCN Việt Nam có tác dụng thiết 

thực và đúng với các nội dung chƣơng trình phối hợp đem lại hiệu quả cao trên các lĩnh 

vực kinh tế-xã hội, an nình quốc phòng, đối ngoại; đồng thời cũng góp thêm ý kiến bổ 

sung vào Báo cáo, đồng thời đề xuất thêm một số nhiệm vụ trọng tâm phối hợp công 

tác năm 2010. 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nƣớc Nguyễn Minh Triết hoan nghênh và đánh 

giá cao những đóng góp của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác 

phối hợp. Về trọng tâm phối hợp công tác năm 2010, Chủ tịch nƣớc đồng tình với 

những nội dung lớn mà hai bên đề ra. 

Qua sự phối hợp giữa MTTQ và Chủ tịch nƣớc, các hoạt động của MTTQ Việt 

Nam gắn với thực tiễn và đạt hiệu quả hơn. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 81, 3-2010 

 

Ngày 9-3-2010: Hội nghị tổng kết giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam với Chính phủ về thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 

2009, trọng tâm phối hợp công tác năm 2010  

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim trình bày các Báo cáo tổng kết thực 

hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2009, trọng tâm phối hợp công tác năm 2010.  

Sau khi nghe bản Báo cáo tổng kết, ý kiến của các đại biểu đều khẳng định, trong 

năm 2009, các hoạt động của Chủ tịch nƣớc có tác dụng thiết thực và đúng với các nội 

dung chƣơng trình phối hợp đem lại hiệu quả cao trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an 

nình quốc phòng, đối ngoại đƣợc nhân dân tin tƣởng và đồng tình, góp phần củng cố, 

tăng cƣờng khối đại đoàn kết dân tộc. Các đại biểu cũng góp thêm ý kiến bổ sung vào 
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Báo cáo, đồng thời đề xuất thêm một số nhiệm vụ trọng tâm phối hợp công tác năm 

2010. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tƣớng Nguyễn Tấn Dũng biểu dƣơng những kết quả 

đã đạt đƣợc trong quá trình phối hợp thực hiện giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam. Thủ tƣớng cũng chỉ ra các nhiệm vụ của năm 2010 và chỉ đạo một 

số bộ, ngành sớm giải quyết kiến nghị của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. 

Sự phối hợp giữa MTTQ và Chủ tịch nƣớc góp phần làm cho công tác của 

MTTQ Việt Nam đạt hiệu quả hơn. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 81, 3-2010 

 

Ngày 9-3-2010: MTTQ Việt Nam làm việc với Chính hiệp Trung Quốc 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm tiếp Ủy viên Chính 

hiệp toàn quốc Trung Quốc Phùng Quốc Cần. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Huỳnh Đảm cùng 

ôn lại truyền thống gắn bó, hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nƣớc. Chủ tịch MTTQ 

Việt Nam Huỳnh Đảm và Ủy viên Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Phùng Quốc Cần 

cũng khẳng định sẽ nỗ lực vun đắp cho mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nƣớc càng 

thêm bền chặt. 

Qua đó, tình đoàn kết của hai nƣớc càng đƣợc củng cố thêm. 

Báo Đại đoàn kết, số 56, ngày 10-3-2010 

 

Ngày 10-3-2010: Hội nghị tổng kết giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam với Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội về thực hiện Quy chế phối hợp 

công tác năm 2009, trọng tâm phối hợp công tác năm 2010  

Sau khi nghe Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ kí Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Vũ Trọng Kim trình bày các Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công 

tác năm 2009, trọng tâm phối hợp công tác năm 2010, các đại biểu cũng góp thêm ý 

kiến bổ sung vào Báo cáo, đồng thời đề xuất thêm một số nhiệm vụ trọng tâm phối hợp 

công tác năm 2010. 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong 

năm 2009, các hoạt động của Chủ tịch nƣớc có tác dụng thiết thực và đúng với các nội 

dung chƣơng trình phối hợp đem lại hiệu quả cao trên các lĩnh vực; đồng thời bày tỏ tin 

tƣởng và mong muốn trong năm 2010, hoạt động phối hợp giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội có những bƣớc tiến mới 

và hiệu quả hơn. 

Sự phối hợp giữa MTTQ và Quốc hội góp phần làm cho công tác của MTTQ 

Việt Nam đạt hiệu quả hơn. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 81, 3-2010 
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Ngày 12-3-2010: Quy chế hoạt động của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam, Đoàn Chủ tịch, Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

khóa VII 

Bản Quy chế gồm 5 chƣơng, 19 Điều, bao gồm: Những quy định chung; Hoạt 

động của Ủy ban Trung ƣơng; Hoạt động của Đoàn Chủ tịch; Hoạt động của Ban 

thƣờng trực, Chủ tịch, các Phó chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nma ; Điều 

khoản thi hành. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 81, 3-2010 

 

Ngày 15-3-2010: : Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Hƣớng dẫn số 

10 về công tác dân tộc, tôn giáo  

Theo đó, bản Hƣớng dẫn đƣa ra một số nội dung yêu cầu, chỉ đạo Ủy ban MTTQ 

các tỉnh, thành phố thực hiện để làm tốt công tác dân tộc đối với đồng bào dân tộc thiểu 

số ở Việt Nam. Trên cơ sở các nội dung của Hƣớng dẫn, Ủy ban MTTQ Việt Nam đề 

nghị Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực 

hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phƣơng. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 82, 4-2010 

 

Ngày 19-3-2010: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Kế hoạch số 36 về 

việc Tổ chức tổng kết thực hiện các cuộc vận động  

Nhằm hƣớng dẫn công tác tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ” (1995-2010 và 10 năm Cuộc vận 

động “Ngày vì ngƣời nghèo” (2000-2010, MTTQ Việt Nam ra Kế hoạch số 36 chỉ đạo 

nội dung tiến hành tổng kết của MTTQ các cấp. 

Theo đó, đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở 

khu dân cƣ”, nội dung tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động, các số liệu, các mô 

hình, điển hình, cách làm hay có hiệu quả ở từng cấp; đánh giá tác động, hiệu quả về 

kinh tế-xã hội, chính trị, an ninh-quốc phòng của cuộc vận động; những mặt làm đƣợc 

và chƣa làm đƣợc, những bài học kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, triển khai thực 

hiện, công tác tuyên truyền, vận động có hiệu quả để tập hợp đông đảo quần chúng 

tham gia thực hiện cuộc vận động. Bản Kế hoạch cũng đề phƣơng hƣớng thực hiện 

cuộc vận động trong thời gian tới và những đề xuất, kiến nghị. 

Đối với cuộc vận động “Ngày vì ngƣời nghèo” tổng kết, đánh giá theo 4 nhóm 

nội dung: công tác chỉ đạo; kết quả thực hiện; phƣơng hƣớng nhiệm vụ và những đề 

xuất, kiến nghị. 

 Thông tin công tác Mặt trận, số 82, 4-2010 
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Ngày 23-3-2010: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

tiếp Phó Chủ tịch Trung ƣơng Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc Vông-chăn 

Phôm-xa Vắt, 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm hoan 

nghênh Đoàn công tác của Trung ƣơng Mặt trận Lào Xây dựng đất nƣớc sang thăm, 

làm việc và trao đổi kinh nghiệm với Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, góp phần 

tăng cƣờng tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa Mặt trận hai nƣớc. Chủ tịch MTTQ 

Việt Nam Huỳnh Đảm cũng bày tỏ vui mừng về kết quả làm việc, trao đổi kinh nghiệm 

và mong hai bên luôn phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh hợp tác. 

Báo Đại đoàn kết, số 60, ngày 24-3-2010 

 

Ngày 26-3-2010: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tiếp 

Hội những ngƣời yêu Việt Nam của Hàn Quốc  

Ngày 26-3, Hội những ngƣời yêu Việt Nam của Hàn Quốc - VESAMO do Lee 

Sang Min làm Trƣởng đoàn sang thăm và làm việc với MTTQ Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Lam 

ghi nhận và đánh giá cao sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Hội những ngƣời yêu Việt Nam 

của Hàn Quốc cho những ngƣời Việt Nam đang sống và làm việc tại Hàn Quốc trong 

thời gian qua. Phó Chủ tịch Nguyễn Lam cũng mong qua chuyến thăm này VESAMO 

thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nƣớc nói chung và với MTTQ 

Việt Nam nói riêng. 

Đáp lại, Trƣởng đoàn Lee Sang Min cảm ơn Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam 

Nguyễn Lam và khẳng định những thành viên của VESAMO rất đa dạng làm việc ở 

nhiều lĩnh vực khác nhau nhƣng đều có một điểm chung là lòng kính trọng Chủ tịch Hồ 

Chí Minh và yêu con ngƣời, đất nƣớc Việt Nam; các thành viên đều nỗ lực góp phần 

thúc đẩy mối quan hệ giữa Nhà nƣớc, cũng nhƣ với MTTQ Việt Nam. 

Báo Đại đoàn kết, số 63, ngày 27-3-2010 

 

Ngày 6-4-2010: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Hƣớng dẫn số 341 

triển khai hoạt động hƣởng ứng Ngày Môi trƣờng Thế giới năm 2010  

Theo đó, bản Hƣớng dẫn chỉ rõ tổ chức các hoạt động hƣởng ứng Ngày Môi 

trƣờng Thế giới 5-6-2010, nhƣ sau:  

- Tổ chức lễ mít tình hƣởng ứng Ngày Môi trƣờng thế giới; Năm Quốc tế đa 

dạng sinh học và Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam tại các xã (phƣờng, thị trấn) có khu 

dân cƣ đƣợc chọn xây dựng và duy trì 3 loại mô hình điểm nói trên…; trồng phủ xanh 

đất trống, đồi núi trọc, cây phân tán; sửa chữa, xây mới các công trình cấp nƣớc sạch, 

công trình nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi; xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi 

trƣờng nƣớc, không khí, chất thải rắn trong các doanh nghiệp, khu đông dân cƣ và từng 
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hộ gia đình; khai thác hợp lý và bảo vệ tài nguyên biển (đối với những địa phƣơng ven 

biển). Treo băng rôn, cờ tổ quốc, tranh cổ động về chủ đề Ngày Môi trƣờng Thế giới 

năm 2010 đƣợc phát hành trong hệ thống mặt trận và khẩu hiệu hƣởng ứng ở gia đình 

và các tụ điểm công cộng. 

- Tổ chức sinh hoạt khu dân cƣ, đánh giá việc thực hiện các nội dung đã cam kết 

ở 3 loại mô hình nói trên từ khi triển khai xây dựng. 

Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ mít tinh cấp 

quốc gia hƣởng ứng ngày môi trƣờng thế giới; Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và 

Năm Quốc tế đa dạng sinh học từ ngày 4 đến ngày 6-6-2010 tại Quảng Bình. Ban 

Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, các quận, 

huyện hƣớng dẫn, giúp đỡ ban thƣờng trực MTTQ các xã (phƣờng, thị trấn) có khu dân 

cƣ đang thực hiện mô hình điểm Báo cáo với cấp ủy Đảng, phối hợp với Chính quyền 

và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp để tổ chức các hoạt động trên đây.  

Thông tin công tác Mặt trận, số 83, 5-2010 

 

Ngày 14-4-2010: Hội đồng tƣ vấn Kinh tế của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ (2010-2014) tổ chức phiên họp 

Hội đồng do VS.TSKH Trƣơng Công Phú làm chủ nhiệm, trong phiên họp đầu 

tiên các đại biểu tập trung thảo luận Nghị quyết 18 của Chính phủ về những giải pháp 

ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao, tốc độc tăng trƣởng kinh tế đạt khoảng 

6,5% trong năm 2010.  

Các đại biểu thống nhất nội dung: Mặt trận chung tay cùng Chính phủ kiềm chế 

lạm phát; phát huy hiệu quả cuộc vận động “Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt 

Nam”; công khai nợ xấu của ngân hàng, mức độ nhập siêu của tập đoàn nhà nƣớc. 

Báo Đại đoàn kết, số 79, ngày 15-4-2010 

 

Ngày 16-4-2010: MTTQ Việt Nam ra Nghị quyết số 41 “về những giải pháp 

bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trƣởng 

kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010” 

Nội dung bản Kế hoạch chỉ rõ, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên 

của MTTQ Việt Nam cần phối hợp với chính quyền các cấp và các cơ quan hữu quan 

quán triệt sâu rộng và triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết 18 của Chính phủ, trong 

đó tập trung thực hiện 3 nội dung chính sau: 

1. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hoan nghênh, đánh giá 

cao và bày tỏ đồng tình việc Chính phủ ban hành nghị quyết 18-NQ-CP của Chính phủ. 

Đoàn Chủ tịch tin tƣởng sẽ ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao, đảm bảo an 
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sinh xã hội, tăng trƣởng bền vững và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch kinh tế xã 

hội năm 2010 và 5 năm 2006-2010. 

2. Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam cần 

phối hợp với chính quyền các cấp và các cơ quan hữu quan quán triệt sâu rộng và triển 

khai tổ chức thực hiện nghị quyết 18-NQ-CP của Chính phủ. 

3. Đoàn Chủ tịch giao cho Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam có kế hoạch hƣớng dẫn Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phối 

hợp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết 18-NQ-CP của Chính phủ. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 83, 5-2010 

 

Từ ngày 19 đến 28-4-2010: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Vũ Trọng Kim dẫn đầu Đoàn đi công tác tại Úc và New Zealand 

Thực hiện chƣơng trình hoạt động đối ngoại năm 2010 của MTTQ Việt Nam, Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam cử Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng 

Kim dẫn đầu đi công tác tại Úc và New Zealand từ ngày 19 đến ngày 28-4-2010. 

Nội dung chính của chuyến công tác là gặp gỡ, tiếp xúc và trao đổi với kiều bào 

tại Úc và New Zealand, động viên kiều bào tham gia sự nghiệp chung của nhân dân cả 

nƣớc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; giới thiệu đƣờng 

lối đổi mới toàn diện về đối nội, đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt là chính sách Đại 

đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ nhân dân, đảm bảo quyền con ngƣời, 

chính sách dân tộc, tín ngƣỡng và tôn giáo, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè 

quốc tế, nhân dân các nƣớc đối với nhân dân Việt Nam; vận động nhân dân trong và 

ngoài nƣớc đấu tranh chống những âm mƣu thù địch trên những vấn đề dân chủ, nhân 

quyền, dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ nhân dân Việt Nam với nhân dân các nƣớc, phá 

hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. 

Báo Đại đoàn kết, số 83, ngày 20-4-2010 

 

Từ ngày 1 đến ngày 3-5-2010: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Huỳnh Đảm thăm, làm việc tại Côn Đảo và thành phố Hồ Chí Minh 

Đến thăm nhà tù Côn Đảo, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm thể hiện niền tự hào, khâm phục trƣớc tinh thần cách mạng của các chiến sĩ cách 

mạng và mong muốn Ban Quản lý nhà tù Côn Đảo, Huyện ủy Côn Đảo, Tỉnh Ủy Bà 

Rịa Vũng Tàu tiếp tục gìn giữ và phát huy huy di tích lịch sử nhà từ Côn Đảo để lƣu 

truyền cho các thế hệ dân tộc Việt Nam. 

Tiếp đó, Đoàn có buổi làm việc với MTTQ thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại 

buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhắc nhở 

MTTQ thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận 
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dân tộc thống nhất Việt Nam, có nhiều hoạt động nhằm khới dậy niềm tự hào dân 

tộc và lòng yêu nƣớc của các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua 

yêu nƣớc, nhất là các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa ở khu dân cƣ”, “Ngày vì ngƣời nghèo” và “Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng 

hàng Việt Nam” chung sức chung lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - 

xã hội, an ninh, quốc phòng của cả nƣớc. 

Báo Đại đoàn kết, số 96, ngày 5-5-2010 

 

Ngày 11-5-2010: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tiếp Bộ trƣởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử 

Tại buổi tiếp, Bộ trƣởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử trao 

tặng kỷ niệm chƣơng Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc Việt Nam cho Chủ tịch 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm bày tỏ niềm vui 

khi đƣợc nhận kỷ niệm chƣơng Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc Việt Nam và 

khẳng định: Phần thƣởng cao quý này không chỉ dành riêng cho Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam mà là đóng góp của cả Ban Thƣờng trực, cán bộ 

nhân viên Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam trong thời gian qua đã chung tay 

chăm lo cho đời sống đồng bào các dân tộc, xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc. 

Báo Đại đoàn kết, số 102, ngày 12-5-2010 

 

Ngày 14-5-2010: Hội đồng tƣ vấn về Đối ngoại và Kiều bào thuộc Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2009-2014 ra mắt và tổ 

chức phiên họp lần thứ nhất 

Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng 

Kim cùng 24 thành viên Hội đồng Tƣ vấn về Đối ngoại và Kiều bào. 

Tại cuộc họp, các ủy viên Hội đồng thảo luận, thống nhất kế hoạch hành 

động năm 2010 và góp ý vào Dự thảo Chỉ thị mới của Ban Bí thƣ về công tác đối 

ngoại nhân dân. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Vũ Trọng Kim đánh giá cao 

cách tổ chức khoa học, bài bản cũng nhƣ những sáng kiến thể hiện nội dung, 

phƣơng thức và phạm vi của Hội đồng tƣ vấn về Đối ngoại và Kiều bào; đồng thời 

bày tỏ mong các ủy viên Hội đồng sẽ góp sức cùng Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững 

mạnh. 

Báo Đại đoàn kết, số 105, ngày 15-5-2010 
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Ngày 18-5-2010: Chủ tịch MTTQ Huỳnh Đảm thăm và làm việc tại Vĩnh 

Phúc 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc Báo cáo kết quả triển 

khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII MTTQ Việt Nam, công tác Mặt trận 4 tháng đầu 

năm và nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2010. 

Sau khi nghe bản Báo cáo, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết quả hoạt động của MTTQ 

các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đạt đƣợc trong thời gian qua. Chủ tịch nhấn mạnh: Vĩnh Phúc 

cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị là thƣớc đo các cuộc vận 

động do Mặt trận tổ chức. 

Báo Đại đoàn kết, số 107, ngày 19-5-2010 

 

Ngày 18-5-2010: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Báo cáo số 40 

tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân 

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 quốc hội khóa XII, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam tập hợp đƣợc 1.157 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả 

nƣớc gửi tới Quốc hội. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, 

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm trình bày trƣớc Quốc hội Báo cáo tổng hợp ý 

kiến, kiến nghị của cƣ tri và nhân dân cả nƣớc. Trong đó, những nội dung chủ yếu mà 

đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm kiến nghị: 

1. Về công tác xây dựng pháp luật và hoạt động giám sát của quốc hội. 

2. Về thực hiện các giải pháp bình ổn giá cả, kiềm chế lạm phát 

3. Vấn đề lao động và việc làm 

4. Vấn đề giáo dục, đào tạo, y tế và xã hội 

5. Công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch và tài nguyên, môi trƣờng 

6. Về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 85, 7-2010 

 

Ngày 28-5-2010: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tham dự Đại lễ Phật Đản năm 2010 (PL.2554) tại Hà Nội 

Từ ngày 21 đến ngày 28-5-2010 (tức mùng 8-15-4 âm lịch) Giáo hội phật giáo 

Việt Nam cùng các tăng ni, phật tử khắp nơi trong cả nƣớc có nhiều hoạt động mừng 

ngày Đức Phật ra đời. Ngày 28-5-2010 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, Giáo hội 

Phật giáo Việt Nam đã tổ chức đại lễ Phật Đản năm 2010 (PL.2554). 

Tới dự và phát biểu tại Đại lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm đánh giá cao những kết quả hoạt động của Giáo hội Phật giáo và tin tƣởng 

Chƣ tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, phật tử Phật giáo Việt Nam luôn đoàn 

kết, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, phát huy tốt vai trò thành viên của MTTQ Việt 
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Nam, thiết thực lập thành tích chào mừng Hội nghị thƣợng đỉnh Phật giáo Thế giới lần 

thứ VI tổ chức tại Việt Nam, chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà 

Nội và các ngày lễ lớn trong năm 2010 của đất nƣớc. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 84, 6-2010 

 

Ngày 28-5-2010: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra bản Thể lệ giải 

Báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ tám năm 2010 

Bản Thể lệ quy định nội dung các tác phẩn Báo chí dự giải; thời gian và địa chỉ 

nhận tác phẩm; quy định về giải thƣởng. 

Theo đó, nội dung các tác phẩm dự thi nhƣ sau: Thực hiện đợt thi đua đặc biệt 

do Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII phát động lập thành tích 

chào mừng Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 80 năm thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam, 35 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nƣớc, 120 năm Ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm Ngày thành lập nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và những ngày lễ 

lớn của đất nƣớc năm 2010; Các phong trào thi đua yêu nƣớc, thiết thực lập thành tích 

chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của 

Đảng; Tình hình và kết quả thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng 

đạo đức Hồ Chí Minh”; Các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nƣớc 

do MTTQ Việt Nam phát động; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong các 

giai tầng xã hội, các giới đồng bào, các thành phần kinh tế... 

Thông tin công tác Mặt trận, số 84, 6-2010 

 

Đầu tháng 6-2010: Đoàn cấp cao MTTQ Việt Nam thăm và làm việc tại 

huyện đảo Trƣờng Sa 

Đoàn cấp cao MTTQ Việt Nam gồm 10 ngƣời do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim làm Ttrƣởng đoàn đến thăm và làm việc với 

huyện đảo Trƣờng Sa, tỉnh Khánh Hòa. Chƣơng trình làm việc của Đoàn thực hiện 4 

nội dung: Đoàn tìm hiểu và động viên nhân dân tại đảo Trƣờng Sa lớn, đảo Sinh Tồn, 

đảo Song Tử Tây; Tuyên truyền về biển - đảo; Đoàn tham dự lễ cầu siêu tƣởng nhớ các 

liệt sỹ và nhân dân hy sinh bảo vệ biển đảo Trƣờng Sa những năm qua (3 lễ cầu siêu 

chính diễn ra ở chùa đảo Trƣờng Sa lớn, chùa đảo Sinh Tồn, chùa đảo Song Tử Tây). 

Thông tin công tác Mặt trận, số 84, 6-2010 

 

Từ ngày 1-6 đến ngày 7-6-2010: Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam thăm và làm việc Hàn Quốc 

Từ ngày 1-6 đến 7-6-2010, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam đi thăm và làm việc Hàn Quốc do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 
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Việt Nam Hà Thị Liên làm trƣởng đoàn. Trong chuyến công tác, Đoàn có buổi tiếp 

xúc, trao đổi với Hội hữu nghị Hàn - Việt; gặp gỡ kiều bào và các cô dâu Việt Nam lấy 

chồng Hàn Quốc, đại diện hai dòng họ Lý và đi thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa tại 

Hàn Quốc. 

Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, góp phần tăng thêm tình đoàn kết, hữu nghị 

giữa hai nƣớc. 

 Báo Đại đoàn kết, số 120, ngày 2-6-2010 

 

Ngày 3-6-2010: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm thăm và làm việc tại Quảng Bình 

Trong chuyến vào công tác tại tỉnh Quảng Bình dự các hoạt động kỷ niệm 

Ngày Môi trƣờng thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đến thăm và làm việc với Thƣờng trực 

tỉnh ủy Quảng Bình. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Mặt trận Huỳnh Đảm ghi nhận và 

đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu mà Đảng bộ tỉnh và nhân dân đạt đƣợc; 

đồng thời bày tỏ hi vọng tỉnh Quảng Bình sẽ phát huy những kết quả đạt đƣợc 

phấn đấu xây dựng tỉnh trở thành tỉnh phát triển. 

Báo Đại đoàn kết, số 122, ngày 4-6-2010 

 

Ngày 6-6-2010: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

Ngày 6-6, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm có 

buổi thăm và làm tại Thái Bình nhằm kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 

Đại hội VII MTTQ Việt Nam.  

Sau khi nghe Chủ tịch MTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế Báo cáo tình hình hoạt 

động của Mặt trận tỉnh, nhất là công tác 5 tháng đầu năm, Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đánh giá cao những nỗ lực và kết quả của Ủy 

ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh Thừa Thiên Huế 

đạt đƣợc trong thời gian qua. Chủ tịch Mặt trận Huỳnh Đảm chia sẻ những vấn đề 

khó khăn, vƣớng mắc trong công tác Mặt trận và gợi ý những nội dung cần tháo 

gỡ để hoạt động Mặt trận ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; đồng thời 

cũng nhấn mạnh MTTQ các cấp trong tỉnh Thừa Thiên Huế cần đổi mới nội dung 

và phƣơng thức hoạt động; chú trọng kiện toàn tổ chức, cán bộ cho phù hợp với 

yêu cầu của tình hình mới.  

 Báo Đại đoàn kết, số 124, ngày 7-6-2010 
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Ngày 29-6-2010: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

thăm và làm việc tại Thái Bình  

Ngày 29-6, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm có buổi 

thăm và làm tại Thái Bình nhằm kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 

VII MTTQ Việt Nam.  

Sau khi nghe Chủ tịch MTTQ tỉnh Thái Bình Báo cáo tình hình hoạt động của 

Mặt trận tỉnh, nhất là công tác 5 tháng đầu năm, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Huỳnh Đảm biểu dƣơng những cố gắng, nỗ lực và kết quả hoạt động của 

MTTQ các cấp trong tỉnh thời gian qua. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm cũng giải đáp và tháo gỡ một số vƣớng mắc trong hoạt động của MTTQ 

các cấp tỉnh Thái Bình và khẳng định: MTTQ các cấp tỉnh Thái Bình cần tiếp tục đổi 

mới nội dung và phƣơng thức hoạt động, phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận 

dân tộc thống nhất Việt Nam có nhiều hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy niềm tự hào 

dân tộc và lòng yêu nƣớc của các tầng lớp nhân dân, ra sức vận động tăng cƣờng và 

phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc… 

Báo Đại đoàn kết, số 144, ngày 30-6-2010 

 

Từ ngày 3-7 đến ngày 13-7-2010: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

phối hợp tổ chức Triển lãm tranh mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội  

Hƣớng tới kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức cuộc triển lãm Tranh thủy mặc 

của họa sỹ Trƣơng Hán Minh. Triển lãm kéo dài từ ngày 3 đến ngày 13-7 2010 tại 66 

Nguyễn Thái Học, Hà Nội. 

 Triển lãm trƣng bày 71 tác phẩm của Trƣơng Hán Minh. Đặc biệt bức “Phú quý 

trƣờng xuân” đã đƣợc sách kỷ lục Việt Nam (Vietnam Records Book) xác lập kỷ lục 

Việt Nam với kích thƣớc dài 4.1 mn, cao 1.52 m. Một nửa số tiền thu đƣợc từ việc bán 

tranh là 114.470.000đ đã đƣợc trao cho MTTQ Việt Nam chuyển vào quỹ “Vì ngƣời 

nghèo”. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 86, 8-2010 

 

Từ ngày 5-7 đến ngày 22-7-2010: MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập 

huấn cán bộ lãnh đạo Mặt trận các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng  

 Trong các ngày 5 đến ngày 8-7 và 19 đến ngày 22-7, Ban Thƣờng trực Ủy ban 

Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức 2 Hội nghị tập huấn cho cán bộ lãnh 

đạo Mặt trận các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng trên toàn quốc tại thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh hòa và tại Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.  

Tại Hội nghị lần này, lãnh đạo MTTQ các tỉnh, thành phố tham gia lớp tập huấn 

đã đƣợc nghe chuyên sâu về nhiều chuyên đề nhƣ: tƣ tƣởng Hồ Chí Minh và những 
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chủ trƣơng lớn của Đảng cộng sản Việt Nam về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân 

tộc thống nhất; Công tác đối ngoại của MTTQ Việt Nam, MTTQ Việt Nam với công 

tác về ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài; Công tác tổ chức cán bộ của MTTQ Việt Nam; 

Công tác tuyên giáo của MTTQ Việt Nam; Động viên các tầng lớp nhân dân tham gia 

các phong trào thi đua yêu nƣớc và các cuộc vận động… Ngoài ra Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam còn mời thêm một số chuyên gia về các lĩnh vực kinh tế, an ninh 

quốc phòng, công tác dân số tham gia Báo cáo về một số chuyên đề trong từng lĩnh vực 

cụ thể.  

Qua Hội nghị, MTTQ Việt Nam tăng cƣờng đội ngũ cán bộ chủ chốt của MTTQ 

cấp tỉnh có trình độ và năng lực, góp phần xây dựng MTTQ cấp cơ sở thêm vững 

mạnh. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 86, 8-2010 

 

Từ ngày 15-7 đến ngày 16-7-2010: Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ ba (khóa VII) 

Trong các ngày 15 và ngày 16-7-2010 tại thành phố Đà Nẵng diễn ra Hội nghị 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ ba (khóa VII).  

Tại Hội nghị, Ban Thƣờng trực Báo cáo với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tinh thần cơ bản các kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục 

đổi mới nội dung, phƣơng thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn 

thể chính trị - xã hội; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành 

Trung ƣơng Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân 

giàu, nƣớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; về công tác dân tộc; về công 

tác tôn giáo. Đoàn Chủ tịch cũng cho ý kiến về việc thay đổi nhân sự Ủy viên Ban 

Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (theo Điều lệ) và một số nội dung khác. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 86, 8-2010 

 

Ngày 16-7-2010: Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra 

Nghị quyết số 03 Hội nghị lần thứ ba Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam (khóa VII) 

 Sau hai ngày làm việc, Hội nghị lần thứ ba Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

Mặt trận tổ quốc VIệt Nam (Khóa VII) đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 03. Nội 

dung cơ bản của Nghị quyết nhƣ sau: 

 1. Thông qua Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 

công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2010. 

 2. Hội nghị đã thảo luận và góp ý vào các dự thảo Báo cáo công tác chuẩn bị kỷ 

niệm 80 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và kỷ niệm 50 năm 

ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam; Báo cáo công tác 
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Mặt trận chuẩn bị tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; 

 3. Thống nhất với đề nghị để 3 vị thôi tham gia Ủy ban, bổ sung 1 vị vào Ủy ban 

và vào Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VII. 

  Thông tin công tác Mặt trận, số 86, 8-2010 

 

Ngày 21-7-2010: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm thăm và làm việc tại tỉnh Hƣng Yên 

 Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Thƣơng binh-Liệt sĩ (27-7-1947-27-7-2010, Chủ 

tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã đến thăm và tặng 

quà cho gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng tại hai xã Giai Phạm và Lý 

Thƣờng Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hƣng Yên. 

 Đến thăm các gia đình chính sách, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam Huỳnh Đảm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những cống hiến của các 

mẹ Việt Nam anh hùng, hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, những thƣơng bệnh binh đã 

chiến đấu cho cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc, đồng thời 

động viên mẹ Việt Nam anh hùng, các thƣơng bệnh binh sống vui khỏe, có ích và luôn 

là tấm gƣơng sáng cho thế hệ con cháu noi theo. 

  Thông tin công tác Mặt trận, số 86, 8-2010 

 

Từ ngày 2-8 đến ngày 3-8-2010: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ 

chức Hội nghị Chủ tịch MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng 

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 2 và 3-8-2010 tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu. 

 Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến đối với 

những vấn đề mà Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam nêu ra nhƣ: 

Làm thế nào để thực hiện tốt và triển khai có hiệu quả cao nhất các trọn tâm công tác 

Mặt trận từ nay đến cuối năm 2010 và trong thời gian tới; Cần làm rõ những thành quả 

lớn lao, những tồn tại, khó khăn, vƣớng mắc, bài học kinh nghiệm trong tổng kết 2 

cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ” và cuộc 

vận động “Ngày vì ngƣời nghèo” và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập 

Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11) và 50 năm thành lập Mặt trận Dân tộc 

giải phóng miền Nam Việt Nam (20-12). 

Thông tin công tác Mặt trận, số 87, 9-2010 
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Từ ngày 17-8 đến ngày 18-8-2010: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Vũ Trọng Kim thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng 

Nằm trong chƣơng trình kiểm tra các địa phƣơng trên toàn quốc về việc thực hiện 

cuộc vận động “Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam”, MTTQ Việt Nam tổ 

chức Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Trung ƣơng để nắm bắt tình hình và kết quả thực hiện 

cuộc vận động ở các cấp để phục vụ cho hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện triển khai 

theo chỉ đạo của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng. Trong 2 ngày 17 và 18-8, Đoàn đã đến 

thăm và làm việc với thành phố Đà Nẵng. 

Làm việc tại thành phố Đà Nẵng, Đoàn đánh giá cao tinh thần thực hiện cuộc vận 

động của thành phố Đà Nẵng. Qua cuộc vận động “Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng 

Việt Nam”, thành phố Đà Nẵng khơi dậy đƣợc tinh thần tự tôn dân tộc. 

 Báo Đại đoàn kết, số 186, ngày 18-8-2010 

 

Ngày 22-8-2010: Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục 

Tổng Giáo phật Hà Nội, Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn thăm và làm việc với 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Tại buổi tiếp ông Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam trân trọng và đánh giá cao những đóng góp của đồng bào 

Công giáo trong sự nghiệp kháng chiến cứu nƣớc cũng nhƣ trong thời kỳ xây dựng và 

phát triển đất nƣớc. 

Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cảm ơn sự ghi nhận về những đóng góp của 

đồng bào Công giáo vào thành tựu chung chung của đất nƣớc; đồng thời khẳng định: 

Đồng bào Công giáo sẽ tiếp tục gắn bó, chung tay cùng dân tộc, góp phần tăng cƣờng 

khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hƣơng, đất nƣớc. 

Báo Đại đoàn kết, số 191, ngày 23-8-2010 

 

Ngày 2-9-2010: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ 

Trọng Kim thăm và làm việc tại các tỉnh Tây Nguyên 

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng 

Kim đánh giá cao những nỗ lực và thành quả của MTTQ các cấp và các tổ chức thành 

viên tỉnh Tây Nguyên đạt đƣợc, đặc biệt là việc quan tâm đến ngƣời nghèo, xây dựng 

nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo ngƣời dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. 

Phó Chủ tịch Vũ Trọng Kim đề nghị cấp lãnh đạo các tỉnh đồng ý để Mặt trận thành 

lập Quỹ “Vì ngƣời nghèo” và an sinh xã hội, trên cơ sở đó tham mƣu ban hành quy 

chế, thành lập Ban Chỉ đạo với sự tham gia của cấp ủy, chính quyền, tạo điều kiện tốt 

hơn cho việc huy động các nguồn lực của toàn xã hội. 

Báo Đại đoàn kết, số 200, ngày 3-9-2010 
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Ngày 6-9-2010: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Đề án số 01 tiếp tục 

nâng cao chất lƣợng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 

ở khu dân cƣ”  

Bản Đề án gồm 3 phần, bao gồm: Căn cứ xây dựng đề án; Mục tiêu của đề án; 

Nội dung, giải pháp chủ yếu và tổ chức thực hiện. Trong đó, phần nội dung giải pháp 

gồm có: 

1. Bổ sung nội dung trọng tâm là xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh 

cho phù hợp với giai đoạn mới của 6 nội dung cuộc vận động: Đoàn kết giúp nhau phát 

triển kinh tế, động viên nhân dân thực hiện chủ trƣơng xây dựng nông thôn mới;  Đoàn 

kết phát huy truyền thông “Uống nƣớc nhớ nguồn”, “Tƣơng thân tƣơng ái”; Đoàn kết 

phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cƣơng, mọi ngƣời sống và làm theo pháp luật;  Đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và thuần 

phong mỹ tục trong nhân dân;  Đoàn kết phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, chăm sóc 

sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trƣờng. 

2. Đổi mới hình thức khen thƣởng các danh hiệu thi đua: Thống nhất còn 2 danh 

hiệu thi đua trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu 

dân cƣ”: Danh hiệu “Gia đình văn hóa”, danh hiệu “Khu dân cƣ văn hóa”. Thời gian 

bình xét, công nhận danh hiệu và khen thƣởng thực hiện hàng năm từ 1-10 đến 18-11. 

3. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động đến từng ngƣời dân, hộ gia đình, từng khu 

dân cƣ và toàn xã hội về xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. 

 Thông tin công tác Mặt trận, số 89, 11-2010 

 

Ngày 6-9-2010: MTTQ Việt Nam ra Đề án số 02 tiếp tục nâng cao chất 

lƣợng cuộc vận động “Ngày vì ngƣời nghèo” 

Trong đó, phần nội dung và giải pháp quy định rõ: Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền; Tăng cƣờng công tác phối hợp, vận động ủng hộ “Quỹ vì ngƣời nghèo” và 

nguồn lực bảo đảm an sinh xã hội; Tiếp tục thực hiện tốt tháng cao điểm “Vì ngƣời 

nghèo” từ 17-10 đến 18-11 và thực hiện chƣơng trình “Nối vòng tay lớn” (31-12) hàng 

năm; Tiến hành kiểm tra, giám sát, sơ kết, khen thƣởng. 

Ban thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của 

MTTQ Việt Nam và các địa phƣơng có nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện Đề án. 

 Thông tin công tác Mặt trận, số 89, 11-2010 

  

Ngày 12-9-2010: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng 

Kim thăm và làm việc tại Hải Phòng 

Sau khi nghe Báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo thành phố 

cần tăng cƣờng công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cề Cuộc vận động 
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trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng; duy trì, tăng cƣờng hoạt động của Ban Chỉ 

đạo; đồng thời đôn đốc kiểm tra và hƣớng dẫn các cấp, các ngành kịp thời và thƣờng 

xuyên hơn nữa. 

Báo Đại đoàn kết, số 208, ngày 13-9-2010 

 

Ngày 13-9-2010: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Kế hoạch số 80 

Hƣớng dẫn tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cƣ  

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 

(18-11-1930-18-11-2010, Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ra Kế hoạch số 80 

Hƣớng dẫn tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cƣ trong cả nƣớc. 

Bản Kế hoạch quy định rõ nội dung và hình thức tổ chức ngày hội. Theo đó, về 

nội dung là tuyên truyền lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống 

nhất Việt Nam; đánh giá cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa ở khu dân cƣ”; biểu dƣơng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động 

với những hoạt động cụ thể nhƣ: xây dựng các công trình công cộng, trao nhà tình 

nghĩa, nhà đoàn kết; thăm và tặng quà các gia đình chính sách; tổ chức vệ sinh môi 

trƣờng… Thời gian tổ chức từ ngày 1-11 đến ngày 18-11-2010, do Ban công tác Mặt 

trận chủ trì. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 88, 10-2010 

 

Ngày 15-9-2010: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái 

Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Sùng A Vàng và các đại biểu dự họp 

Báo cáo tình hình hoạt động của MTTQ tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đề nghị MTTQ tỉnh chủ động tham gia chuẩn bị Đại hội 

Đảng bộ tỉnh cả về nội dung và nhân sự, tham gia chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XII và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; đồng thời đẩy 

mạnh các hoạt động giám sát, nhất là giám sát ở cơ sở và địa bàn khu dân cƣ. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cũng lƣu ý, để thực 

hiện những nhiệm vụ trên, MTTQ các cấp trong tỉnh Yên Bái cần đổi mới nội dung và 

phƣơng thức hoạt động; chú trọng kiện toàn tổ chức, cán bộ; phối hợp với các cơ quan 

hữu quan đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phƣơng sửa đổi hoặc ban hành chế 

độ chính sách phù hợp đối với cán bộ Mặt trận. 

Báo Đại đoàn kết, số 211, ngày 16-9-2010 

Ngày 16-9-2010: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm ghi nhận và biểu dƣơng những kết quả mà MTTQ tỉnh đạt đƣợc. Đồng 
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thời bày tỏ mong muốn MTTQ tỉnh chú ý xây dựng Quỹ Vì ngƣời nghèo, chăm lo hơn 

nữa cuộc sống của nhân dân. 

Báo Đại đoàn kết, số 212, ngày 17-9-2010 

 

Từ ngày 24-9 đến ngày 30-92010: Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam thăm và làm việc tại Cu Ba 

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cu Ba, từ 

ngày 24 đến 30-9, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam do Phó Chủ 

tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Lam dẫn đầu chính thức thăm và 

làm việc tại Cu Ba. 

Chuyến thăm của Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam có ý nghĩa 

tăng cƣờng tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nƣớc, MTTQ Việt Nam sẽ luôn 

gìn giữ, vun đắp để mối quan hệ giữa Việt Nam – Cu Ba ngày càng bền vững. 

Báo Đại đoàn kết, số 218, ngày 24-9-2010 

 

Ngày 8-10-2010: Chủ tịch Ủy ban trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

tiếp Hội nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt  

Tại buổi tiếp, hai bên trao đổi, thông Báo tình hình kinh tế xã hội của nhau. Các 

đại biểu Hàn Quốc bày tỏ sự ngƣỡng mộ trƣớc những thành tựu mà đất nƣớc và nhân 

dân Việt Nam đã đạt đƣợc. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

đánh giá cao vai trò của các nghị sĩ đối với sự phát triển của Hàn Quốc, cũng nhƣ tăng 

cƣờng mối quan hệ hai nƣớc Việt-Hàn. 

Qua buổi làm việc, tình đoàn kết của hai nƣớc càng đƣợc củng cố thêm. 

Báo Đại đoàn kết, số 231, ngày 9-10-2010 

 

Ngày 17-10-200: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phát động Cuộc vận 

động “Ngày vì ngƣời nghèo” 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phát động Cuộc vận động 

“Ngày vì ngƣời nghèo” nhằm vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh 

nghiệp, những nhà hảo tâm trong và ngoài nƣớc, các tổ chức quốc tế hỗ trợ, giúp đỡ vật 

chất, tinh thần tạo cơ hội để ngƣời nghèo vƣơn lên tháo nghèo, ổn định cuộc sống. Đây 

là cuộc vận động vẫn đƣợc MTTQ Việt Nam khởi xƣớng và phát động hàng năm trong 

suốt 10 năm qua. Sau 10 năm tổ chức thực hiện, cuộc vận động đã đạt đƣợc kết quả 

tích cực và có ý nghĩa sâu sắc trong công cuộc đổi mới đất nƣớc, đó là: Cuộc vận động 

có ý nghĩa chính trị xã hội, nhân văn sâu sắc, thực hiện xã hội hóa công tác xóa đói 

giảm nghèo; cuộc vận động góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, tƣơng thân 

tƣơng ái của dân tộc, khơi dậy tình yêu thƣơng, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân 

cƣ; cuộc vận động đã tạo ra phong trào thi đua rộng khắp toàn xã hội và cả hệ thống 
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chính trị; cuộc vận động nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận, làm cho hoạt động của 

Mặt trận gắn bó mật thiết với cuộc sống của nhân dân 

 Thông tin công tác Mặt trận, số 89, 11-2010 

 

Từ ngày 22-10 đến ngày 23-10-2010: Chủ tịch Ủy ban trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Huỳnh Đảm thăm đồng bào vùng lũ miền Trung 

Trong hai ngày 22 và 23-10-2010, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Huỳnh Đảm đã dẫn đầu đoàn công tác Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã 

vào thăm và tặng quà đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt ở tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An. 

Sau khi làm việc với lãnh đạo hai tỉnh và một số xã, huyện bị ảnh hƣởng nghiêm 

trọng bởi hai trận lụt lịch sử vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm và Đoàn công tác đã xuống tận địa bàn vùng dân bị ảnh hƣởng để hỏi 

thăm và động viên bà con. 

 Thông tin công tác Mặt trận, số 89, 11-2010 

 

Ngày 3-11-2010: Chủ tịch Ủy ban trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

thăm và làm việc tại tỉnh Thái Bình 

Nhằm kiểm tra MTTQ các tỉnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo 

tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh”, MTTQ Việt Nam thành lập Đoàn đi công tác kiểm 

tra việc thực hiện Cuộc vận động. Đoàn do Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Huỳnh Đảm làm Trƣởng đoàn. Ngày 3-11, Đoàn đến làm việc tại tỉnh Thái Bình. 

Sau khi nghe Phó Bí thƣ tỉnh ủy, Phó Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh Thái Bình 

Ông Nguyễn Hồng Diên Báo cáo về kết quả triển khai Cuộc vận động trong 4 năm qua 

và nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện cuộc vận động trong thời gian tới, thay mặt 

Ban chỉ đạo Trung ƣơng cuộc vận động, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đánh 

giá cao những kết quả đạt đƣợc trong quá trình thực hiện cuộc vận động “Học tập và 

làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh” của tỉnh. Cuộc vận động đƣợc các cấp ủy 

của tỉnh triển khai nghiêm túc, trách nhiệm, bám sát vào chủ đề của năm, cụ thể hóa, 

vận dụng sáng tạo mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh đồng thời góp phần 

xây dựng nền tảng tinh thần xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính tại địa phƣơng. 

Báo Đại đoàn kết, số 253, ngày 4-11-2010 

 

Ngày 5-11-2010: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tiếp đoàn đại biểu 

Công giáo 

Sáng 5-11 tại Hà Nội, Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

tiếp đoàn đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc trong đồng bào Công giáo. Tại buổi gặp 

mặt, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam, Linh mục 

Phan Khắc Từ gửi lời cảm ơn đến Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 
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Nam. Qua hội nghị thi đua qoàn quốc biểu dƣơng ngƣời tốt, việc tốt, gƣơng đồng bào 

Công giáo, bà con giáo dân đã ngày càng tin tƣởng vào Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam và luôn coi MTTQ Việt Nam là ngôi nhà chung của mình. Cũng nhờ có sự 

đóng góp không nhỏ của Mặt trận mà những cống hiến của đồng bào công giáo ngày 

càng đƣợc nhân rộng và phát huy. 

Báo Đại đoàn kết, số 255, ngày 6-11-2010 

 

Ngày 7-11-2010: Đoàn cán bộ Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam thăm 

“Thủ đô kháng chiến” 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm dẫn đầu đoàn cán bộ 

Mặt trận thăm An toàn khu Định Hòa thuộc tỉnh Thái Nguyên. Đây là một trong những 

hoạt động của Mặt trận hƣớng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc 

Thống nhất Việt Nam (18-11-1930-18-11-2010. 

Đoàn đã dâng hƣơng tại nơi lƣu niệm trụ sở làm việc của Tổng Bộ Việt Minh tại 

đồi Khẩu Goại. Đoàn cũng đã đến dâng hƣơng tại Nhà tƣởng niệm Hồ Chủ tịch trong 

ATK. 

Làm việc với Thƣờng trực MTTQ tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Mặt trận Huỳnh 

Đảm đã lắng nghe những ý kiến phản ánh từ cơ sở xung quanh hai cuộc vận động lớn 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ” và “Ngày vì ngƣời 

nghèo”. Chủ tịch MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm ghi nhận kết quả đã làm đƣợc của Mặt 

trận các cấp tỉnh Thái Nguyên, nhờ 2 cuộc vận động này mà những ngƣời làm phong 

trào trên đất ATK đã đƣợc nhân dân ghi nhận. 

Báo Đại đoàn kết, số 257, ngày 9-11-2010 

 

Ngày 10-11-2010: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tiếp đoàn đại biểu hội thánh tin lành hai miền Nam, Bắc 

Buổi tiếp diễn ra tại trụ sở MTTQ Việt Nam. Các vị mục sƣ đại diện cho 2 Hội 

Thánh tin lành ở 2 miền Nam, Bắc Báo cáo với Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Huỳnh Đảm quá trình thống nhất Hội Thánh Tin lành Việt Nam (niền Nam) 

và hội Thánh Tin lành (miền Bắc) thành Hội Thánh Tin lành Việt Nam cũng nhƣ các 

bƣớc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 100 năm đạo Tin lành. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đánh giá cao việc hợp nhất Hội Thánh Tin lành 2 miền 

Nam, Bắc và khẳng định: Đây là một trong những hoạt động thiết thực hƣớng tới lễ kỷ 

niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày hội đại đoàn 

kết toàn dân tộc, Đảng, Nhà nƣớc, Mặt trận luôn ghi nhận sự đóng góp của các chức 

sắc tôn giáo nói chung, Tin lành nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Báo Đại đoàn kết, số 259, ngày 11-11-2010 
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Ngày 11-11-2010: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm kiểm tra Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí 

Minh” tại Hà Nội 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm biểu dƣơng và đánh giá cao những kết quả đạt đƣợc trong 4 năm thực hiện 

Cuộc vận động của thành phố Hà Nội. Với trách nhiệm của thủ đô là nơi đi đầu thực 

hiện Cuộc vận động, thành phố Hà Nội đã triển khai nghiêm túc, trách nhiệm, bám sát 

vào nội dung chủ đề, cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo với nhiều cách làm phong phú và 

đa dạng. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cũng đề nghị 

thành viên trong Ban chỉ đạo Cuộc vận động thành phố Hà Nội đề xuất của các kiến 

nghị để Ban chỉ đạo Trung ƣơng Cuộc vận động chuẩn bị cho việc tổng kết 4 năm thực 

hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Thông tin công tác Mặt trận, số 90, 12-2010 

 

Ngày 17-11-2010: Kỷ niệm trọng thể 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân 

tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2010) 

Sáng 17-11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ƣơng Ðảng, Quốc hội, Chủ tịch 

nƣớc, Chính phủ, Ủy ban T.Ƣ MTTQ Việt Nam, Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban 

MTTQ thành phố Hà Nội, tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt 

trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2010).  

Tới dự, có các đồng chí: Tổng Bí thƣ Nông Ðức Mạnh, nguyên Tổng Bí thƣ Ðỗ 

Mƣời, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nƣớc Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nƣớc Lê 

Ðức Anh, Trần Ðức Lƣơng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch 

Quốc hội Nguyễn Văn An; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó 

Thủ tƣớng Thƣờng trực Chính phủ; nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy 

viên Bộ Chính trị, Bí thƣ Trung ƣơng Ðảng, nguyên Bí thƣ Trung ƣơng Ðảng, Phó Chủ 

tịch nƣớc, nguyên Phó Chủ tịch nƣớc, các Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ 

tịch Quốc hội,  các Phó Thủ tƣớng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tƣớng Chính phủ; đại 

diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ƣơng và Hà Nội, các Anh hùng Lực lƣợng 

vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành 

cách mạng, đại biểu các nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, ngƣời Việt Nam ở nƣớc 

ngoài, Ðại sứ quán và các tổ chức quốc tế ở Việt Nam... 

Thay mặt MTTQ Việt Nam, Ủy viên Trung ƣơng Ðảng, Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Ðảm đọc diễn văn tại buổi lễ, ôn lại lịch sử vẻ vang của 

Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 80 năm qua và khẳng định: Mặt trận Dân tộc 

thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam luôn luôn là một trong những nhân tố 

quyết định thắng lợi của cách mạng nƣớc ta, là điều kiện  giúp nhân dân ta chuyển hóa 

sức mạnh tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, truyền thống yêu nƣớc, 
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truyền thống gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Ðảng, với Nhà nƣớc, truyền thống 

nhân nghĩa khoan dung, truyền thống thƣơng yêu, đùm bọc lẫn nhau... thành sức mạnh 

vật chất to lớn, là một công cụ sắc bén để nhân dân ta phát huy sức mạnh tổng hợp vĩ 

đại của mình trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc cũng nhƣ trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Chủ tịch nƣớc Nguyễn Minh Triết đã trân trọng trao Huân chƣơng Sao Vàng lần 

thứ hai cho Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. 

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Tổng Bí thƣ Nông Ðức Mạnh đã biểu dƣơng những 

thành tích xuất sắc của MTTQ Việt Nam thời gian qua và kêu gọi toàn Ðảng, toàn dân, 

toàn quân ta thấm nhuần tƣ tƣởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy đại 

nghĩa dân tộc làm trọng, đoàn kết, tập hợp trong MTTQ Việt Nam, phấn đấu thực hiện 

thắng lợi mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc 

Việt Nam. 

Cùng ngày 17-11, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban 

MTTQ thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành 

lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Ðồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính 

trị, Bí thƣ Thành ủy thàn phố Hồ Chí Minh; đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân, các sở, ban, ngành thành phố; các vị cách mạng lão thành; các Mẹ Việt Nam Anh 

hùng, Anh hùng Lực lƣợng vũ trang, Anh hùng Lao động; nhân sĩ, trí thức; chức sắc 

tôn giáo, các vị đại diện các tầng lớp nhân dân thành phố... tới dự. 

Báo Đại đoàn kết, số 265, ngày 17-11-2010 

 

Ngày 24-11-2010: Đoàn đại biểu Phật giáo Nam tông Khơmer thăm Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Đoàn gồm 43 vị thƣợng tọa tiêu biểu của Phật giáo Nam tông thuộc các tỉnh 

Đồng bằng sông Cửu Long, do hòa thƣợng pháp chủ Dƣơng Nhơn làm trƣởng đoàn, 

ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam tiếp đoàn. 

Tại buổi tiếp các vị trong đoàn đại biểu phật giáo Nam tông khơmer bày tỏ 

niềm cảm kích trƣớc sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Mặt trận Trung ƣơng trong việc 

hành đạo. Giao lƣu với các chức sắc phật giáo Nam tông Khơmer, ông Vũ Trọng 

Kim chúc mừng chuyến đi của đoàn, cảm ơn các vị chức sắc đã đến thăm cơ quan 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam vào thời điểm 80 năm thành lập Mặt trận Dân 

tộc Thống nhất Việt Nam. 

Báo Đại đoàn kết, số 271, ngày 25-11-2010 
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Ngày 24-11-2010: Đoàn cán bộ Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt thăm và  

làm việc tại Viện xã hội, Học viện xã hội Malaysia 

Tại Viện Xã hội Malaysia, bà Lia Syed, giám đốc Viện đã tiếp đoàn và trao đổi 

với các cán bộ MTTQ Việt Nam những vấn đề liên quan trong công tác nghiên cứu xã 

hội tại Malaysia, vùng Đông Nam Á và trên thế giới. Trong đó, những vấn đề đƣợc 

Viện quan tâm nhƣ tình hình giáo dục, môi trƣờng, tôn giáo, trẻ em… 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt  Nam Nguyễn Lam đã chân thành 

cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của hai cơ quan nói trên đồng thời giới thiệu về tổ chức, 

vai trò và những đóng góp to lớn của MTTQ Việt Nam tại Việt Nam và thế giới, trong 

đó nhấn mạnh về vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc phát triển kinh tế xã hội ở 

Việt Nam. 

Báo Đại đoàn kết, số 271, ngày 25-11-2010 

 

Ngày 25-11-2010: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tham dự lễ bế mạc Đại hội dân chúa 

Đại hội diễn ra trong 4 ngày từ ngày 21 đến ngày 24-11-2010, Đại hội Dân chúa 

do Hội đồng Giám mục Việt Nam triệp tập đã bế mạc vào tối ngày 25-11-2010 tại 

Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. 

Phát biểu tại lễ bế mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm hoan nghênh những đóng góp quý báu của đồng bào công giáo đối với sự 

nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nƣớc và ngày nay là xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc; đồng bào Công giáo luôn sống “Tốt đời, đẹp đạo”, “Đồng hành cùng dân tộc”. 

Báo Đại đoàn kết, số 273, ngày 27-11-2010 

 

Ngày 2-12-2010: MTTQ Việt Nam tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an 

ninh 

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá những mặt đã làm đƣợc và những tồn tại về công 

tác giáo dục quốc phòng an ninh trong 10 năm qua. Phát biểu tại hội nghị đại tá Phạm 

Hồng Kỳ ghi nhận những cố gắng của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam trong 

nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh tầm 

quan trọng của nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh trong thời kỳ mới.  

Hội nghị góp phần khẳng định sự quan tâm của MTTQ Việt Nam đối với công tác 

quốc phòng - an ninh của đất nƣớc trong giai đoạn hiện nay. 

Báo Đại đoàn kết, số 278, ngày 3-12-2010 
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Ngày 3-12-2010: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

thăm và làm việc tại An Giang 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch MTTQ tỉnh An Giang Báo cáo về những thành quả 

đạt đƣợc trong năm 2010, trong đó 2 cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa ở khu dân cƣ” và “Ngày vì ngƣời nghèo”,  

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm ghi nhận và đánh giá 

cao những nỗ lực của MTTQ tỉnh trong thời gian qua. An Giang có biên giới, có nhiều 

dân tộc và tôn giáo nên Mặt trận cần làm tốt công tác vận động tôn giáo, dân tộc. Cần 

phối hợp với các tổ chức thành viên vận động toàn dân tạo nên phong trào sâu rộng. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã đến thắp hƣơng tại khu 

tƣởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hƣng, thành phố Long Xuyên. 

Báo Đại đoàn kết, số 279, ngày 4-12-2010 

 

Tháng 12-2010: Chủ tịch ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

thăm và làm việc tại Đồng Tháp 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã đến thăm và làm 

việc với Tỉnh ủy, MTTQ tỉnh Đồng Tháp.  

Sau khi nghe Báo cáo về tình hình chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và 

công tác Mặt trận của tỉnh năm 2010, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tỉnh Đồng Tháp đạt đƣợc, đặc biệt 

là việc MTTQ tỉnh Đồng Tháp tổ chức thực hiện 2 cuộc vận động lớn đạt nhiều kết quả 

nổi bật; đồng thời, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm ghi nhận những khó khăn, 

vƣớng mắc trong công tác Mặt trận và những vấn đề khác của tỉnh để kịp thời tháo gỡ 

khó khăn trong thời gian tới. 

 Báo Đại đoàn kết, số 283, ngày 9-12-2010 
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Ngày 06-01-2011: Hội nghị Tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác 

giữa Chủ tịch nƣớc và Ðoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam  

 Hôi nghị diễn ra tại Hà Nội. Dự hội nghị có Chủ tịch nƣớc Nguyễn Minh Triết, 

Phó Chủ tịch nƣớc Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Ðảm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Vũ Trọng Kim, các Phó Chủ tịch, các vị trong Đoàn Chủ tịch, lãnh đạo các ban, đơn vị 

cơ quan Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và lãnh đạo các vụ trong Văn phòng 

Chủ tịch nƣớc. 

 Phát biểu với Hội nghị, Chủ tịch nƣớc Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những 

đóng góp của UBTWMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác phối 

hợp với Chủ tịch nƣớc, Phó Chủ tịch nƣớc trong năm 2010 và nêu ra một số nhiệm vụ 

trọng tâm phối hợp trong năm 2011. Chủ tịch nƣớc đề nghị Đoàn Chủ tịch UBTW 

MTTQ Việt Nam tiếp tục thực hiện hiệu quả chƣơng trình phối hợp công tác giữa hai 

bên, tập trung phối hợp mở rộng và tăng cƣờng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đa dạng 

hoá các hình thức tập hợp, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tăng cƣờng 

hoạt động đối ngoại nhân dân bằng nhiều hình thức. 

Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 2-2011 

  

Ngày 7-01-2011: Hội nghị liên tịch giữa Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội và 

Ðoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

 Hội nghị liên tịch đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 

2010, trọng tâm phối hợp công tác năm 2011. Ông Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên Bộ 

Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và Ông Huỳnh Ðảm, Uỷ viên TW Ðảng, Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.  

 Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Vũ Trọng Kim trình bày Báo cáo và ghi nhận kết quả thực hiện quy chế phối hợp 

công tác giữa hai bên trong năm 2010 

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận buổi làm việc, tán 

thành với ý kiến của nhiều đại biểu về kết quả phối hợp công tác năm 2010 và mong 

muốn trong năm 2011, hoạt động phối hợp giữa UBTVQH và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam có bƣớc tiến mới, hiệu quả hơn. 

     Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 2-2011 
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Ngày 11-02-2011: Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị 

triển khai nhiệm vụ MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội 

khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 

 Tham dự Hội nghị có Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, Phó Chủ 

tịch kiêm Tổng thƣ ký UBTWMTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim, cùng đại diện 

UBMTTQ các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, ông Vũ 

Trọng Kim chỉ rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nghị cũng nhƣ những công việc 

sắp tới mà MTTQ Việt Nam các tỉnh cần quấn triệt để triển khai tốt công tác bầu cử. 

Ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam đƣa ra một số lƣu ý cho 

các tỉnh trong việc thực hiện công tác bầu cử. Tại Hội nghị, nhiều đại biểu cũng nêu ra 

một số băn khoăn, kiến nghị cần đƣợc làm rõ. Tổng kết Hội nghị, Chủ tịch Huỳnh Đảm 

khẳng định tầm quan trọng của công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đồng thời yêu cầu các đại biểu cần quán triệt những nội 

dung, thủ tục, trình tự để phối hợp tổ chức tập huấn tại địa phƣơng. 

                                                        Báo Đại Đoàn kết, số 37 ngày 12-02-2011 

  

Ngày 14-02-2011: Khai mạc Hội nghị lần thứ 5 Đoàn Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam (Khóa VII) 

Hội nghị đƣợc tổ chức tại Hà Nội. Hội nghị nghe đại diện Ban Bí thƣ Trung 

ƣơng Đảng thông báo kết quả và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của 

Đảng. Các đại biểu thảo luận dự thảo Báo cáo kết quả công tác mặt trận năm 2010 và 

chƣơng trình phối hợp thống nhất hành động của UBTWMTTQ Việt Nam năm 2011, 

cho ý kiến vào Dự thảo Chƣơng trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Bên cạnh đó, các đại biểu tham 

dự cũng nghe báo cáo công tác Mặt trận chuẩn bị tham gia cuộc bầu cử Đại biểu Quốc 

hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, cho ý kiến vào tờ trình về việc 

thay đổi nhân sự theo Điều lệ MTTQ Việt Nam và một số nội dung liên quan khác. 

                                       Báo Đại Đoàn kết, số 38 ngày 14-02-2011 

 

Ngày 15-02-2011: Lãnh đạo Giáo hội Mặc Môn thăm Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam  

 Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng, Phó chủ tịch 

kiêm Tổng thƣ ký UBTWMTTQ Việt Nam và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Hà Văn Núi tiếp đoàn Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của chúa 

Giê Su ki tô (Hoa Kỳ) do Anh cả Queentin L.Cook làm trƣởng đoàn. Tại buổi tiếp, ông 

Queentin L.Cook bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm của Chính phủ và MTTQ Việt 

Nam về các sinh hoạt tôn giáo của tín hữu Giáo hội Việt Nam; giới thiệu về lịch sử và 

sự phát triển của giáo hội trên thế giới và ở Việt Nam đồng thời đƣa ra những kết quả 
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mà Giáo hội đã đóng góp tại Việt Nam trong những năm qua. Phó Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim cảm ơn về những dự án nhân đạo từ thiện 

của Giáo hội đã triển khai ở Việt Nam; giới thiệu về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ 

của MTTQ Việt Nam đồng thời cũng đƣa ra một số mong muốn đối với Giáo hội Mặc 

Môn. 

                                              Báo Đại Đoàn kết, số 40 ngày 16-02-2011 

 

Ngày 18-2-2011: Hội nghị sơ kết một năm Cuộc vận động “Ngƣời Việt Nam 

ƣu tiên dùng hàng Việt Nam”  

Ngày 18-2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ƣơng cuộc vận động Ngƣời Việt 

Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết một năm Cuộc vận động 

“Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm đánh giá những thành quả đạt 

đƣợc, những vƣớng mắc cần tháo gỡ, từ đó kiến nghị các chính sách để tiếp tục thực 

hiện cuộc vận động đạt hiệu quả cao hơn. Ðến dự Hội nghị có Phó Thủ tƣớng Chính 

phủ Hoàng Trung Hải; Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Trƣởng Ban chỉ 

đạo cuộc vận động Huỳnh Ðảm; Phó chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký UBTWMTTQ Việt 

Nam Vũ Trọng Kim. Tại Hội nghị, Ông Vũ Trọng Kim trình bày báo cáo sơ kết của 

Ban chỉ đạo Cuộc vận động trong đó nêu những kết quả đã đạt đƣợc.Cũng tại hội nghị, 

Ban chỉ đạo đã kiến nghị 11 nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh cuộc vận động trong thời 

gian tới. Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tƣớng Hoàng Trung Hải ghi nhận 

những kết quả bƣớc đầu một năm tiến hành Cuộc vận động đồng thời Thay mặt Chính 

phủ, Phó Thủ tƣớng Hoàng Trung Hải biểu dƣơng các bộ, ngành, doanh nghiệp, doanh 

nhân về những kết quả đó và đánh giá cao sự đóng góp tích cực, hiệu quả của MTTQ 

Việt Nam, các cơ quan thông tin, truyền thông vào sự thành công của cuộc vận động. 

Cũng tại Hội nghị này, UBTWMTTQ Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 18 đơn vị 

hƣởng ứng và tích cực tham gia CVĐ. 

                                           Báo Đại Đoàn kết, số 43 ngày 19-02-2011 

 

Ngày 04-3-2011: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam thống nhất Chƣơng 

trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng 

Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 08, thống nhất 

Chƣơng trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của 

Đảng, tập trung vào những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền sâu rộng, quán 

triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các 

quan điểm, chủ trƣơng; Đa dạng hoá việc tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cƣờng 

xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố và mở 

rộng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu 

nƣớc, các cuộc vận động thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, 
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xã hội do Đại hội lần thứ XI của Đảng đề ra; Phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây 

dựng Đảng, xây dựng Nhà nƣớc, thực hiện vai trò Mặt trận đại diện cho quyền và lợi 

ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng 

cƣờng sự đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa nhân dân Việt Nam với nhân 

dân các nƣớc trên thế giới. 

Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 2-2011 

 

Ngày 25 -02-2011: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn công 

tác giám sát của MTTQ Việt Nam đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 

Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 14, 

hƣớng dẫn công tác công tác giám sát của MTTQ Việt Nam đối với cuộc bầu cử cụ thể 

nhƣ sau:  

Nội dung giám sát: Giám sát hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử; Giám 

sát việc giới thiệu ngƣời ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và thủ 

tục, hồ sơ ứng cử; Giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cƣ trú đối với ngƣời ứng 

cử; Giám sát việc lập danh sách cử tri và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về danh sách 

cử tri; Giám sát việc niêm yết danh sách những ngƣời ứng cử; việc xóa tên ngƣời trong 

danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Giám sát 

việc tiếp xúc giữa cử tri với ngƣời ứng cử vận động bầu cử; Giám sát việc vận động 

bầu cử bằng phƣơng tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền về bầu cử; Giám sát trình 

tự bầu cử, thể thức bỏ phiếu trong ngày bầu cử; Đồng thời đƣa ra yêu cầu, biện pháp và 

hình thức giám sát (giám sát trực tiếp, giám sát gián tiếp). Ban Thƣờng trực Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam cũng đƣa ra một số lƣu ý trong quá trình thực hiện các 

nội dung trên. 

                                             Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 3-2011 

 

Ngày 28-02-2011: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn nhiệm 

vụ công tác tuyên giáo năm 2011 

 Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 21, 

hƣớng dẫn nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2011 với các vấn đề sau:  Nội dung trọng 

tâm công tác tuyên truyền: Đẩy mạnh tuyên truyền về đa dạng hoá các hình thức tập 

hợp, tăng cƣờng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tuyên truyền việc thực hiện các phong trào 

thi đua yêu nƣớc, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội, phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc; 

Tuyên truyền về kết quả Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên 

phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lƣợng công tác tham gia xây dựng 
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Đảng, xây dựng chính quyền; uyên truyền về công tác đối ngoại nhân dân, tăng cƣờng 

đoàn kết quốc tế, công tác vận động đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào là tín đồ 

các tôn giáo và ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài; Tuyên truyền về tăng cƣờng tổ chức, 

tiếp tục đổi mới nội dung và phƣơng thức hoạt động của MTTQ Việt Nam. 

 Nội dung trọng tâm công tác huấn luyện ở Trung ƣơng và địa phƣơng. 

Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 3-2011 

  

Ngày 23-02-2011: Hội nghị hiệp thƣơng lần thứ nhất bầu cử Đại biểu Quốc 

hội Khóa XIII  

 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp 

thƣơng lần thứ nhất để tiến hành hiệp thƣơng thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số 

lƣợng ngƣời của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ƣơng đƣợc bầu làm đại biểu 

Quốc hội theo dự kiến của Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội và hiệp thƣơng thoả thuận 

về cơ cấu, thành phần, số lƣợng ngƣời của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành 

viên ở Trung ƣơng ra ứng cử đại biểu Quốc hội XIII. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông 

Chu Lƣu cùng đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ƣơng dự hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm nhấn mạnh vai trò và ý nghĩa của Cuộc bầu cử. Tại hội nghị này, Uỷ ban 

Thƣờng vụ Quốc hội giới thiệu những nội dung chủ yếu và những điểm mới trong 

trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật 

bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và công bố dự kiến của Uỷ ban Thƣờng vụ 

Quốc hội về cơ cấu thành phần, số lƣợng ngƣời của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở 

Trung ƣơng đƣợc bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XIII.Hội nghị cũng đã cho ý kiến 

thảo luận và thoả thuận về cơ cấu, thành phần, nhân sự ở các cơ quan Trung ƣơng 

đƣợc giới thiệu ứng cử. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lƣu ghi nhận những ý kiến góp ý của các 

thành viên Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp thu, 

báo cáo những ý kiến của Hội nghị với Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội để thống nhất 

lần cuối. 

                                       Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 3-2011 

 

Ngày 26-02-2011: Hội nghị triển khai chƣơng trình công tác năm 2011 của 

Ban vận động Trung ƣơng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa ở khu dân cƣ 

Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tƣớng thƣờng trực Chính Phủ Nguyễn Sinh Hùng 

cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành liên quan. Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Chủ tịch 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh một số nội dung cần tập 

trung thực hiện trƣớc mắt và cho ý kiến đối với chƣơng trình công tác năm 2011. Phát 
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biểu với Hội nghị, Phó Thủ tƣớng Nguyễn Sinh Hùng cho ý kiến về phƣơng hƣớng 

nhiệm vụ năm 2011 của Cuộc vận động trên 

                                             Báo Đại Đoàn kết, số 50 ngày 28-02-2011 

 

Ngày 27 và 28-02-1011: Hội nghị lần thứ 3 Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam (Khóa VII) 

Hội nghị đƣợc tổ chức tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị có Tổng bí thƣ Ban chấp 

hành Trung ƣơng Đảng, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng; bà Hà Thị Khiết, Bí 

thƣ Trung ƣơng Đảng, Trƣởng ban Dân vận Trung ƣơng; ông Phạm Thế Duyệt, 

nguyên Ủy viên Thƣờng vụ Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam và đại điện một số cơ quan liên quan.   

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm nhấn mạnh ý nghĩa của Hội nghị này.Đồng chí Nguyễn Phú Trọng phát 

biểu tại Hội nghị trong đó nêu lên sự tin tƣởng vào Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc.Các đại biểu tham dự tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến thông qua những nội 

dung mà Đoàn chủ tịch đƣa ra đồng thời thẳn thắn đề cập đến những vấn đề về dân 

chủ, về giám sát và phản biện xã hội, về chọn lựa ngƣời ngoài đảng vào Quốc 

hội….Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng 

Kim tiếp thu các ý kiến thảo luận tại Hội  nghị. Hội nghị cũng nghe và cho ý kiến vào 

Báo cáo về việc thay đổi nhân sự theo Điều lệ MTTQ Việt Nam. Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam công bố các quyết định khen thƣởng và các địa biểu thông qua Nghị 

quyết Hội nghị. 

                                                Báo Đại Đoàn kết, số 50 ngày 28-02-2011 

 

Ngày 11-3-2011: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn tuyên 

truyền kết quả công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam – Trung 

Quốc, Việt Nam – Campuchia, tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc giới Việt Nam – 

Lào năm 2011 

Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 23, 

hƣớng dẫn tuyên truyền kết quả công tác phân giới, cắm mốc năm.Ban Thƣờng trực 

hƣớng dẫn các đơn vị liên quan căn cứ vào tình hình, kết quả triển khai thực hiện công 

tác phân giới cắm mốc của cả nƣớc và từng địa phƣơng để xác định nội dung tuyên 

truyền phù hợp và nêu một số nội dung định hƣớng lớn cụ thể cần bám sát. Hình thức 

tuyên truyền bao gồm: sách, báo (báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử,...), tài liệu 

tuyên truyền, panô, áp phích, tờ gấp, tờ bƣớm, triển lãm, thi tìm hiểu, thi sáng tác văn 

học, nghệ thuật về phân giới, cắm mốc (thơ ca, truyện, sân khấu,...); các cuộc trao đổi, 

toạ đàm, đối thoại, hội thảo, coi trọng hình thức tuyên truyền miệng,....Ban Thƣờng 
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trực Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam cũng hƣớng dẫn cụ thể việc tổ chức thực 

hiện cho các đơn vị có liên quan. 

           Thông tin công tác Mặt trận, tháng 4-2011 

 

Ngày 07-3-2011: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn công tác 

dân tộc, tôn giáo đối với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố năm 2011 

Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 22 

hƣớng dẫn công tác dân tộc, tôn giáo đối với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành 

phố năm 2011 với các nội dung sau: 

Về công tác dân tộc: Phối hợp quán triệt các nội dung về công tác dân tộc trong 

Nghị quyết Đại hội XI Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng; Tuyên truyền, vận động 

đồng bào các dân tộc hƣởng ứng thực hiện tốt việc bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; Phối hợp với chính quyền thực hiện tốt 

Chỉ thị số 06-2008-CT-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ; Tổ chức tập huấn cho cán bộ 

Mặt trận các cấp ở địa phƣơng; Vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt các 

chƣơng trình kinh tế - xã hội của Chính phủ và của địa phƣơng; Phối hợp, giúp đỡ và 

tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc thiểu số tổ chức tốt những ngày lễ hội truyền 

thống của các dân tộc và Ngày hội văn hoá các dân tộc; Nắm chắc tình hình, tâm tƣ 

nguyện vọng của đồng bào dân tộc… 

Về công tác tôn giáo: Phối hợp quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XI; Có kế hoạch tiếp tục thực hiện Kết luận số 57-KL-TW ngày 3-

11-2009 của Bộ Chính trị khoá X; Hƣớng dẫn chuyên môn về công tác tôn giáo; hƣớng 

dẫn các tổ chức tôn giáo mở rộng và nâng cao chất lƣợng các cuộc vận động lớn; giúp 

đỡ và tạo điều kiện để chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo tích cực tham gia các hoạt 

động xã hội; Phối hợp, hƣớng dẫn, giúp đỡ các tổ chức tôn giáo tổ chức những ngày lễ 

của tôn giáo;Nắm bắt tình hình tôn giáo ở địa phƣơng; Có kế hoạch và triển khai thành 

lập Hội đồng Tƣ vấn về tôn giáo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố; Tổ 

chức giao ban hàng quý… 

Thông tin công tác Mặt trận, tháng 4-2011 

 

Ngày 07-3-2011: Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

tiếp Đoàn Đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc 

Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tiếp Đoàn Đại biểu Mặt 

trận Lào xây dựng đất nƣớc do bà Bua - von On - Chăn - Hỏm làm trƣởng đoàn đến 

thăm và trao đổi kinh nghiệm công tác. Thay mặt Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha giới thiệu những nét khái quát về 

Luật Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam, Hƣớng dẫn thi hành Luật (Nghị định 50 của Chính 

phủ), sự phối hợp giữa cơ quan Nhà nƣớc và Mặt trận Tổ quốc trong việc thực hiện 
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quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc  , kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, 

tổ chức thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc  và những kinh nghiệm trong quá trình thực 

hiện. Thay mặt Đoàn Đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớcbà Bua - von On - Chăn 

- Hỏm cảm ơn sự giúp đỡ của MTTQ Việt Nam và mong muốn nhận đƣợc sự giúp đỡ 

hợp tác trong thời gian tới. 

                                                     Báo Đại Đoàn kết số 57, ngày 08-3-2011 

 

Ngày 28-3-2011: Khối Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Hội 

nghị tổng kết công tác thi đua, khen thƣởng năm 2010 và ký giao ƣớc thi đua năm 

2011 

Dự hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thƣởng Trung ƣơng; Vũ Trọng Kim, 

Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam, Trung ƣơng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ƣơng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 

Nam, Trung ƣơng Hội Nông dân Việt Nam, Trung ƣơng Hội Cựu chiến binh Việt 

Nam. 

Hội nghị thảo luận, đánh giá nhìn lại công tác thi đua khen thƣởng năm 2010, 

tổng kết lại những kinh nghiệm và đề ra những giải pháp cho công tác trong thời gian 

tới. Tổng hợp các ý kiến phát biểu, đồng chí Vũ Trọng Kim ghi nhận kết quả các 

phong trào thi đuakhen thƣởng năm 2010 đƣa ra một số nhiệm vụ cho các tổ chức 

chính trị - xã hội. Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Huỳnh Đảm ghi nhận những bƣớc 

tiến mới của các phong trào thi đuađồng thời đƣa ra một số đề nghị đối với các tổ chức 

chính trị - xã hội. Cũng tại Hội nghị các thành viên của Khối thi đua Mặt trận và các tổ 

chức chính trị - xã hội đã ký giao ƣớc thi đua năm 2011 và suy tôn ba đơn vị đề nghị 

Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2010. 

Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 4-2011 

 

Ngày 31-3-2011: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn Công tác 

Đối ngoại nhân dân, công tác Kiều bào, công tác Kinh tế đối với Uỷ ban Mặt trận 

tổ quốc các tỉnh, thành phố năm 2011 

Ban thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 25, 

hƣớng dẫn Công tác Đối ngoại nhân dân, công tác Kiều bào, công tác Kinh tế đối với 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố năm 2011 với các nội dung sau: 

Đối với công tác đối ngoại nhân dân: Tăng cƣờng quan hệ hữu nghị, hợp tác, 

giao lƣu với các tổ chức quốc tế, tổ chức nhân dân các nƣớc; có kế hoạch cụ thể triển 

khai các Biên bản ghi nhớ, thoả thuận hợp tác đã đƣợc ký kết; Tăng cƣờng phối hợp 

trong công tác đối ngoại nhân dân 
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Đối với công tác về ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài: Tuyên truyền cho ngƣời Việt 

Nam ở nƣớc ngoài chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; Vận động, tập hợp nhân dân ở 

từng khu dân cƣ đấu tranh với những âm mƣu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; Đẩy 

mạnh việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ-BCT của Bộ Chính trị và Chƣơng trình hành 

động của Chính phủ về công tác đối với ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài 

Công tác Kinh tế: tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện các chính sách về 

kinh tế; đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động “Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng 

Việt Nam”; Vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết 11-NQ-CP của Chính phủ; Đẩy 

mạnh hoạt động của Hội đồng tƣ vấn về Kinh tế. 

Thông tin công tác Mặt trận, tháng 5-2011 

 

Ngày 27-4-2011: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn công tác 

tham gia xây dựng chính quyền của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ƣơng năm 2011 

Ban thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 26, 

hƣớng dẫn công tác tham gia xây dựng chính quyền của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng năm 2011 với các nội dung sau: Tham gia công 

tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2011-2016; Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; Công tác giám sát; 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;  Phối hợp tổ chức các hội nghị 

tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; công tác tổng hợp 

ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Công tác tiếp dân và xử lý đơn thƣ khiếu nại, 

tố cáo; Tham gia tuyển chọn Thẩm phán Toà án nhân dân và Kiểm sát viên Viện kiểm 

sát nhân dân 

                                                  Thông tin công tác Mặt trận, tháng 5-2011 

 

Ngày 21-4-2011: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam làm việc với Hội 

nạn nhân chất độc da cam – Dioxin Việt Nam 

Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam làm việc với Hội nạn 

nhân chất độc da cam – Dioxin Việt Nam về việc chuẩn bị Lễ phát động phong trào 

“Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”, kỷ niệm 50 năm thảm họa da 

cam ở Việt Nam. Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Phó Chủ tịch kiêm 

Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và ông Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch 

Hội nạn nhân chất độc da cam – Dioxin Việt Nam chủ trì hội nghị. 

Ông Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam – Dioxin Việt 

Nam đã nêu lên hậu quả của thảm hại da cam và ý nghĩa của việc phát động phong 

trào. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Vũ Trọng Kim nhấn mạnh tầm quan 

trọng của việc tổ chức lễ kỷ niệm đồng thời khẳng định MTTQ Việt Nam và các tổ 
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chức thành viên sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội nạn nhân chất độc da cam để ủng hộ về 

vật chất và tinh thần, tuyên truyền giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam duy trì, cải 

thiện đời sống và đấu tranh đòi công lý 

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 96 ngày 22-4-2011 

 

Ngày 10,11-5-2011: Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ 

chức về nguồn thăm Khu di tích lịch sử Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam do ông Huỳnh Đảm, Chủ 

tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam dẫn đầu. Cùng đi còn có ông Nguyễn Lam, 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. Đoàn đã đến dâng hƣơng tƣởng 

niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lán Nà Lừa. Thay mặt Đoàn, ông Huỳnh Đảm phát 

biểu nêu rõ sự tự hào và lòng biết ơn đối với công lao to lớn của Đảng, của Bác Hồ, 

của Mặt trận Việt Minh. Đoàn đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách có công 

với cách mạng tại thôn Tân Lập, xã Tân Trào.  

                                       Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 5-2011 

 

Ngày 17-5-2011: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà 

Văn Núi tham dự Đại lễ Phật đản năm 2011 – Phật lịch năm 2555 

Đến dự còn có Phó Thủ tƣớng Chính phủ Phạm Gia Khiêm. Tại buổi lễ, đại điện 

hội đồng trị sự Trung ƣơng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên đọc Thông điệp của 

Đức Pháp chủ GHPGVN nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2011. Phát biểu tại buổi lễ, Phó 

Thủ tƣớng Chính phủ Phạm Gia Khiêm gửi lời chúc sức khỏe và an lạc tới các chức 

sắc, tăng ni, Phật tử cả nƣớc đồng thời nhấn mạnh và ghi nhận sự đóng góp của Phật 

giáo cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nƣớc. Phó Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà Văn Núi bày tỏ tin tƣởng với tƣ cách là thành viên 

của MTTQ Việt Nam , trong thời gian tới các chƣ tôn, giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, 

tín đồ GHPGVN sẽ luôn đoàn kết gắn bó trong hội đoàn kết dân tộc; hƣởng ứng, tham 

gia tốt cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND; tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XI và chuẩn bị tốt về mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội 

đại biểu Phật giáo các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Phật giáo Việt Nam. 

                                       Báo Đại Đoàn kết, số 118 ngày 18-5-2011 

 

Ngày 19-5-2011: Ban thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ 

chức buổi gặp mặt truyền thống kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Mặt trận Việt 

Minh 

Tham dự buổi lễ có các vị trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam, một số vị tham gia Mặt trận Việt Minh, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên 

MTTQ Việt Nam, Ban thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 
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Tại lễ gặp mặt, các vị đại biểu tham dự ôn lại những trang sử vẻ vang đã qua và 

tiếp lửa truyền thống cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đất nƣớc 

hội nhập hôm nay. Ông Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Phó Trƣởng Ban 

Tuyên giáo Trung ƣơng tặng Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 4 bức ảnh tƣ liệu ca 

ngợi khối đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. 

                                         Báo Đại Đoàn kết, số 119 ngày 19-5-2011 

 

Ngày 10-6-2011: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức lễ phát động 

phong trào "Hành động vì nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam" 

Đến dự lễ phát động có các đồng chí: Trƣơng Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, 

Thƣờng trực Ban Bí Thƣ Trung ƣơng Đảng; Huỳnh Đảm, Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam; Thƣợng tƣớng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc 

da cam-đi-ô-xin Việt Nam... 

Tại lễ phát động, Thƣợng Tƣớng Nguyễn Văn Rinh phát biểu bày tỏ giá trị của 

việc Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức phát động trong cả nƣớc phong trào 

"Hành động vì nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam. Đồng chí Trƣơng Tấn Sang 

nhấn mạnh phong trào cả nƣớc "Hành động vì nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam" 

là sự giúp đỡ, động viên thiết thực để tiếp sức cho nạn nhân và mong bạn bè trên thế 

giới hãy cùng nhân dân Việt Nam chung tay "Xoa dịu nỗi đau da cam", đồng hành với 

các nạn nhân chất độc da cam-đi-ô-xin Việt Nam trong cuộc đấu tranh đòi công lý 

Cũng tại Lễ phát động, Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm khẳng định trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, của các cấp các 

ngành, các tổ chức và của mọi ngƣời dân trong việc khắc phục hậu quả chất độc da 

cam, chăm sóc giúp đỡ động viên nạn nhân chất độc da cam đồng thời ra lời kêu gọi 

ủng hộ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam cả về vật chất và tinh thần bằng 

các hành động cụ thể. 

                                            Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 6-2011 

 

Ngày 07-6-2011: Các Hội đồng Tƣ vấn: Dân chủ - Pháp luật và Đối ngoại - 

Kiều bào toạ đàm về việc tàu hải giám của Trung Quốc vi phạm quyền chủ quyền 

lãnh hải của Việt Nam 

Tham dự cuộc họp có các vị trong Ban chủ nhiệm và thành viên các Hội đồng 

Tƣ vấn Dân chủ - Pháp luật, Đối ngoại - Kiều bào, các đồng chí trong Ban Thƣờng trực 

và đại diện các ban, cơ quan Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, đại diện một số cơ 

quan thông tấn, báo chí đến dự và đƣa tin về cuộc họp. 

Tại buổi tọa đàm, các đồng chí dự họp bày tỏ thái độ phản đối hành động  của 

tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02; thống nhất cao với 

quan điểm của Đảng, Nhà nƣớc ta trong việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông 
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bằng biện pháp hoà bình đồng thời có ý kiến đề nghị Đảng, Nhà nƣớc và Quân đội chủ 

động có biện pháp về chính trị, pháp lý, ngoại giao để đối phó với các hành vi vi phạm 

quyền chủ quyền đối với vùng biển, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt 

Nam. Các đồng chí dự họp cũng đề nghị Mặt trận và các tổ chức thành viên cần có 

tiếng nói mạnh mẽ và hành động thiết thực để cùng với Đảng, Nhà nƣớc thực hiện tốt 

nhiệm vụ này. 

                                              Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 6-2011 

 

Ngày 02-6-2011: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Ban Thƣờng vụ 

Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức ký "Quy chế 

phối hợp công tác Đối ngoại nhân dân" - giai đoạn 2011-2016. 

Dự lễ ký có ông Vũ Trọng Kim, Uỷ viên Trung ƣơng Đảng, Phó Chủ tịch kiêm 

Tổng Thƣ ký Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam; ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên 

hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị hai cơ quan.Phát biểu tại 

lễ ký, ông Vũ Trọng Kim ghi nhân kết quả và vài trò của công tác phối hợp giữa hai 

bên thời gian qua đồng thời nhấn mạnh sự quan trọng và cấp thiết của công tác đối 

ngoại nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Ông đề nghị chuyển những vƣớng mắc trong 

công tác đối ngoại nhân dân, thực hiện quy chế phối hợp đến Đảng vàNhà nƣớc nhanh 

nhất để có hƣớng xử lý kịp thời. 

 Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 6-2011 

 

Ngày 15-6-2011: Hội nghị thƣờng kỳ Ban chấp hành Trung ƣơng Hội hữu 

nghị Việt – Lào 

Hội nghị diễn ra tại Hà Nội. Ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ 

ký Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Lào chủ trì hội 

nghị 

Ông Đoàn Minh Châu, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Lào báo cáo những 

hoạt động của Hội trong năm 2010 và vai trò của những hoạt động này trong việc củng 

cố và phát triển mối quan hệ Việt – Lào. Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Trọng Kim, 

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đánh giá cao 

những kết quả mà cấp Hội đã đạt đƣợc trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ 

Việt – Lào trong thời gian tới đồng thời đƣa ra một số ý kiến cho các cấp Hội và Ban 

thƣờng vụ Trung ƣơng Hội. 

                                               Báo Đại Đoàn kết, số 143 ngày 16-6-2011 
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Ngày 05-7-2011: Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn Đẩy 

mạnh tuyên truyền về biển, đảo Quốc gia và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo 

của Việt Nam trong tình hình hiện nay 

 Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 33, 

hƣớng dẫn việc đẩy mạnh công tác truyên truyền về biển, đảo của Tổ quốc và nhiệm vụ 

bảo vệ chủ quyền chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình hiện nay với các 

nội dung nhƣ sau:Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về biển, đảo của Nhà 

nƣớc ta; Tuyên truyền về đƣờng lối đối ngoại của Đảng, Nhà nƣớc về chủ trƣơng giải 

quyết các tranh chấp, bất đồng với các nƣớc có liên quan ở Biển Đông bằng biện pháp 

hoà bình; Tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nƣớc, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý 

thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; Tuyên 

truyền, giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo của Việt Nam; Kịp thời 

phân tích làm rõ những âm mƣu, hành động và phƣơng tiện của nƣớc ngoài xâm phạm 

chủ quyền, quyền tài phán vùng biển của nƣớc ta. Ban Thƣờng trực cũng hƣớng dẫn 

việc tổ chức thực hiện cho các đơn vị liên quan để thực hiện các nội dung trên. 

Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 7-2011 

  

Ngày 23-6-2011: Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ Ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam khóa VII 

 Tham dự Hội nghị có ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam; ông Vũ Trọng Kim, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng, Phó Chủ 

tịch kiêm Tổng Thƣ ký Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam; các vị uỷ viên Đoàn chủ 

tịch; lãnh đạo các tổ chức thành viên cùng đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ƣơng, 

Văn phòng Chủ tịch Nƣớc, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội đã tới dự. 

Tại Hội nghị, ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Uỷ ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam trình bày về kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 

và nhiệm vụ công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm. Ông Huỳnh Đảm phát biểu ghi nhận 

những nỗ lực và kết quả màMTTQ và các thành viên đã đạt đƣợc. Hội nghị đã có 16 ý 

kiến phát biểu của các vị Uỷ viên Đoàn Chủ tịch nhất trí với hai bản báo cáo dự thảo 

đồng thời tập trung phân tích, làm rõ những hạn chế, tồn tại.  Phát biểu bế mạc Hội 

nghị, ông Huỳnh Đảm đã ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu thẳng thắn và đầy 

trách nhiệm và tiếp thu các ý kiến của các vị Uỷ viên Đoàn Chủ tịch. 

                                            Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 7-2011 

 

Ngày 29, 30-6-2011: Hội nghị Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, 

thành phố năm 2011 

Hội nghị đƣợc tổ chức tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự Hội 

nghị có ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, ông Vũ 
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Trọng Kim, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ 

ký Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Cục Văn hóa thông tin cơ 

sở Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam; các vị Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ các tỉnh, 

thành phố; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố Huế và các huyện tỉnh Thừa 

Thiên Huế cùng tham dự Hội nghị. 

Tại Hội nghị, ông Vũ Trọng Kim trình bày báo cáo và ghi nhận kết quả hoạt 

động 6 tháng đầu năm của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên. 

thay mặt Ban Thƣờng trực, bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 

trao đổi một số nội dung về cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa ở khu dân cƣ". Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Huỳnh Đảm ghi nhận và đánh 

giá những cố gắng của cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp đồng thời đƣa ra một số yêu 

cầu cho Mặt trận các cấp. 

                                           Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 7-2011 

 

Ngày 29-6-2011: Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2011-2016 

Dự Hội nghị có: ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam - Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Trung ƣơng; ông Vũ Trọng Kim, Uỷ viên Ban 

Chấp hành Trung ƣơng Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Uỷ ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam; ông Phạm Minh Tuyên - Tổng thƣ ký Hội đồng bầu cử Trung ƣơng; 

ông Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Bí thƣ Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND 

tỉnh Thừa Thiên Huế; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam; các vị Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trƣởng Ban DCPL, Chánh Văn 

phòng Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố; mỗi tỉnh, thành phố có 1 đại diện MTTQ cấp 

huyện và 1 đại diện MTTQ cấp xã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử tham 

dự Hội nghị... 

Sau khi nghe báo cáo kết quả tham gia cuộc bầu cử, ông Phạm Minh Tuyên - 

Ủy viên Thƣờng vụ Quốc hội, Tổng thƣ ký Hội đồng bầu cử Trung ƣơng và hầu hết 

các đại biểu đều thống nhất khẳng định vai trò rất quan trọng của Ủy ban MTTQ Việt 

Nam các cấp trong cuộc bầu cử.Tại Hội nghị, Ban Thƣờng trực đã trao tặng bằng khen 

của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam cho 579 tập thể trong toàn quốc đã có thành 

tích xuất sắc trong công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII 

và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. 

                                       Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 7-2011 
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Ngày 21 đến 23-7-2011: Đoàn Đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam tham dự Hội nghị Đại hội đồng AICESIS 

Đoàn do Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ Ký Vũ Trọng Kim làm trƣởng đoàn. Đoàn 

tham dự Hội nghị Đại hội đồng Hiệp hội quốc tế các Hội đồng Kinh tế Xã hội và các tổ 

chức tƣơng đƣơng (AICESIS) tại Roma, Italia. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch 

AICESIS Antoio Marzano tổng kết các hoạt động của AICESIS trong nhiệm kỳ 2009-

2011. Ông Vũ Trọng Kim đã gửi bài tham luận đến hội nghị trong đó nêu rõ thành tựu 

kinh tế - xã hội của Việt Nam và kết quả công tác xóa đói giảm nghèo. Đồng chí cũng 

nêu rõ, MTTQ với vai trò thành viên của AICESIS sẽ tiếp tục cùng nhà nƣớc Việt Nam 

thực hiện các mục tiêu về kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo   

                                           Báo Đại Đoàn kết, số 175 ngày 23-7-2011 

 

Ngày 19-7-2011: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Tƣ 

lệnh Bộ đội Biên phòng và Báo Quân đội nhân dân tổ chức Hội nghị tổng kết đợt 

vận động “Mái ấm cho ngƣời nghèo nơi biên giới, hải đảo” 

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên và Trung tƣớng 

Trần Hoà, Tƣ lệnh Bộ đội Biên phòng dự và chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có đại 

diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Uỷ ban dân tộc của Chính phủ, Trung ƣơng Hội Cựu 

chiến binh Việt Nam, Trung ƣơng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Uỷ ban MTTQ các 

tỉnh, thành phố và đại biểu địa phƣơng vùng biên giới, hải đảo, đại diện một số tập 

đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp…. 

Tại Hội nghị đã có 7 ý kiến phát biểu tham luận của đại biểu các đơn vị biên 

phòng và đại biểu địa phƣơng vùng biên giới. Nội dung các ý kiến đều thống nhất đánh 

giá đợt vận động đã mang lại hiệu quả thiết thực cho đồng bào nghèo nơi biên giới, hải 

đảo; góp phần làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, hải đảo, nâng cao đời sống vật 

chất, tinh thần cho nhân dân vùng biên giới. Đồng thời, các đại biểu cũng đề cập một 

số khó khăn, vƣớng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và đề xuất, kiến nghị một số 

giải pháp tiếp tục chăm lo cho đồng bào nghèo vùng biên giới, hải đảo trong thời gian 

tiếp theo. Tại Hội nghị, Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã tặng 

Bằng khen cho 15 tập thể; Bộ Tƣ lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen cho 130 tập 

thể, 320 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt vận động. 

                                           Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 8-2011 

 

Ngày 04-8-2011: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Ủy ban Nhà 

nƣớc về ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài tổ chức Hội nghị sơ kết chƣơng trình phối 

hợp công tác giữa hai bên 

Ông Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và ông 

Nguyễn Thanh Sơn – Thứ trƣởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nƣớc về 
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ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đại diện hai bên đã cùng 

nhau đóng góp ý kiến, chỉ ra những hạn chế tồn tại trong công tác phối hợp triển khai 

hoạt động. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

nhấn mạnh vai trò của chƣơng trình phối hợp công tác đồng thời đƣa ra một số lƣu ý 

cho hai bên. 

                                              Báo Đại Đoàn kết, số 186 ngày 05-8-2011 

 

Ngày 07-8-2011: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam thăm và làm việc 

với Hội nạn nhân chất độc da cam – Dioxin Việt Nam 

Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam thăm và làm việc với 

Hội nạn nhân chất độc da cam – Dioxin Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm thảm họa da 

cam ở Việt Nam. Cùng dự còn có các Phó Chủ tịch Hà Thị Liên và Lê Bá Trình, đại 

diện lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. Thƣợng 

tƣớng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam – Dioxin Việt Nam 

báo cáo tình hình thực hiện chính sách đối với nạn nhân, hoạt động của hội và kết quả 

thực hiện phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam. Các đại biểu nêu lên 

những khó khăn, vƣớng mắc trong việc giải quyết chế độ chính sách cho nạn nhân da 

cam và đƣa ra một số kiến nghị. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Huỳnh Đảm ghi 

nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội nạn nhân nhân chất độc da cam – Dioxin 

Việt Nam đã đạt đƣợc trong thời gian qua đồng thời cảm ơn sự ủng hộ về vật chất và 

tính thần của các tổ chức, cá nhân cho các nạn nhân. Ông Huỳnh Đảm đƣa ra một số ý 

kiến đối với Hội nạn nhân nhân chất độc da cam – Dioxin Việt Nam và trao 750 triệu 

đồng cho Qũy nạn nhân nhân chất độc da cam – Dioxin Việt Nam đễ hỗ trợ xây nhà 

cho các nạn nhân  

Báo Đại Đoàn kết, số 188 ngày 08-8-2011 

 

Ngày 08-8-2011: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tiếp Thƣ ký Bộ Ngoại giao Ấn Độ 

Ông Shrisanjay Singh, Thƣ ký (phân ban phía Đông) của Bộ Ngoại giao Ấn Độ 

đến chào xã giao Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm. Tại buổi 

tiếp, ông Shrisanjay Singh nêu rõ mối quan hệ hợp nhiều mặt, trên nhiều lĩnh vực giữa 

Việt Nam và Ấn Độ và mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực sản xuất 

thép. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Huỳnh Đảm 

gửi lời cảm ơn chân thành đến ông Shrisanjay Singh và các thành viên đồng thời ghi 

nhận sự giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân Ấn Độ đối với Việt Nam. 

                                              Báo Đại Đoàn kết, số 189 ngày 09-8-2011 
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Từ ngày 25 đến 28-7-2011: Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức 

Hội nghị tập huấn cán bộ Mặt trận các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng 

năm 2011 

Hội nghị đƣợc tổ chức tại thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình. Dự Hội nghị 

tập huấn có các đồng chí: Huỳnh Đảm, Bí thƣ Đảng Đoàn, Chủ tịch Uỷ ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam; Lƣơng Ngọc Bính, Ủy viên Trung Đảng, Bí thƣ tỉnh ủy, Chủ 

tịch HĐND tỉnh Quảng Bình; Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam, Trƣởng Ban Tổ chức Hội nghị tập huấn; Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Uỷ ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam; Lê Hùng Phi, Uỷ viên Thƣờng vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Bình cùng hơn 300 đại biểu của Mặt trận các tỉnh, 

thành phố toàn quốc. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình chúc mừng các đại 

biểu đã về tham gia Hội nghị tập huấn và nêu lên mục đích của Hội nghị. Hội nghị tập 

trung nghiên cứu các chuyên đề. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, Đồng chí Lƣơng 

Ngọc Bính chúc mừng các đại biểu đã về dự Hội nghị tập huấn tại Quảng Bình và giới 

thiệu về những thành tựu kinh tế xã hội của Tỉnh. Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch 

Huỳnh Đảm tin rằng thông qua Hội nghị tập huấn lần này, công tác Mặt trận trong cả 

nƣớc sẽ tiếp tục đƣợc đổi mới về nội dung và phƣơng thức hoạt động, không ngừng 

phát huy vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị, góp phần xây dựng khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc để xây dựng đất nƣớc trong giai đoạn mới. 

                                     Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 9-2011 

 

Ngày 25-8-2011), Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị 

đại biểu các tôn giáo nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của các tỉnh, 

thành phố (khu vực phía Nam) 

Ông Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thƣ Trung ƣơng Đảng, Trƣởng 

Ban Tuyên giáo Trung ƣơng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc đến dự và phát biểu 

với Hội nghị. Chủ tịch Huỳnh Đảm và các Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam: Hà Văn Núi, Trần Hoàng Thám, Lê Bá Trình dự và chủ trì Hội nghị, Dự 

Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số cơ quan của Đảng, Nhà nƣớc, Quốc hội, Chính 

phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ; các đại biểu tôn giáo các tỉnh, thành phố (Khu vực phía 

Nam). Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Huỳnh Đảm nêu rõ  trách nhiệm của toàn 

Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện 

Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đồng thời nêu lên mục đích của Hội nghị này. Tại Hội 

nghị, các báo cáo viên thông báo những điểm mới và nội dung cơ bản của Cƣơng lĩnh 

xây dựng đất nƣớc trong thời kỳ quá độ lên CNXH, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp 

hành Trung ƣơng khoá X tại Đại hội XI của Đảng và một số chủ trƣơng, của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc về tôn giáo. Phát biểu với Hội nghị, ông Đinh Thế 
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Huynh khẳng định vai trò, ý nghĩa của Nghị quyết Đại hội XI và giải đáp những kiến 

nghị của đại biểu các tôn giáo nêu tại Hội nghị. 

                                          Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 9-2011 

 

Ngày 15-9-2011: Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn thực 

hiện Chỉ thị 03-CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm 

theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống MTTQ Việt Nam 

Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 33, 

hƣớng dẫn việc tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm 

gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh” trong hệ thống Mặt trận với những công việc trọng tâm 

sau: Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập tƣ tƣởng, tấm gƣơng đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh; Xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tƣ tƣởng, tấm gƣơng 

đạo đức Hồ Chí Minh; Gắn việc tiếp tục thực hiện Cuộc vận động với việc thực hiện 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ VII MTTQ Việt 

Nam. Ban Thƣờng trực cũng hƣớng dẫn việc tổ chức thực hiện cho Mặt trận Tổ quốc 

các cấp trong việc thực hiện các nội dung trên.                  

                                         Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 10-2011 

 

Ngày 31-8-2011: Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam xây dựng kế hoạch 

tổ chức vận động “Tháng cao điểm vì ngƣời nghèo” từ 17-10 đến 18-11-2011) và 

Chƣơng trình “Nối vòng tay lớn” 31-12-2011) 

Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 179, 

xây dựng kế hoạch tổ chức vận động "Tháng cao điểm vì ngƣời nghèo” (17-10 đến 18-11-

2011) và Chƣơng trình "Nối vòng tay lớn" 31-12-2011) với các nội dung sau: Tổ chức 

kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung giúp đỡ ngƣời nghèo năm 2011 và việc 

tổ chức vận động ủng hộ ngƣời nghèo năm 2012; Tổ chức vận động “Tháng cao điểm vì 

ngƣời nghèo” (17-10 đến 18-11) (bao gồm Công tác tuyên truyền; Công tác vận động ủng 

hộ Quỹ “Vì ngƣời nghèo”, Chƣơng trình an sinh xã hội cần kết hợp với các nội dung khác: 

ủng hộ Quỹ “Vì Trƣờng Sa thân yêu”, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam-dioxin; Tổ chức 

Lễ phát động “Tháng cao điểm vì ngƣời nghèo”); Tổ chức Chƣơng trình “Nối vòng tay 

lớn”  năm 2011. Ban thƣờng trực cũng hƣớng dẫn việc tổ chức thực hiện cho các đơn vị ở 

Trung ƣơng và địa phƣơng để thực hiện các nội dung trên. 

                                          Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 10-2011 

 

Ngày 08-9-2011: Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm làm việc với Hội chữ thập đỏ Việt Nam 

Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm và các vị trong Ban 

Thƣờng trực, các ban, các đơn vị UBTW MTTQ Việt Nam làm việc với Hội chữ thập 
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đỏ Việt Nam về chƣơng trình công tác những tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 

những tháng cuối năm 2011. Ông Đoàn Văn Thái, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Hội 

chữ thập đỏ Việt Nam báo cáo những kết quả đã đạt đƣợc trong 8 tháng đầu năm. Chủ 

tịch Huỳnh Đảm đánh giá cao những nỗ lực sáng tạo của Hội chữ thập đỏ Việt Nam 

đồng thời đƣa ra một số ý kiến cho Hội. 

                                          Báo Đại Đoàn kết, số 216 ngày 09-9-2011 

 

Ngày 22-9-2011: Đại diện Ban thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam; 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Hàng không Việt Nam 

Đại diện Ban thƣờng trực Ủy ban MTTQ VIệt Nam làm việc với Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam; Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng 

công ty Hàng không Việt Namđể khảo sát, nắm tình hình thực hiện ủng hộ ngƣời 

nghèo và chƣơng trình an sinh xã hội năm 2011, vận động ủng hộ trong năm 2012. Tại 

buổi làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Phó Chủ 

tịch Hà Thị Liên dẫn đầu. Tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng 

công ty Hàng không Việt Nam, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Nguyễn Lam dẫn đầu. Tại các buổi làm việc, đại điện các ba đơn vị đã trình bày báo 

cáo kết quả thực hiện việc ủng hộ ngƣời nghèo và các chƣơng trình an sinh xã hội năm 

2011. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Lam và Hà Thị Liên đánh giá 

cao những đóng góp của các đơn vị đồng thời bày tỏ một số mong muốn đối với Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam; Tập đoàn Điện lực Việt Nam và 

Tổng công ty Hàng không Việt Nam trong việc thực hiện ủng hộ ngƣời nghèo và các 

chƣơng trình an sinh xã hội trong thời gian tới 

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 228 ngày 23-9-2011 

 

Ngày 26-9-2011: Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển 

Tổ quốc Campuchia 

Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc 

Campuchia do ông Min Khin Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Hội đồng quốc gia Mặt 

trận Đoàn kết phát triển tổ quốc, Bộ trƣởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáoCampuchia dẫn 

đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Huỳnh Đảm chúc 

mừng những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Campuchia đạt đƣợc trong thời 

gian qua và bày tỏ tin tƣởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cƣờng tình hữu nghị giữa 

hai nƣớc, thúc đẩy quan hệ hợp tác. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đại 

biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia đã 

có cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 
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Nam Vũ trọng Kim về việc tổ chức Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nƣớc Campuchia – 

Lào – Việt Nam. 

                                          Báo Đại Đoàn kết số 231, ngày 27-9-2011 

 

Ngày 27-9-2011: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm và các đồng chí 

trong Ban Thƣờng trực làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về kết quả 

tham gia thực hiện chƣơng trình phối hợp và thống nhất hành động giữa MTTQ Việt 

Nam và TLĐLĐ Việt Nam trong năm 2011. Tham dự buổi làm việc có Chủ tịch 

TLĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng cùng các vị trong Đoàn chủ tịch TLĐLĐ Việt 

Nam.Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thƣờng trực TLĐLĐ Việt Nam Nguyễn Hòa 

Bình báo cáo kết quả hoạt động trong những tháng đầu năm 2011. Phát biểu tại buổi 

làm việc, Chủ tịch Huỳnh Đảm đánh giá cao nỗ lực của TLĐLĐ Việt Nam trong việc 

góp phần cùng Đảng, Nhà nƣớc, MTTQ Việt Nam thực hiện thành công những nhiệm 

vụ trọng tâm trong những tháng đầu năm 2011 đồng thời đƣa ra một số ý kiến đối với 

TLĐLĐ Việt Nam. 

                                   Báo Đại Đoàn kết, số 232 ngày 28-9-2011 

 

Ngày 29-9-2011: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Bộ Văn hóa Thể 

thao và Du lịch ký kết chƣơng trình phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất 

lƣợng cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ”.  

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Vũ Trọng Kim, ông Hoàng Anh Tuấn, Bộ trƣởng Bộ Văn hóa Thể thao và 

Du lịch và đại diện các cơ quan, ban ngành liên quan. Tại buổi lẽ ký kết, hai bên đã 

thống nhất về nội dung và phƣơng thức chỉ đạo thực hiện và phân công trách nhiệm 

cho từng đơn vị. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim phát biểu nhấn mạnh vai trò của buổi lễ đồng 

thời đƣa ra một số đề nghị cho MTTQ các cấp, các ngành, địa phƣơng. 

                                          Báo Đại Đoàn kết, số 234 ngày 30-9-2011 

 

Ngày 30-9-2011: Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ 

chức hội nghị Ban vận động “Ngày vì ngƣời nghèo” Trung ƣơng 

Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị Ban 

vận động “Ngày vì ngƣời nghèo” Trung ƣơng để điểm lại những kết quả đã đạt đƣợc 

trong 9 tháng đầu năm và chuẩn bị phát động Tháng cao điểm Vì ngƣời nghèo hƣớng 

đến chƣơng trình Nối vòng tay lớn năm 2011. Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Huỳnh Đảm và Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 
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Việt Nam Vũ Trọng Kim chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim đã báo cáo kết quả của Ban vận 

động trong 9 tháng đầu năm, một số đại biểu tham gia đóng góp ý kiến. Kết thúc hội 

nghị, Chủ tịch Huỳnh Đảm phát biểu tiếp thu ý kiến của các đại biểu và đƣa ra một số 

ý kiến cho Mặt trận và các tổ chức thành viên. 

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 235 ngày 01-10-2011 

 

Ngày 03-10-2011: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa 

Đoàn công tác Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Huỳnh Đảm 

làm trƣởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa về kết quả triển khai Kết luận 

số 02-KL-TƢ của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 11-2010-NQ-CP về các vấn đề kinh tế - 

xã hội, tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và 

các cuộc vận động do Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phát động. Tại buổi làm 

việc, ông Nguyễn Chiến Thắng Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo tình hình 

kinh tế-xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm và kết quả hoạt động của MTTQ các cấp. 

Chủ tịch Huỳnh Đảm đánh giá cao những thành tựu mà tỉnh Khánh Hòa đã đạt đƣợc 

đồng thời đƣa ra một số lƣu ý cho tỉnh. 

                                      Báo Đại Đoàn kết, số 237 ngày 04-10-2011 

 

Ngày 04-10-2011: Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

làm việc với Tổng Công ty Giấy Việt Nam và Tổng Công ty lƣơng thực Miền Bắc 

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Lam làm việc với 

Tổng Công ty Giấy Việt Nam và Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Hà Văn Núi làm việc với Tổng Công ty lƣơng thực Miền Bắc để khảo sát, nắm tình 

hình thực hiện ủng hộ ngƣời nghèo và chƣơng trình an sinh xã hội năm 2011, vận động 

ủng hộ trong năm 2012. Tại các buổi làm việc, đại điện các đơn vị đã trình bày báo cáo 

kết quả thực hiện việc ủng hộ ngƣời nghèo và các chƣơng trình an sinh xã hội năm 

2011. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Nguyễn Lam và Hà Văn Núi đánh giá cao những đóng góp của các đơn vị đồng thời 

bày tỏ một số mong muốn đối với Tổng Công ty Giấy Việt Nam và Tổng Công ty 

lƣơng thực Miền Bắc trong việc thực hiện ủng hộ ngƣời nghèo và các chƣơng trình an 

sinh xã hội trong thời gian tới. 

                                          Báo Đại Đoàn kết, số 238 ngày 05-10-2011 

Ngày 06-10-2011: Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

làm việc với Tổng Công ty Xi măng, Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công 

thƣơng, Tổng công ty Bƣu chính viễn thông Việt Nam 
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Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Lam làm việc Tổng 

công ty Bƣu chính viễn thông Việt Namvà Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Hà Văn Núi làm việc với Tổng Công ty Xi măng, Ngân hàng TMCP Công 

thƣơng  Việt Nam để khảo sát, nắm tình hình thực hiện ủng hộ ngƣời nghèo và chƣơng 

trình an sinh xã hội năm 2011, vận động ủng hộ trong năm 2012.Tại các buổi làm việc, 

đại điện các đơn vị đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện việc ủng hộ ngƣời nghèo và 

các chƣơng trình an sinh xã hội năm 2011. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch 

Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Lam và Hà Văn Núi đánh giá cao những 

đóng góp của các đơn vị đồng thời bày tỏ một số mong muốn đối với Tổng Công ty Xi 

măng, Ngân hàng TMCP Công thƣơng, Tổng công ty Bƣu chính viễn thông Việt 

Namtrong việc thực hiện ủng hộ ngƣời nghèo và các chƣơng trình an sinh xã hội trong 

thời gian tới. 

                                                Báo Đại Đoàn kết, số 240 ngày 07-10-2011 

  

Ngày 10-10-2011: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn tiếp tục nâng 

cao chất lƣợng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở 

khu dân cƣ" trong giai đoạn mới 

Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 17, 

hƣớng dẫn tiếp tục nâng cao chất lƣợng Cuộc vận động với các nội dung sau: 

Thực hiện các nội dung của Cuộc vận động (Đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế 

ổn định và từng bƣớc phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; 

Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát 

huy bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe, thực 

hiện dân số kế hoạch hóa gia đình; Đoàn kết xây dựng môi trƣờng cảnh quan sạch đẹp; 

Đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nƣớc; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; Đoàn kết, tƣơng trợ, 

giúp đỡ nhau trong cộng đồng; phát huy truyền thống “Uống nƣớc nhớ nguồn”, “Đền 

ơn, đáp nghĩa”, “Tƣơng thân, tƣơng ái”); Đổi mới hình thức các danh hiệu thi đua, 

khen thƣởng; Thành lập, củng cố hoạt động của Ban vận động các cấp; Nâng cao chất 

lƣợng việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ban Thƣờng trực cũng hƣớng 

dẫn việc tổ chức thực hiện cho các đơn vị liên quan để thực hiện các nội dung trên. 

                                        Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 11-2011 

 

Ngày 30-9-2011: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn tổ chức 

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cƣ nhân kỷ niệm 81 năm ngày 

thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2011) 
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Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 37, 

hƣớng dẫn nội dung cụ thể việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu 

dân cƣ năm 2011 trong đó hƣớng dẫn cụ thể những vấn đề sau:  

Nội dung và hình thức tổ chức ngày hội: 

Nội dung: Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc 

Thống nhất Việt Nam; Đánh giá kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hoá ở khu dân cƣ” năm 2011và bàn biện pháp nâng cao chất lƣợng cuộc 

vận động trong năm 2012; Biểu dƣơng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu 

trong thực hiện Cuộc vận động; Tổ chức các hoạt động. 

Hình thức và biện pháp thực hiện: Hƣớng dẫn thực hiện phần lễ và phần hội 

Ban Thƣờng trực cũng hƣớng dẫn cách thức tiến hành cho các đơn vị có liên 

quan trong việc thực hiện các nội dung trên. 

                                        Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 11-2011 

 

Ngày 13-10-2011: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tiếp đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 

Đoàn đại biểu thanh niên tiêu biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã đến 

thăm Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam nhân dịp các đại biểu về dự kỷ niệm 55 

năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và nhận Giải thƣởng "15 tháng 10" tại 

thủ đô Hà Nội. Đoàn gồm 55 thanh niên tiêu biểu đƣợc lựa chọn trong cả nƣớc do Chủ 

tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phƣớc Lộc làm trƣởng đoàn. Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cùng các Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh, Nguyễn 

Lam và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị, cơ quan Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam đã thân mật tiếp Đoàn. Thay mặt Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Nguyễn 

Phƣớc Lộc cảm ơn MTTQ Việt Nam đã luôn quan tâm, chia sẻ để cho Hội LHTN Việt 

Nam thực hiện tốt nhiệm vụ của thanh niên. Các thanh niên tiêu biểu đã báo cáo về 

những thành tích đạt đƣợc tại địa phƣơng, nơi công tác. Phát biểu tại buổi gặp mặt, 

Chủ tịch Huỳnh Đảm bày tỏ vui mừng đƣợc đón tiếp Đoàn đại biểu thanh niên tiêu 

biểu cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đến thăm và khẳng định luôn tự hào về 

thanh niên Việt Nam đồng thờinêu lên một số mong muốn đối với Đoàn thanh niên. 

                                        Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 11-2011 

 

Ngày 12-10-2011: Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim dự khai trƣơng ngữ Lào trên Báo ảnh Việt Nam 

Nhân dịp kỷ niệm 57 năm ngày thành lập Báo ảnh Việt Nam (15-10-1954 - 15-

10-2011), đồng chí Vũ Trọng Kim, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng, Phó 

Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu 

nghị Việt Nam - Lào đã đến dự khai trƣơng ngữ Lào (ngữ thứ 8) trên Báo ảnh Việt 
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Nam. Tham dự Lễ khai trƣơng còn có đại diện của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, lãnh 

đạo Thông tấn xã Việt Nam.57 năm qua, Báo ảnh Việt Nam đã và đang là kênh thông 

tin đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nƣớc. Thay mặt các đại biểu dự Hội nghị, 

đồng chí Vũ Trọng Kim đã ấn nút khai trƣơng trang điện tử ngữ Lào, tạo thêm cầu nối 

thông tin nhanh chóng, chính xác và chân thực của hai nƣớc Việt - Lào. 

                                                Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 11-2011 

 

Ngày 23-10-2011: Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim dự Lễ đón nhận Huân chƣơng Hồ Chí Minh của 

hòa thƣợng Thích Thanh Tứ 

Lễ đón nhận đƣợc tổ chức tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Tham 

dự có Phó Chủ tịch nƣớc Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim, đại diện các bộ, ban, ngành cùng đông 

đảo các tăng ni, phật tử. Tại lễ đón nhận, Phó Chủ tịch Vũ Trọng Kim chúc mừng và 

chia sr niềm vui với hòa thƣợng Thích Thanh Tứ. Phó Chủ tịch nƣớc Nguyễn Thị Doan 

trao Huân chƣơng Hồ Chí Minh cho Hòa thƣợng. 

                                        Báo Đại Đoàn kết, số 254 ngày 24-10-2011 

 

Ngày 26-10-2011: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam làm việc với lãnh 

đạo Văn phòng Chính phủ 

Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Namlàm việc với lãnh đạo 

Văn phòng Chính phủ về việc kiểm điểm Quy chế phối hợp công tác trong năm 2011 

với sự chủ trì của Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Vũ Trọng Kim và Bộ trƣởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam. 

Tại cuộc làm việc, các đại biểu cùng nhìn lại những kết quả phối hợp công tác giữa hai 

bên trong 9 tháng đầu năm 2011 đồng thời đƣa ra một số vƣớng mặc cần giải quyết. Bộ 

trƣởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đƣa ra một số ý kiến chỉ đạo 

đới với các đơn vị liên quan để giải quyết những vấn đề còn vƣớng mắc đồng thời cùng 

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim 

thống nhất giao các bộ phận tham mƣu tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc để đƣa ra 

những kiến nghị cụ thể đến Thủ tƣớng Chính phủ và Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam. 

                                          Báo Đại Đoàn kết, số 257 ngày 27-10-2011 

 

Ngày 27-10-2011: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nƣớc CHDCND Triều Tiên  

Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm tiếp ông Kim 

Chang II, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nƣớc CHDCND Triều Tiên đến chào xã giao 
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nhân dịp ông nhận nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, ông Kim Chang 

II bày tỏ sự ấn tƣợng trƣớc những thành tựu của Việt Nam, Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XI, cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp và bày tỏ tin tƣởng vào mối quan hệ 

hợp tác giữa hai nƣớc. Chủ tịch Huỳnh Đảm chức mừng ông Kim Chang II trong 

nhiệm vụ mới và nhấn mạnh Đảng và Nhà nƣớc Việt Nam sẽ làm hết sức mình để vun 

đáp tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nƣớc. 

                                          Báo Đại Đoàn kết, số 258 ngày 28-10-2011 

 

Ngày 01-11-2011: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm về 

thực trạng, giải pháp đẩy mạnh phòng trào “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự 

an toàn giao thông” 

Tham dự tọa đàm có 150 đại biểu đại diện lãnh đạo Mặt trận, ban ATGT của 5 

tỉnh: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Quảng Nam. Phát biểu khai mạc, bà 

Nguyễn Thị Thu Hà, Trƣởng ban phong trào đã nêu lên kết quả thực hiện công tác đảm 

bảo ATGT trong 11 năm qua. Các đại biểu tham dự cùng nhau thảo luận về kết quả đạt 

đƣợc cũng nhƣ những kinh nghiệm trong quá trình triển khai Nghị quyết liên tịch số 

02-MTTƢ-UBATGTQG về “Vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông” để đƣa ra nội dung, giải pháp vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông trong giai đoạn mới. 

                                          Báo Đại Đoàn kết, số 262 ngày 02-11-2011 

 

Ngày 03-11-2011: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Tây Ninh 

Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm dự Ngày hội đại 

đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Hiệp Phƣớc (xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây 

Ninh). Cùng tham dự có đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Bí thƣ 

Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban 

MTTQ tỉnh Tây Ninh.Tại Ngày hội, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang 81 

năm qua của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện cuộc 

vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cƣ" và cuộc vận 

động "Ngày vì ngƣời nghèo" trong năm 2011. Phát biểu với bà con, Chủ tịch Huỳnh 

Đảm bày tỏ vui mừng về sự đổi thay, ngày một phát triển của làng quê và chúc mừng 

420 hộ đạt danh hiệu gia đìnhvăn hóa. Chủ tịch Huỳnh Đảm đã đến dự và trao nhà đại 

đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Tƣ; thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ 

đồn biên phòng 843, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh; làm việc với Ban 

Thƣờng vụ Tỉnh ủy và Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tây Ninh; thăm và tặng 

quà Đầu sƣ Thƣợng Tám Thanh, Trƣởng quản Hội thánh Cao đài Tây Ninh 

                                         Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 12-2011 
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Ngày 07-11-2011: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm dự đại lễ kỷ niệm 30 năm thống nhất Phật giáo Việt Nam 

Đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội và đón nhận Huân chƣơng Hồ Chí 

Minh cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà 

Nội. tham dự đại lễ có nguyên Chủ tịch nƣớc Trần Đức Lƣơng; ông Phạm Quang Nghị, 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thƣ Thành ủy Hà Nội; Bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch 

nƣớc; ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tƣớng Chính phủ; Chủ tịch Uỷ ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm. Tại lễ kỷ niệm, hòa thƣợng Thích Gia Quang, Phó 

Tổng thƣ ký Hội đồng trị sự Trung ƣơng GHPG Việt Nam đã nêu lên lịch sử hình 

thành và phát triển cũng nhƣ những đóng góp của Giáo hội trong việc xây dựng và phát 

triển đất nƣớc. Phó Thủ tƣớng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu hoan nghênh những cố 

gắng nỗ lực và đóng góp của giáo hội trong 30 năm qua và trao Huân chƣơng lao động 

cho các cá nhân có thành tích. Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm bày tỏ vui mừng, tự hào và ghi nhận sự đóng góp của giáo hội đối với các hoạt 

động cuả Mặt trận và troa tặng Huy chƣơng Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc cho 

các cá nhân điển hình. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nƣớc Nguyễn Thị Doan trao tặng 

Huân chƣơng Hồ Chí Minh cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

                                        Báo Đại Đoàn kết, số 267 ngày 08-11-2011 

 

Ngày 08-11-2011: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức buổi lễ 

phát động và tiếp nhận ủng hộ Qũy Vì ngƣời nghèo Thành phố Hà Nội năm 2011 

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm; Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên; Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo; các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm 

trên địa bàn Hà Nội. Tại buổi lễ, ông Đào Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà 

Nội nêu lên ý nghĩa và kết quả của CVĐ Ngày vì ngƣời nghèo hơn 10 năm qua. 

Thay mặt Ban thƣờng trực MTTQ và Ban vận động CVĐ “Ngaỳ vì ngƣời nghèo” 

thành phố Hà Nội, ông Đào Văn Bình cảm ơn những tấm lòng hảo tâm, những nghĩa 

cử cao đẹp đã ủng hộ, giúp đỡ ngƣời nghèo đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành, 

các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân Thủ đô tích cƣc tham gia CVĐ và các 

chƣơng trình an sinh xã hội. 

                                               Báo Đại Đoàn kết, số 268 ngày 09-11-2011 

 

Ngày 17-11-2011: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức kỷ niệm 81 

năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và trao Giải báo chí 

“Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 9, năm 2011 

Đến dự buổi kỷ niệm có các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, 

Thƣờng trực Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, 
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Trƣởng Ban Tuyên giáo Trung ƣơng; Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, 

Phó Chủ tịch Nƣớc; Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; Phạm 

Thế Duyệt, nguyên Thƣờng trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam; Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Phó Chủ tịch Quốc 

hội; Phó Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ 

Trọng Kim; các đồng chí trong Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể ở Trung ƣơng, các tổ chức thành viên 

Mặt trận, lãnh đạo và phóng viên một số cơ quan báo chí cùng đông đủ cán bộ, viên 

chức cơ quan Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam.Cũng trong buổi kỷ niệm, Ban 

Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức tổng kết và trao Giải báo 

chí  vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 9, năm 2011. Giải báo chí  “Vì sự 

nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 9, năm 2011 đã nhận đƣợc sự hƣởng ứng của 

đông đảo các tác giả trong cả nƣớc. Ban tổ chức đã nhận đƣợc tổng số 1.178 tác phẩm 

dự thi của 261 cơ quan báo chí. Tại lễ kỷ niệm, Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam phối hợp với Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức vận động cán 

bộ, công chức, ngƣời lao động các cơ quan Trung ƣơng ủng hộ Quỹ "Vì ngƣời nghèo". 

                                         Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 12-2011 

 

Ngày 10-11-2011: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam làm việc với lãnh 

đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam 

Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam làm việc với lãnh đạo 

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm đánh giá kết quả phối hợp công 

tác giữa hai bên trong thời gian qua đồng thời xác định các hoạt động phối hợp thống 

nhất hành động trong thời gian tới. Các đồng chí: Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam và Trung tƣớng Ngô Xuân Lịch, Bí thƣ Trung ƣơng Đảng, Chủ 

nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì buổi làm việc. Phát 

biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Huỳnh Đảm đánh giá cao những kết quả đã đạt đƣợc 

của Tổng Cục chính trị trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thời gian 

qua đồng thời đƣa ra một số đề nghị cho hai bên trong thời gian tới. 

                                        Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 12-2011 

 

Ngày 11-11-2011: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị 

các tỉnh, thành phía Nam thực hiện cuộc vận động “Ngày vì ngƣời nghèo” năm 

2011 

Ông Trần Hoàng Thám, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

tham dự và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, ông Võ Văn Thiện, Trƣởng ban công tác phía 

Nam Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam báo cáo kết thực hiện quả cuộc vận động 

“Ngày vì ngƣời nghèo” năm 2011; một số đại biểu đại tham dự hội nghị phát biểu một 
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số ý kiến liên quan đến việc thực hiện cuộc vận động này. Ông Trần Hoàng Thám, Phó 

Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phát biểu đánh giá về cuộc vận động và 

cho ý kiến về việc vận động, quản lý và sử dụng Quỹ vì ngƣời nghèo. 

                                                Báo Đại Đoàn kết, số 271 ngày 12-11-2011 

 

Ngày 14-11-2011: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Ban Thi đua 

khen thƣởng Trung ƣơng phối hợp tổ chức hội thảo “Nghiên cứu, đề xuất những 

nội dung đổi mới về thi đua khen thƣởng trong khối Mặt trận tổ quốc các tổ chức 

chính trị-xã hội” 

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Lam và Thứ trƣởng 

Bộ Nội vụ Trần Thị Hà, TrƣởngBan Thi đua khen thƣởng Trung ƣơng chủ trì hội thảo. 

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Lam trình 

bày báo cáo đề dẫn trong đó đánh giá về công tác thi đua khen thƣởng trong thời gian 

qua. Một số đại biểu tham dự hội thảo phát biểu đóng góp ý kiến tham luận cho ý kiến 

về chế tài cũng nhƣ một số quy định về công tác thi đua khen thƣởng. Bà Trần Thị Hà, 

Thứ trƣởng Bộ Nội vụ, Trƣởng Ban Thi đua khen thƣởng Trung ƣơng phát biểu tiếp 

thu các ý kiến của đại biểu để trình lên Bộ Chính trị xem xét. 

Báo Đại Đoàn kết, số 273 ngày 15-11-2011 

 

Ngày 16-11-2011: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phân bổ cứu trợ từ 

nguồn hỗ trợ của Chính phủ Campuchia 

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng 

Kim ký quyết định hỗ trợ các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Thành phố  Đà Nẵng 

bị thiệt hại mƣa lũ năm 2011. Căn cứ Nghị định 64-2008-NĐ-CP của Chính phủvà số 

tiền ủng hộ của Chính phủ Campuchia và mức độ thiệt hại của các tỉnh, Ban Thƣờng 

trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam quyết định trích từ quỹ Cứu trợ Trung ƣơng 

để hỗ trợ nhân dân các tỉnh trên; đồng thời đề nghị Ban cứu trợ các địa phƣơng chịu 

trách nhiệm phân bổ và sử dụng số kinh phí đƣợc phân bổ và báo cáo cụ thể về Ban 

Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. 

                                      Báo Đại Đoàn kết, số 275 ngày 17-11-2011 

 

Ngày 16-11-2011: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm làm việc với Trung ƣơng Hội Nông dân Việt Nam 

Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm làm việc với Trung 

ƣơng Hội Nông dân Việt Nam về kết quả công tác phối hợp, thống nhất hành động và 

phƣơng hƣớng hoạt động trong thời gian tới giữa hai bên. Tại buổi làm việc, Chủ tịch 

Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cƣờng trình bày báo cáo kết quả hoạt động của 

Hội trong thời gian qua. Chủ tịch Huỳnh Đảm phát biểu đánh giá cao nỗ lực của Hội 
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Nông dân Việt Nam trong việc vận động nhân dân thực hiện đƣờng lối chủ trƣơng của 

Đảng và Nhà nƣớc, các chƣơng trình phối hợp hành động với MTTQ đồng thời cho ý 

kiến đối với Hội trong việc thực hiện các chƣơng trình phối hợp hành động sắp tới. 

                                                Báo Đại Đoàn kết, số 275 ngày 17-11-2011 

 

Ngày 17-11-2011: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà 

Văn Núi tham dự hội nghị Biểu dƣơng cá nhân, hộ gia đình đồng bào dân tộc 

thiểu số, đồng bào có đạo sản xuất kinh doanh giỏi, công tác xã hội tốt lần thứ 3 

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ báo cáo kết quả của các cá nhân, hộ 

gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo sản xuất kinh doanh giỏi, công tác 

xã hội tốt. Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà Văn Núi đánh giá 

cao vai trò của đồng bào các dân tộc, các tôn giáo trong việc thực hiện các chủ trƣơng, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc, các phong trào thi đua yêu nƣớc và các 

hoạt động do MTTQ phát động. 

Báo Đại Đoàn kết, số 276 ngày 18-11-2011 

 

Ngày 24-11-2011: Hội đàm MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào Xây dựng 

đất nƣớc 

Tại thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào), đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam do ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam dẫn đầu đã hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Trung ƣơng Mặt trận Lào 

xây dựng đất nƣớc do ông Phăn-đuông-chít-Vông-sả, Ủy viên Trung ƣơng Đảng Nhân 

dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc dẫn 

đầu. Đại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu cùng tham dự. Hai bên đã thông báo tình 

hình và đánh giá kết quả thực hiện chƣơng trình phối hợp công tác giữa Mặt trận hai 

nƣớc giai đoạn 2007-2011); trao đổi, thống nhất phƣơng hƣớng hợp tác.Chủ tịch 

Huỳnh Đảm và Chủ tịch Phăn-đuông-chít-Vông-sả ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 

2012-2016. 

Báo Đại Đoàn kết, số 282 ngày 25-11-2011 

 

Ngày 25-11-2011: Ông Chu-Ma-Ly Xay-Nha-xỏn, Tổng bí thƣ – Chủ tịch 

nƣớc CHDCND Lào tiếp đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam  

Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Chủ tịch 

Huỳnh Đảm báo cáo kết quả hội đàm và nội dung thỏa thuận vừa đƣợc ký kết 24-11-

2011) giữa MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc; những kết quả trong 

xây dựng đất nƣớc Việt Nam, kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam. Đồng chí Chu-

Ma-Ly Xay-Nha-xỏn bày tỏ vui mừng đƣợc đón đồng chí Huỳnh Đảm và đoàn đại biểu 
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cấp cao Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam sang thăm và làm việc tại Lào, nhất trí 

và đánh giá cao kết quả hội đàm; thông báo với đoàn tình hình kinh tế - xã hội của Lào 

đồng thời đƣa ra một số đề nghị đối với MTTQ Việt Nam. 

                                           Báo Đại Đoàn kết, số 283 ngày 26-11-2011 

 

Ngày 28 đến ngày 29-11-2011: Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam thăm và làm việc tại Campuchia 

Ngày 28-11-2011, ông Min-khin, Ủy viên Trung ƣơng Đảng Nhân dân 

Campuchia, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát 

triển tổ quốc Campuchia đón đoàn tại sân bay. Sau lễ đón, đoàn đến đặt vòng hoa tại 

tƣợng đài độc lập của Vƣơng quốc Campuchia và viếng tƣợng đài kỷ niệm tình hữu 

nghị Việt Nam – Campuchia theo nghi lễ trọng thể Quốc gia. 

Đoàn đến thăm và chào Vua Sƣ Tep Vong, các vị lãnh đạo Vƣơng quốc 

Campuchia tiếp đón, gặp gỡ thân mật. Tới thăm Tổng hội ngƣời Campuchi gốc Việt, 

Đoàn tìm hiểu đời sống bà con và tặng quà cho các gia đình nghèo ngƣời Việt Nam tại 

Campuchia  

   Báo Đại Đoàn kết, số 285 ngày 29-11-2011 và số 287 ngày 01-12-2011  

  

Ngày 30-11-2011: Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nƣớc Campuchia-Lào-Việt 

Nam 

 Hội nghị đƣợc tổ chức tại thủ đô Phnom Penh, Vƣơng quốc Campuchia.Đại sứ 

quán Lào và Việt Nam tại Campuchia cùng tham dự. Tại hội nghị, các bên cùng trao 

đổi, thảo luận, thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ chƣơng trình hợp tác giữa Mặt trận 

Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Mặt trận Lào Xây dựng đất nƣớc và MTTQ 

Việt Nam. Chủ tịch Huỳnh Đảm phát biểu khẳng định mỗi quan hệ hữu nghị giữa 3 

nƣớc và nêu lên ý nghĩa của hội nghị này. Nhân dịp này quốc vƣơng Campuchia No Ro 

Đom Xia Mô Nỉa sắc lệnh tặng Huân chƣơng Hữu nghị cho Chủ tịch Huỳnh Đảm, Phó 

Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch Nguyễn Lam. Thừa ủy quyền 

của Quốc vƣơng, ông Sam dech Heng Sam Rin dtrao phần thƣởng cao quý trên cho các 

lãnh đạo Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

                                                         Báo Đại Đoàn kết, số 287 ngày 01-12-2011 

  

Ngày 08-12-2011: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Ủy ban An toàn 

giao thông quốc gia tổ chức hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết liên tịch về 

vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2000-

2011) 

 Tham dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Vũ Trọng Kim; ông Phạm Quý Ngọ, Thứ trƣởng 
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Bộ Công an. Tại hội nghị, đại diện Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã trình bày 

báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch về vận động toàn dân tham gia đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2000-2011. Thứ trƣởng Phạm Quý Ngọ nêu ra thực 

trạng tai nạn giao thông và cho ý kiến về các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà 

nƣớc và ý thức ngƣời dân trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian 

tới. Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng 

Kim phát biểu ý kiến đối với MTTQ trong việc đảm bảo công tác an toàn giao thông 

trong giai đoạn tiếp theo. Chủ tịch Huỳnh Đảm đã trao bằng khen cho các tập thể, cá 

nhân có đóng góp trong công tác này. 

Báo Đại Đoàn kết, số 294 ngày 09-12-2011 

  

Ngày 20-12-2011: Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

viếng cố Chủ tịch Kim Jong IL 

Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Huỳnh Đảm dẫn đầu viếng cố Chủ tịch Kim Jong IL (Tổng Bí thƣ Đảng Lao 

động Triều Tiên) tại Đại sự quán CHDCND Triều Tiên. Thay mặt Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Huỳnh Đảm gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nƣớc, 

Mặt trận, nhân dân Triều Tiên và gia quyến Chủ tịch Kim Jong IL. Chủ tịch Huỳnh 

Đảm bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nƣớc, Mặt trận, nhân dân Triều Tiên sẽ biến đau 

thƣơng thành sức mạnh để tiếp tục nỗ lực xây dựng và phát triển đất nƣớc. 

Báo Đại Đoàn kết, số 304 ngày 21-12-2011 

 

Ngày 21-12-2011: Trƣởng đoàn đại diện Qũy giao lƣu Hàn Quốc thăm 

MTTQ Việt Nam 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Lam tiếp ông Jee 

Chang Sun,Trƣởng đoàn đại diện Qũy giao lƣu Hàn Quốc tại Việt Nam nhân dịp ong 

sang nhận nhiệm kỳ mới ở Việt Nam.Ông  Jee Chang Sun cảm ơn Phó Chủ tịch 

Nguyễn Lam đã dành thời gian để đón tiếp và khẳng định trong nhiệm kỳ mới sẽ thúc 

đẩy các hoạt động hợp tác trên mọi lĩnh vực. Phó Chủ tịch Nguyễn Lam đánh giá cao 

những đóng góp của Qũy giao lƣu Hàn Quốc dành cho giáo dục đào tạo ở Việt Nam 

trong thời gian qua đồng thời bày tỏ một số ông muốn đối với ông Jee Chang Sun. 

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 305 ngày 22-12-2011 

 

Ngày 28-12-2011: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm thăm và làm việc với lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam 

Cùng đi có Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà Thị 

Liên. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 
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chúc mừng những thành tựu của Đài truyền hình Việt Nam đã đạt đƣợc trong năm 

2011 và đánh giá cao những đóng góp của lãnh đạo, phòng viên, cán bộ công nhân 

viên Đài truyền hình VN trong việc thực hiện các chƣơng trình lớn của MTTQ đồng 

thời bày tỏ mong muốn đói với Đài truyền hình Việt Nam trong việc thực hiện một số 

chƣơng trình tiếp theo. Nhân dịp này, Chủ tịch Huỳnh Đảm và Phó Chủ tịch Vũ 

Trọng Kim trao tặng phẩm kỷ niệm 10 năm Chƣơng trình “Nối vòng tay lớn” cho Đài 

truyền hình VN. 

                                             Báo Đại Đoàn kết, số 311 ngày 29-12-2011 

 

Ngày 30-12-2011, Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức lễ ký kết chƣơng trình phối hợp 

về “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” 

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng 

Kim và Bộ trƣởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng chủ trì lễ ký kết. Tham dự lễ 

ký kết có Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, các vị trong Ban 

Thƣờng trực, đại diễn lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông 

vận tải. Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim đã nêu lên vai trò của chƣơng trình phối hợp về 

“Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” đồng thời kêu gọi và 

đề ra một số công việc cụ thể cho các tổ chức thành viên và tổ chức Mặt trận các cấp 

trong việc đồng hành cùng Ủy ban ATGT QG thực hiện một số nội dung, giải pháp để 

giảm tải ùn tắc và tai nạn giao thông.  

                                                  Báo Đại Đoàn kết, số 313 ngày 31-12-2011 

 

Ngày 31-12-2011: MTTQ Việt Nam phối hợp tổ chức chƣơng trình: “Nối 

vòng tay lớn” năm 2011 

Tối 31-12-2011, Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Đài 

truyền hình Việt Nam, Ðài Truyền hình TP Hồ Chí Minh tổ chức Chƣơng trình "Nối 

vòng tay lớn -  Vì ngƣời nghèo" năm 2011. 

Phát biểu ý kiến tại Chƣơng trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt 

liệt biểu dƣơng kết quả  quan trọng qua hơn 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Ngày vì 

ngƣời nghèo", đã nhận đƣợc sự đồng sức, đồng lòng của các cấp, ban, ngành, sự ủng 

hộ của đông đảo nhân dân trong nƣớc và bà con Việt Nam ở xa Tổ quốc. Cuộc vận 

động cũng đã nhận đƣợc sự tham gia rất tích cực và hiệu quả, những tấm lòng hảo tâm, 

nhân ái của nhiều doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà ngoại giao, tổ chức quốc tế, đại 

sứ quán nƣớc ngoài giúp đỡ ngƣời nghèo. Thực hiện tốt Cuộc vận động theo chủ 

trƣơng, đƣờng lối của Ðảng và Nhà nƣớc vừa qua đã góp phần tích cực tạo sự đồng 

thuận của toàn xã hội, vun đắp truyền thống đoàn kết, tƣơng thân tƣơng ái của dân tộc; 
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khơi dậy tình yêu thƣơng, giúp đỡ lẫn nhau từ mỗi cộng đồng dân cƣ, qua đó cùng 

chăm lo, củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nƣớc Việt 

Nam ngày càng giàu đẹp.  

Chƣơng trình tiếp tục đạt đƣợc kết quả khích lệ khi các đơn vị, tổ chức, cá nhân 

tham gia ủng hộ với tổng số tiền 6.606 tỷ đồng, đáng chú ý chiếc cúp Hồn Việt do 

Công ty gốm sứ Minh Long chế tác trong chƣơng trình đấu giá đƣợc đại diện sân gôn 

Long Thành đấu giá để ủng hộ ngƣời nghèo 6 tỷ đồng. Số tiền thu đƣợc từ chƣơng 

trình sẽ tiếp tục để thực hiện các chƣơng trình an sinh xã hội, chăm lo cho ngƣời nghèo 

và xây dựng các công trình phúc lợi trong năm 2012 

                                            Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 1-2012 
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NĂM 2012 

 

Ngày 01-01-2012: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm gửi thƣ chúc mừng Báo Đại đoàn kết nhân dịp trở thành nhật báo 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm khái quát sự hình 

thành, phát triển và những đóng góp của Báo Đại đoàn kết trong những năm qua đồng 

thời chúc mừng Báo Đại đoàn kết trở thành nhật báo. Chủ tịch Huỳnh Đảm ghi nhận sự 

nỗ lực cố gắng của Báo Đại đoàn kết và cảm ơn sự quan tâm, theo dõi, công tác cung 

cấp thông tin bài viết của đông đảo bạn đọc; đƣa ra một số đề nghị đối với Ban Biên 

tập cùng toàn thể cán bộ, phóng viên Báo Đại đoàn kết và các cấp Mặt trận đồng thời 

gửi lời chúc mừng năm mới cán bộ, phóng viên các thế hệ của Báo, quý bạn đọc và 

nhân dân cả nƣớc. 

                                               Báo Đại Đoàn kết, số 01 ngày 01-01-2012 

 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đề ra chƣơng trình phối hợp và 

thống nhất hành động năm 2012 

Chƣơng trình phối hợp và thống nhất hành động của UBTWMTTQVN năm 

2012 tập trung vào một số nội dung: Tuyên truyền, động viên nhân dân và đa dạng hóa 

các hình thức tập hợp, củng cố, tăng cƣờng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy 

sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Động viên nhân 

dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động thực hiện thắng lợi các nhiệm 

vụ phát triển kinh tế -xã hội; Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức, động viên 

nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nƣớc; Mở rộng hoạt động đối ngoại 

nhân dân, tăng cƣờng đoàn kết quốc tế; Tăng cƣờng tổ chức, tiếp tục đổi mới nội dung 

và phƣơng thức hoạt động. 

                                              Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 2-2012 

  

Ngày 06-01-2012: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam làm việc với Thủ 

tƣớng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. 

 Thủ tƣớng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm chủ trì buổi làm việc của Chính phủ và Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam. Cùng dự buổi làm việc có Phó Thủ tƣớng Nguyễn Thiện 

Nhân; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Vũ Trọng Kim, các Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm 

các Hội đồng tƣ vấn của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các tổ chức 

chính trị - xã hội; đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội 

vụ, Kế hoạch và Đầu tƣ, Tài chính, Ngoại giao, Công Thƣơng, Xây dựng, Thông tin và 

Truyền thông, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Văn phòng 

Chính phủ. 
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Tại buổi làm việc, ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, báo cáo kết quả phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam năm 2011, nội dung phối hợp công tác năm 2012; 

đồng chí Vũ Đức Đam Bộ trƣởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp 

ý kiến các bộ, cơ quan về những đề xuất, kiến nghị của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam với Chính phủ. Thủ tƣớng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng kết luận hoan 

nghênh những kết quả đã đạt đƣợc trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ của 

Chính phủ và Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam trong năm 2011 và cho ý kiến về 

những đề nghị của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

                                                 Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 2-2012 

 

Ngày 07-01-2012: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phối hợp với Văn 

phòng Chủ tich nƣớc tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp công 

tác.  

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Văn phòng Chủ tich 

nƣớc tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp công tác tại Phủ Chủ tịch. 

Chủ tịch nƣớc Trƣơng Tấn Sang, Chủ tịch Huỳnh Đảm tham dự và chỉ đạo hội nghị. 

Tại Hội nghị, ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Phó Chỉ tịch kiêm 

Tổng thƣ ký UBTWMTTQVN đã báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp năm 

2011 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012. 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nƣớc Trƣơng Tấn Sang đánh giá cao những kết 

quả đạt đƣợc trong công tác phối hợp giữ hai bên, góp phần vào thành công của Đại 

học XI của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kì 

2011-2016 và những thành tựu chung của đát nƣớc. 

                                           Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 2-2012 

 

Ngày 11-12-01-2011: Hội nghị Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam lần 

thứ 4 (Khóa VII) 

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch nƣớc Trƣơng Tấn Sang, Trƣởng Ban Dân vận 

Trung ƣơng Hà Thị Khiết và hơn 400 đại biểu đến từ các tỉnh trong cả nƣớc. Phát biểu 

khai mạc tại hội nghị, Chủ tịch Huỳnh Đảm khẳng định sự đóng góp của MTTQ và các 

tổ chức thành viên vào các hoạt động chung của đất nƣớc và nhấn mạnh một số hoạt 

động tiêu biểu trong năm 2011. Đồng chí Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ 

ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2011. Phát biểu 

chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nƣớc Trƣơng Tấn Sang đánh giá cao kết quả hoạt động của 

MTTQ các cấp trong năm 2011 đồng thời đƣa ra một số đề nghị đối với Mặt trận. 

Trong hai ngày làm việc, Hội nghị đã tập trung thảo luận dự thảo Báo cáo kết quả công 
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tác Mặt trận năm 2011 và chƣơng trình phối hợp thống nhất hành động năm 2012 đồng 

thời thống nhất một số Nghị quyết quan trọng. 

                                     Báo Đại Đoàn kết, số 12+13 ngày 12-13-01-2012 

 

Ngày 31-01-2012: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn việc 

học tập chuyên đề tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012. 

Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam có văn bản số 47 hƣớng 

dẫnviệc học tập chuyên đề tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh  

Thông qua hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên các cấp để tuyên truyền 

rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân các nội dung liên quan đến “Học tập tấm gƣơng 

đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tƣ, làm 

ngƣời công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tƣ trong sáng, cuộc sống riêng 

giản dị”. Ban Thƣờng trực cũng đƣa ra một số phƣơng thức học tập, tuyên truyền bao 

gồm: Học tập chuyên đề trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, tổ 

chức nghiên cứu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

                                             Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 2-2012 

 

Ngày 01-02-2012: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn Công 

tác tham gia xây dựng chính quyền của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ƣơng năm 2012 

Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam có văn bản số 48 hƣớng 

dẫn công tác tham gia xây dựng chính quyền của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ƣơng với các nội dung sau: Tham gia xây dựng chính sách, 

pháp luật; Công tác giám sát; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Phối 

hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân; công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Tham gia tuyển 

chọn Thẩm phán Toà án nhân dân và Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân. 

                                             Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 2-2012 

 

Ngày 07-02-2012: Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm và Chủ 

tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Quy chế 

phối hợp công tác năm 2012. 

Ngày 07-02-2012: Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm và Chủ tịch 

Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Quy chế phối hợp 

công tác năm 2012 giữa Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam. 

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký UBTWMTTQ Việt Nam Vũ 

Trọng Kim báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quy chế Quy chế phối hợp 
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công tác năm 2011 và những nhiệm vụ trọng tâm chƣơng trình phối hợp công tác năm 

2012 giữa hai cơ quan.  

Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh và nêu ý nghĩa của 

kết quả phối hợp công tác giữa hai cơ quan. 

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm giao bộ phận thƣờng trực hai cơ quan tiếp thu và hoàn thiện Quy chế và 

chƣơng trình phối hợp công tác năm 2012. 

                                                     Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 2-2012 

  

Ngày 10-02-2012: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn công 

tác phong trào năm 2012. 

 Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam có văn bản số 50 hƣớng 

dẫn Ban Thƣờng trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện 

các nhiệm vụ trọng tâm công tác phong trào năm 2012 với các nội dung: Thực hiện 

nâng cao chất lƣợng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở 

khu dân cƣ”; Thực hiện nâng cao chất lƣợng cuộc vận động “Ngày vì ngƣời nghèo”; 

Thực hiện công tác cứu trợ; Phối hợp triển khai thực hiện các chƣơng trình, đề án gắn 

với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân 

cƣ”. Ban Thƣờng trực cũng đƣa ra các biện pháp tổ chức thực hiện cho Ban Thƣờng 

trực Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố những nội dung trên. 

                                                     Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 3-2012 

  

Ngày 14-02-2012: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn công 

tác đối ngoại nhân dân, vận động kiều bào, công tác kinh tế năm 2012. 

Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam có văn bản số 49 hƣớng 

dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng thực hiện một 

số nội dung về công tác đối ngoại nhân dân, vận động kiều bào, công tác kinh tế với 

các nội dung: 

Công tác đối ngoại nhân dân, vận động kiều bào: Phối hợp tổ chức quán triệt, 

phổ biến quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Chủ thị số 04-CT-TW, ngày 06-7-2011, 

nghị quyết số 36-NQ-TW ngày 26-3-2004 của Bộ Chính trị; Thống nhất sự lãnh đạo 

của cấp ủy đảng, quản lý của Nhà nƣớc về công tác đối ngoại nhân dân, tăng cƣờng 

quan hệ hữu nghị, hợp tác, giao lƣu với các tổ chức quốc tế, tổ chức nhân dân các 

nƣớc; Thực hiện đa dạng hóa các phƣơng thức vận động, hình thức tập hợp đoàn kết 

ngƣời Việt nam ở nƣớc ngoài; Chủ động xây dựng kế hoạch, kinh phí, cơ sở vật chất 

đảm bảo cho các hoạt động đối ngoại nhân dân hàng năm, phát triển đội ngũ cán bộ; 

các thành phố và tỉnh có chung đƣờng biên giới với Lào, Campuchia chủ động kế 

hoạch triển khai thực hiện các nội dung thảo thuận hợp tác. 
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Công tác kinh tế: giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về kinh tế để bổ 

sung, xây dựng chính sách thông thoáng; Tiếp tục thực hiện Chƣơng trình hành động 

thực hiện Nghị quyết 11-NQ-CP của Chính phủ; tuyên truyền vận động và thuyết phục 

các tầng lớp nhân dân hƣởng ứng cuộc vận động “Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dung hàng 

Việt Nam”; Đôn đốc các doanh nghiệp cam kết ủng hộ Qũy “Vì ngƣời nghèo”. 

                    Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 3-2012 

  

Ngày 18-02-2011: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Nguyễn Lam cùng đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba về 

thăm và làm việc tại Hải Phòng 

 Tại buổi tiếp, Bí thƣ Thành uỷ Hải Phòng Nguyễn Văn Thành gửi lời chúc 

mừng tới ông Carlos Rafeal Miranda Martinez, Chủ tịch – Trƣởng đoàn cao Ủy ban 

Bảo vệ Cách mạng Cuba và các thành viên đòng thời giới thiệu, thông báo một số nét 

chính về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố. Ngay sau buổi tiếp, Đoàn làm việc 

với Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng. Ông Nguyễn Đình Then, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

TP Hải Phòng thông báo tình hình hoạt động và nhấn mạnh một số đóng góp của 

MTTQ thành phố trong thời gian vừa qua đồng thời đƣa ra một số thách thức đối với 

hoạt động MTTQ thành phố. Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba 

đã tới thăm Cảng Hải Phòng – một trong những đơn vị đầu tàu của thành phồ Cảng. 

                                                         Báo Đại Đoàn kết, số 50 ngày 19-2-2012 

 

Ngày 20-02-2011: Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại 

biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba 

Ông Dƣơng Quan Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh và các vị trong Ban Thƣờng trực đã 

tiếp đoàn. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về tình hình hoạt động của Ủy ban 

MTTQ thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba. Đồng thời, hai 

bên cùng trao đổi kinh nghiệm trong việc củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết giữa hai 

dân tộc Việt Nam và Cuba. Sau buổi tiếp, đoàn đã đi thăm Hội trƣờng Thống Nhất, khu 

Công nghệ cao Quận 9, khu di tích Địa đạo Củ Chi và một số địa điểm du lịch khác. 

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 52 ngày 21-2-2012                 

 

Ngày 22-02-2012: Hội đồng tƣ vấn về Dân chủ và Pháp luật (Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam) tổ chức thảo luận, góp ý kiến cho Dự thảo Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Luật sƣ  

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha chủ trì 

thảo luận. Tại buổi thảo luận, các đại biểu tham dự phát biểu cho ý kiến về các vấn đề 

nhƣ: Chất lƣợng đào tạo luật sƣ; rà soát các tiêu chuẩn chức danh để quy định các 
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trƣờng hợp đƣợc miễn đào tạo và tập sự hành nghề luật sƣ; đạo đức nghề nghiệp. Kết 

luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha đánh giá cao những đóng góp của 

các vị trong Hội đồng tƣ vấn về Dân chủ và Pháp luật và khẳng định sẽ tổng hợp các ý 

kiến trình Bộ Tƣ pháp xem xét. 

                                           Báo Đại Đoàn kết, số 54 ngày 23-2-2012 

 

Ngày 27-02-2012: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn công 

tác dân tộc, tôn giáo cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố năm 2012 

Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam có văn bản số 51 hƣớng 

dẫn công tác dân tộc, tôn giáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố năm 2012. 

Về công tác dân tộc: Vận động đồng bào các dân tộc hƣởng ứng cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ” và “Ngày vì ngƣời nghèo”; 

Phối hợp thực hiện Chỉ thị số 06-2008-CT-TTg của Thủ tƣớng Chinhsa phủ; Phối hợp 

giúp đỡ tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc thiểu số tổ chức tốt những này lễ hội 

truyền thống và ngày hội văn hóa các dân tộc; Kiện toàn bộ máy tổ chức và cán bộ; Năm 

bắt, tập hợp tâm tƣ, nguyện vọng của đồng bào. 

Về công tác tôn giáo: Tiếp tục thực hiện Kết luận số 57-KL-TW ngày 03-11-2009 

của Bộ Chính trị khóa X; Phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phƣơng quan tâm, 

hƣớng dẫn , tạo điều kiện cho tổ chức, chức sắc tổ chức các ngày lễ của tôn giáo; Tăng 

cƣờng công tác tuyên truyền bảo vệ biển đảo; Giúp đỡ Ban Trị sự, thành hội Phật giáo tổ 

chức Đại hội đại biểu Phật giáo các cấp; giúp đỡ Ủy ban Đoàn kết Công giáo của địa 

phƣơng triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2012; Vận động, hƣớng dẫn các tổ 

chức triển khai thực hiện các cuộc vận động lớn; Có kế hoạch triển khai thành lập Hội 

đồng tƣ vấn về tôn giáo; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác tôn giáo. 

                                                     Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 3-2012 

  

Ngày 01-3-2012: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tiếp Đại sứ Thụy Sỹ 

 Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm tiếp ông Andrej 

Motyl, Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, chào mừng và hoan nghênh Ngài 

đại sứ đến thăm Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam khẳng định mối quan hệ hợp 

tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Thụy Sỹ đồng thời ghi nhận những đóng góp của Ngài 

Đại sứ. Ông Andrej Motyl cảm ơn sự đón tiếp của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam và đề cao sự phát triển của Việt Nam. Ngày đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hơn nữa 

trong việc thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nƣớc. Chủ tịch Huỳnh Đảm cũng 

khẳng định Việt Nam sẽ giúp đỡ hết sức để Ngài đại sứ hoàn thành nhiệm vụ. 

                                               Báo Đại Đoàn kết, số 62 ngày 02-3-2012 
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 Ngày 06-3-2012: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Nguyễn Lam tiếp đoàn kiều bào Mỹ 

Tại buổi tiếp, ông Lê Văn Duyên, Trƣởng đoàn kiều bào Mỹ bày tỏ mong muốn 

đƣợc MTTQ tạo điều kiện giúp đỡ những kiều bào hƣớng về đất nƣớc qua các hoạt 

động từ thiện, nhân đạo. mở các dự án giúp đỡ ngƣời tàn tật, đầu tƣ về văn hoá, giáo 

dục…Sau khi lắng nghe tâm tƣ của kiều bào, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Nguyễn Lam cảm ơn những đóng góp của bà con kiều bào và bày tỏ một số 

mong muốn đối với bà con kiều bào trong thời gian tới. 

                                              Báo Đại Đoàn kết, số 67 ngày 07-3-2012 

  

Ngày 09-3-2012: Ban Thƣờng trựcỦy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

hƣớng dẫn sơ kết thực hiện Kết luận số 26-KL-TW ngày 08-12-2009 của Bộ 

Chính trị “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phƣơng thức hoạt động của MTTQ Việt 

Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”. 

 Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành Hƣớng dẫn số 

52 về sơ kết thực hiện Kết luận số 26-KL-TW ngày 08-12-2009 của Bộ Chính trị “Về 

tiếp tục đổi mới nội dung, phƣơng thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn 

thể chính trị - xã hội” với những nội dung sau: 

 Đánh giá công tác triển khai, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 62 của các cấp Mặt 

trận trong thời gian qua (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) 

 Đánh giá kết quả đạt đƣợc, những đổi mới về nội dung, phƣơng thức hoạt động 

theo 06 nhiệm vụ của Kết luận số 62. 

                                                       Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 4-2012 

  

Ngày 10-4-2012: Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

và Ban Tuyên giáo Trung ƣơng tổ chức hội nghị triển khai phối hợp công tác giai 

đoạn 2012-2014). 

 Hội nghị đã tập trung kiểm điểm điểm việc thực hiện công tác phối hợp giữa Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Ban Tuyên giáo Trung ƣơng theo Thông báo số 

2696-TB-TTVH ngày 22-4-2003; thảo luận, thông qua Chƣơng trình phối hợp công tác 

giai đoạn 2012-2014) 

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Kim, Phó Chỉ tịch kiêm Tổng thƣ ký 

UBTWWMTTQVN đánh giá cao kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa hai 

beentrong thời gian qua.  

 Tại Hội nghị, ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký 

UBTWMTTQVN và ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó trƣởng ban Thƣờng trực Ban Tuyên 

giáo Trung ƣơng đã ký Chƣơng trình phối hợp công tác giữa hai bên. 

Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 4-2012 
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 Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tổng 

kết 10 năm thi hành Luật Mặt trận Tô quốc Việt Nam và 5 năm thực hiện Nghị 

quyết liên tịch số 05-2006-NQLT-CP-UBTWMTTQVN 

 Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Mặt trận Tô quốc Việt 

Nam và 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 05 về việc ban hành Quy chế “MTTQ 

Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cƣ”; báo cáo tham luận của 

Ủy ban Mặt trận và Sở Nội vụ một số tỉnh, thành phố. 

 Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tƣớng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc thi 

hành Luật MTTQ hơn 10 năm qua và khẳng định vai trò của MTTW trong công tác 

tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở cơ sở. 

 Tại Hội nghị, một số tập thể đã đƣợc trao tặng Bằng khen của Thủ tƣớng Chính 

phủ, Bằng khen của UBTWMTTQVN, bằng khen của Bộ Nội vụ. 

Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 4-2012 

 

Ngày 20-3-2012: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn Mặt 

trận Tổ quốc các cấp phối hợp triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội 

phạm, ma túy, mại dâm, HIV-AIDS và phòng, chống mua bán ngƣời năm 2012 

Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 58 

hƣớng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, 

mại dâm, HIV-AIDS và phòng, chống mua bán ngƣời năm 2012 nhƣ sau: 

Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động phối hợp thực hiện các chƣơng trình: 

Chƣơng trìnhphòng, chống tội phạm; Chƣơng trình phòng, chống ma túy; Chƣơng 

trình phòng, chống, HIV-AIDS; Chƣơng trình phòng, chống mại dâm; Chƣơng trình 

phòng chống mua bán ngƣời.  

Các biện pháp thực hiện bao gồm: Xây dựng kế hoạch và hƣớng dẫn triển khai 

thực hiện; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động; Xây duwnfngj cá mô hình 

điển hình về phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV-AIDS và phòng, chống 

mua bán ngƣời; Phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham 

gia kamf công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, HIV-AIDS và phòng, 

chống mua bán ngƣời ở cơ sở; Tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện 

các chƣơng trình. 

                                     Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 5-2012 

 

Ngày 12-4-2012: Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức Hội thảo “Nâng cao 

chất lƣợng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cƣ” 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh tham dự hội 

thảo. Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã tham luận, trao đổi một số nội dung về: Sự 

thống nhất mô hình các khu dân cƣ và khắc phục các điểm yếu kinh phí với các ban 
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công tác Mặt trận trong đó có ý kiến phát biểu của các đồng chí: Ông Đoàn Vũ Dũng, Phó 

Chủ tịch MTTQ huyện Thanh Trì; ông Nguyễn Văn Núi, Phó Chủ tịch MTTQ huyện Mỹ 

Đức; ông Nguyễn Văn Hậu, Trƣởng ban công tác Mặt trận thôn Xuân Đồng, xã Tân Minh, 

huyện Sóc Sơn; ông Nguyễn Công Chất, Chủ tịch MTTQ phƣờng Phạm Đình Hổ, quận 

Hai Bà Trƣng và  ông Đào Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội. 

                                          Báo Đại Đoàn kết, số 104 ngày 13-4-2012 

 

Ngày 12-4-2012: Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

ký kết Chƣơng trình phối hợp công tác với Ban Tuyên giáo Trung ƣơng (giai 

đoạn 2012-2014). 

Ngày 12-4-2012, Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và 

Ban Tuyên giáo Trung ƣơng ký văn bản số 08-CT-BTGTW-MTTW về Chƣơng trình 

phối hợp công tác giai đoạn 2012-2014). Trong Chƣơng trình đã đƣợc ký kết này có 

nêu lên mục đích, yêu cầu cũng nhƣ các nội dung phối hợp công tác cụ thể giai đoạn 

2012-2014). Đồng thời trong Chƣơng trình đã cụ thể hóa kế hoạch thực hiện hàng năm 

từ 2012 đến 2014; nhiệm vụ phối hơp của mỗi cơ quan và việc tổ chức thực hiện 

Chƣơng trình trên. 

                                             Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 4-2012 

 

Ngày 17-4-2012: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc 

ký kết Chƣơng trình phối hợp công tác giai đoạn 2012 – 2016 

Ngày 17-4-2012, Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Ủy 

ban Dân tộc tiến hành ký kết Chƣơng trình phối hợp công tác giai đoạn 2012 – 2016. 

Tham dự có Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ 

Trọng Kim và Bộ trƣởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử.Nội dung cụ thể 

cảu chƣơng trình phối hợp nhƣ sau: Phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào các dân 

tộc thực hiện chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc về 

công tác dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Phối hợp tổ chức các cuộc 

vận động, phong trào yêu nƣớc; Phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình dân 

tộc và công tác dân tộc; Phối hợp giữa hai cơ quan trong công tác đào tạo, tập huấn, bồi 

dƣỡng cán bộ làm công tác dân tộc; Phối hợp thực hiện chính sách và công tác vận 

động, phát huy vai trò của ngƣời có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Phối hợp tăng cƣờng hoạt động đối ngoại nhân 

dân về công tác dân tộc với các nƣớc; Phối hợp hƣớng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá 

kết quả việc thực hiện các chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nƣớc về công tác dân tộc ở các địa phƣơng. Hai bên cũng đã thống nhất việc tổ 

chức thực những nội dung phối hợp công tác trên.  

                                            Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 6-2012 
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Ngày 18-4-2012: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tiếp đoàn Chính hiệp Trung Quốc 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm tiếp đoàn Chính 

hiệp Trung Quốc do ông Lệ Vô Úy, Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc làm trƣởng 

đoàn nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi tiếp, Phó 

Chủ tịch Chính hiệp Lệ Vô Úy bày tỏ niền vui mừng đƣợc đến thăm Việt Nam và 

mong muốn tình hữu nghị hai nƣớc thời gian tới đƣợc tiếp tục tăng cƣờng. Chủ tịch 

Huỳnh Đảm hoan nghênh Phó Chủ tịch Chính hiệp Lệ Vô Úy sang thăm và làm việc 

tại Việt Nam và nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa MTTQ Việt Nam và 

Chính hiệp Trung Quốc đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ và hiệu quả 

trong thời gian tiếp theo.  

                                                 Báo Đại Đoàn kết số 110 ngày 19-4-2012 

 

Ngày 03-5-2012: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đề ra Kế hoạch tiếp 

tục triển khai "Sáng kiến lãnh đạo Phật giáo" tham gia phòng, chống HIV-AIDS 

Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 26, 

đề ra Kế hoạch tiếp tục triển khai "Sáng kiến lãnh đạo Phật giáo" tham gia phòng, 

chống HIV-AIDS ở các tỉnh, thành phố có đông Phật giáo trong cả nƣớc để tiếp tục 

phát huy vai trò của Phật giáo Việt Nam trong việc tham gia phòng, chống HIV-AIDS. 

Kế hoạch đã đƣa ra những mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và các giải pháp cụ thể: 

Giải pháp về xã hội: Xây dựng một môi trƣờng có tính hỗ trợ; Phát huy vai trò 

của các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc tham gia tuyên truyền; Huy động 

và hỗ trợ các giải pháp ứng phó với HIV-AIDS tại cộng đồng; Nâng cao năng lực cho 

các gia đình 

Giải pháp về kỹ thuật: Đảm bảo tiếp cận với những dịch vụ thiết yếu; Phối hợp 

nghiên cứu, xây dựng và ban hành các quy định và hƣớng dẫn; Xây dựng, hƣớng dẫn 

và phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dƣỡng 

Giải pháp về nâng cao năng lực quản lý và tăng cƣờng nguồn lực: Nâng cao chất 

lƣợng các hoạt động tƣ vấn, chăm sóc; Xây dựng, bồi dƣỡng kỹ năng lập kế hoạch, 

giám sát và đánh giá; Đẩy mạnh công tác vận động xã hội, tăng cƣờng nguồn lực từ các 

chƣơng trình, dự án của Chính phủ. 

                                            Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 7-2012 

 

Từ ngày 09 đến ngày 14-5-2012: Đoàn cấp cao Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam thăm và làm việc tại CHDCND Lào 

Chiều 09-5-2012 tại trụ sở Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc, 

đồng chí Phăn – đuông-chit Vông-sả, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Chủ tịCh Ủy ban 
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Trung ƣơng Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc đã tiếp đoàn đại điểu cấp cao Uỷ ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam do ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch dẫn đầu.  

Đồng chí Phăn – đuông-chit Vông-sả hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của 

Đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm 

sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa Đảng, Nhà 

nƣớc và nhân dân hai nƣớc Việt Nam-Lào nói chung cũng nhƣ sự hợp tác giữa hai Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc nói riêng. 

Ông Lê Bá Trình cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của các bạn Lào, chuyển lời 

thăm của Chủ tịch UBTWMTTQVN Huỳnh Đảm tới đồng chí Phăn – đuông-chit 

Vông-sả và thông báo dự kiến chƣơng trình làm việc trong thời gian công tác với một 

số chƣơng trình: Chƣơng trình tổ chức Hội nghị đƣờng biên giới Hòa Bình; mở lớp tập 

huấn cho các bộ Mặt trận Lào.  

Trong chuyến thăm này, ngày 10-10-2012, Phó Chủ tịch TWMTTQVN Lê Bá 

Trình và đồng chí Bua-Von On – chăn-hỏm, Phó Chủ tịch UBTW Mặt trận Lào xây 

dựng đất nƣớc đã chủ trì Hội nghị trao đổi công tác Mặt trận của MTTQ Việt Nam với 

cán bộ lãnh đạo Mặt trận và các bộ, ban, ngành ở Trung ƣơng của nƣớc Công hòa Dân 

chủ Nhân dân Lào. 

Trong chƣơng trình công tác, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam đến thăm và làm việc tại Đại sự quán Việt Nam tại Lào; thăm và phỏng vấn 

– ghi hình đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ Trƣởng Bộ giáo dục – Chủ tịch Hội hữu 

nghị Lào – Việt Nam; đến thăm hỏi và phỏng vấn-ghi hình các đồng chí cán bộ lão 

thành, lãnh đạo Mặt trận Lào đã nghỉ hƣu; đến thăm và ghi hình một số di tích lịch sử, 

văn hóa…. 

                                        Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 6-2012 

 

Ngày 18-5-2012: Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

phát động đợt cao điểm toàn dân thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa hƣớng 

tới kỷ niệm 65 năm ngày thƣơng binh – liệt sĩ 

 Ngày 18-5-2012, Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ phát động 

đợt cao điểm toàn dân thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” từ ngày 19-5-2012 đến 

ngày 27-7-2012, hƣớng tới kỷ niệm 65 năm ngày Thƣơng binh - Liệt sĩ (27-7-1947-27-

7-2012). 

 Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc, Phó Thủ tƣớng Chính phủ Nguyễn Thiện 

Nhân gửi tới các Mẹ Việt Nam anh hung, các thƣơng binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ 

và gia đình có công với nƣớc lòng biết ơn sâu sắc. Phó Thủ tƣớng cũng đề nghị các 

cấp, các ngành chăm lo, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống của thƣơng binh, 

bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình có công. 
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 Phát biểu buổi lễ, Chủ tịch Huỳnh Đảm đã nêu lên ý nghĩa của ngày Thƣơng 

binh - Liệt sĩ và gửi lòng biết ơn sâu sắc, những tình cảm sâu nặng và lời thăm hỏi ân 

cần nhất đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lƣợng vũ trang, các thƣơng 

binh, bệnh binh, các thân nhân liệt sỹ, các gia đình có công với nƣớc. 

Cũng trong buổi lễ, Chủ tịch Huỳnh Đảm thông báo quyết định phát động đợt 

cao điểm toàn dân thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của Đoàn Chủ tịch UBTW 

MTTQ Việt Nam và đƣa ra một số nội dung trọng tâm của đợt phát động này.  

                                                   Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 6-2012 

  

Ngày 18-5-2012: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn Công tác 

tuyên truyền biển đảo năm 2012 trong hệ thống Mặt trận 

Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 

63 hƣớng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2012 trong hệ thống Mặt trận 

nhƣ sau: 

Thông qua hệ thống Mặt trận tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân 

dân về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam; tuyên truyền, 

phổ biến những kiến thức cơ bản về các văn bản pháp luật về biển, đảo của Nhà 

nƣớc ta; công ƣớc của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; Tuyên bố về Cách 

ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và Bộ quy tắc ứng xử mang tính pháp lý 

của các bên ở Biển Đông (COC); Tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế 

biển, đảo của các địa phƣơng, các ngành trong cả nƣớc; vai trò của các thành phần 

kinh tế trong việc tham gia tích cực vào phát triển kinh tế biển; những thành tựu 

hợp tác quốc tế về biển. Tuyên truyền các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong 

phát triển kinh tế, an sinh - xã hội, đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ 

quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc; Tuyên truyền phổ biến những kiến thức về 

tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, về thông tin và dự báo thời tiết, về phòng chống thảm 

họa thiên tai, biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng; Tuyên truyền đấu tranh chống các 

hành vi và hoạt động sai trái, tiêu cực trên biển, đảo; Cực lực phản đối các hành 

động vi phạm chủ quyền biển, đảo của Quốc gia từ các thế lực bên ngoài, phản bác 

các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, lực lƣợng cơ hội xuyên tạc quan điểm 

của Đảng và Nhà nƣớc ta trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền 

biển, đảo của Việt Nam; Tuyên truyền về chính sách khuyến khích nhân dân ra định 

cƣ, sinh sống ổn định lâu dài trên đảo, làm ăn dài ngày trên biển; Tuyên truyền nâng 

cao trách nhiệm, tình cảm của mọi tầng lớp nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ và 

nhân dân đang ngày đêm làm nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển 

đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

                                          Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 6-2012 
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Ngày 18-5-2012: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn tuyên 

truyền kết quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam – Trung 

Quốc, Việt Nam – Camphuchia và công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc 

giới Việt Nam – Lào năm 2012 

Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 64 

hƣớng dẫn tuyên truyền kết quả công tác phân giới, cắm môc biên giới đất liền Việt 

Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Camphuchia và công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống 

mốc quốc giới Việt Nam – Lào năm 2012 

Hệ thống Mặt trận Căn cứ vào tình hình triển khai thực hiện công tác phân 

giới, cắm mốc của từng địa phƣơng (đặc biệt đối với các tỉnh, thành có đƣờng biên 

giới) để xác định nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp. gắn với việc vận 

động nhân dân thực hiện tốt Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa ở khu dân cƣ", các phong trào thi đua yêu nƣớc do Mặt trận phát động. Chú 

trọng phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ƣơng và địa phƣơng tổ 

chức tuyên truyền trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng; tổ chức tốt các hoạt 

động tuyên truyền, giao lƣu, kết nghĩa tặng quà cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ 

ở các đồn biên phòng, vành đai biên giới. Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, 

thành phố có chung đƣờng biên giới với các nƣớc bạn xây dựng kế hoạch cụ thể về 

công tác tuyên truyền; kết quả thực hiện phân giới, cắm mốc biên giới đất liền. 

                                      Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 6-2012 

 

Ngày 23-5-2012: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tiếp Đoàn Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm tiếp Đoàn Ủy 

ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nambang Tây Bengal do ông Geetesh Sharma làm 

trƣởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, ông Geetesh 

Sharma bày tỏ sự vui mừng đƣợc đến thăm Việt Nam và cảm ơn Chủ tịch Huỳnh 

Đảm dành thời gian tiếp đoàn đồng thời nhấn mạnh các hoạt động của Ủy ban Đoàn 

kết Ấn Độbang Tây Bengal thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam. 

Chủ tịch Huỳnh Đảm nhấn mạnh tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nƣớc đồng thời 

cảm ơn sự ủng hộ của nhân dân Ấn Độ giành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc 

đấu tranh giành độc lập, xây dựng đất nƣớc. 

                                                    Báo Đại Đoàn kết, số 145 ngày 24-5-2012 
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Ngày 25-5-2012: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị 

triển khai công tác chỉ đạo điểm MTTQ tham gia công tác đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông, phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV-AIDS tại các tỉnh 

phía Nam 

Hội nghị diễn ra tại Đồng Tháp với sự tham gia của 16 tỉnh, thành phố phía 

Nam. Bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam chủ trì hội 

nghị. Tại hội nghị, các đại biểu các tỉnh, thành phố tham dự đƣợc hƣớng dẫn công tác 

chỉ đạo điểm để mỗi tỉnh chọn một xã để triển khai chỉ đạo điểm. Phó Chủ tịch Hà Thị 

Liên nhấn mạnh một số điểm cần lƣu ý cho MTTQ các tỉnh, quận, huyện, thị thành 

                                           Báo Đại Đoàn kết, số 147 ngày 26-5-2012 

 

Ngày 30-5 đến 01-6-2012: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức 

Hội thảo tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động thực hiện bảo vệ môi trƣờng, 

phòng ngừa và ứng phó với biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng 

Hội thảo đƣợc tổ chức tại thị xã Sầm Sơn Thanh Hoá.Tham dự hội thảo có các 

đại biểu của 17 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa. Phó Chủ tịch 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình chủ trì hội thảo. Tại hội thảo, các 

đại biểu tham dự tập trung thảo luận một số vấn đề cấp bách hiện nay nhƣ: thực trạng 

nhận thức và hành động về phòng ngừa và ứng phó với biến đổi khí hậu, nƣớc biển 

dâng; chia se kinh nghiệm về những giải pháp tuyên truyền, vận động nâng cao nhận 

thức của ngƣời dân về bảo vệ môi trƣờng để ứng phó với những ảnh hƣởng tiêu cực 

của biến đổi khí hậu. Phó Chủ tịch Lê Bá Trình phát biểu về thực trạng nhận thức của 

xã hội đối với vấn đề biến đổi khí hậu và đƣa ra một số lƣu ý đối với cán bộ mặt trận 

các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của ngƣời dânphòng 

ngừa và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

                                                    Báo Đại Đoàn kết, số 152 ngày 31-5-2012 

 

Ngày 01-6-2012: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng thống nhất chƣơng trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh 

vực tài nguyên và môi trƣờng giai đoạn 2012 – 2016 

 Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng ban hành văn bản số 20 thống nhất Chƣơng trình phối hợp thực hiện nhiệm 

vụ trên lĩnh vực tài nguyên và môi trƣờng giai đoạn 2012 – 2016 với những nội dung 

nhƣ sau:Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thứcvề quản lý, sử dụng tài nguyên 

thiên nhiên hợp lý và bảo vệ môi trƣờng, ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ 

mới; Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình cộng đồng dân cƣ bảo vệ 

môi trƣờng; xây dựng mới các mô hình khu dân cƣ phòng ngừa và ứng phó với biến 

đổi khí hậu, nƣớc biển dâng, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, khoáng sản, 
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nƣớc, rừng, biển đảo...; bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học; Vận động nhân dân 

phát huy quyền làm chủ, tích cực, tự giác tham gia xây dựng và thực hiện các quy 

ƣớc, hƣơng ƣớc của cộng đồng dân cƣ hƣớng vào công tác bảo vệ môi trƣờng, ứng 

phó với biến đổi khí hậu; Tăng cƣờng phát động các phong trào tự quản, giám sát 

của nhân dân, giải quyết kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn, xung đột lợi ích trong 

sử dụng tài nguyên; Biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn, bồi dƣỡng nâng cao nhận 

thức và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phƣơng pháp phối hợp. Ban Thƣờng trực 

Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đã phân 

công trách nhiệm thực hiện cụ thể và việc tổ chức thực hiện cho từng cơ quan để 

thực hiện những nội dung trên 

Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 6-2012 

  

Ngày 01-6-2012: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm thăm và làm việc với Hội Bảo trợ Ngƣời tàn tật và trẻ em mồ côi Việt 

Nam 

 Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Liêu, Chủ tịch Hội Bảo trợ Ngƣời tàn 

tật và trẻ em mồ côi Việt Nam báo cáo những thành tích nổi bật của Hội trong hơn 

20 năm hình thành và phát triển thông qua một số hoạt động thiết thực. Chủ tịch 

Huỳnh Đảm ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của Hội từ Trung ƣơng xuống 

địa phƣơng cơ sở đồng thời bày tỏ mong muốn đối với Hội. 

                                               Báo Đại Đoàn kết, số 154 ngày 02-6-2012 

 

Ngày 04-6-2012: Đoàn cán bộ tỉnh Cao Bằng thăm và làm việc với Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

 Đoàn cán bộ tỉnh Cao Bằng do Phó Bí thƣ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 

Hoàng Anh dẫn đầu đến thăm và làm việc với Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm tiếp đoàn. Tại 

buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Anh báo cáo tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh và 

kết quả thực hiện cuộc vận động ủng hộ Qũy “Vì ngƣời nghèo” đồng thời cũng nêu 

lên một số hạn chế, khó khăn của tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Huỳnh 

Đảm hoan nghênh những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Mặt trận tỉnh Cao 

Bằng đồng thời đƣa ra một số hạn chế và đề nghị cho tỉnh 

                                                    Báo Đại Đoàn kết, số 157 ngày 05-6-2012 
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Ngày 08-6-2012: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị 

triển khai công tác chỉ đạo điểm MTTQ tham gia công tác đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông, phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV-AIDS khu vực phía 

Bắc 

Hội nghị diễn ra tại Quảng Ninh với sự tham gia của 10 tỉnh, thành phố phía 

Bắc Bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam chủ trì hội 

nghị. Tại hội nghị, đại diện nhiều tỉnh, thành đã nêu những mô hình thực hiện đƣợc 

trong công tác tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đƣa ra kiến nghị về vấn 

đề kinh phí. Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trình bày thực 

trạng và các biện phạm phòng chống phạm ma túy, mại dâm, HIV-AIDS tại tỉnh Quảng 

Ninh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hà Thị Liên đƣa ra một số lƣu ý trong công 

tác chỉ đạo điểm cho các địa phƣơng  

                                                Báo Đại Đoàn kết, số 161 ngày 09-6-2012 

 

Ngày 08-6-2012: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà 

Văn Núi tham dự và chúc mừng Lễ nhận tƣớc hiệu Hiệp sĩ Đại Thánh giá của anh 

Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh 

Lễ nhận tƣớc hiệu Hiệp sĩ Đại Thánh giá của anh Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh 

đƣợc tổ chức tại trung tâm hành hƣơng La Vang (Quảng Trị).Gioan Baotixita Lê Đức 

Thịnh là một giáo dân Công giáo Việt Nam đƣợc Tòa Thánh Vatican phong tƣớc phẩm 

Hiệp sĩ Đại Thánh giá, tƣớc phẩm cao nhất của Hiệp sĩ Dòng Thánh Grêgôriô Cả, 

thuộc Kỵ sĩ đoàn của Giáo hoàng. Ông là ngƣời Việt Nam đầu tiên và cũng là ngƣời 

châu Á đầu tiên đƣợc nhận tƣớc phẩm này kể từ khi đƣợc lập vào năm 1831. Phó Chủ 

tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà Văn Núi đánh giá cao những đóng góp 

của Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh đối với xã hội và Giáo hội.  

                                                Báo Đại Đoàn kết, số 161 ngày 09-6-2012 

 

Ngày 11-6-2012: Hội đồng tƣ vấn về Khoa học – Giáo dục của Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị góp ý vào dự án Luật Khoa học 

&Công nghệ (sửa đổi) 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình tham dự hội 

nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề nhƣ: thẩm quyền 

và trách nhiệm xác định nhiệm vụ KH&CN của nhà nƣớc 5 năm và hàng năm, vấn đề 

đổi mới cơ chế tài chính trong lĩnh vực KH&CN, vấn đề thành lập tổ chức nghiên cứu 

và phát triển công lập, vấn đề danh hiệu vinh dự do Nhà nƣớc phong tặng cho các cá 

nhân hoạt động KH&CN. Sau các ý kiến trao đổi thảo luận, Phó Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình ghi nhận và khẳng định sự thiết thực của 
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các ý kiến đóng góp tại hội nghị đồng thời cho biết Ban Thƣờng trực sẽ tổng hợp các ý 

kiến gửi Bộ Khoa học và Công nghệ  

                                               Báo Đại Đoàn kết, số 164 ngày 12-6-2012 

  

Ngày 11-6-2012: Hội nghị cấp cao thƣờng niên Quảng Nam – Sê Kông năm 

2012 

 Hội nghị đƣợc diễn ra tại Trung tâm hội nghị tỉnh Quảng Nam. Đoàn đại biểu 

cấp cao tỉnh Sê Kông gồm 55 thành viên do ông Khăm Phớt Bút đa Viêng – Uỷ viên 

Ban chấp hành TƢ Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thƣ, Tỉnh trƣởng làm trƣởng 

đoàn. Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Nam do ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung 

ƣơng Đảng, Bí thƣ Tỉnh ủy làm trƣởng đoàn. Tại hội nghị, lãnh đạo 2 tỉnh Sê Kông và 

Quảng Nam thông báo về tình hình kinh tế, xã hội và kết quả hợp tác Quảng Nam –Sê 

Kông sau hội nghị thƣờng niên năm 2011 và bàn phƣơng hƣớng hợp tác trong thời gian 

tới trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm nhƣ khai trƣơng cặp cửa phụ Tây 

Giang – Kà Lừm, hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở Khu kiểm soát liên hợp Đắc Tà Ooc và 

một số haotj động giao lƣu, hợp tác giữa các ngành, địa phƣơng 

                                                Báo Đại Đoàn kết, số 164 ngày 12-6-2012 

  

Ngày 14-6-2012: Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ ký kết thực hiện 

công tác phối hợp giữa UBMTTQ tỉnh với đại diện lãnh đạo một số đơn vị trong 

tỉnh 

 Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ ký kết thực hiện công tác phối hợp 

giữa UBMTTQ tỉnh với đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc, Sở Công Thƣơng, Sơ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, Sở Văn hóa và 

Du lịch, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng giai đoạn 2012-2015). 

Tại lễ ký kết, đại diện các sở, ngành liên quan tập trung thảo luận, phân tích, nêu rõ 

những hạn chế tồn tại trong công tác phối hợp của 5 đơn vị trong những năm qua đồng 

thời góp ý dự thảo quy chế phối hợp giữa các ngành, đơn vị trong thời gian tới. 

                                                    Báo Đại Đoàn kết, số 167 ngày 15-6-2012 

  

Ngày 25-6-2012: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tiếp đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc 

 Chiều 25-6, tại Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm tiếp đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc do ông 

Phanhdouangchit Vongsa, Uỷ viên Trung ƣơng Đảng, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng 

đất nƣớc làm trƣởng đoàn. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Huỳnh Đảm nhiệt liệt chào mừng 

đoàn cán bộ cấp cao Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc đến Huế tham dự hội nghị Quốc 

tế về xây dựng đƣờng biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam – Lào năm 2012. Chủ 
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tịch Phanhdouangchit Vongsa cảm ơn sự đoán tiếp của Chủ tịch Huỳnh Đảm và nhân 

dân Việt Nam. 

                                                           Báo Đại Đoàn kết, số 178 ngày 26-6-2012 

 

Ngày 26-6-2012: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Ủy ban Trung 

ƣơng Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc phối hợp tổ chức Hội nghị Quốc tế về xây 

dựng đƣờng biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam – Lào năm 2012 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm và Chủ tịch Mặt 

trận Lào xây dựng đất nƣớc Phanhdouangchit Vongsa chủ trì hội nghị.Tại Hội nghị, hai 

bên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và khẳng định:Việc phối hợp xây dựng đƣờng 

biên giới hoà bình, hữu nghị Việt Nam-Lào theo tinh thần Thông báo chung đã ký kết 

đạt đƣợc nhiều kết quả. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục 

trong thời gian tới. 

Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam và Uỷ ban Trung ƣơng Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc vui mừng khẳng định và 

tự hào về tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng và sự hợp tác toàn 

diện Việt Nam – Lào. Hai bên đã thống nhất phƣơng hƣớng, nhiệm vụ phối hợp xây 

dựng đƣờng biên giới hoà bình, hữu nghị Việt Nam - Lào (giai đoạn 2012-2014)), với 

các nội dung trọng tâm nhƣ sau: Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, quán triệt các chủ 

trƣơng, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nƣớc; những hiệp định, hiệp ƣớc và 

qui chế về biên giới, về việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn và xây dựng đƣờng 

biên giới hòa bình, hữu nghị giữa hai nƣớc; tăng cƣờng củng cố, xây dựng chính quyền 

cơ sở; quan tâm đặc biệt đến việc tạo sự ổn định khu dân cƣ, nâng cao nhận thức và 

trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong việc xây dựng đƣờng biên giới hòa bình, hữu 

nghị tại vùng biên giới; Vận động nhân dân hai bên vùng biên giới hết lòng giúp đỡ các 

lực lƣợng cắm mốc để thực hiện dự án xây dựng hệ thống mốc quốc giới Việt Nam- 

Lào.. 

Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 6-2012 

  

Ngày 28,29-6-2012: Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam lần thứ 9 (khóa VII) 

Ngày 28-6-2012, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam lần thứ 9 (khóa VII) nhằm đánh giá kết quả công tác Mặt trận 6 

tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012.Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm chủ trì hội nghị.Hội nghị diễn ra tại Hà Nội với sự 

tham gia của các vị trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam (Khoá 

VII), đại diện lãnh đạo một số cơ quan ở Trung ƣơng và các ban, đơn vị cơ quan Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam.  
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Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam nhấn mạnh kết quả và nỗ lực của Uỷ ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành 

viên trong việctriển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại 

hội VII MTTQ Việt Nam và thực hiện có hiệu quả Chƣơng trình phối hợp và thống 

nhất hành động do Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đề ra tại Hội nghị lần thứ 4 (tháng 

01-2012). Đồng chí Vũ Trọng Kim báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 

và nhiệm vụ công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2012. 

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến và thông qua dự thảo Báo cáo 

kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 

2012; dự thảo về những nội dung cơ bản về sửa đổi Luật MTTQ Việt Nam; về Chƣơng 

trình hành động của MTTQ Việt Nam tăng cƣờng tập hợp, đoàn kết ngƣời Việt Nam ở 

nƣớc ngoài trong tình hình mới; Báo cáo chủ trƣơng, tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ 

cáp cấp; Báo cáo về sự thay đổi nhân sự theo Điều lệ MTTQ. 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Huỳnh Đảm trân trọng cảm ơn, hoan 

nghênh và ghi nhận tiếp thu các ý kiến phát biểu của các vị tại Hội nghị. Hội nghị nhất 

trí thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam 

                                            Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 7-2012 

  

Ngày 28-6-2012: Hội nghị lần thứ VIII, Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang  

 Hội nghị tiến hành sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và đề ra Chƣơng 

trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2012. Tại hội nghị, ông Huỳnh 

Thế Năng, Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thƣờng trực UBND tỉnh 

thông qua tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 

tháng cuối năm. Các đại biểu tham dự tập trung thảo luận đóng góp ý kiến về những 

thuận lợi, khó khăn trong thời gian qua và đề xuất kiến nghị để hoạt động Mặt trận cơ 

sở đƣợc thuận lợi hơn. Ông Huỳnh Công Mƣớc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp 

thu và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sắp tới. 

                           Báo Đại Đoàn kết, số 181 ngày 29-6-2012 

 

Ngày 04-7-2012: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Hà Văn Núi tham 

dự Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo lần thứ 6 (nhiệm kỳ 2008-

2013) 

Tại hội nghị, linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban 

Đoàn kết Công giáo Việt Nam báo cáo sơ kết tình hình phong trào thi đua yêu nƣớc 

của đồng bào công giáo và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo 6 tháng đầu năm 

đồng thời đƣa ra chƣơng trình công tác trong 6 tháng cuối năm. Sau khi nghe báo cáo, 
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Phó Chủ tịch Hà Văn Núi giá cao những kết quả mà Ủy ban Đoàn kết Công giáo đã đạt 

đƣợc đồng thời đƣa một số lƣu y cho Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam 

                                              Báo Đại đoàn kết, số187 ngày 05-7-2012 

  

Ngày 06-7-2012, Đoàn đại biểu cấp cao UBTW MTTQ Việt Nam hội đàm 

với Đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Trung ƣơng Mặt trận Dân chủ Thống nhất Tổ 

quốc Triều Tiên 

Ngày 06-7-2012, tại trụ sở cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam đã diễn ra cuộc 

hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao UBTW MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Huỳnh Đảm 

làm Trƣởng đoàn và Đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Trung ƣơng Mặt trận Dân chủ 

Thống nhất Tổ quốc Triều Tiên do đồng chí Kim Wan Su, Tổng Thƣ ký Uỷ ban Trung 

ƣơng Mặt trận Dân chủ Thống nhất Tổ quốc Triều Tiên làm Trƣởng đoàn, nhân chuyến 

thăm hữu nghị Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Dân chủ Thống nhất Tổ 

quốc Triều Tiên (từ 04-09-7-2012). Trong cuộc hội đàm, hai bên đã thông tin cho nhau 

về tình hình kinh tế -xã hội của mỗi nƣớc và kết quả hoạt động của mỗi tổ chức Mặt 

trận đồng thời trao đổi và thống nhất các nội dung trọng tâm phối hợp hoạt động trong 

thời gian tới. 

                                           Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 7-2012 

 

Ngày 04-7-2012: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Đài Tiếng nói 

Việt Nam thống nhất Chƣơng trình phối hợp công tác giai đoạn 2012 – 2017 

  Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt 

Nam ban hành văn bản số 23, thống nhất Chƣơng trình phối hợp công tácgiai đoạn 

2012 – 2017 với những nội dung đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện các chủ trƣơng, 

đƣờng lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc về đại đoàn kết toàn dân tộc 

và vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới của cách mạng nƣớc ta đồng 

thời đƣa ra từng nhiệm vụ phối hợp cụ thể của mỗi bên. 

                                         Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 7-2012 

 

Ngày 11,12-7-2012: Hội nghị Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành 

phố năm 2012 

Hội nghị diễn ra tại TP Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk. Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

Việt Nam Huỳnh Đảm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban MTTQ Việt Nam Vũ 

Trọng Kim và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại hội 

nghị, , Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim báo 

cáo công tác 6 tháng đầu năm 2012;  các đại biểu thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm 

trong việc thực hiện chính sách đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân; những những 

tâm tƣ, nguyện vọng của ngƣời dân hiện nay, kể cả vấn đề dân tộc, tôn giáo và ngƣời 
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Việt Nam ở nƣớc ngoài; vai trò giám sát của mặt trận đối với quá trình tham gia xây 

dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thảo luận đề nghị sửa đổi Luật MTTQ Việt 

Nam.Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha phát biểu tiếp thu ý kiến 

của các đại biểu. Kết thúc hội nghị, Chủ tịch Huỳnh Đảm tổng kết, đánh giá cao những 

ý kiến tâm huyết tại hội nghị và nêu ý nghĩa của hội nghị này.  

       Báo Đại đoàn kết, số 194 ngày 12-7-2012 và số 195 ngày 13-7-2012 

 

Ngày 12-7-2012: Ban Chỉ đạo Trung ƣơng về tổ chức thực hiện Cuộc vận 

động "Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam" hƣớng dẫn sơ kết 3 năm 

thực hiện Thông báo Kết luận số 264 - TB-TW của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc 

vận động "Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam" 

Ban Chỉ đạo Trung ƣơng về tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Ngƣời Việt Nam 

ƣu tiên dùng hàng Việt Nam" ban hành văn bản số 68 hƣớng dẫn sơ kết 3 năm thực 

hiện Thông báo Kết luận số 264 - TB-TW của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động 

"Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam" trong đó nêu ra: 

Nội dung sơ kết cuộc vận động: Tình hình triển khai nghiên cứu, quán triệt và 

thực hiện Thông báo Kết luận số 264 - TB-TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ 

đạo, hƣớng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ƣơng Cuộc vận động, của cấp uỷ, chính quyền, 

Mặt trận và các đoàn thể các cấp; Kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động; Đánh 

giá tổng quát kết quả sau 3 năm thực hiện Cuộc vận động; Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ, 

giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động trong thời gian tiếp theo; Đề xuất, kiến 

nghị.Phƣơng thức, thời gian tiến hành,công tác thi đua khen thƣởng.và việc tổ chức 

thực hiện. 

                                             Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 8-2012 

 

Ngày 23 đến 25-7-2012: Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức Hội 

nghị tập huấn cán bộ Mặt trận các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng năm 

2012 

Hội nghị đƣợc tổ chức tại TP Đà Nẵng. Dự Hội nghị tập huấn có các đồng chí: 

Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Uỷ ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam; Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam, Trƣởng Ban Tổ chức Hội nghị tập huấn; Nguyễn Thanh Quang, Uỷ viên 

Ban Thƣờng vụ Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.Đà Nẵng và hơn 300 đại biểu là 

cán bộ Mặt trận các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. 

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình nêu rõ mục đích, yêu cầu và nội 

dung chƣơng trình Hội nghị tập huấn. Hội nghị tập trung nghiên cứu một số chuyên đề; 

các đại biểu trao đổi kinh nghiệm, thảo luận làm rõ thêm những vấn liên quan trực tiếp 
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đến công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay, đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải 

pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác Mặt trận trong thời gian tới. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đến dự và trực tiếp 

truyền đạt một số nội dung quan trọng về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và công 

tác Mặt trận. 

                                          Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 8-2012 

 

Ngày 23-7-2012: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin cùng đoàn đại biểu cấp cao Vƣơng 

quốc Campuchia  

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin những thành tựu mà Mặt trận 

Tổ quốc và nhân dân Việt Nam đã đạt đƣợc trong những năm qua và cảm ơn sự giúp 

đỡ của Đảng, Chính phủ, Mặt trận và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia trong 

sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nƣớc. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm phát biểu đánh giá cao vai trò hoạt động của Quốc hội cũng nhƣ Mặt trận 

Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia trong tiến trình phát triển đất nƣớc và khẳng 

định mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia đồng thời bày tỏ một số mong 

muốn đối với hệ thống Mặt trận của hai nƣớc trong thời gian tới. 

                                        Báo Đại đoàn kết, số 208 ngày 24-7-2012 

 

Ngày 26-7-2012: Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo quy 

chế phối hợp thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát đầu tƣ của công 

đồng trên địa bàn thành phố 

Tham dự hội thảo có đại diện các cơ quan, ban, ngành thành phố và đại diện 29 

quận huyện trên địa bàn. Tại hội thảo, ông Đào Văn Bình, Chủ tịch MTTQ thành phố 

đã báo cáo một số kết quả trong 6 năm triển khai thực hiện hoạt động giám sát đầu tƣ 

của công đồng. Các đại biểu tham dự thảo luận về nhứng khó khăn, vƣớng mắc trong 

quá trình triển khai thực hiện hiện hoạt động giám sát đầu tƣ của công đồng và đề xuất 

xây dựng quy chế cho hoạt động này. 

                                          Báo Đại đoàn kết, số 209 ngày 27-7-2012 

 

Ngày 26-7-2012: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị 

giao ban công tác dân tộc, tôn giáo giữa MTTQ và một số tổ chức thành viên cơ 

quan Trung ƣơng 6 tháng đầu năm 2012 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà Văn Núi chủ trì hội 

nghị. Tại hội nghị, ông Vƣơng Văn Nam, Trƣởng Ban Dân tộc và Tôn giáo Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam báo cáo một số hoạt động trong công tác dân tộc, tôn 

giáo giữa MTTQ và một số tổ chức thành viên trong đó nêu bật một số hoạt động giúp 
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đỡ đồng bào dân tộc và việc các tôn giáo tích cực tham gia các phòng trào của MTTQ 

đồng thời khẳng định sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền, mặt trận, đoàn thể 

đối với các hoạt động sinh hoạt tôn giáo của các tín đồ, chức sắc. Các đại biểu tham dự 

hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến cho MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc 

tuyên truyền, phổ biến nhận thức về chính sách dân tộc, tôn giáo và đẩy mạnh hoạt 

động phong trào thi đua yêu nƣơc trong vùng đồng bào dân tộc.Phó Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà Văn Núi phát biểu dánh giá cao công tác phôi hợp 

giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác dân tộc, tôn giáo đồng 

thời đƣa ra một số lƣu ý về chính sách lien quan đến công tác dân tộc, tôn giáo. 

                                           Báo Đại đoàn kết, số 209 ngày 27-7-2012 

 

Ngày 01-8-2012: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tiếp Điều phối viên của Liên Hợp Quốc 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm tiếp bà Pratibha 

Mehta, Điều phối viên của Liên Hợp Quốc kiêm trƣởng đại diện UNDP tại Việt Nám. 

Tại buổi tiếp, bà Pratibha Mehta bày tỏ cảm ơn đối với Chủ tịch Huỳnh Đảm đã dành 

thời gian tiếp bà đồng thời đánh giá cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc thực 

hiện các chƣơng trình xóa đói giảm nghèo của Liên Hợp Quốc đòng thời bày tỏ mong 

muốn hợp tác chặt chẽ với MTTQ Việt Nam trong một số lĩnh vực. Chủ tịch Huỳnh 

Đảm phát biểu cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ Liên Hợp Quốc trong thời gian qua  đồng 

thời bày tỏ một số mong muốn đối với Liên Hợp Quốc cũng nhƣ bàPratibha Mehta 

trong thời gian sắp tới 

                                       Báo Đại Đoàn kết, số 215 ngày 02-8-2012 

 

Ngày 03-8-2012: Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban soạn thảo, tổ 

biên tập dự án Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi) 

Tại buổi họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn 

Pha thông báo Kế hoạch xây dựng Luật MTTQ (sửa đổi), quy chế hoạt động của ban 

soạn thảo, dự kiến những nội dung cơ bản đề nghị sửa đổi Luật MTTQ. Các đại biểu 

tham dự góp ý, thảo luận cho các nội dung trên. Phát biểu tại buổi họp, Phó Chủ tịch 

kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim nhấn mạnh vai 

trò của MTTQ và đƣa ra một số đề nghị đối với Ban soạn thảo, tổ biên tập. 

                                             Báo Đại Đoàn kết, số 217 ngày 04-8-2012 
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Ngày 13-8-2012: Lễ trao tặng Huân chƣơng, huy chƣơng của nƣớc 

CHDCND Lào cho lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ MTTQ Việt Nam 

Tại buổi lễ, ông Phăn-đuông-chít Vông sả, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất 

nƣớc đã trao tặng Huân chƣơng, huy chƣơng cho lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ 

MTTQ Việt Nam. Cũng tại buổi lễ, ông Xổm phon Shi-cha-lon, Đại sứ đặc mệnh toàn 

quyền nƣớc CHDCND Lào tại Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chƣơng 60 năm Mặt trận 

Lào xây dựng đất nƣớc cho 31 cá nhân là cán bộ, nguyên cán bộ MTTQ Việt Nam có 

đóng góp trong sự nghiệp đại đoàn kết Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc. Đồng chí 

Phăn-đuông-chít Vông sả ghi nhận những đóng góp của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán 

bộ MTTQ Việt Nam. Thay mặt Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Huỳnh 

Đảm đã gửi lời cảm ợn tới Đảng, Nhà nƣớc, Mặt trận Lào đồng thời nhấn mạnh, truyền 

thống đoàn kết giữa hai nƣớc và bày tỏ niềm tự hào và trách nhiệm khi nhận Huân 

chƣơng, huy chƣơng của nƣớc CHDCND Lào 

                                        Báo Đại Đoàn kết, số 227 ngày 14-8-2012 

 

Ngày 20-8-2012: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn tham gia 

xây dựng nông thôn mới 

Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 70, 

hƣớng dẫn tham gia xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở thực hiện 5 nội dung cuộc 

vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ”, MTTQ Việt 

Nam các cấp tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí 

quốc gia về Chƣơng trình xây dựng nông thôn mới, cụ thể: Đoàn kết xây dựng đời 

sống kinh tế ổn định và từng bƣớc phát triển; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh 

thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo sự 

nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình; Đoàn kết 

xây dựng môi trƣờng cảnh quan sạch đẹp; Đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt 

đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc; xây dựng cơ sở 

chính trị vững mạnh; Đoàn kết, tƣơng trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; phát huy 

truyền thống “Uống nƣớc nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Tƣơng thân, tƣơng ái”.  

Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam cũng đƣa ra một số biện 

pháp thực hiên cụ thể: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Vận động nguồn lực xây dựng 

nông thôn mới; Tăng cƣờng giám sát; Phối hợp xây dựng mô hình điểm; Sơ kết, tổng 

kết và biểu dƣơng khen thƣởng. 

                                       Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 9-2012 
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Ngày 28-8-2012: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Hội đồng Quốc 

gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị 

quốc tế Xây dựng đƣờng biên giới Việt Nam - Campuchia hoà bình, hữu nghị, 

hợp tác cùng phát triển năm 2012 

Hội nghị đƣợc tổ chức tại tỉnh Ratanakiri, Vƣơng quốc Camphuchia. Phát biểu 

của ngài Bou Thong và ông Vũ Trọng Kim tại Hội nghị đã khẳng định mục tiêu, ý 

nghĩa của Hội nghị quốc tế lần này; đánh giá, ghi nhận vai trò của tổ chức Mặt trận hai 

nƣớc trong việc xây dựng đƣờng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển 

giữa hai nƣớc. Đồng thời, khẳng định vai trò MTTQ Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết 

phát triển Tổ quốc Campuchia. Hội nghị thảo luận và thông qua báo cáo kết quả thực 

hiện Thông cáo chung về Hội nghị Quốc tế xây dựng đƣờng biên giới hoà bình, hữu 

nghị, hợp tác giữa hai MTTQ Việt Nam trong thời gian qua.Tại Hội nghị, Mặt trận các 

tỉnh của hai nƣớc có chung đƣờng biên giới đã cùng nhau ký Bản giao ƣớc thi đua tại 

Hội nghị. Ông Vũ Trọng Kim và ngài Min Khin đã ký vào Thông cáo chung kết quả 

Hội nghị quốc tế Xây dựng đƣờng biên giới Việt Nam- Campuchia hoà bình, hữu nghị, 

hợp tác cùng phát triển năm 2012 trong đó thống nhất mục tiêu, phƣơng hƣớng xây 

dựng đƣờng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển trong thời gian tới 

với các nội dung cụ thể. 

                                         Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 9-2012 

 

Ngày 28-8-2012: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm tiếp ông Kim 

Chang II, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tới 

thăm và chúc mừng Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 02-9. 

Tại buổi tiếp, ông Kim Chang II thông báo những kết quả mà Đảng, Nhà nƣớc, Mặt 

trận dân chủ thống nhất Triều Tiên đạt đƣợc trong năm qua và thông báo những nội 

dung, kế hoạch cụ thể của đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

sẽ đến thăm Triều Tiên trong thời gian tới. Thay mặt Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam, Chủ tịch Huỳnh Đảm cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Đảng, Nhà nƣớc, Mặt 

trận và nhân dân Triều Tiên đã dành cho Việt Nam. 

                                                    Báo Đại Đoàn kết, số 242 ngày 29-8-2012 

 

Ngày 30-8-2012: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam xây dựng Chƣơng 

trình MTTQ Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 09 –CT-TW của Ban Bí thƣ Trung 

ƣơng Đảng về “Tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” 
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Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 

29,xây dựng Chƣơng trình MTTQ Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 09 –CT-TW của Ban 

Bí thƣ Trung ƣơng Đảng về “Tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với  phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” với một với những nội dung cơ 

bản sau: Tổ chức quán triệt và triển khaiChỉ thị 09-CT-TW và các văn bản liên quan; 

Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trƣơng của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc về bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phối hợp tổ chức thực 

hiện các nội dung có liên quan; Xây dựng, phổ biến và nhân rộng các mô hình về đảm 

bảo an ninh trật tự tại cộng đồng dân cƣ; Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm 

pháp luật về công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phạm vi, chức năng, quyền hạn của 

mình; ồng ghép các nội dung của phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ 

quốc” với các cuộc vận động và phong trào thi đua. Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam cũng đƣa ra các giải pháp cụ thể và việc tổ chức thực hiện 

những nội dung trên. 

                                         Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 9-2012 

 

Ngày 04-9-2012: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tiếp đại sứ Ấn Độ 

Ngài Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Ranjit Raecảm ơn sự đón tiếp của Chủ tịch 

Huỳnh Đảm và bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nƣớc. Phát biểu 

tại buổi tiếp, Chủ tịch Huỳnh Đảm chúc mừng sự phát triển của Ấn Độ trong thời gian 

qua và điểm lại mối quan hệ truyền thống giữa Việt Nam và Ấn Độ đồng thời bày tỏ 

mong muốn tăng cƣờng công tác đối ngoại nhân dân giữa hai nƣớc. 

                                             Báo Đại Đoàn kết, số 249 ngày05-9-2012 

 

Ngày 11-9-2012: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn tổ chức 

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cƣ nhân kỷ niệm 82 năm ngày 

thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930-18-11-2012). 

Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 71, 

hƣớng dẫn tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cƣ với những nội 

dung về việc tổ chức và công tác tuyên truyền. Cụ thể: 

Vê nội dung tổ chức ngày hội: Đánh giá kết quả cuộc vận động; Biểu dƣơng, 

khen thƣởng; Phát động thi đua; Tổ chức các hoạt động 

Về hình thức và biện pháp thực hiện: Hƣớng dẫn về hình thức, trang trí  và 

thành phần tham dự 

Về công tác tuyên truyền: Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của 

Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; Tuyên truyền tƣ tƣởng của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; Tuyên 
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truyền kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nƣớc, các cuộc vận động; tuyên 

truyền về truyền thống lịch sử cách mạng của quê hƣơng; Tuyên truyền việc tổ chức 

"Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cƣ tại các địa phƣơng. 

                                            Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 9-2012 

 

Ngày 5-11-9-2012: Đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam thăm hữu nghị CHDCND Triều Tiên 

Ngày 7-9, Ông Huỳnh Đảm và đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Trung ƣơng Mặt trận Dân 

chủ Thống nhất Tổ quốc Triều Tiên. Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau 

những nét chính về tình hình kinh tế -xã hội của mỗi nƣớc, về kết quả hoạt động của 

mỗi tổ chức Mặt trận và thống nhất các nội dung trọng tâm hợp tác giữa hai tổ chức 

Mặt trận. Ngày 10-9, đoàn đến chào đồng chí Kim Yêng Nam, Chủ tịch Ủy ban 

Thƣờng vụ Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên. Tại buổi tiếp, ông  Kim Yêng Nam 

đánh giá cao và chân thành cảm ơn ông Huỳnh Đảm cùng đoàn đại biểu cấp cao Uỷ 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã sang thăm Triều Tiên vào đúng dịp kỷ niệm 64 

năm Quốc khánh CHDCND Triều Tiên 9-9 và khẳng định, truyền thống đoàn kết hữu 

nghị Việt Nam và Triều Tiên. 

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã tới đặt hoa tƣởng niệm đồng chí  Kim 

Nhật Thành, đồng chí Kim Châng In; thăm Vạn Cảnh Đài, quê hƣơng đồng chí Kim Nhật 

Thành và thăm một số công trình lịch sử, văn hóa, một số cơ sở kinh tế của Triều Tiên. 

                                         Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 9-2012 

 

Ngày 12-9-2012: Đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc thăm Uỷ 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng 

Kim tiếpđoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc thuộc hai tỉnh Xây Nhạ Ba Ly và 

Luông Pha Băng do ông Khăm Súc Thao, Phó Bí thƣ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận tỉnh 

Xây Nhạ Ba Ly làm trƣởng đoàn nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Tại buổi tiếp. Phó Chủ tịch Vũ Trọng Kim nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm 

và làm việc của Đoàn đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới Mặt trận hai 

nƣớc sẽ có nhiều hoạt động trao đổi học tập kinh nghiệm. Thay mặt đoàn đại biểu Mặt 

trận Lào xây dựng đất nƣớc, ông Khăm Súc Thao cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo Uỷ 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đồng thời đánh giá cao kinh nghiệm qúy báu mà 

Đoàn đã đạt đƣợc trong thời gian làm việc tại Việt Nam và bày tỏ mong muốn đối với 

tổ chức Mặt trận hai nƣớc trong thời gian tới. 

                                                   Báo Đại Đoàn kết, số 257 ngày 13-9-2012 



 

299 

 

Ngày 17-9-2012: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tiếp Tổng thƣ ký Hiệp hội Quốc tế AICESIS 

Ông Patrick Venturini, Tổng thƣ ký Hiệp hội Quốc tế các Hội đồng kinh tế xã 

hội và các tổ chức tƣơng đƣơng – AICESIS đã đến thăm UBTƢMTTQ Việt Nam. Chủ 

tịch UBTƢMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Vũ Trọng 

Kim tiếp đoàn.  Tại buổi tiếp, hai bên đã cùng nhau trao đổi kết quả hoạt động mà các 

bên đã đạt đƣợc trong thời gian qua, đồng thời mong muốn sẽ tăng cƣờng, thúc đẩy 

quan hệ hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Chủ tịch Huỳnh Đảm hoan 

nghênh ông Patrick Venturini đã tới thăm Việt Nam và nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến 

thăm này. Ông Patrick Venturini, Tổng thƣ ký Hiệp hội Quốc tế các Hội đồng kinh tế 

xã hội và các tổ chức tƣơng đƣơng – AICESIS vài trò của chuyến thăm UBTƢ MTTQ 

Việt Nam là cơ đối với ông và Hiệp hộiđồng thời bày tỏ hy vọng UBTƢ MTTQ Việt 

Nam và AICESIS sẽ có sự hợp tác chặt chẽ đồng thời bày tỏ mong muốn, Việt Nam sẽ 

là nơi tổ chức, bàn luận các vấn đề về xã hội trong khu vực và thế giới liên quan đến 

các hoạt động của AICESIS.Chủ tịch Huỳnh Đảm hoan nghênh sự phát triển không 

ngừng của Hiệp hội Quốc tế các Hội đồng kinh tế xã hội và các tổ chức tƣơng đƣơng – 

AICESIS. Và khẳng định MTTQ Việt Nam luôn ủng hộ và có những biện pháp đẩy 

mạnh hơn nữa sự hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và AICESIS 

                                         Báo Đại Đoàn kết, số 262 ngày 18-9-2012 

 

Ngày 25-9-2012: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn kế hoạch 

tổ chức thực hiện Tháng cao điểm “Vì ngƣời nghèo” năm 2012 

Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 

288, hƣớng dẫn kế hoạch tổ chức thực hiện Tháng cao điểm “Vì ngƣời nghèo” năm 

2012 trong đó nêu lên nội dung và biện pháp thực hiện cụ thể sau:  

Công tác tuyên truyền: Tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, kết quả của cuộc vận 

động “Ngày vì ngƣời nghèo” trong thời gian qua, về chủ trƣơng tổ chức Tháng cao 

điểm “Vì ngƣời nghèo" (từ 17-10 đến 18-11-2012); Chỉ đạo các báo, Tạp chí trực 

thuộc Mặt trận tăng cƣờng tuyên truyền về cuộc vận động; Các tổ chức thành viên của 

MTTQ Việt Nam phối hợp tuyên truyền kết quả giúp đỡ đoàn viên, hội viên nghèo của 

tổ chức mình và kết quả tham gia cuộc vận động “Ngày vì ngƣời nghèo”, các chƣơng 

trình an sinh xã hội; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc từng địa phƣơng tiếp tục tuyên truyền 

hiệu quả mà Cuộc vận động đã đạt đƣợc. Công tác vận động ủng hộ “Quỹ vì ngƣời 

nghèo” và thực hiện an sinh xã hội: Tiếp tục vận động các doanh nghiệp, doanh nhân 

tham gia giúp đỡ ngƣời nghèo; Nêu ra các công việc cụ thể cho ,ác địa phƣơng, các tổ 

chức Thành viên của MTTQ Việt Nam, các tổ chức Phi chính phủ Tổ chức buổi Lễ 

phát động “Tháng cao điểm vì ngƣời nghèo”. 

Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 10-2012 
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Ngày 26-9-2012: Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh lần 

thứ V 

Tham dự đại hội có đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thƣ Thành 

ủy thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Trần Hanh, Bí thƣ Đảng Đoàn - Chủ tịch Hội 

CCB Việt Nam và 350 đại biểu thay mặt cho toàn hội viên CCB toàn thành phố. Tại 

đại hội, đại diện Hội Cựu chiến binh thành phố trình bày báo cáo tổng kết đánh giá tình 

hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ (2007 – 2012), phƣơng hƣớng 

nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2012 – 2017), bản kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ IV, Đại hội 

đại biểu Hội CCB TP.HCM lần thứ V nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã ra đƣợc Nghị quyết 

lãnh đạo và bầu BCH Hội CCB thành phố khóa V nhiệm kỳ 2012 – 2017 

                                                Báo Đại đoàn kết, số 271 ngày 27-9-2012 

 

Ngày 27-9-2012: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phối hợp tổ chức 

Hội nghị nêu lên ý kiến và kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nƣớc, MTTQ 

Việt Nam về "Những vấn đề về kinh tế - xã hội" 

Dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội 

Nông dân Việt Nam, Trung ƣơng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam và Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; các nhân sỹ, trí thức, chuyên gia, nhà 

khoa học, ban chủ nhiệm các hội đồng tƣ vấn, trƣởng các ban, đơn vị thuộc Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim nhấn mạnh vài trò và ý nghĩa của Hội nghị này. 

Hội nghị tập trung vào một số vấn đề đang có nhiều ý kiến và kiến nghị của cử tri và 

nhân dân cả nƣớc nhƣ: Nêu lên tình hình kinh tế - xã hội cần quan tâm; các giải pháp 

vừa bảo đảm ổn định ngân hàng, vừa giải quyết nợ xấu; về mô hình tập đoàn và tổng 

công ty nhà nƣớc; về quản lý đất đai và sửa đổi, bổ sung Luật đất đai; những đề xuất, 

kiến nghị giải pháp tăng cƣờng sự lãnh đạo, chỉ đạo thuộc trách nhiệm của Đảng, sự 

quản lý điều hành Nhà nƣớc, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính 

trị - xã hội. Cũng tại Hội nghị, Nguyên Phó Thủ tƣớng Vũ Khoan phát biểu nhận định 

và nhấn mạnh một số vấn đề có liên quan  

Phát biểu tổng kết Hội Nghị, ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu 

đồng thời nêu ra kết luận Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam sẽ 

tổnghợp báo cáo và đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nƣớc. 

                                      Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 10-2012 
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Ngày 03-10-2012: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác thi đua, khen 

thƣởng 

Tại buổi làm việc, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông báo kết 

quả về công tác thi đua, khen thƣởng trong đó nêu rõ kết quả các phong trào thu đua, 

các cuộc vận động trong công nhân, viên chức lao động. Sau khi nghe báo cáo, Chủ 

tịch Huỳnh Đảm phát biểu đánh giá và ghi nhận hiệu quả trong công tác thi đua, khen 

thƣởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng thời đƣa ra một số đề nghị và 

lƣu ý đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 278  ngày 04-10-2012 

 

Ngày 12-10-2012: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Nguyễn Lam tiếp Phó Đại sứ Singapore tại Việt Nam 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Lam tiếp ông 

Raymond Chow, Phó Đại sứ Singapore tại Việt Nam đến chào xã giao Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam nhân nhiệm kỳ công tác mới. Tại buổi tiếp, ông Raymond 

Chow bày tỏ vui mừng khi đến Việt Nam và mong muốn mối qua hệ hợp tác giữa hai 

nƣớc Việt Nam và Singapore ngày càng phát triển đồng thời thông báo dành 12 suất 

học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tập, nghiên cứu tại Singapore. Thay mặtỦy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Lam chúc mừng ông 

Raymond Chow đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác hơn nữa với 

Singapore trong thời gian tới 

                                          Báo Đại Đoàn kết, số 287 ngày 13-10-2012 

 

Ngày 13-10-2012: Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đài truyền 

hình thành phố tổ chức chƣơng trình văn nghệ “Giai điệu tình thƣơng” 

Tới dụ có Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, Phó Chủ 

tịch Trần Hoàng Thám cùng đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ 

thành phố. Chƣơng trình nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh ghiệp, các cán bộ, 

chiến sĩ, công nhân, viên chức và nhân dân thành phố chung tay giúp đỡ ngƣời nghèo. 

Kết thúc chƣơng trình, ông Huỳnh Đăng Linh, Phó Chủ tịch UBMTTQ thành phố 

thông báo số tiền mà các đơn vị nhà nƣớc, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã ủng hộ.  

                                     Báo Đại Đoàn kết, số 289  ngày 15-10-2012 

 

Ngày 18-10-2012: Đoàn Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc thăm 

MTTQ Việt Nam 

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng 

Kim tiếp đoàn Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc do bà Bua-Von On –Chăn –
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Hỏm, Phó Chủ tịch ủy ban làm trƣởng đoàn nhân dịp đoàn sang dự lớp trao đổi kinh 

nghiệm về công tác dân vận tại Việt Nam. Thay mặt đoàn, bà Bua-Von On –Chăn –

Hỏm cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và thông 

báo thời gian tập huấn tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Vũ Trọng 

Kim nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa hai nƣớc và bày tỏ một số mong muốn đối 

với Mặt trận hai nƣớc trong thời gian tới.  

                                             Báo Đại Đoàn kết, số 293  ngày 19-10-2012 

 

Ngày 19-10-2012: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức Tọa đàm 

về triển khai xây dựng mô hình “Gia đình đồng bào các dân tộc tôn giáo tham gia 

khắc phục mất cân bằng giới tính sau sinh” 

Buổi tọa đàm đƣợc tổ chức tại thành phố Huế. Tham dự có đại diện các tôn giáo 

và các gia đình đƣợc chọn xây dựng mô hình điểm của thành phố Huế và thị xã Hƣơng 

Thủy. Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình chủ trì tọa đàm. 

Tại buổi tọa đàm, bà Hồ Thị Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên Hế 

thông báo tình hình mất cân bằng giới tính tại tỉnh. Các đại biểu tham dự đóng góp ý 

kiến vè việc tổ chức triển khai cuộc vận động . Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ 

tịch Lê Bá Trình nêu lên lý do chọn Thừa Thiên Huế triển khai xây dựng mô hình “Gia 

đình đồng bào các dân tộc tôn giáo tham gia khắc phục mất cân bằng giới tính sau 

sinh” và tổng kết tọa đàm. 

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 294  ngày 19-10-2012 

 

Ngày 20-10-2012: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam báo cáo tổng hợp ý 

kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân (Tại kỳ họp thứ tƣ Quốc hội khóa XIII) 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 334, 

báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nƣớc (Tại kỳ họp thứ tƣ 

Quốc hội khóa XIII ). Đoàn Chủ tịch tổng hợp và kết luận, cử tri và nhân dân còn 

nhiều băn khoăn, lo lắng trƣớc thực trạng một số vấn đề về kinh tế - xã hội nƣớc ta 

đồng thời đƣa ra tổng hợp những kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nƣớc về những 

nội dung trọng tâm sau: Về vấn đề xây dựng Đảng và Nhà nƣớc hiện nay; Về kinh tế 

và đời sống của nhân dân; Về vấn đề đất đai; Về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và 

những kiến nghị khác. 

                                         Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 11-2012 

 

Ngày 17-10-2012: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ phát 

động “Tháng cao điểm Vì ngƣời nghèo” năm 2012 (từ 17-10-18-11). 

Tham dự Lễ phát động có ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam, Trƣởng Ban vận động “Ngày vì ngƣời nghèo” Trung ƣơng; Ông Vũ 
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Văn Ninh, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Phó Thủ tƣớng Chính phủ; Ông Vũ Trọng Kim, 

Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam, Phó Trƣởng Ban vận động “Ngày vì ngƣời nghèo” Trung ƣơng; Bà Hà Thị 

Liên - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam - Thƣờng trực Ban vận động và 

đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp ở Trung ƣơng và TP.Hà 

Nội. 

Thay mặt Chính phủ đến dự và phát hiểu tại buổi lễ, Phó Thủ tƣớng Chính phủ Vũ 

Văn Ninh hoan nghênh các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân trong và ngoài 

nƣớc đã luôn tích cực, đồng hành cùng MTTQ Việt Nam, cùng Chính phủ trong Cuộc vận 

động “Ngày vì ngƣời nghèo”. Ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam, Trƣởng Ban vận động “Ngày vì ngƣời nghèo” Trung ƣơng nêu rõ kết quả đã đạt 

đƣợc trong thời gian qua đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành, đồng bào, chiến sĩ cả nƣớc, 

ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài, các tập đoàn, các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân nƣớc 

ngoài tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ Cuộc vận động “Ngày vì ngƣời nghèo” và phát động 

Tháng cao điểm  vì ngƣời nghèo (từ ngày 17-10 đến 18-11-2012). 

                                         Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 11-2012 

 

Ngày 31-10-2012: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà Văn 

Núi  tham dự Đại hội Phật giáo tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất, nhiệm kỳ II (2012-2017) 

Cùng tham dự có Hoà thƣợng Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ, Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam. Tại đại hội, Hoà thƣợng Thích Quảng Truyền, Phó Ban đại diện Phật giáo tỉnh 

Lạng Sơn báo cáo hoạt động của Phật giáo tỉnh Lạng Sơn trong nhiệm kỳ qua. Tại đại hội, 

Phó Chủ tịch Hà Văn Núi ghi nhận những thành tựu trong công tác phật sự của Phật giáo 

tỉnh Lạng Sơn đồng thời bày tỏ mong muốn đối với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn 

trong thời gian tới  

                                         Báo Đại Đoàn kết, số 306  ngày 01-11-2012 

 

Ngày 06-11-2012:Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết 2 

năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí 

Minh”  

Tại hội nghị, ông Trần Tấn Ngời, Phó Chủ tịch UBMTTQ thành phố báo cáo kết 

quả 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí 

Minh” trong đó nêu rõ những thành tựu đã đạt đƣợc ; ông Dƣơng Quan Hà, Chủ tịch 

UBMTTQ thành phố đƣa ra phƣơng hƣớng thực hiện CVĐ này trong năm 2013-2014) 

trong đó nêu rõ việc cần thiết phải nhân rộng những điển hình tập thể và cá nhân và đƣa 

những nội dung tƣ tƣởng của Bác về xây dựng Đảng thành chƣơng trình kế hoach hành 

động cụ thể. 

                                             Báo Đại Đoàn kết, số 312 ngày 07-11-2012 



 

304 

 

Ngày 18-11-2012: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch 

kiêm Tổng thƣ ký Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim, Phó Chủ 

tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên dự ngày hội Đại đoàn kết 

toàn dân tộc tại thôn Thọ Lão, xã Quang Hƣng, huyện Phù Cừ (Hƣng Yên) 

Tại buổi lễ, các đại biểu và bà con trong thôn đã cùng nhau ôn lại lịch sử truyền 

thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, đồng thời đánh giá kết quả đạt đƣợc của công tác 

mặt trận trong năm 2012 và đề ra phƣơng hƣớng hoạt động của công tác Mặt trận năm 

2013. Phất biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dƣơng những 

kết quả mà thôn Thọ Lão, xã Quang Hƣng, huyện Phù Cừ (Hƣng Yên)đã đạt đƣợc 

đồng thời bày tỏ một số mong muốn đối Ban công tác Mặt trận với bà con trong thôn 

                                      Báo Đại Đoàn kết, số 324 ngày 19-11-2012 

 

Ngày 20-11-2012: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam xây dựng Chƣơng 

trình MTTQ Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18-CT-TW của Ban Bí thƣ Trung 

ƣơng  

Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng, Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam ban hành văn bản số 31, xây dựng Chƣơng trình MTTQ Việt Nam thực hiện 

Chỉ thị số 18-CT-TW của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng về "Tăng cƣờng sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đƣờng bộ, đƣờng sắt, 

đƣờng thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông". Ban Thƣờng trực Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc các tỉnh, thành phố và các tổ chức thành viên Mặt trận tổ chức quán triệt và 

triển khai đến Mặt trận Tổ quốc các cấp, đến cộng đồng dân cƣ và các tầng lớp nhân 

dân về nội dung Chỉ thị số 18-CT-TW ngày 4-9-2012 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng 

Đảng, tập trung những nội dung sau:Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân 

thực hiện các chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc về bảo đảm 

trật tự an toàn giao thông; Vận động mỗi ngƣời dân tham gia bảo vệ các công trình 

giao thông và hành lang an toàn giao thông; Vận động ngƣời điều khiển phƣơng tiện 

giao thông tuân thủ quy tắc giao thông; Phát huy vai trò giám sát trong việc xây dựng 

công trình giao thông, quản lý hành lang bảo vệ các công trình giao thông; Chỉ đạo xây 

dựng và nhân rộng các mô hình về vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông”. Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam cũng đƣa ra 

các giải pháp cụ thể và việc tổ chức thực hiện những nội dung trên. 

                                          Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 12-2012 

 

Ngày 22-11-2012: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng Văn hóa – Du lịch các 

dân tộc Việt Nam 
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Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt 

Nam diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động Chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, 

Kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và Khánh thành 

quần thể Tháp Chăm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Cùng tham dự có 

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên và  160 nhân sĩ, trí thức, 

nghệ nhân, đồng bào dân tộc Chăm, Raglai, H’rê đến từ: TP Hồ Chí Minh và các tỉnh: 

Ninh Thuận, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Tây Ninh, Quảng Ngãi…Tại ngày hội, 

công đồng các dân tộc Chăm, Raglai, H’rê biểu diễn các hoạt động giao lƣu văn hóa, văn 

nghệ; các đại biểu đã đƣợc tham dự Lễ mừng vào nhà mới của đồng bào H’Rê; Lễ cƣới 

của ngƣời Chăm An Giang; Tham quan quần thể tháp Chăm... Chủ tịch Huỳnh Đảm bày 

tỏ vui mừng đƣợc tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Ngôi nhà chung Làng 

Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam đồng thời bày tỏ mong muốn đồng bào. 

                                           Báo Đại Đoàn kết, số 328 ngày 23-11-2012 

 

Ngày 24-11-2012: Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

tiếp đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến chào cảm ơn Uỷ ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 

VII. Tại buổi gặp gặp, hòa thƣợng Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm tổng thƣ ký 

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông báo những kết quả thành công của 

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII đồng thời cảm ơn Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam đa tạo điều kiện thuận lợi để đại hội thành công. Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo 

toàn quốc lần thứ VII và khẳng định vai trò của đại hội này đồng thời bày tỏ một số mong 

muốn đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

                                                Báo Đại Đoàn kết, số 330 ngày 25-11-2012 

 

Ngày 25-11-2012: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

tiếp đoàn nhân sĩ, trí thức đồng bào dân tộc Chăm 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm tiếp đoàn nhân sĩ, trí 

thức đồng bào dân tộc Chăm nhân dịp đoàn tham gia các hoạt động chào mừng Ngày Di 

sản Văn hoá Việt Nam và khánh thành Quần thể Tháp Chàm tại Làng Văn hoá – Du lịch 

các dân tộc Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Huỳnh Đảm hoan nghênh và biểu dƣơng 

160 nhân sĩ, trí thức đồng bào dân tộc Chăm Raglai, H’rê đã cùng hội tụ tại Làng Văn hoá 

– Du lịch các dân tộc Việt Nam đồng thời ghi nhận những đóng góp của nhân sĩ, trí thức 

đồng bào dân tộc Chăm đối với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc và bày tỏ tin tƣởng và 

một số mong muốn đối với họ. 

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 331 ngày 26-11-2012 
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Ngày 29-11 đến 01-12-2012: Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

dẫn đầu thăm và làm việc tại Ấn Độ 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều 30-11, đoàn đã đƣợc Bộ trƣởng Ngoại 

giao Ấn Độ Salman Khurshid tiếp và mời cơm thân mật.  

Tại cuộc gặp, Ngoại trƣởng Salman Khurshid và Chủ tịch MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm trao đổi những nét cơ bản về quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa 

hai nƣớc và mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác trong bối cảnh mới.  

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam đã tới thăm trụ sở đảng Cộng 

sản Ấn Độ (CPI) và đảng Cộng sản Ấn Độ Mácxít (CPI-M) tại New Delhi. Bí thƣ CPI 

Shameem Faizee và Tổng Bí thƣ CPI-M Prakash Karat cùng các thành viên trong ban 

lãnh đạo hai đảng đã thân mật tiếp đoàn. 

Hai ông, Shameem Faizee và Prakash Karat đều ôn lại những tình cảm hữu nghị 

sâu nặng mà hai đảng CPI và CPI-M cũng nhƣ nhân dân Ấn Độ đã dành cho Việt Nam 

trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, thống nhất đất nƣớc; bày tỏ lòng khâm 

phục đối với các cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân Việt Nam,  

Các vị lãnh đạo CPI và CPI-M vui mừng đƣợc đón đoàn tới thăm Ấn Độ và bày 

tỏ mong muốn quan hệ hữu nghị giữa hai nƣớc Ấn Độ-Việt Nam tiếp tục đƣợc duy trì 

và đẩy mạnh hơn nữa trên mọi lĩnh vực. 

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã cảm ơn sự đón tiếp chân tình của các 

vị lãnh đạo CPI và CPI-M; cảm ơn hai Đảng cũng nhƣ toàn thể nhân dân Ấn Độ đã tận 

tình ủng hộ Việt Nam và bày tỏ tin tƣởng quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt 

Nam với CPI cũng nhƣ CPI-M tiếp tục đƣợc tăng cƣờng. 

Sáng 1-12, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã dẫn đầu Đoàn đại biểu 

MTTQ Việt Nam tới đặt hoa tƣởng niệm tại mộ lãnh tụ Mahatma Gandhi và tặng quà 

lƣu niệm cho Ban Quản lý. Chiều cùng ngày, ông Huỳnh Đảm đã tới thăm và nói 

chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ. 

Sau khi nghe Đại sứ Nguyễn Thanh Tân báo cáo vắn tắt về hoạt động của Đại sứ quán 

và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ, ông Huỳnh Đảm biểu dƣơng cán bộ Đại 

sứ quán và các cơ quan đại diện đã nỗ lực trong các hoạt động nhằm thúc đẩy và mở 

rộng quan hệ giữa hai nƣớc. 

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 338 ngày 03-12-2012 

 

Ngày 06-12-2012: Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận Việt 

Nam – Lào 

Hội nghị do Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức tại Hà Tĩnh. Phó Chủ 

tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình và Bùi Thị Thanh tham dự hội 

nghị. Về phía Lào có có ông Si Mun Thun Phu Viêng - Phó Bí thƣ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh 
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trƣởng, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc tỉnh Luông Nậm Thà. Phát biểu khia 

mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Lê Ba Trình nêu lên mục đích và ý nghĩa của hội nghị. Tại 

hội nghị, hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề về công tác Mặt trận nhƣ: Sự phối hợp giữa 

MTTQ Việt Nam với các cơ quan nhà nƣớc và các tổ chức thành viên; vai trò, nhiệm 

vụ và quyền hạn của Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ các cấp; công tác tuyên giáo của 

MTTQ Việt Nam; công tác huấn luyện của MTTQ Việt Nam các cấp... 

                                           Báo Đại Đoàn kết, số 342 ngày 07-12-2012 

 

Ngày 07-12-2012: Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

tổ chức Hội nghị “Phát huy vai trò của các Hội đồng tƣ vấn của Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam trong nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội” 

Ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị. Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Trọng Kim nhấn 

mạnh Đảng ta luôn coi trọng vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc tham gia xây 

dựng Đảng và chính quyền, đề cao vai trò giám sát và góp ý kiến của MTTQ Việt Nam 

và mong nhận đƣợc ý kiến tâm huyết, có trách nhiệm của các đại biểu. Tại Hội nghị, 

đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội, các Hội đồng tƣ vấn của Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam, Thƣờng trực Ủy ban MTTQ Việt Nam một số tỉnh, thành phố 

đánh giá sơ bộ kết quả hoạt động của các hội đồng tƣ vấn trong thời gian vừa qua; 

đồng thời đề xuất phƣơng hƣớng, nhiệm vụ của các Hội đồng tƣ vấn nhằm góp phần 

phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã 

hội, tập trung vào những nội dung công tác chính trọng tâm năm 2013. Các ý kiến tập 

trung vào các lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các 

vấn đề liên quan đến tiêu cực; bất cập trong thực hiện chính sách, pháp luật về đất 

đai…. 

                                           Báo Đại Đoàn kết, số 342 ngày 07-12-2012 

 

Ngày 14-12-2012: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị 

lấy ý kiến về Đề án đổi mới phƣơng thức thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì ngƣời 

nghèo” 

 Hội nghị nhằm thu thập các sáng kiến cải tiến hình thức, nội dung nhằm nâng 

cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động. Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đồng tình với việc 

đổi mới phƣơng thức thực hiện Cuộc vận động, thống nhất chủ trƣơng giảm bớt những 

việc làm mang tính từ thiện để trở lại đúng với chức năng, vai trò của Mặt trận. Tuy 

nhiên các ý kiến cho rằng đây là chƣơng trình có ý nghĩa xã hội lớn, thời gian thực hiện 

12 năm, với nhiều dấu ấn trong nhân dân, góp phần quan trọng vào thành quả chung 

của công tác Mặt trận và củng cố phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc nên việc đổi 

mới cần đƣợc tính toán kỹ.  
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Các đại biểu cũng đề nghị cần cân nhắc cách thức phù hợp để duy trì phong 

trào, không để phong trào đi xuống, đặc biệt là phải tập trung một đầu mối tiếp nhận để 

tránh tản mát nguồn quỹ. Các ý kiến đề nghị cần chỉ rõ tổ chức thành viên đƣợc giao 

nhiệm vụ quản lý nguồn quỹ khi Mặt trận Tổ quốc phát động; việc sử dụng nguồn 

quỹ.... Cũng có ý kiến cho rằng Mặt trận Tổ quốc chỉ đƣa ra chủ trƣơng, còn để các tổ 

chức thành viên tự phát động và tiếp nhận, quản lý, sử dụng quỹ. Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm phát biểu tổng kết hội nghị và tiếp thu ý 

kiến góp ý của các đại biểu. 

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 350 ngày 15-12-2012 

 

Ngày 14-12-2012: Ban Chỉ đạo Trung ƣơng Cuộc vận động "Ngƣời Việt 

Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam" tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực 

hiện Cuộc vận động 

Dự và Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam, Trƣởng Ban chỉ đạo Trung ƣơng CVĐ; Vũ Trọng Kim, Phó 

Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Phó Trƣởng Ban 

Thƣờng trực Ban Chỉ đạo Trung ƣơng CVĐ; Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tƣớng Chính 

phủ; Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trƣởng Bộ Công thƣơng ... 

Tại Hội nghị, Ban chỉ đạo Trung ƣơng CVĐ đã báo cáo kết quả sau 3 năm triển 

khai thực hiện Cuộc vận động “Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam”và đƣa 

ra nhiệm vụ xây dựng Chiến lƣợc hành động quốc gia “Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng 

hàng Việt Nam” đến năm 2020; bao gồm các nội dung nhƣ: Truyền thông, quảng bá 

hàng hóa thƣơng hiệu Việt; xúc tiến thƣơng mại; phát triển hệ thống phân phối hàng 

Việt; hỗ trợ xây dựng thƣơng hiệu Việt; hỗ trợ đổi mới, ứng dụng khoa học - công 

nghệ; đào tạo, bồi dƣỡng kỹ năng bán hàng Việt; bổ sung, xây dựng hàng rào kỹ thuật 

trong thƣơng mại.v.v... Tăng cƣờng công tác quản lý, chấn chỉnh các hoạt động quản lý 

thị trƣờng, hải quan, thuế; xử lý nghiêm hành vi vi phạm về chất lƣợng sản phẩm hàng 

hóa, dịch vụ, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực 

hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của ngƣời tiêu dùng; xây dựng đƣợc thƣơng hiệu sản 

phẩm, hàng hóa Việt Nam, phát triển thị trƣờng trong nƣớc, đẩy mạnh Cuộc vận động 

"Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam" 

                                           Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 01-2013 

 

Ngày 18-12-2012: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tiếp Trƣởng đại diện Quỹ giao lƣu quốc tế Hàn Quốc 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm tiếp ông Jee Chang 

Sun, Trƣởng đại diện Quỹ giao lƣu quốc tế Hàn Quốc. Tại buổi tiếp, ông Jee Chang 

Sun thông báo những hoạt động của quỹ trong thời gian qua và bày tỏ tin tƣởng Qũy sẽ 
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có những hoạt động thiết thực hơn nữa. Chủ tịch Huỳnh Đảm phát biểu này tỏ vui 

mừng đối với mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nƣớc Việt Nam – Hàn Quốc và ày tỏ mong 

muốn đối với Quỹ giao lƣu quốc tế Hàn Quốc 

                                                 Báo Đại Đoàn kết, số 354 ngày 19-12-2012 

 

Ngày 25-12-2012: Đại hội đại biểu Hội Ngƣời mù Việt Nam lần thứ VIII, 

nhiệm kỳ 2102-2017 

Tham dự đại hội có Phó Chủ tịch nƣớc Nguyễn Thị Doan và Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm. Tại đại hội, ông Đào Soát, Chủ tịch Hội 

Ngƣời mù Việt Nam báo cáo hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua. Ban Thƣờng trực 

Hội Ngƣời mù Việt Nam thống nhất đƣa ra mục tiêu, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ trong 

nhiệm kỳ mới. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm ghi nhận, biểu dƣơng những nỗ lực cố gắng của Hội Ngƣời mù Việt Nam 

đồng thời bày tỏ vui mừng khi đƣợc tham dự đại hội. Thay mặt Đảng, Nhà nƣớc, 

MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch nƣớc Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chƣơng độc lập 

Hạng nhất và Huân chƣơng lao động, Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ cho tập thể 

và các cá nhân của Hội Ngƣời mù Việt Nam. 

                                              Báo Đại Đoàn kết số, 361 ngày 26-12-2012 
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NĂM 2013 

 

Ngày 02-01-2013: Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Trung tâm bồi dƣỡng cán bộ 

và nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam 

Tới dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, Phó Chủ 

tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim. Trung 

tâm bồi dƣỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam là đơn vị thuộc Ban 

Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ là đào tạo, 

bồi dƣỡng cán bộ Mặt trận trong cả nƣớc và hợp tác quốc tế; Tổ chức nghiên cứu khoa 

học về công tác Mặt trận; Duy trì hoạt động bảo tàng truyền thống của MTTQ Việt 

Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim nêu lên ý nghĩa của việc thành lập Trung tâm và đƣa 

ra một số đề nghị cho Trung tâm bồi dƣỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học MTTQ 

Việt Nam. 

                                                   Báo Đại Đoàn kết, số 03 ngày 03-01-2013 

 

Ngày 03-01-2013: Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc tổ chức lấy 

ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 

Tham dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng 

Kim cùng đại diện các tổ chức thành viên. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm 

Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim nêu lên tầm quan 

trọng và ý nghĩa của việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. 

Các đại biểu dự Hội nghị đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến nhằm thống nhất và làm 

rõ, cụ thể hơn Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 

1992 nhằm đảm bảo hiệu quả, thiết thực, dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân 

dân và vai trò của MTTQ, tránh hình thức. Phát biểu kết thúc hội nghị, Chủ tịch Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm ghi nhận các ý kiến đóng góp đồng thời 

nhấn mạnh trách nhiệm, quyết tâm của MTTQ Việt Nam trong việc thực hiện nhiệm vụ 

vận động nhân dân tham gia góp ý kiến. 

                                                  Báo Đại Đoàn kết, số 04 ngày 04-01-2013 

 

Ngày 07-01-2013: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tiếp đoàn đại biểu ngƣời Công giáo tiêu biểu tỉnh Thái Bình 

Tại buổi tiếp, đại diện đoàn đại biểu ngƣời Công giáo tiêu biểu tỉnh Thái Bình 

bao cáo cáo khái quát về phong trào thi đua yêu nƣớc, xây dựng xứ họ đạo 4 gƣơng 
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mẫu trong đó nhấn mạnh những kết quả đã đạt đƣợc. Phát biểu tai buổi tiếp, Chủ tịch 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm bày tỏ vui mừng đƣợc tiếp đoàn đại 

biểu ngƣời Công giáo tiêu biểu tỉnh Thái Bình đồng thòi bày tỏ một số mong muốn đối 

với đồng bào Công giáo trong tỉnh.  

                                                   Báo Đại Đoàn kết, số 08 ngày 08-01-2013 

 

Ngày 08-01-2013: Đoàn đại biểu Chính phủ Hungary, Triều Tiên thăm Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm tiếp đoàn đại biểu 

Chính phủ Hungary. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Huỳnh Đảm bày tỏ vui mừng đƣợc tiếp 

đoàn đại biểu Chính phủ Hungary và cảm ơn sự giúp đỡ của nhà nƣớc và nhân dân 

Hungary trong cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nƣớc và xây dựng đất nƣớc, khẳng định 

mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nƣớc và bày tỏ mong muốn đối với Chính phủ Hungary. 

Đại diện đoàn đại biểu Chính phủ Hungary cảm ơn sự đón tiếp của Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam và bày tỏ mong muốn hợp tác trên mọi lĩnh vực với Việt Nam. 

Cùng ngày, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Công hoà dân chủ Nhân dân Triều 

Tiên đến thăm Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam để thông báo những nét quan 

trọng trong chính sách của Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong năm 2013. 

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim 

tiếp đoàn. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Vũ Trọng Kim gửi lời chúc mừng tới Đại sứ và 

các thành viên trong đoàn đồng thời ghi nhận nỗ lực, cố gắng trong xây dựng phát triển 

kinh tế của nhân dân Triều Tiên. 

                                                   Báo Đại Đoàn kết, số 09 ngày 09-01-2013 

 

Ngày 09-01-2013: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà 

Thị Liên tham dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT-TƢ của 

Ban Thƣờng vụ tỉnh uỷ tại Thái Bình 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên tham dự hội 

nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT-TƢ của Ban Thƣờng vụ tỉnh uỷ về 

tăng cƣờng vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong việc thực hiện CVĐ “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cƣ” tại Thái Bình. Tại hội nghị, các đại 

biểu tham gia phát biểu khẳng định hiệu quả to lớn của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá ở khu dân cƣ” và báo cáo kết quả thực hiện CVĐ tại địa 

phƣơng mình trong đó khẳng định vai trò của MTTQ các cấp trong tỉnh và Ban công 

tác Mặt trận khu dân cƣ đồng thời cũng thẳn thắn đƣa ra những hạn chế trong công tác 

chỉ đạo thực hiện CVĐ trên đại bàn. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên đánh giá cao việc ban hành nghị quyết riềng về chỉ 
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đạo thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cƣ” của 

Tỉnh uỷ Thái Bình đồng thời đƣa ra một số đề nghị cho Tỉnh uỷ trong thời gian tới. 

                                             Báo Đại Đoàn kết, số 10 ngày 10-01-2013 

 

Ngày 14-01-2013: Hội thảo MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng nông thôn 

mới. 

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ 

Trọng Kim chủ trì hội thảo. Tại hôi thảo, các đại biểu thảo luận, tham luận đóng góp 

các ý kiến về các nội dung nhƣ: Xuất hiện tƣ tƣởng nóng vội, ỷ lại trong việc xay dựng 

nông thông mới; khẳng định vai trò của MTTQ trong việc xây dựng nông thôn mới; 

xác định những nội dung cụ thể trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới,; kiến 

nghị về việc phân bổ nguồn vốn, điều chỉnh một số tiêu chí phù hợp vùng miền, ƣu tiên 

nguồn lực cho công tác tuyên truyền…Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim phát biểu toonge kết hội nghị trong đó nhấn 

mạnh một số nội dung, mục tiêu cần thực hiện cho MTTQ 

                                                   Báo Đại Đoàn kết, số 15 ngày 15-01-2013 

 

Ngày 14-01-2013: Đoàn đại biểu ngƣời có uy tín tỉnh Thừa Thiên Huế thăm 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê Bâ Trình tiếp đoàn. Tại 

buổi tiếp, ông Võ Văn Dự, Phó Ban Dân tộc tỉnh Thùa Thiên Huế, Trƣởng đoàn đại biểu 

thông báo một số kết quả về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng; một số 

thành viên trong đoàn bày tỏ mong muốn đối với Chính phủ và Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam . Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê Bâ Trình phát 

biểu ghi nhận và biểu dƣơng những đóng góp của các đại biểu có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số tại cộng đồng dân cƣ đồng thời bày tỏ tin tƣởng đối với họ. 

                                                   Báo Đại Đoàn kết, số 15 ngày 15-01-2013 

 

Ngày 15, 16-01-2013: Hội nghị lần thứ X Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam (khoá VII) 

Tham dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng 

Kim cùng các vị trong Đoàn Chủ tịch. Trƣởng ban Dân vận Trung ƣơng Hà Thị Khiết 

đến dự hội nghị. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim đánh giá những kết quả công tác Mặt trận năm 2012. 

Hội nghị tập trung thảo luận Dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2012 và 

Chƣơng trình phối hợp , thống nhất hành động của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam năm 2013. Hội nghị cũng cho ý kiến vào tờ trình đề nghị thay đổi nhân sự theo 
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Điều lệ MTTQ Việt Nam; cho ý kiến vào nội dung chƣơng trình Hội nghị lần thứ 5 

(Khoá VII) và bàn về việ sửa đổi Quy chế hoạt động của các Hội đồng tƣ vấn. 

      Báo Đại Đoàn kết, số 15 ngày 15-01-2013) và số 16 ngày 16-01-2013  

 

Ngày 16-01-2013: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban 

Thƣờng trực MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức toạ đàm “Tăng cƣờng công tác giáo 

dục, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chƣơng trình phòng, chóng tội 

phạm giai đoạn 2012-2015)” (Dự án 06) 

Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên. 

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu tham dự đã phát biểu tham luận chia sẻ kinh nghiệm và 

đóng góp vào bạn dự thảo nhằm nâng cao hiệu quả của Dự án. Phát biểu tại buổi toạ 

đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên đánh giá cao và 

ghi nhận những chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến của các đại biểu đồng thời đƣa ra 

một số mong muốn đối với MTTQ tỉnh Bắc Giang trong việc thực hiện chƣơng trình 

khi Dự án đƣợc triển khai đến cơ sở. 

                                                    Báo Đại Đoàn kết số 17, ngày 17-01-2013 

 

Ngày 17, 18-01-2013: Hội nghị Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam lần 

thứ 5 khóa VII 

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thƣờng trực Ban bí thƣ Lê Hồng 

Anh, Chủ tịch UBTƢMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim cùng các vị ủy viên Ủy ban TƢ 

MTTQ Việt Nam - đại diện cho các nhân sĩ trí thức, các đoàn thể xã hội, các tổ chức 

tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trong nƣớc và ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBTƢMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

khẳng định kết quả và vai trò hoạt động của MTTQ các cấp trong năm 2012. 

Tại Hội nghị, ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2012; Các đại 

biểu đã đánh giá và phân tích những kết quả công tác mặt trận năm 2012, góp ý vào Dự 

thảo Báo cáo và nội dung chƣơng trình thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam 

năm 2013. 

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ, đồng chí Lê Hồng 

Anh ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành quả mà MTTQ Việt Nam và 

các tổ chức thành viên đã đạt đƣợc đồng thời chỉ rõ một số hạn chế của công tác Mặt 

trận trong năm qua cần khắc phục. 

                                           Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 02-2013 
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Ngày 18-01-2013: Các Hội đồng tƣ vấn Văn hoá – Xã hội, Đối ngoại và 

Kiều bào Khoa học- Giáo dục và Tôn giáo của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012 và triển khai kế hoạch công 

tác năm 2013  

Các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên, Nguyễn 

Lam, Lê Bá Trình chủ trì các hội nghị. Tại các hội nghị, đại diện các Hội đồng tƣ vấn 

trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012; các đại biểu tham dự thảo luận, đóng 

góp ý kiến về phƣơng hƣớng, kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013. 

Phát biểu tại các hội nghị, các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ghi 

nhận và đánh giá cao những kết quả mà các hội đồng đã đạt đƣợc trong năm 2012 và 

đƣa ra một số đề nghị cho các hội đồng trong thời gian sắp tới. 

                                              Báo Đại Đoàn kết, số 19 ngày 19-01-2013 

 

Ngày 20-01-2013: Hội đồng tƣ vấn về Dân tộc Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012 và đề ra phƣơng hƣớng, 

nhiệm vụ công tác năm 2013 

Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà Văn Núi đã đến 

dự. Tại hội nghị, ông Lê Văn Que, Chủ nhiệm Hội đồng tƣ vấn về Dân tộc báo cáo kết 

hoạt động năm 2012; các đại biểu tham dự cùng thảo luận và đề ra phƣơng hƣớng, 

nhiệm vụ công tác năm 2013 và đề xuất một số nội dung trọng tâm cần tu vấn. Phát 

biểu tại các hội nghị, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà 

Văn Núi Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội đồng tƣ vấn về Dân tộc 

đã đạt đƣợc đồng thời đƣa ra một số đề nghị cho Hội đồng. 

                                              Báo Đại Đoàn kết, số 21 ngày 21-01-2013 

Ngày 22-01-2013: Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và 

Chủ tịch nƣớc tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp công tác năm 

2012, trọng tâm phối hợp công tác năm 2013 

Hội nghị đƣợc tổ chức tại Phủ Chủ tịch. Chủ tịch nƣớc Trƣơng Tấn Sang cùng 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm chủ trì Hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nƣớc Trƣơng Tấn Sang và Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đều đánh giá cao hiệu quả phối hợp giữa Chủ tịch 

nƣớc và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. Chủ tịch nƣớc Trƣơng 

Tấn Sang nhấn mạnh vai trò của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc. Chủ tịch nƣớc tin tƣởng khi quy chế giám sát phản biện xã hội của Mặt 

trận sắp đƣợc ban hành trong thời gian tới sẽ chính là động lực góp phần mạnh mẽ 

trong việc vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp 

phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội của đất nƣớc. 

                                        Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 02-2013 
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Ngày 23-01-2013: Thủ tƣớng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam (UBTƢMTTQ) Huỳnh Đảm đồng chủ trì Hội nghị liên 

tịch thƣờng niên của Chính phủ và UBTWMTTQ Việt Nam 

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký UBTWMTTQ Việt Nam 

Vũ Trọng Kim đã nêu đƣợc kết quả sự phối hợp hoạt động theo Quy chế giữa Chính 

phủ và UBTWMTTQ Việt Nam đƣợc trong năm 2012. 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã khẳng 

định phối hợp giữa Chính phủ và UBTWMTTQ Việt Nam thời gian qua rất chặt chẽ và 

hiệu quả thiết thực, góp phần giúp mỗi bên thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ.  

Kết luận Hội nghị, Thủ tƣớng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh qua sự phối hợp 

hiệu quả giữa Chính phủ và UBTWMTTQ Việt Nam, Chính phủ đã thực hiện tốt hơn 

chức năng, nhiệm vụ của mình đồng thời nêu ra những hạn chế nhất định trong công 

tác này cho ý kiến về nội dung phối hợp năm 2013. 

                                           Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 02-2013 

 

Ngày 23-01-2013: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn Công 

tác tham gia xây dựng chính quyền của ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ƣơng năm 2013 

Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 78, 

hƣớng dẫn những nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính 

quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng năm 

2013 với các nội dung sau: Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; Công 

tác giám sát  và phản biện xã hội; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; 

Phối hợp tổ chức các hội nghị đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp 

xúc với cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Tham gia tuyển chọn 

Thẩm phán Tòa án nhân dân và Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân. 

                                 Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 03-2013 

 

Ngày 28-01-2013: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn Công 

tác Tuyên giáo của MTTQ Việt Nam năm 2013 

Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 80, 

hƣớng dẫn nhiệm vụ công tác Tuyên giáo của MTTQ Việt Nam năm 2013 cụ thể nhƣ 

sau: 

Nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền: Đẩy mạnh tuyên truyền về đa dạng 

hoá các hình thức vận động tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tuyên truyền việc thực hiện các phong trào 

thi đua yêu nƣớc, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội, phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc; 
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Tuyên truyền về kết quả Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên 

phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lƣợng công tác tham gia xây dựng 

Đảng, xây dựng chính quyền; Tuyên truyền về công tác đối ngoại nhân dân, tăng 

cƣờng đoàn kết quốc tế, công tác vận động ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài; Tuyên 

truyền về tăng cƣờng tổ chức, tiếp tục đổi mới nội dung và phƣơng thức hoạt động của 

MTTQ Việt Nam 

Nội dung trọng tâm công tác huấn luyện ở Trung ƣơng và địa phƣơng:Bồi 

dƣỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt; Công tác chuẩn bị đại hội MTTQ Việt 

Nam các cấp; Thực hiện việc giám sát và phản biện xã hội; Bồi dƣỡng nghiệp vụ, nâng 

cao chất lƣợng công tác của cán bộ cơ quan Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam; 

Giúp Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc tập huấn trao đổi nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo. 

                                    Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 02-2013 

 

Ngày 29-01-2013: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tiếp Tổng giám mục Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn 

Tổng Giám mục Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn thay mặt Toà Tổng giám mục Hà 

Nội tới thăm Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán 2013. 

Thay mặt Toà Tổng giám mục Hà Nội, Tổng giám mục Nguyễn Văn Nhơn gửi lời cảm 

ơn sự quan tậm của Đảng, Nhà nƣớc MTTQ Việt Nam và các cơ quan đoàn thể đối với 

Tổng giám mục trong thời gian qua đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động các chức 

sắc tôn gián và bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trƣờn, đƣờng lối chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc và hƣởng ứng các phong trào của MTTQ Việt Nam. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm ghi nhận những đóng góp 

của Toà Tổng giám mục Hà Nội đồng thời chúc Tổng giám mục Nguyễn Văn Nhơn và 

bà con giáo phận Hà Nội đón xuân an lành, hạnh phúc 

                                      Báo Đại Đoàn kết, số 30 ngày 30-01-2013 

 

Ngày 31-01-2013: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn việc 

tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh năm 

2013 trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp 

Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 79, 

hƣớng dẫn việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí 

Minh  năm 2013 trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp với các nội 

dung sau:  

Nội dung trọng tâm: Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh về 

phong cách sâu sát quần chúng, thực hành dân chủ, nêu gƣơng; nêu cao trách nhiệm 

gƣơng mẫu của cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong hệ 

thống Mặt trận và các tổ chức thành viên. 
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 Nội dung và nhiệm vụ cụ thể: Tiếp tục thực hiện 8 nội dung Chỉ thị số 03-CT-

TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH-TW của Ban Bí thƣ, chú ý gắn với điều 

kiện, đặc thù, nhiệm vụ chính trị cụ thể của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức 

thành viên 

Ban Thƣờng trực cũng hƣớng dẫn việc tổ chức thực hiện cụ thể cho từng đơn vị 

để triển khai các nội dung trên. 

                                             Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 02-2013 

 

Ngày 01-2-2013: Đoàn Tổ chức Bắc Âu Trợ giúp Việt Nam, Trung ƣơng 

Giáo hộị Phật giáo Việt Nam và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tới thăm và 

chúc Tết Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam.  

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình tiếp đoàn. Tại 

buổi tiếp, bà Margareta Coltai, Trƣởng đại diện Tổ chức Bắc Âu Trợ giúp Việt Nam, 

cảm ơn sự quan tâm phối hợp hiệu quả của Mặt trận đồng thời bày tỏ một số mong 

muốn đối với MTTQ Việt Nam.  

Thay mặt Hội đồng Trị sự ƣơng Giáo hộị Phật giáo Việt Nam, Hoà thƣợng 

Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thƣờng trực Trung ƣơng Giáo hộị Phật giáo Việt 

Nam cảm ơn sự giúp đỡ của Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam trong thời gian và 

và chúc Tết Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. 

Đến thăm và chúc Tết Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm 

Tổng thƣ ký và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, linh mục Phan Khắc Từ bày tỏ 

mong muốn đƣợc và Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam quan tâm, giúp đỡ, tạo điều 

kiện hơn nữa để hoạt động hiệu quả hơn.  

Sau khi nghe đại điện các đoàn phát biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình cảm ơn bà Margareta Coltai, Hoà thƣợng Thích Thanh 

Nhiễu cùng toàn thể tăng ni, cƣ sĩ, phật tử Phật giáo Việt Nam và các đại biểu trong 

đoàn Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đồng thời nêu ra một số mong muốn Tổ 

chức Bắc Âu Trợ giúp Việt Nam, Trung ƣơng Giáo hộị Phật giáo Việt Nam và Ủy ban 

Đoàn kết Công giáo Việt Nam 

                                        Báo Đại Đoàn kết, số 33 ngày 02-02-2013 

 

Ngày 19-2-2013: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy 

ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các vị 

trong Ban thƣờng trực, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam các thời 

kỳ, Ban Chủ nhiệm các Hội đồng Tƣ vấn của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam; Ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký 
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Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam; Ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ chủ trì Hội nghị. 

Góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các đại biểu khẳng định 

những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của Hiến pháp năm 1992 và nhất trí quan 

điểm cần tiếp tục sửa đổi Hiến pháp cho phù hợp với tình hình mới. Nhiều ý kiến đánh 

giá cao các nội dung trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đồng thời cũng trao đổi, góp ý 

thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm những vấn đề cần tiếp tục làm rõ, đầy đủ và sâu sắc 

hơn. Các đại biểu đã cho ý kiến góp ý về vấn đề về quyền con ngƣời, quyền công dân; 

vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam; Hội đồng Hiến pháp; 

vấn đề bảo vệ Tổ quốc, giữ vững tƣ tƣởng Hồ Chí Minh và đặc biệt là vấn đề vai trò, vị 

trí của Mặt trận Tổ quốc, cùng đó là việc thực hiện quyền giám sát và phản biện xã hội 

là trong những vấn đề đƣợc nhiều đại biểu quan tâm góp ý kiến. 

                                        Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 03-2013 

 

Ngày 20-02-2013: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn tuyên 

truyền về công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung 

Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2013 

Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 84, 

hƣớng dẫn tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền năm 

2013 trong hệ thống Mặt trận. Căn cứ vào tình hình triển khai thực hiện công tác quản 

lý biên giới, công tác phân giới, cắm mốc và công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc 

quốc giới trên đất liền của từng địa phƣơng (đặc biệt đối với các tỉnh, thành có đƣờng 

biên giới trên đất liền) để xác định nội dung tuyên truyền phù hợp. Tiếp tục thực hiện 

phƣơng châm kết hợp, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về biên giới với các nội 

dung hoạt động của công tác Mặt trận.Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam đƣa ra một số nội dung tuyên truyền cụ thể cho tuyến biên giới Việt Nam - 

Trung Quốc; Tuyến biên giới Việt Nam – Lào; Tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia 

và hƣớng dẫn việc tổ chức thực hiện các nội dung tuyên truyền trên. 

                                         Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 03-2013 

 

Ngày 23-02-2013: Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn công 

tác dân tộc, công tác tôn giáo của UBMTTQ các địa phƣơng 

Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 85, 

hƣớng dẫn công tác dân tộc, công tác tôn giáo đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các 

tỉnh, thành phố nhƣ sau: 

Về công tác dân tộc: Nắm chắc tình hình dân tộc ở địa phƣơng; thực hiện 

chƣơng trình phối hợp công tác dân với Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2012-2016; Phối hợp 

với Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành triển khai kết quả tổng kết 5 năm thực 
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hiện Chỉ thị số 06-2008-CT-TTg; Vận động đồng bào các dân tộc hƣởng ứng các cuộc 

vận động; Phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc thiểu số tổ chức 

tốt những ngày lễ hội truyền thống của các dân tộc và ngày hội văn hóa các dân tộc, tổ 

chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, những ngƣời tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số; 

Kiện toàn bộ máy tổ chức và tăng cƣờng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc 

Về công tác tôn giáo: Nắm chắc tình hình xu hƣớng các tôn giáo ở địa phƣơng; 

Tăng cƣờng việc tập hợp, chăm lo và phát huy vai trò của các vị chức sắc, nhà tu hành 

và những ngƣời tiêu biểu trong các tôn giáo tham gia các hoạt động của Mặt trận; Phối 

hợp với các cơ quan chức năng ở địa phƣơng quan tâm hƣớng dẫn, tạo điều kiện cho tổ 

chức, chức sắc và đồng bào các tôn giáo tổ chức tốt các ngày lễ của tôn giáo; Giúp đỡ 

Ủy ban Đoàn kết Công giáo của địa phƣơng triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác 

năm 2013; Kiện toàn tổ chức, cán bộ làm công tác tôn giáo của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc cấp tỉnh, huyện; Giúp đỡ Hội đồng Tƣ vấn về tôn giáo của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc các tỉnh, thành phố hoạt động hiệu quả; Vận động, hƣớng dẫn các tổ chức tôn 

giáo tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc vận động lớn; Hàng quý hoặc 6 tháng 1 lần, 

Ban Thƣờng trực Ủy ban Mặt trận các tỉnh, thành phố chủ trì giao ban với lãnh đạo và 

các ban, đơn vị chuyên môn của các tổ chức thành viên của Mặt trận ở địa phƣơng về 

công tác tôn giáo. 

                                                Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 04-2013 

 

Ngày 25-02-2013: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn Công 

tác tuyên truyền biển đảo năm 2013 trong hệ thống Mặt trận 

Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 86, 

hƣớng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2013 trong hệ thống Mặt trận nhƣ sau: 

Thông qua hệ thống Mặt trận tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân 

về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam; Tuyên truyền, nhân 

rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, những thành tựu phát triển kinh tế biển, 

đảo của các địa phƣơng, các ngành trong cả nƣớc; Tuyên truyền, phổ biến, chuyển 

giao tiến bộ khoa học và công nghệ, những kinh nghiệm tốt; Tuyên truyền về mô 

hình "Tổ tàu, thuyền an toàn trên biển", về xây dựng mô hình quốc phòng toàn dân 

và thế trận an ninh nhân dân vùng ven biển; Tuyên truyền nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế về biển.Tuyên truyền về thực hiện các 

chính sách khuyến nông, khuyến ngƣ, các chủ trƣơng, chính sách khác của Chính 

phủ, nâng cao trách nhiệm, tình cảm của mọi tầng lớp nhân dân đối với cán bộ, 

chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền 

biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; Đấu tranh với các hành động của nƣớc ngoài 

xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam; đấu tranh 

chống các hành vi và hoạt động sai trái, tiêu cực trên biển, đảo; Đẩy mạnh tuyên 
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truyền, thông tin đối ngoại. Ban Thƣờng trực cũng hƣớng dẫn cụ thể việc tổ chức 

thực hiện cho đơn vị liên quan để thực hiện các nội dung trên. 

                                     Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 04-2013 

 

Ngày 27-2-2013: Hội nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam lần thứ 4 

(nhiệm kỳ 2008-2013) 

Tham dự Hội nghị có ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trƣởng ban Dân vận 

Trung ƣơng; đại diện lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và các linh mục trên cả nƣớc. Tại hội 

nghị, linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Đoàn kết Công 

giáo Việt Nam cáo cáo kết quả thi đua yêu nƣớc của đồng bào công giáo trong năm 

2012 và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ công tác trong năm 2013. Phát biểu tại hội nghị, Phó 

Chủ tịch Lê Bá Trình đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt 

Nam và toàn thể các vị chức sắc, tu sĩ và bà con giáo dân đã đạt đƣợc trong năm qua 

đồng thời cho ý kiến về phƣơng hƣớng, nhiệm vụ công tác năm 2013 của Ủy ban Đoàn 

kết Công giáo Việt Nam 

                                          Báo Đại Đoàn kết, số 59 ngày 28-02-2013 

 

Ngày 28-02-2013: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam xây dựng Kế 

hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 

Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 

331, xây dựng Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 với các 

nhiệmvụ trọng tâm sau: Tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế về phổ biến, giáo dục 

pháp luật; Tổ chức lấy ý kiến nhân dân và Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 

1992; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai thực hiện Chƣơng trình hành động 

thực hiện Kết luận số 04-KL-TW ngày 19-4-2011) của Ban Bí thƣ về kết quả thực hiện 

Chỉ thị số 32-CT-TW sau khi đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt; Phối hợp với Hội 

đồng phối hợp công tác PBGDPL cùng cấp tăng cƣờng chỉ đạo, hƣớng dẫn công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra, khen thƣởng hoạt động của Hội đồng; củng cố 

và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng; Phối hợp thực hiện các Đề án về phổ 

biến, giáo dục pháp luật; Phối hợp thực hiện quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động hòa 

giải cơ sở; Công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; Tổ chức đánh giá 

về số lƣợng và chất lƣợng Báo cáo viên pháp luật các cấp; tập huấn kiến thức pháp 

luật, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ này; Tập trung giới thiệu các văn bản quy phạm 

pháp luật; Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.  

                                        Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 04-2013 
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Ngày 28-02-2013: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel 

Bà Meirav Eilon Shahar, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam tới 

chào xã giao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và bàn chƣơng trình hợp tác giữa 

hai bên trong năm 2013. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Huỳnh Đảm giới thiệu khái quát về vai 

trò, vị trí của MTTQ Việt Nam đồng thời đánh giá cao tình cảm mà Đại sứ và nhân dân 

Israel và bày tỏ mong muốn thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa hai nƣớc. Bà Meirav 

Eilon Shahar bày tỏ vui mừng đƣợc sang thăm và làm việc tại Việt Nam và cảm ơn 

Chủ tịch Huỳnh Đảm đã giành thời gian tiếp đoàn.  

                                         Báo Đại Đoàn kết, số 60 ngày 01-3-2013 

 

Ngày 12-3-2013: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫnMặt trận 

Tổ quốc phối hợp triển khai thực hiện chƣơng trình phòng, chống tội phạm, ma 

túy, mại dâm và phòng, chống mua bán ngƣời năm 2013 

Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 89, 

hƣớng dẫn Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện chƣơng trình 

phòng, chống tội phạm, ma tuý, mại dâm và chƣơng trình phòng, chống mua bán ngƣời 

năm 2013 với các nội dung cụ thể về: Chƣơng trình phòng, chống tội phạm; Chƣơng 

trình phòng, chống ma tuý; Chƣơng trình phòng, chống mại dâm; Chƣơng trình phòng, 

chống mua bán ngƣời. Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam cũng 

đƣa ra các biện pháp thực hiện những nội dung trên bao gồm: Xây dựng kế hoạch và 

hƣớng dẫn triển khai thực hiện; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động; Thực 

hiện công tác chỉ đạo điểm và xây dựng mô hình về phòng, chống tội phạm, ma tuý, 

mại dâm, HIV-AIDS và phòng, chống mua bán ngƣời; Phối hợp tổ chức tập huấn nâng 

cao năng lực; Tổ chức kiểm tra, khảo sát, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện các chƣơng 

trình. 

                                    Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 05-2013 

 

Ngày 19-3-2013: Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Văn Phòng Chủ 

tịch nƣớc báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp năm 2012 và nhiệm vụ 

trọng tâm công tác năm 2013 

Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Văn Phòng Chủ tịch 

nƣớc ban hành văn bản số 339, báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp năm 2012 

và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2013 cụ thể về các nội sau: 

Kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác năm 2012: Phối hợp củng cố, tăng 

cƣờng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Phối hợp động viên phong trào thi đua yêu nƣớc, 

các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động; Phối hợp tham gia xây dựng Nhà 

nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân 
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dân; Phối hợp phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của nhân dân; Phối hợp trong công tác tuyển chọn Thẩm phán, Kiểm sát 

viên; Phối hợp trong công tác đối ngoại nhân dân 

Trọng tâm phối hợp công tác năm 2013: Phối hợp củng cố, mở rộng tăng cƣờng 

khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Phối hợp động viên phong trào thi đua yêu nƣớc, duy trì 

tăng trƣởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội; Phối hợp tham gia xây dựng pháp luật, 

xây dựng Nhà nƣớc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. 

                                  Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 04-2013 

 

Ngày 20-3-2013: Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị lấy 

ý kiến các nhân sĩ, trí thức, luật gia, ngƣời tiêu biểu các dân tộc, tôn giáo góp ý 

vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm chủ trì hội nghị. Tại 

hội nghị, các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến vào một số điều cụ thể trong đó khẳng 

định cần tăng cƣờng dân chủ trực tiếp, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng cũng nhƣ 

đề cao quyền công dân, quyền con ngƣời, khẳng định văn hoá Việt Nam thời kỳ hội 

nhập, ƣu tiên phts triển vùng dân tộc thiểu sổ, ….Phát biểu tại nghị, Chủ tịch Huỳnh 

Đảm ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu. 

                                           Báo Đại Đoàn kết, số 86 ngày 21-3-2013 

 

Ngày 25-3-2013: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ 

Công an tổ chức hội nghị triển khai Dự án “Tăng cƣờng công tác giáo dục, truyền 

thông và giám sát đánh giá thực hiện chƣơng trình phòng, chống tội phạm giai 

đoạn 2012-2015)” (Dự án 6) 

Hội nghị diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Tham dự và chủ trì hội nghị về phía Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ƣơng 

Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, bà Hà 

Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam; phía Bộ Công an có 

Trung tƣớng Lê Quý Vƣơng, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Thứ trƣởng Bộ Công, Trung 

tƣớng Đỗ Kim Tuyến – Phó Tổng Cục trƣởng Tổng Cục Cảnh sát phòng chống tội 

phạm. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ƣơng, MTTQ Việt 

Nam cùng lãnh đạo Công an 32 tỉnh, thành khu vực phía Nam. Tại hội nghị, đại diện 

các đại biểu của hai bên đóng góp một số ý kiến liên quan đến việc triển khia Dự án. 

Phát biểu tại hội nghị, Trung tƣớng Lê Quý Vƣơng và đồng chí Vũ Trọng Kim, Phó 

Chủ tịch, kiêm Tổng thƣ ký, Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam khẳng định tầm 

quan trọng và sự cần thiết của Dự án đồng thời đƣa ra một số đề nghị cho các địa 

phƣơng. 

                                         Báo Đại Đoàn kết, số 85 ngày 26-3-2013 
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Ngày 01-4-2013: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam bàn giao báo cáo 

tổng hợp ý kiến tham gia góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cho Ủy an Dự 

thảo Hiến pháp 

Tại buổi bàn giao, Chủ tịch Huỳnh Đảm nêu quá trình và cách thức của Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam trong việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân cho Dự thảo 

sửa đổi Hiến pháp 1992 đồng thời nêu lên ý nghĩa của công việc này và nhấn mạnh 

việc tiếp tục tạo điều kiện và có những hình thức phù hợp để tiếp tục lấy ý kiến đóng 

góp. Phó Chủ tịch Uông Chu Lƣu, Phó Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 

năm 1992 cảm ơn MTTQ đã tập hợp kết quả và khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu và 

nghiên cứu đầy đủ các ý kiến nhận đƣợc để hoàn thiện, chỉnh lý việc sửa đổi, bổ sung 

Hiến pháp năm 1992. 

                                                     Báo Đại Đoàn kết, số 92 ngày 02-4-2013 

 

Ngày 10-4-2013: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và đoàn cán bộ Mặt 

trận TP Đà Nẵng tổ chức buổi trao đổi, thảo luận về Chuyên đề “Đổi mới nội 

dung và phƣơng thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - 

xã hội”  

Tham dự buổi thảo luận có Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim và đại diện cán bộ MTTQ TP Đà Nẵng 

Tại buổi thảo luận, các đại biểu tham dự nêu lên một số khó khăn, vƣớng mắc 

nhƣ: nhận thức trong hệ thống chính trị, nhiều cán bộ Mặt trận chƣa hiểu rõ về vai trò, 

chức năng, vị trí của MTTQ Việt Nam; Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền trong 

việc tạo điều kiện cho Mặt trận hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình còn hạn chế, 

chƣa đƣợc quan tâm trong công tác quy hoạch, đào tạo bố trí cán bộ; Những khó khăn, 

vƣớng mắc trong việc triển khai chuẩn bị cho đại hội MTTQ các cấp. Phát biểu tại buổi 

thảo luận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ 

Trọng Kim khẳng định sự cần thiết đổi mới nội dung và phƣơng thức hoạt động của 

MTTQ Việt Nam đồng thời đƣa ra các nội dung và phƣơng thức hoạt động của MTTQ 

trong thời kỳ mới. 

                                                   Báo Đại Đoàn kết, số 101 ngày 11-4-2013 

 

Ngày 11-4-2013: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn Thực 

hiện một số nội dung của Nghị quyết số 35-2012-QH13 của Quốc hội  

Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 93, 

hƣớng dẫn Thực hiện một số nội dung của Nghị quyết số 35-2012-QH13 của Quốc hội 

về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với ngƣời giữ chức vụ do Quốc hội, 

Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam đề nghị Ban Thƣờng trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực 



 

324 

 

thuộc trung ƣơng thực hiện một số nội dung cụ thể về:Đối tƣợng, phạm vi, nội dung 

tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với ngƣời giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng 

nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Nguồn tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với 

ngƣời giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Thời điểm 

gửi báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với những  ngƣời giữ chức vụ do 

Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn cho Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam và thời hạn gửi báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phƣơng. 

                                     Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 05-2013 

 

Ngày 11-4-2013: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phƣớc 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm dẫn đầu đoàn công 

tác của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phƣớc 

nhằm tăng cƣờng phối hợp hoạt động. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ 

Bình Phƣớc báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch 

Huỳnh Đảm phát biểu đánh giá cao những thành tựu mà Bình Phƣớc đã đạt đƣợc đồng 

thời bày tỏ một số mong muốn đối với tỉnh.  

                                       Báo Đại Đoàn kết, số 102 ngày 12-4-2013 

 

Ngày 12-4-2013: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Trƣơng Thị Ngọc Ánh đến thăm và chúc mừng Hoà thƣợng Thích Thiện Tâm và 

Thƣợng toạ Danh Lung 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Trƣơng Thị Ngọc Ánh đến 

thăm và chúc mừng Hoà thƣợng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Trung ƣơng Giáo hội 

Phật giáo Việt Nam và Thƣợng toạ Danh Lung, Ủy viên Thƣờng trực Hội đồng Trị, 

Phó Văn phòng Trung ƣơng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh nhân 

dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmây năm 2013 của đồng bào dân tộc Khmer. Tại 

buổi chúc mừng, Phó Chủ tịch Trƣơng Thị Ngọc Ánh ghi nhận và đánh giá cao những 

đóng góp của Giáo hội nói chung và của Hoà thƣợng Thích Thiện Tâm, Thƣợng toạ 

Danh Lung nói riêng. Các vị Hoà thƣợng, Thƣợng toạ bày tỏ một số lời húa đối với Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. 

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 105 ngày 15-4-2013 

Ngày 12-4-2013: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị 

nêu ý kiến và kiến nghị của nhân dân về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) 

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ 

Trọng Kim và các Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Pha, Nguyễn Lam dự và chủ trì Hội 

nghị. 
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Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Vũ Trọng Kim 

nhấn mạnh vài trò và tầm quan trọng của Luật Đất đai.Tại Hội nghị, các ý kiến góp ý 

của các đại biểu đề cập đến nhiều lĩnh vực trong quản lý và sử dụng đất đai hiện nay. 

Trong đó, các ý kiến, kiến nghị Luật Đất đai (sửa đổi) cần làm rõ chủ sở hữu đất, đại 

diện chủ sở hữu, những nhiệm vụ và quyền hạn của đại diện chủ sở hữu, về thu hồi đất, 

bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ đối với ngƣời bị thu hồi đất; nguyên tắc lập kế hoạch, 

quy hoạch sử dụng đất; hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất cấp huyện; tƣ vấn và định giá đất; giám sát của công dân đối với 

việc quản lý, sử dụng đất đai. Kết thúc Hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Vũ 

Trọng Kim cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết và sâu sắc của các đại biểu và khẳng 

định sẽ tiếp thu những ý kiến để tổng hợp báo cáo lên Ban Soạn thảo và mong các đại 

biểu tiếp tục có những ý kiến góp ý để Luật đất đai ngày càng hoàn thiện 

                                         Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 05-2013 

 

Ngày 16-4-2013: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Trƣơng Thị Ngọc Ánh làm việc với Ủy ban MTTQ TP Cần Thơ 

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP 

Cần Thơ báo cáo kết quả lãnh đạo và phối hợp thực hiện công tác Mặt trận của Thành 

phố Quý I-2013). Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Trƣơng Thị Ngọc Ánh phát biểu ghi nhận kết quả mà Ủy ban MTTQ TP Cần Thơ 

đã đạt đƣợc đồng thời đƣa ra một số đề nghị đối với MTTQ TP Cần Thơ 

                                                  Báo Đại Đoàn kết, số 107 ngày 17-4-2013 

Từ 17 đến 28-4-2013: Đoàn công tác Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

do bà Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam làm 

Trƣởng đoàn thăm và làm việc tại huyện đảo Trƣờng Sa 

Tại các đảo, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh và các thành viên trong Đoàn thăm 

hỏi, động viên và nắm tình hình sản xuất, công tác, đời sống sinh hoạt của cán bộ, 

chiến sỹ và nhân dân; tặng quà của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tới cán bộ, 

chiến sỹ và các hộ gia đình đang làm việc và sinh sống trên đảo. Trong các buổi làm 

việc, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh nhấn mạnh: Cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên huyện 

đảo Trƣờng Sa luôn tin tƣởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nƣớc, xác định 

bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc là niềm tự hào, là nhiệm 

vụ cao cả của mỗi ngƣời dân Việt Nam nói chung, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên 

quần đảo Trƣờng Sa nói riêng”; đồng thời khẳng định, MTTQ Việt Nam và nhân dân 

các dân tộc Việt Nam luôn hƣớng về mảnh đất nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc với 

những hành động cụ thể, thiết thực. 

                                                Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 06-2013 



 

326 

 

Từ 17 đến 19-4-2013: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Huỳnh Đảm thăm và làm việc tại Phú Thọ 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm dẫn đầu đoàn công 

tác của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam thăm và làm việc tại Phú Thọ nhân dịp 

Lễ giỗ tổ Hùng Vƣơng. 

Tại buổi làm việc với Tỉnh uỷ Phó Thọ, Bí thƣ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh 

Hoàng Dân Mạc báo cáo về các hoạt động diễn ra trong dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vƣơng.- 

Lễ hội Đền Hùng đòng thời cam kết bảo tồn, phát huy giá trị của hai di sản Hát Xoan 

và Tín ngƣỡng thờ cúng Hùng Vƣơng Đại diện MTTQ tỉnh báo cáo hoạt động của 

MTTQ tỉnh trong Quý I. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

bày tỏ vui mừng trƣớc những thành tựu về kinh tế - xã hội mà Phú Thọ đã đạt đƣợc 

đồng thời bày tỏ một số mong muốn và đề nghị đối với tỉnh.  

                                                  Báo Đại Đoàn kết, số 110 ngày 20-4-2013 

 

Ngày 18-4-2013: Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam thăm Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam 

Đoàn Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam do Mục sƣ Ân Ƣớc, Hội trƣởng Hội 

truyền giáo Cơ đốc Việt Nam làm trƣởng đoàn tới thăm Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình tiếp đoàn. 

Tại buổi tiếp, Mục sƣ Ân Ƣớc cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nƣớc, 

MTTQ Việt Nam đối với hoạt động của Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam trong những 

năm qua và khẳng định sẽ tiếp tục hƣớng dẫn giáo dân thực hiện tốt các chủ trƣơng, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình đánh giá cao những đóng góp của Hội truyền giáo Cơ 

đốc Việt Nam đồng thời bày tỏ mong muốn đối với các mục sƣ trong Hội truyền giáo 

Cơ đốc Việt Nam. 

                                                    Báo Đại Đoàn kết, số 110 ngày 20-4-2013 

Ngày 23-4-2013: Đoàn đại biểu nữ phái Hội thánh cao đài Minh Chơn Đạo 

thăm Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha tiếp đoàn. 

Tại buổi tiếp, Phối sƣ Phạm Thị Minh Phƣơng, Phó Ban Thƣờng trực Hội thánh cao 

đài Minh Chơn Đạo đã nêu sự đóng góp của nữ phái Hội thánh cao đài Minh Chơn Đạo 

đối với sự phát triển của xã hội và một số kết quả hoạt động khác. Thay mặt Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Nguyễn Văn Pha hoanh nghênh và biểu dƣơng những đóng góp của nữ phái Hội thánh 

cao đài Minh Chơn Đạo trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nƣớc. 

                                                    Báo Đại Đoàn kết, số 114 ngày 24-4-2013 
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Ngày 03-5-2013: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tiếp Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc 

Ông Hà Hậu Hoa, Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc, nguyên Trƣởng Đặc 

khu hành chính Ma Cao dẫn đầu đoàn cán bộ cấp cao Ma Cao đến thăm Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam nhân dịp đoàn sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Kinh tế - Du 

lịch toàn cầu  sẽ đƣợc tổ chức tại Ma Cao trong tháng 9. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Huỳnh 

Đảm đánh giá cao chuyến thăm của Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc; khẳng định 

mối quan hệ hữu nghị giữa hai nƣớc và mối quan hệ giữa Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc đồng thời đƣa ra một số lƣu ý đối với hai bên. 

Thay mặt đoàn, Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã dành thời gian tiếp đoàn và gửi lời cảm ơn đến 

Chính phủ Việt Nam đồng thời khẳng định tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa 

Việt Nam – Trung Quốc 

                                                    (Báo Đại Đoàn kết, số 124 ngày 04-5-2013) 

 

Ngày 06-5-2013: Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang tặng quà hai tỉnh 

Takeo và Kandal (Vƣơng quốc Campuchia) 

Thực hiện nội dung ký kết ghi nhớ giữa Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ tỉnh 

An Giang với Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Takeo và Kandal 

năm 2013, Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với MTTQ huyện Tịnh Biên 

(An Giang) tổ chức lễ tặng quà gồm áo thun và nón cho tỉnh Takeo và Kandal. Tại buổi 

lễ trao quà, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang 

nêu lên những hoạt động gắn kết giữa 3 tỉnh trong thời gian qua và kế hoạch hỗ trợ 

giúp đỡ nhau thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2013. 

                                                   Báo Đại Đoàn kết, số 127 ngày 07-5-2013 

 

Ngày 10-5-2013: Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

và Bộ Y tế tổ chức lễ ký kết phối hợp công tác tuyên truyền, vận động, bảo vệ, 

chăm sóc, và nâng cao sức khỏe nhân dân giao đoạn 2013-2016 

Tham gia lễ ký kết có Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim, Bộ trƣởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Tại buổi 

lễ, đại diện Bộ Y tế nêu lên mục đích, nội dung phối hợp, truyền truyền vận động giai 

đoạn 2013-2016. Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim nhấn mạnh những vấn đề bức xúc trong lĩnh 

vực y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân đồng thời đƣa ra một số đề nghị đối với Bộ Y 

tế và một số đơn vị liên quan. 

                                                Báo Đại Đoàn kết, số 131 ngày 11-5-2013 
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Từ ngày 15 đến 22-5-2013: Đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam dự Hội nghị Quốc tế của AICESIS tại Liên bang Nga và thăm 

kiều bào tại Ukraine 

Đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam do đồng chí Vũ 

Trọng Kim, Uỷ viên Trung ƣơng Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Uỷ ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam dẫn đầu. 

Đồng chí Hồ Đắc Minh Nguyệt, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt 

Nam tại Ukraine đã cùng tham gia công tác với Đoàn. Đoàn công tác đã dành nhiều 

thời gian nắm bắt tâm tƣ nguyện vọng của bà con, tình hình triển khai thực hiện Nghị 

quyết 36-NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác đối với ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài 

và Chỉ thị 04-CT-TW của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng về "Tiếp tục đổi mới và nâng 

cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới"... Đoàn đã đến thăm hỏi, 

gặp mặt kiều bào ta tại khu chợ Troeshina. Thăm hỏi, gặp gỡ với kiều bào ta tại thành 

phố Kharkov, thăm một số Trung tâm thƣơng mại, khu vui chơi giải trí của Tập đoàn 

SunGroup do ngƣời Việt Nam đầu tƣ và điều hành. Đặc biệt, Đoàn đã tham dự buổi tọa 

đàm của cộng đồng ngƣời Việt Nam tại Kharkov góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến 

pháp năm 1992, trao đổi và tiếp thu ý kiến góp ý của bà con để chuyển tới các cơ quan 

có thẩm quyền. 

Ngày 20-5-21-5-2013), Đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam dự Hội nghị Quốc tế của AICESIS tại Liên bang Nga. Tại Hội nghị, đoàn đại biểu 

cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tham gia họp thảo luận với chủ đề 

"Đóng góp của các tổ chức xã hội dân sự để khắc phục khủng hoảng và thúc đẩy sự can 

thiệp của châu Á". 

                                     Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 06-2013 

 

Ngày 27-5-2013: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh hội 

đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Lào Xây dựng đất 

nƣớc  

Chủ tịch Huỳnh Đảm cùng các đồng chí trong Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam tiếp và hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng 

Mặt trận Lào Xây dựng đất nƣớc do Chủ tịch Phăn Đuông Chít Vông Sả làm trƣởng 

đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Chủ tịch Huỳnh Đảm và Chủ tịch Phăn Đuông Chít Vông Sả đã thông báo cho 

nhau về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả hoạt động của Mặt trận mỗi nƣớc trong 

thời gian qua.Hai bên thống nhất tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa, đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác 

giữa hai nƣớc Việt Nam – Lào đồng thời thống nhất các nội dung liên quan đến tổ chức 
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Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nƣớc Việt Nam – Lào -Campuchia dự kiến vào tháng 

11-2013) tại thủ đô Viêng Chăn.  

                                    Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 06-2013 

 

Ngày 29-5-2013: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê Bá 

Trình tham dự lễ kỷ niệm 50 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu do Trung 

ƣơng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức 

Buổi lễ diễn ra tại chùa Quán Sứ - Hà Nội. Cùng tham dự có đại diện các ban, 

ngành. Tại buổi lễ, Hòa Thƣợng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thƣờng trực Hội 

đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc lời tƣởng niệm Bồ Tát Thích Quảng 

Đức. Các chức sắc Phật giáo, tăng ni, Phật tử đã cùng tƣởng niệm công đức hy sinh to 

lớn của Bồ tát Thích Quảng Đức, cầu nguyện đạo pháp trƣờng tồn, nƣớc nhà độc lập, 

thống nhất, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc; cầu cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

không ngừng phát triển. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 

Lê Bá Trình ghi nhận và đánh giá cao việc tổ chức trọng thể lễ tƣởng niệm Bồ tát 

Thích Quảng Đức và kỷ niệm 50 năm Ngài đã vị pháp thiêu thân đồng thời khẳng định 

vài trò của Phật giáo đối với đất nƣớc.  

                                        Báo Đại Đoàn kết, số 150 ngày 30-5-2013 

 

Ngày 31-5-2013: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy 

ban MTTQ tỉnh Đắc Lắc tổ chức hội nghị “Trao đổi kinh nghiệm tổ chức và triển 

khai chỉ đạo điểm về phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV, AIDS, bảo 

đảm trật tự an gioa thông năm 2013” 

Dự hội nghị có bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma 

túy, mại dâm và Thƣờng trực Ủy ban MTTQ CỦA 36 tỉnh, thành trong cả nƣớc. Tại 

hội nghị, đại diện Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam báo cáo công tác triển khai chỉ 

đạo điểm về phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV, AIDS, bảo đảm trật tự an 

gioa thông năm 2013; một số đại biểu chia sẻ kinh nghiệm tổ chức và triển khai tại địa 

phƣơng mình. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Hà Thị Liên ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực và kết quả của các tỉnh trong cả nƣớc về 

thực hiện xây dựng mô hình điểm của Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đồng thời đƣa ra 

một số đề nghị cho MTTQ các cơ sở. 

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 152 ngày 01-6-2013 
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Ngày 04-6-2013: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị tổng kết mô hình 

điểm khu dân cƣ bảo vệ môi trƣờng 

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê Bá 

Trình. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình nêu kết quả thực hiện mô hình điểm khu 

dân cƣ bảo vệ môi trƣờng tại 20 khu dân cƣ của 10 tỉnh, thành trong cả nƣớc và nêu lên 

một số ví dụ điển hình. Thông qua các kết quả đạt đƣợc, tại hội nghị, Ủy ban MTTQ 

các cấp rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm để tiến hành duy trì triển khai nhân rộng các 

mô hình trong cộng đồng dân cƣ, vùng miền trong cả nƣớc. Các đại biểu cũng thảo 

luận đƣa ra một số giải pháp và tiêu chí đánh giá kết quả thực nhiện của UBMTTQ các 

cấp. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình kết luận đƣa ra 

một số công việc cụ thể cho các đơn vị có liên quan trong việc tiến hành xây dựng mới 

mô hình điểm khu dân cƣ bảo vệ môi trƣờng và ứng phó với biến đổi khí hậu, nƣớc 

biển dâng. 

                                             Báo Đại Đoàn kết, số 156 ngày 05-6-2013 

 

Ngày 18-6-2013: Đoàn công tác của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

kiểm tra công tác Mặt trận tỉnh Long An 

Đoàn công tác của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch 

Trƣơng Thị Ngọc Ánh làm trƣởng đoàn kiểm tra công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 

2013 tại tỉnh Long An . Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Luôn, Chánh Văn phòng 

UBMTQ tỉnh Long An báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2013 đồng 

thời đƣa ra một số tồn tại, hạn chế của công tác Mặt trận; ông Nguyễn Ngọc Sum, Phó 

Trƣởng ban Dân vận tỉnh ủy nêu ra một số hạn chế trong việc tham gia xây dựng Đảng 

của Mặt trận; một số cán cán MTTQ tỉnh Long An đã đƣa ra một số kiến nghị cho hoạt 

động của Mặt trận. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Phó Chủ tịch Trƣơng Thị Ngọc 

Ánh đánh giá cao những thành tựu mà tỉnh Long An đã đạt đƣợc đồng thời đƣa ra một 

số đề nghị cho UBMTTQ tỉnh. 

                                 Báo Đại Đoàn kết, số 170 ngày 19-6-2013 

 

Ngày 26-6-2013: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức lễ phát động 

hƣởng ứng “Ngày thế giới phòng chống ma tuý” và “Ngày toàn dân phòng chống 

ma tuý” 

Lễ phát động đƣợc tổ chức tại huyện Mộc Châu (Sơn La). Tham dự có Phó Chủ 

tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên. Tại lễ phát động, đại diện 

UBMTTQ tỉnh Sơn La và huyện Mộc Châu đã báo cáo về những mô hình chỉ đạo điểm 

về toàn dân tham gia quản lý giáo dục, giúp đỡ ngƣời nghiện ma tuý sau cai nghiện tại 

gia đình và cộng đồng dân cƣ; một số ngƣời nghiện mà tuý sau cai nghiện cũng chia sẻ 
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tâm tƣ…Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà 

Thị Liên nêu lên mục đích của việc đƣa phong trào toàn dân phòng chống ma tuý đồng 

thời đƣa ra một số đề nghị cho các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể trong việc 

nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma tuý trong thời gian tới. 

                                              Báo Đại Đoàn kết, số 178 ngày 27-6-2013 

 

Tháng 6-2013: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm 

thăm và làm việc tại Đức và Pháp 

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam do đồng chí Huỳnh 

Đảm, Chủ tịch Ủy ban, dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức 

và Cộng hòa Pháp. 

Tại Đức, đoàn đã thăm và làm việc với Hội hữu nghị Đức - Việt; Liên hiệp bình 

đẳng Xã hội toàn liên bang Đức; Thăm làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, Tổng 

Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Frankfurt-Main; Hội hỗ trợ thanh niên, phụ nữ Việt 

Nam tại Đức (WIFI); Liên hiệp ngƣời Việt toàn Liên bang Đức và đại diện một số hội, 

đoàn trong cộng đồng ngƣời Việt tại Đức, cùng nhiều bà con đang sinh sống tại Đức 

Tại Pháp, đoàn đã tới thăm và làm việc với: lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp; Chủ 

tịch Hội đồng Kinh tế - xã hội và Môi trƣờng Pháp; Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị với 

Việt Nam tại Thƣợng viện; Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị với Việt Nam tại Quốc hội 

Pháp; Hội hữu nghị Pháp-Việt; đặt vòng hoa tại tƣợng đài Bác Hồ và thăm không gian Hồ 

Chí Minh tại Bảo tàng lịch sử ở thành phố Montreuil; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại 

Pháp; trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Hội Ngƣời Việt Nam tại Pháp.  

Tại các buổi thăm, tiếp xúc với lãnh đạo Hội ngƣời Việt Nam, các hội đoàn và 

cộng đồng ngƣời Việt Nam tại Đức và Pháp, Chủ tịch Huỳnh Đảm đã thông tin tới bà 

một số nét chính về tình hình trong nƣớc, lắng nghe tâm tƣ tình cảm, nguyện vọng của 

bà con, động viên bà con phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ, chấp hành luật pháp và 

nỗ lực hòa nhập tốt vào xã hội nƣớc sở tại, gìn giữ truyền thống văn hóa tốt đẹp của 

dân tộc và hƣớng về quê hƣơng, tham gia xây dựng đất nƣớc. 

                                                Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 07-2013 

 

Từ 30-6 đến 03-7-2013: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam 

lần thứ VI nhiệm kỳ 2013-2018 

 Đại hội tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Sáng nay 1-7, đại hội 

Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI khai mạc. Tới dự có Tổng bí 

thƣ Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nƣớc Trƣơng Tấn Sang, Thủ tƣớng Chính phủ 

Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ 

tịch Đoàn chủ tịch Uỷ Ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và các đồng chí nguyên lãnh 

đạo Đảng và Nhà nƣớc;cùng sự tham dự của 1.180 đại biểu đại diện cho khoảng 10,5 
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triệu hội viên nông dân trong cả nƣớc. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Cƣờng, Ủy 

viên Trung ƣơng Đảng, Chủ tịch Trung ƣơng Hội Nông dân Việt Nam phát biểu đề 

dẫn; Phó Chủ tịch Trung ƣơng Hội Nông dân Việt Nam Hà Phúc Mịch báo cáo hoạt 

động Hội Nông dân nhiệm kỳ vừa qua. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thƣ 

Nguyễn Phú Trọng biểu dƣơng những thành tựu to lớn của phong trào nông dân, Hội 

Nông dân Việt Nam trong nhiệm kỳ qua. Hội nghị thảo luận về phƣơng hƣớng, mục 

tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013 – 

2018; thông qua toàn văn Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Ban 

chấp hành Trung ƣơng Hội Nông dân Việt Nam khóa V kiểm điểm trƣớc Đại hội; bầu 

Ban Chấp hành Trung ƣơng Hội Nông dân Việt Nam khoá VI và các chức danh lãnh 

đạo Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018. 

                 Báo Đại Đoàn kết, số 182 ngày 01-7-2013) và số 183 ngày 02-7-2013 

  

Ngày 04-7-2013: Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam lần thứ 11 

 Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm chủ trì hội nghị. Tại 

hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá cho ý kiến về những kết quả công tác Mặt trận 

6 tháng đầu năm 2013, báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận 6 tháng 

cuối năm; những nội dung trọng tâm công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ các cấp 

tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VIII; Việc MTTQ lấy ý kiến nhân 

dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992…. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến 

đóng góp của các vị trong Đoàn Chủ tịch đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong 

thời gian sắp tới.  

                                                               Báo Đại Đoàn kết, số 186 ngày 05-7-2013 

  

Ngày 08, 09-7-2013: Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị 

tập huấn cán bộ chủ chốt MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện về công tác tổ chức Đại hội 

Mặt trận các cấp 

 Hội nghị tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim, các vị trong Ban Thƣờng trực và 270 cán bộ 

lãnh đạo, cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp tỉnh của 21 tỉnh, thành phố khu vực phía 

Nam. Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Chủ tịch Huỳnh Đảm nêu ý nghĩa của việc tổ 

chức Đại hội Mặt trận các cấp. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Vũ Trọng 

Kim quán triệt Nghị quyết trung ƣơng 7, khoá XI về tăng cƣờng và đổi mới sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, quán triệt một số Chỉ thị và 

Thông tri để chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ 
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Việt Nam lần thứ VIII; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê Bá 

Trình nêu lên một số yêu cầu quan trọng trong Hƣớng dẫn việc xây dựng Dự thảo báo 

cáo chính trị tại Đại hội Mặt trận các cấp. Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh trình bày Chuyên đề về công tác 

chuẩn bị nhân sự Đại hội Mặt trận các cấp.  

 Ngày 09-7, các đại biểu tập trung thảo luận những kinh nghiệm tổ chức Đại hội 

và hỏi – đáp những thắc mắc liên quan đến Đại hội Mặt trận các cấp 

                  Báo Đại Đoàn kết, số 190 ngày 09-7-2013 và số 191 ngày 10-7-2013 

  

Ngày 24-7-2013: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ 

 Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm tiếp ngài Ranjit 

Rac, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân kết thúc 

nhiệm kỳ tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Huỳnh Đảm đánh giá cao những nỗ lực 

của ngài Ranjit Rac trong nhiệm kỳ vừa qua và ghi nhận sự giúp đỡ của Chính phủ Ấn 

Độ đối với nhân dân Việt Nam trên một số lĩnh vực đồng thời bày tỏ hy vọng đối với 

Ngài Ranjit Rac trên  cƣơng vị công tác mới. Đại sứ Ranjit Rac cảm ơn sự phối hợp 

chặt chẽ của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua đồng thời 

khẳng định Ấn Độ luôn đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển. 

                                                               Báo Đại Đoàn kết, số 206 ngày 25-7-2013 

  

Ngày 23, 24-7-2013: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà 

Thị Liên làm việc tại Quảng Nam, Đà Nẵng 

 Đoàn công tác của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Hà 

Thị Liên làm trƣởng đoàn đến Quảng Nam và Đà Nẵng kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 

18-CT-TW ngày 04-9-2012 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng (khóa XI) về tăng cƣơng 

công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đƣờng 

bộ, đƣờng sắt, đƣờng thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Tại buổi làm việc, 

đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng báo cáo kêt quả triển khai việc thực 

hiện Chỉ thị 18-CT-TW nói trên. Phát biểu tại các buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên đánh giá cao việc triển khai thực hiện Chỉ 

thị 18-CT-TW trên địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng đồng thời đƣa ra một số lƣu ý cho 

lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thành phố Đà Nẵng. 

                                                               Báo Đại Đoàn kết, số 206 ngày 25-7-2013 
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Ngày 29-7-2013: Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam xây dựng Kế hoạch 

tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền đại hội MTTQ Việt Nam các cấp 

tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII 

Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 

371, xây dựng Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền đại hội MTTQ 

Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII với các nội dung cụ 

thể:  

Về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị: Đánh giá kết quả việc thực hiện các chủ 

trƣơng, đƣờng lối; Khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong hệ 

thống chính trị nƣớc ta; Kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ 

Việt Nam các cấp trong việc vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc; Đẩy mạnh các cuộc vận động; Đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng dự thảo báo 

cáo chính trị và cơ cấu nhân sự 

Về tuyên truyền đại hội Mặt trận các cấp: Chủ đề tuyên truyền: nâng cao vai trò 

của MTTQ Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Nội dung tuyên 

truyền: Những quan điểm, chủ trƣơng; Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội Mặt trận 

các cấp; Về kết quả Mặt trận tham gia thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 4 (khóa XI), 

đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. 

Ban Thƣờng trực cũng nêu ra việc tổ chức thực hiện và một số điểm cần lƣu ý 

để thực hiện các nội dung trên. 

                                          Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 08-2013 

 

Ngày 31-7-2013: Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn Tổ chức 

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cƣ năm 2013 

Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 

102, hƣớng dẫnTổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cƣ nhân kỷ 

niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-

11-2013)) cụ thể nhƣ về: Nội dung và hình thức tổ chức ngày hội; Nội dung và hình 

thức công tác tuyên truyền. Ban Thƣờng trực cũng nêu rõ việc tổ chức thực hiện cho 

các đơn vị có liên quan để thực hiện các nội dung đƣợc đề ra. 

                                            Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 09-2013 

 

Ngày 31-7-2013: Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ 

chức hội nghị nêu ý kiến và kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nƣớc, MTTQ 

Việt Nam về “Các giải pháp nâng cao chất lƣợng giáo dục Việt Nam hiện nay” 

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch nƣớc Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cùng đông đảo các nhân sĩ trí thức, các chuyên gia 

tiêu biểu, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội đồng tƣ vấn của UBMTTQ 



 

335 

 

Việt Nam. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự phát biểu nêu nên thực trạng chất lƣợng 

giáo dục Việt Nam hiện nay và đề xuất một số giải pháp. Kết thúc hội nghị, Chủ tịch 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm và đánh giá cao những kiến nghị 

của các đại biểu đồng thời ghi nhận và tổng hợp ý kiến để kiến nghị với với Đảng, Nhà 

nƣớc 

                                             Báo Đại Đoàn kết, số 213 ngày 01-8-2013 

 

Ngày 02-8-2013: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh 

Đảm tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam 

Ông Fredesman Turro Gonzalez, Đại sứ Cuba tại Việt Nam đến chào Chủ tịch 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công 

tác tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Huỳnh Đảm khẳng định mối quan hệ tốt đẹp 

giữa Việt Nam và Cuba và gửi lời cảm ơn tới Đại sứ Fredesman Turro Gonzalez trong 

việc góp phần tăng cƣờng mối quan hệ tốt đẹp đó. Ông Fredesman Turro Gonzalez 

phát biểu bày tỏ tình cảm của ông đối với Việt Nam và khẳng định luôn góp sức mình 

vào việc tăng cƣờng mối quan hệ giữa hai nƣớc đồng thời cho biết việc ông sẽ thu thập 

tài liệu để viết cuốn hồi ký về Việt Nam. 

                                          Báo Đại Đoàn kết, số 215 ngày 03-8-2013 

 

Ngày 02-8-2013: Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

làm việc với lãnh đạo Hội cựu thanh niên xung phong 

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng 

Kim chủ trì buổi làm việc.  Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Anh Liên, Chủ tịch Hội cựu 

thanh niên xung phong báo cáo một số kết quả hoạt động của Hội trong thời gian qua. 

Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch Vũ Trọng Kim phát biểu khẳng định sự đóng góp 

của lực lƣợng thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ 

và trong thời kỳ mới đồng thời khẳng định trong thời gian tới MTTQ sẽ tham mƣu, xây 

dựng, thúc đẩy các chính sách đối với cựu thanh niên xung phong. 

                                                    Báo Đại Đoàn kết, số 215 ngày 03-8-2013 

 

Ngày 06-8-2013: Đại lão Hòa thƣợng Yoshimizu DaiChi thăm Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha tiếp Đại 

lão Hòa thƣợng Yoshimizu DaiChi, nguyên Hội trƣởng Hội Thanh thiếu niên Tịnh Độ 

tông Nhật Bản, trụ trị chùa Nisshinkusta tới chào thăm Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam. Tại buổi tiếp, Đại lão Hòa thƣợng Yoshimizu DaiChi khái quát về ngôi chùa 

Nisshinkusta đối với bà con Việt Nam và bày tỏ mong muốn chùa tiếp tục là nơi gặp, 

giao lƣu văn háo dân tộc Việt Nam trên đất nƣớc Nhật Bản. Thay mặt Ủy ban Trung 
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ƣơng MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha phát biểu ghi nhận những hoạt 

động của chùa Nisshinkusta đối với cộng đồng Phật tử ngƣời Việt Nam tại Nhật Bản 

đồng thời cũng giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam và khẳng định 

sự đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong sự phát triển của toàn dân tộc. 

                                           Báo Đại Đoàn kết, số 219 ngày 07-8-2013 

 

Ngày 07, 08-8-2013: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê 

Bá Trình làm việc với tỉnh Khánh Hòa 

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ƣơng Cuộc vận động “Ngƣời Việt Nam 

ƣu tiên dùng hàng Việt Nam” do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Lê Bá Trình, Ủy viên Ban Chỉ đạo CVĐ làm việc với tỉnh Khánh Hòa về kết quả 3 

năm thực hiện CVĐ “Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam” đặc biệt là Kết 

luận số 264-TB-TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 24-CT-TTg của Thủ tƣớng Chính 

phủ. Tại buổi làm việc, đại diện Ban Chỉ đạo CVĐ tỉnh Khánh Hòa báo cáo kết quả 

thực hiện Cuộc vận động “Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam” trong 3 năm 

qua. Sauk hi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình ghi nhận và đánh giá những kết 

quả công tác triển khai thực hiện CVĐ của Ban Chỉ đạo tỉnh Khánh Hòa đồng thời đƣa 

ra một số đề nghị cho Ban Chỉ đạo của tỉnh. 

                                      Báo Đại Đoàn kết, số 221 ngày 09-8-2013 

 

Ngày 15-8-2013: Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

và Văn phòng Chính phủ làm việc về kết quả thực hiện ý kiến Kết luận của Thủ 

tƣớng Chính phủ tại Thông báo số 72-TB-VPCP 

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng 

Kim và Bộ trƣởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì buổi làm 

việc. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Vũ Trọng Kim nêu lên một số kết quả thực hiện ý kiến Kết luận của Thủ 

tƣớng Chính phủ tại Thông báo số 72-TB-VPCP về Kết luận Hội nghị thực hiện quy 

chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và UBMTTQ Việt Nam trong những tháng đầu 

năm 2013 đồng thời đƣa ra một số vƣớng mặc và kiến nghị đối với Chính phủ. Phát 

biểu tại buổi làm việc Bộ trƣởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi 

nhận những kết quả trong việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và 

UBMTTQ Việt Nam và tiếp thu các kiến nghị của UBMTTQ Việt Nam để cùng phối 

hợp thực hiện và tháo gỡ vƣớng mắc. 

                                      Báo Đại Đoàn kết, số 228 ngày 16-8-2013 
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Ngày 5-9-2013: Hội nghị Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam lần thứ 6 

(khóa VII) 

Tham dự Hội nghị có ông Trƣơng Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch 

nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ 

Chính trị - Phó Thủ tƣớng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Văn phòng và các cơ quan của 

Trung ƣơng Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các vị ủy viên Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; ông Vũ Trọng 

Kim - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký và các vị Phó Chủ tịch chủ trì Hội nghị. 

Hội nghị đã tập trung bàn, thảo luận về việc cử thay thế Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam và một số trọng tâm công tác của MTTQ Việt Nam đến hết 

năm 2013 và đầu năm 2014. Hội nghị đã đi đến thống nhất quyết nghị: Ghi nhận, đánh 

giá cao những công lao to lớn của ông Huỳnh Đảm và đồng ý để đồng chí Huỳnh Đảm, 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam khóa VII thôi giữ 

chức Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam để nghỉ hƣu theo chính sách của 

Đảng, Nhà nƣớc. Đồng thời, Hội nghị cũng đã hiệp thƣơng cử đồng, chí Nguyễn Thiện 

Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tƣớng Chính phủ tham gia Ủy ban Trung ƣơng, 

Đoàn Chủ tịch, Ban Thƣờng trực và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam khóa VII. 

Phát biểu tại Hội nghị với tƣ cách là tân Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ niềm vinh dự và trọng trách của mình và 

kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong nƣớc và đồng bào ta ở nƣớc ngoài hƣởng ứng 

tham gia các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam phát động. 

Hội nghị còn bàn các nội dung: Báo cáo tiến độ việc thực hiện lãnh đạo Đại hội 

MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII 

(nhiệm kỳ 2014-2019) và Báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm công tác từ nay đến hết 

năm 2013. 

                                  Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 09-2013 

 

Ngày 09-9-2013: Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân dự lễ ký văn bản thỏa thuận thực hiện Dự án “Phòng học máy tính” 

Lễ ký văn bản thỏa thuận thực hiện Dự án “Phòng học máy tính” do Liên hiệp 

các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Công ty bảo hiểm nhân thọ Samsung Hàn Quốc, tổ 

chức Global Civic Sharing tổ chức. Cùng tham dự có Thứ trƣởng Bộ GD&ĐT Nguyễn 

Vinh Hiển; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng; Phó 

Chủ tịch điều hành Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Samsung Suh Woo Jung; Tổng 

thƣ ký tổ chức GCS Cho Hyun Ju. Tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch điều hành Công ty Bảo 

hiểm nhân thọ Samsung Suh Woo Jung khái quát về việc triển khai Dự án “Phòng học 

máy tính”. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 
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Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao dự án hỗ trợ của Công ty bảo hiểm nhân thọ 

Samsung và nêu một số lợi ích và ý nghĩa của dự án này 

                                                   Báo Đại Đoàn kết, số 253 ngày 10-9-2013 

 

Ngày 16-9-2013: Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân thăm Đại học Ngân hàng Moscow Trƣờng Đại học Kỹ thuật Đƣờng 

sắt Moscow (Liên Bang Nga) 

Nhận lời mời của Phó Thủ tƣớng Chính phủ Liên bang Nga Olga Golodet, Ủy 

viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tƣớng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc tại Liên bang Nga từ ngày 14-18-9-2013. 

Ngày 16-9, Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân 

thăm Đại học Ngân hàng Moscow Trƣờng Đại học Kỹ thuật Đƣờng sắt Moscow (Liên 

Bang Nga). Phát biểu tại các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo hai trƣờng đại học, đồng chí 

Nguyễn Thiện Nhân khẳng định tầm quan trọng của hợp tác về giáo dục - đào tạo và 

khoa học công nghệ trong mối quan hệ hợp tác chiến lƣợc toàn diện Việt – Nga và 

đánh giá cao sự quan tâm của nhà trƣờng trong công tác giáo dục, đào tạo sinh viên 

Việt Nam đang theo học tại đây, đồng thời hai bên đã trao đổi các thông tin trong lĩnh 

vực giáo dục tại Việt Nam và Nga, nghiên cứu các khả năng mở rộng hợp tác trong 

lĩnh vực này. Tại trƣờng Đại học Giao thông đƣờng sắt Moscow, đồng chí  Nguyễn 

Thiện Nhân và đoàn cấp cao của Việt Nam đã chứng kiến lễ trao tặng Bằng khen của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam do Thứ trƣởng Trần Quang Quý trao tặng nhà 

trƣờng vì những đóng góp to lớn trong đào tạo nhiều cán bộ ngành giao thông vận tải 

cho Việt Nam và trao Kỷ niệm chƣơng vì Sự nghiệp giáo dục cho Giáo sƣ Bo-rit Le-

vin Hiệu trƣởng và Giáo sƣ Alekxandr Vygnanop - nguyên Phó Hiệu trƣởng nhà 

trƣờng; đồng thời cũng chứng kiến lễ ký văn bản hợp tác trong 5 năm tới và thỏa thuận 

đào tạo phục vụ việc xây dựng tuyến tàu điện ngầm tại Việt Nam với Đại học Giao 

thông đƣờng sắt Moskva. 

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 261 ngày 18-9-2013 

 

Ngày 20-9-2013: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Trƣơng Thị Ngọc Ánh tham dự hội nghị biểu dƣơng khu dân cƣ và Trƣởng Ban 

công tác Mặt trận tiêu biểu tại tỉnh Kom Tum 

Ủy ban MTTQ tỉnh Kom Tum tổ chức hội nghị biểu dƣơng khu dân cƣ và 

Trƣởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2009-2013). Trong 5 năm, cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cƣ” tại Kom Tum đã 

mang tính toàn dân, toàn diện. Thông qua việc triển khai cuộc vận động, nhiều địa 

phƣơng và khu dân cƣ đã sáng tạo những cách thức đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển 

kinh tế, xoá đói giảm nghèo hiệu quả, trở thành những mô hình tiêu biểu. Phát biểu tại 
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hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Trƣơng Thị Ngọc Ánh 

ghi nhận những kết quả đạt đƣợc của MTTQ tỉnh trong đó nhấn mạnh vai trò của các 

Trƣởng ban công tác Mặt trận đồng thời đƣa ra một số mong muốn và lƣu ý đối với 

Mặt trận các cấp và cán bộ Mặt trận của tỉnh. 

                                                    Báo Đại Đoàn kết, số 264 ngày 21-9-2013 

 

Ngày 24-9-2013: Đoàn đại biểu ngƣời có uy tín tỉnh Quảng Ngãi thăm 

MTTQ Việt Nam 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên tiếp đoàn đại 

biểu ngƣời có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi nhân 

dịp Đoàn thăm thủ đô Hà Nội. Tại buổi tiếp, Trƣởng đoàn – Phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thanh Nghìn báo cáo một số kết quả về tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng. Cũng tại buổi tiếp, nhiều thành viên trong đoàn 

bày tỏ một số mong muốn đối với Đảng, Chính phủ, UBMTTQ Việt Nam. Thay mặt 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hà Thị Liên ghi nhận và biểu 

dƣơng những đóng góp của các đại biểu có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại 

cộng đồng dân cƣ đồng thời bày tỏ một số mong muốn đối với họ. 

                                             Báo Đại Đoàn kết, số 268 ngày 25-9-2013 

 

Ngày 24-9-2013: Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh dân số 

Hội nghị đƣợc Bộ Y tế tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11, nhằm đánh 

giá kết quả 10 năm thực hiện Pháp lệnh dân số đồng thời đƣa ra những khuyến nghị 

cho dự án Luật Dân số. Phát, biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân thể hiện sự vui 

mừng khi đến tham dự và nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của vấn đề dân số đối 

với sự phát triển của đất nƣớc. Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những thành tựu 

nổi bật trong công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trong 10 năm qua và chỉ rõ 

những khó khăn, thách thức của công tác này trong thời gian tới đồng thời đƣa ra một 

số đề nghị cho ngành Dân số khi xây dựng Luật dân số. Ông Nguyễn Thiện Nhân cảm 

ơn lãnh đạo các bộ ngành, địa phƣơng, đặc biệt là các đồng chí làm công tác DS-

KHHGĐ đã có đóng góp rất quan trọng trong công tác DS-KHHGĐ. Đồng chí cũng 

cảm ơn các tổ chức quốc tế đã giúp Việt Nam trong công tác dân số suốt thời gian qua 

và mong sẽ tiếp tục nhận đƣợc sự hợp tác, hỗ trợ quý báu này trong thời gian tới. 

                                              Thông tin công tác Mặt trận,Tháng 10-2013 

Ngày 26-9-2013: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Bùi 

Thị Thanh tham hội nghị tổng kết 5 năm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá ở khu dân cƣ” và biểu dƣơng khu dân cƣ và Trƣởng Ban 

công tác Mặt trận tiêu biểu tại TP Hà Nội 



 

340 

 

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ TP Hà Nội báo cáo tổng kết công tác 5 

năm qua và điểm lại những gì đã làm đƣợc trong 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cƣ” đồng thời kiểm điểm những 

yếu kém trong quá triển triển khai cuộc vận động này. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ 

tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh ghi nhận những việc mà 

MTTQ TP Hà Nội đã làm đƣợc trong 5 năm qua và biểu dƣơng các khu dân cƣ và 

Trƣởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu. 

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 270 ngày 27-9-2013 

 

Ngày 26-9-2013: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà 

Thị Liên tham dự Hội nghị tuyên dƣơng “Gƣơng sáng cộng đồng” giai đoạn từ 

2009-2013) tại Quảng Ninh 

Hội nghị do Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Tại hội nghị, 22 gƣơng 

sáng cộng đồng đại diện cho những công dân tiêu biểu nhất mọi tầng lớp, thành phần 

tôn giáo đóng góp tích cực trong các hoạt động xã hội, từ thiện vì mục tiêu phát triển 

cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. 14 khu dân cƣ đại diện cho 14 huyện, 

thị xã, thành phố của tỉnh đƣợc tôn vinh. Đây là 14 tập thể đi đầu trong việc tổ chức 

triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở 

khu dân cƣ”, thực hiện tốt dân chủ cơ sở, xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Mặt 

trận… Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà 

Thị Liên ghi nhận những việc mà MTTQ tỉnh Quảng Ninh đã làm đƣợc và biểu dƣơng 

các Gƣơng sáng cộng đồng. 

                                              Báo Đại Đoàn kết, số 270 ngày 27-9-2013 

 

Ngày 30-9-2013: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà 

Thị Liên làm việc với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên làm việc với 

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam để chuẩn bị cho 

lễ phát động Tháng cao điểm “Vì ngƣời nghèo”. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên nêu lên mục đích, ý nghĩa của việc phát 

động Tháng cao điểm “Vì ngƣời nghèo” đồng thời ghi nhận những đóng góp của Công 

đoàn Viên chức Việt Nam và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trong việc chung tay 

chăm lo cho ngƣời nghèo.  

                                   Báo Đại Đoàn kết, số 274 ngày 01-10-2013 
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Ngày 01-10-2013: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân làm việc với Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đoàn Thanh niên Cộng sản 

HCM 

Cùng dự còn có ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Uỷ ban 

MTTQ Việt Nam; cùng các đồng chí trong Ban Thƣờng trực, các ban, đơn vị của Ủy 

Ban MTTQ Việt Nam. Đón tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - 

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ƣơng Đảng, Bí thƣ thứ nhất BCH Trung ƣơng Đoàn; 

cùng các đồng chí trong Ban Bí thƣ, đại diện các Ban, đơn vị của Trung ƣơng Đoàn. 

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đoàn, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh 

đã báo cáo tóm tắt tình hình thanh niên, một số kết quả của công tác Đoàn và phong 

trào TTN 9 tháng năm 2013; công tác phối hợp hoạt động với Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể chính trị - xã hội; Báo cáo kết quả phối hợp với MTTQ Việt Nam, các tổ chức 

chính trị - xã hội đồng thời bày tỏ một số mong muốn đối với Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã biểu dƣơng những hoạt động của Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh trong nhiều hoạt động xã hội, đƣa ra ý kiến đối với một số đề xuất 

của Trung ƣơng Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM đồng thời đƣa ra một số đề nghị đối 

với Đoàn Thanh niên 

                                       Báo Đại Đoàn kết, số 275 ngày 02-10-2013 

 

Ngày 15-10-2013: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị sơ 

kết Cuộc vận động “Ngày vì ngƣời nghèo” 9 tháng đầu năm và triển khai tháng 

cao điểm “Vì ngƣời nghèo” năm 2013 

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Uỷ ban MTTQ Việt Nam Vũ Trọng 

Kim và cùng đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Uỷ 

ban MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên báo cáo tổng cộng quỹ “Vì ngƣời nghèo” và chƣơng 

trình an sinh xã hội vận động đƣợc của MTTQ 63 tỉnh thành và việc sử dụng quỹ hỗ trợ 

ngƣời nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hộ nghèo nhân dịp Tết nguyên đán, hỗ trợ hộ 

nghèo bị ảnh hƣởng của thiên tai… Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà 

Thị Liên cũng nhấn mạnh một số công việc mà Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

cần làm để đảm bảo công việc quản lý thu chi và sử dụng quỹ vì ngƣời nghèo đúng đối 

tƣợng, khắc phục những sai sót đồng thời báo cáo công tác kiểm tra chống việc hình thức 

trong việc ủng hộ quỹ. Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Vũ Trọng Kim đánh giá cao sự tích 

cực ủng hộ quỹ “Vì ngƣời nghèo” của các địa phƣơng, tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp 

và các tổ chức quốc tế, phi chính phủ và ghi nhận Sự tham gia lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy 

Đảnh chính quyền các địa phƣơng trong việc huy động đƣợc sức mạnh tổng hợp để tạo nên 

thành công của cuộc vận động. 

                                                 Báo Đại Đoàn kết, số 289 ngày 16-10-2013 
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Ngày 16-10-2013: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân thăm và làm việc với Trung ƣơng Hội Cựu chiến binh Việt Nam 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm và 

làm việc với Trung ƣơng Hội Cựu chiến binh Việt Nam về việc phối hợp thực hiện 

tổng rà soát các chính sách đối với ngƣời có công trên cả nƣớc. Tại buổi làm việc, 

Thƣợng tƣớng Nguyễn Văn Đƣợc, Chủ tịch Hội CCB thay mặt Trung ƣơng Hội báo 

cáo tình hình và một số hoạt động của Hội trong thời gian qua đồng thời đƣa ra một số 

kiến nghị với Ban Bí thƣ. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân 

đánh giá cao vai trò của các cấp Hội CCB và các tổ chức thành viên thực hiện chức 

năng giám sát, phản biện xã hội đồng thời đƣa ra một số đề nghị cho các cấp Hội. 

                                                 Báo Đại Đoàn kết, số 290 ngày 17-10-2013 

 

Ngày 18-10-2013: Đoàn công tác của Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

thăm hỏi, hỗ trợ vùng đồng bào lũ lụt tại Nghệ An và Hà Tĩnh 

Đoàn công tác do Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Vũ Trọng Kim làm trƣởng đoàn. Đoàn đến trao tiền ủng hộ đồng bào vùng 

bị lũ lụt của tỉnh Hà Tĩnh. Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Vũ Trọng Kim chia sẻ những mất mát mà đồng bào vùng lũ đang phải gánh 

chịu đồng thời khẳng định Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Ban cứu trợ Tung ƣơng sẽ 

tiếp tục kêu gọi những tấm lòng hảo tâm từ các cá nhân, doanh nghiệp, đoàn thể trong 

và ngoài nƣớc để kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng lũ vƣợt qua khó khăn. 

                                       Báo Đại Đoàn kết, số 292 ngày 19-10-2013 

 

Ngày 28-10-2013: Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức buổi toạ 

đàm về tổ chức và hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cƣ 

Buổi tọa đàm đƣợc tổ chức tại Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì tọa đàm. Tham dự tọa đàm có 49 đại biểu là 

lãnh đạo MTTQ các cấp của 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình, Bắc 

Giang. Báo cáo đề dẫn tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Bùi Thị Thanh khẳng định tầm quan trọng và đóng góp của hoạt động của các Ban 

công tác Mặt trận ở khu dân cƣ trong những năm qua. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu 

tập trung thảo luận về tình hình tổ chức và hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở 

khu dân cƣ, vai trò của Trƣởng ban công tác Mặt trận; công tác phối hợp và thống 

nhất hành động giữa các thành viên; phối hợp với Trƣởng thôn (tổ trƣởng dân phố) để 

thực hiện nhiệm vụ ở khu dân cƣ; công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với Mặt trận 

và các tổ chức thành viên…Các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn 

chế trong quá trình triển khai thực hiện, hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu 

dân cƣ đồng thời đƣa ra một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận nói 
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chung và hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cƣ nói riêng. Phát biểu tại 

tọa đàm, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của các đại 

biểu và nhấn mạnh vai trò hết sức quan trọng của các Ban công tác Mặt trận ở các 

khu dân cƣ đồng thời đƣa ra một số lƣu ý và đề nghị đối với các Ban công tác Mặt 

trận ở địa phƣơng và các khu dân cƣ. 

                                         Báo Đại Đoàn kết, số 302 ngày 29-10-2013 

 

Ngày 29-10-2013: Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị biểu 

dƣơng khu dân cƣ và Trƣởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu trong cuộc vận 

động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân 

cƣ” giai đoạn 2009-2013) 

Tham dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân và bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thƣ Thành uỷ Hồ Chí Minh và 381 khu 

dân cƣ và Trƣởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Tại 

hội nghị, ông Phạm Văn Hải, Phó Chủ tịch Thƣờng trực UBMTTQ TP Hồ Chí Minh 

báo cáo kết quả và thành tích của Ban công tác Mặt trận các khu dân cƣ trong đó có 

việc thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu 

dân cƣ” và các phong trào do MTTQ Việt Nam phát động. Phát biểu tại hội nghị, Chủ 

tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và biểu dƣơng 

những kết quả đã đạt đƣợc và sự đóng góp của các khu phố, ấp và các Ban công tác 

Mặt trận, Trƣởng Ban công tác Mặt trận trên địa bàn thành phố đồng thời đƣa ra một số 

đề nghị cho các Ban công tác Mặt trận 

                             Báo Đại Đoàn kết, số 303 ngày 30-10-2013 

 

Ngày 30-09-2013: Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam xây dựng Kế 

hoạch triển khai thực hiện Đề án tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cƣ giai đoạn 2013 – 

2016 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 387, xây dựng Kế 

hoạch triển khai thực hiện Đề án tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cƣ giai đoạn 2013 – 2016 trong đó 

nêu ra nội dung và giải pháp thực hiện bao gồm: Thành lập Ban chỉ đạo Đề án và xây 

dựng văn bản triển khai Đề án; Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm thực 

hiện Đề án; Công tác hƣớng dẫn, kiểm tra thực hiện Đề án; Tiến độ thực hiện Đề án. 

Ban Thƣờng trực cũng nêu ra việc tổ chức thực hiện cho cho các đơn vị có liên quan để 

thực hiện Kế hoạch trên. 

                                       Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 11-2013 
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Ngày 30-10-2013: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân tiếp đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết phát 

triển Tổ quốc Campuchia 

Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc 

Campuchia do Ngài Min Khin, Ủy viên Trung ƣơng Đảng Nhân dân Campuchia, Bộ 

trƣởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Hội đồng Quốc gia 

Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia dẫn đầu. Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ 

tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng đƣợc tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng 

Quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia đồng thời tin tƣởng chuyến 

thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn sẽ góp phần củng cố và phát triển tình hữu 

nghị giữa nhân dân hai nƣớc Việt Nam - Campuchia. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề 

nghị hai bên tăng cƣờng phối hợp trong công tác Mặt trận; công tác giáo dục đào tạo; 

tăng cƣờng tổ chức giao lƣu giữa nhân dân hai nƣớc dọc biên giới để thúc đẩy mối 

quan hệ hợp tác. Đồng thời tổ chức trao đổi kinh nghiệm hoạt động trong việc tập hợp 

nhân dân; phối hợp duy trì văn hóa truyền thống; cách ngƣời dân giúp đỡ lẫn nhau để 

xóa đói giảm nghèo… Ngài Min Khin bày tỏ vui mừng bởi quan hệ hợp tác giữa tổ 

chức Mặt trận hai nƣớc ngày càng đƣợc củng cố và tăng cƣờng, các hoạt động hợp tác 

giữa hai bên đƣợc triển khai rộng rãi đến các địa phƣơng. Ngài Min Khin cảm ơn sự hỗ 

trợ, giúp đỡ của MTTQ Việt Nam đối với Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc 

Campuchia trong quá trình xây dựng và phát triển. 

                                          Báo Đại Đoàn kết, số 304 ngày 31-10-2013 

 

Ngày 30-10-2013: Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng 

quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia. 

Tại buổi hội đàm, ông Vũ Trọng Kim đã thông báo một số nét chính về tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và một số kết quả hoạt động của MTTQ 

Việt Nam trong thời gian qua đồng thời bày tỏ tin tƣởng nhân dân Campuchia nhất 

định sẽ vƣợt qua mọi khó khăn, giữ vững hòa bình, ổn định, xây dựng và phát triển đất 

nƣớc Campuchia hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Tại buổi hội đàm, hai 

bên thống nhất 5 điểm của Bản ghi nhớ Chƣơng trình hợp tác giữa Mặt trận 3 nƣớc giai 

đoạn 2013-2016 đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị cấp cao giữa Mặt 

trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây 

dựng đất nƣớc sẽ diễn ra trong tháng 11-2013) tại Viêng Chăn (Lào). 

                                          Báo Đại Đoàn kết, số 304 ngày 31-10-2013 

Ngày 30-10-2013: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân tiếp đoàn đại biểu Hiệp hội Nhân dân Sigapore 



 

345 

 

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thiện Nhân vui mừng trƣớc sự lớn mạnh của Hiệp 

hội Nhân dân Singapore trong những năm qua và khẳng định nhân dân Việt Nam vui 

mừng và tự hào về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nƣớc, tổ chức 

MTTQ Việt Nam và Hiệp hội nhân dân Singapore không ngừng đƣợc tăng cƣờng và 

phát triển đồng thời bày tỏ tin tƣởng chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn 

đại biểu Hiệp hội Nhân dân Sigapore sẽ góp phần củng cố và phát triển tình hữu nghị 

giữa nhân dân hai nƣớc Việt Nam-Singapore. Ngài Ang Hak Seng - Giám đốc điều 

hành Hiệp hội nhân dân Singapore - Trƣởng đoàn đoàn đại biểu Hiệp hội nhân dân 

Singapore bày tỏ lòng cảm ơn đối với Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Nguyễn Thiện Nhân đã dành thời gian tiếp đoàn và vui mừng nhận thấy mối quan hệ 

hợp tác của Hiệp hội nhân dân Singapore và MTTQ Việt Nam ngày càng đƣợc củng cố 

và tăng cƣờngđồng thời  nhấn mạnh, Hiệp hội nhân dân Singapore luôn coi trọng và 

dành ƣu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ tốt đẹp, bền vững 

với MTTQ Việt Nam. 

                                         Báo Đại Đoàn kết, số 304 ngày 31-10-2013 

 

Ngày 30-10-2013: Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim chủ trì cuộc Hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao 

MTTQ Việt Nam và Hiệp hội nhân dân Singapore. 

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề 

đoàn kết xây dựng khu dân cƣ. Hai bên thống nhất sẽ cùng nhau đẩy mạnh hợp tác giao 

lƣu nhân dân hai nƣớc để nhân lên cách làm sáng tạo trong xây dựng và tăng cƣờng 

năng lực cho ngƣời dân hai nƣớc nhằm thực hiện thành công sứ mệnh kết nối và xây 

dựng cộng đồng hai nƣớc Việt Nam và Singapore. 

                                           Báo Đại Đoàn kết, số 304 ngày 31-10-2013 

 

Ngày 30-10-2013: Đoàn đại biểu ngƣời Công giáo tiêu biểu tỉnh Yên Bái 

thăm Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình tiếp đoàn. Tại 

buổi tiếp, đại điện đại biểu ngƣời Công giáo tiêu biểu tỉnh Yên Bái bày tỏ sự biết ơn 

đối với sự quan tâm của Đảng, Nhà nƣớc, MTTQ Việt Nam đã tạo điều kiện giúp đỡ 

đồng bào Công giáo phát triển kinh tế, sản xuất, xoá đói giảm nghèo đồng thời đƣa ra 

một số kiến nghị đối với Đảng, Nhà nƣớc, MTTQ Việt Nam. Phát biểu tại buổi tiếp, 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình ghi nhận và biểu 

dƣơng những đóng góp của bà con Công giáo tỉnh Yên Bái trong công cuộc xây dựng 

và phát triển kinh tế đồng thời bày tỏ một số mong muốn đối với bà con. 

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 304 ngày 31-10-2013 
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Ngày 31-10-2013: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân thăm Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

Tại buổi tiếp, Hoà thƣợng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam báo cáo tình hình hoạt động phật sự của Giáo hội trong 

thời gian vừa qua. Tại buổi làm việc, Thƣợng toạ Thích Đức Thiện, Phó Tổng thƣ ký, 

Chánh Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng báo cáo việc tổ chức Đại lễ Phật 

giáo Liên Hiệp Quốc năm 2014 (Vesak) đồng thời đề nghị Chính phủ quan tâm hỗ trợ 

giúp đỡ Giáo hội tổ chức thành công đại lễ này. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao vai trò và hoạt 

động của Giáo hội trong 30 năm qua và khẳng định những đóng góp tích cực của của 

Giáo hội trong sự phát triển chung của đất nƣớc đồng thời bày tỏ một số mong muốn 

đối với Giáo hội và cho ý kiến đối với Đại lễ Phật giáo Liên Hiệp Quốc năm 2014 

(Vesak). 

                                          Báo Đại Đoàn kết, số 305 ngày 01-11-2013 

 

Ngày 31-10-2013: Đoàn đại biểu Hiệp hội nhân dân Singapore thăm và trao 

đổi công tác với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội 

Đoàn đại biểu Hiệp hội nhân dân Singapore do ông Ang Hak Seng - Giám đốc 

điều hành Hiệp hội nhân dân Singapore làm trƣởng đoàn. Tại buổi tiếp, ông Đào Văn 

Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội giới thiệu với đoàn về công tác triển khai, 

vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cƣ trên địa bàn thành phố Hà 

Nội. Sau khi nghe giới thiệu, ông Ang Hak Seng hoan nghênh và tiếp thu những kinh 

nghiệm trong xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cƣ của thủ đô Hà Nội và nhận xét 

về tác dụng của mô hình này đồng thời bày tỏ mong muốn đối với hai bên trong thời 

gian tới. 

                                        Báo Đại Đoàn kết, số 305 ngày 01-11-2013 

 

Ngày 01-11-2013: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Trƣơng Thị Ngọc Ánh tham dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tại thôn Mô 

Pành 2, xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kom Tum) 

Tại buổi lễ, ông A Gạo, Trƣởng Ban công tác Mặt trận thôn Mô Pành 2 cho biết 

về kết quả các cuộc vận động và các phong trào tại thôn. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ 

tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Trƣơng Thị Ngọc Ánh ghi nhận và biểu 

dƣơng những kết quả mà Ban công tác Mặt trận thôn Mô Pành 2 đã đạt đƣợc đồng thời 

bày tỏ mong muốn đối với chính quyền địa phƣơng. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch 

Trƣơng Thị Ngọc Anh đến thăm và trao quà đến thăm và trao quà cho các hộ gia đình 

đạt danh hiệu gia đình văn hoá tiêu biểu của thôn.  

                                                  Báo Đại Đoàn kết, số 306 ngày 02-11-2013 
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Ngày 04-11-2013: Khánh thành Bia di tích Mặt trận Dân tộc thống nhất 

Việt Nam tại Quảng Nam 

Lễ khánh thành diễn ra tại tại "Khu Di tích Nƣớc Oa" thuộc xã Trà Tân huyện 

Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam nhân dịp kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân 

tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2013)) 

Dự Lễ khánh thành Bia di tích có các đồng chí: Vũ Trọng Kim - Ủy viên Trung 

ƣơng Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam; 

Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Bí thƣ Tỉnh ủy Quảng Nam; Lê Văn Lai 

- UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam, Huỳnh Khánh Toàn - TUV, 

PCT UBND tỉnh Quảng Nam; đại diện lãnh đạo cấp ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ 

huyện Bắc Trà My và xã Trà Tân cùng đông đảo bà con nhân dân địa phƣơng. 

Tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Vũ Trọng Kim khẳng định ý nghĩa 

lịch sử của việc Việc xây dựng, khánh thành Bia di tích; Ban Thƣờng trực Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Quỹ Vì ngƣời nghèo Trung ƣơng đã tặng 10 suất quà 

cho gia đình chính sách thuộc xã Trà Tân và tặng 200 triệu đồng cho Quỹ "Vì ngƣời 

nghèo" huyện Bắc Trà Mi  

                                            Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 11-2013 

 

Ngày 05-11-2013: Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  

Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân 

làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và một số bộ, ngành liên quan 

về công tác quản lý chất lƣợng vật tƣ nông nghiệp, đặc biệt là phân bón, thuốc trừ sâu 

và thức ăn chăn nuôi. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên 

Trung ƣơng Đảng, Bộ Trƣởng Bộ NN&PTNT; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính 

phủ; Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Công thƣơng…Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo về công tác quản lý chất lƣợng vật tƣ nông 

nghiệp, đặc biệt là phân bón, thuốc trừ sâu và thức ăn chăn nuôi trong đó nêu ra những 

kết quả đã làm đƣợc và những hạn chế, vƣớng mắc cần đƣợc giải quyết và khắc phục 

đồng thời đề xuất phối hợp với các tổ chức thành viên của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam. Tại buổi làm việc, các đại biểu kiến nghị một số biện pháp để đổi mới 

phƣơng thức quản lý. Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao kết quả công tác quản lý chất lƣợng vật tƣ 

nông nghiệp của các bộ, ngành. Đồng thời đƣa ra một số đề nghị liên quan đến sự phối 

hợp đối với Bộ NN&PTNT, MTTQ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Công 

thƣơng và các các cơ quan liên quan. 

                                  Báo Đại Đoàn kết, số 310 ngày 06-11-2013 
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Ngày 09-11-2013: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phối hợp với 

Trung ƣơng Đoàn Thanh niên Công sản HCM tổ chức hội nghị nêu lên ý kiến và 

kiến nghị của nhân dân về “Nhân cách của thanh niên – Những giải pháp cơ bản, 

đồng bộ và kịp thời” 

Đây là dịp nêu ý kiến và kiến nghị của nhân dân, của các chuyên gia, nhà nghiên 

cứu, của các bạn trẻ với Đảng, Nhà nƣớc và MTTQ Việt Nam. Chủ trì và điều hành 

Hội nghị có các đồng chí: Vũ Trọng Kim - Ủy viên BCH Trung ƣơng Đảng, Phó Chủ 

tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy Ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy 

viên dự khuyết BCH Trung ƣơng Đảng, Bí thƣ thứ nhất BCH Trung ƣơng Đoàn. Tại 

hội nghị, đại diện Trung ƣơng Đoàn Thanh niên Công sản HCM trình bày Báo cáo đề 

dẫn trong đó nêu lên nhận định về vai trò trò và tiềm năng của thế hệ thanh niên hiện 

nay đồng thời nêu lên một số thực trạng và biểu hiện tiêu cực trong một số bộ phận 

thanh niên. Tại hội nghị, nhiều nhà khoa học, chuyên gia tâm lý, nhà giáo dục, nhà 

quản lý, nghiên cứu về thanh niên đa nêu ra ý kiến và kiến nghị của mình về nhân cách 

của thanh niên. Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Vũ Trọng Kim cũng đã nêu một số ý 

kiến của mình đối với nội dung này đồng thời bày tỏ mong muốn của mình đối với 

Đoàn thanh niên. 

                                         Báo Đại Đoàn kết, số 317 ngày 13-11-2013 

 

Ngày 13-11-2013: Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc với Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Nội 

Tại buổi làm việc, Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Nội báo cáo kết quả hoạt 

động trong thời gian qua và kết quả thực hiện các cuộc vận động và các phong trào do 

MTTQ Việt Nam đồng thời đƣa ra một số khẳng định trong việc các phong trào thi đua 

do MTTQ Việt Nam phát động trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng 

đối với việc thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc, các phong 

trào thi đua của đồng bào Công giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội và ghi nhận, giải 

đáp một số nghị của Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Nội đồng thời khẳng định sẽ 

tạo điều kiện giúp đỡ Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ 

của mình 

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 318 ngày 14-11-2013    

 

Ngày 13-11-2013: Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy Ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam trao tặng Huân chƣơng tự do (Itxala) cho ông Trần Văn Đăng - 

nguyên Ủy viên TƢ Đảng, nguyên Tổng Thƣ ký Ủy ban TƢ MTTQ Việt Nam  

Lễ trao tặng đƣợc tổ chức tại TP. Việt Trì (tỉnh Phú Thọ). Phó Chủ tịch kiêm 

Tổng Thƣ ký UBTƢMTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Vũ 
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Trọng Kim trao tặng Huân chƣơng tự do (Itxala) hạng Nhì - Huân chƣơng cao quý của 

Đảng và Nhà nƣớc Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào cho đồng chí Trần Văn Đăng, 

nguyên Ủy viên Trung ƣơng Đảng, nguyên Bí thƣ Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phú, nguyên 

Tổng Thƣ ký UBTƢMTTQ Việt Nam. Cùng tham dự buổi trao tặng Huân chƣơng cho 

đồng chí Trần Văn Đăng có đồng chí Hoàng Dân Mạc, Bí thƣ Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ và 

các đồng chí trong Ban Thƣờng trực UBMTTQ tỉnh Phú Thọ. Trong quyết định của 

Chủ tịch nƣớc Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào về việc trao tặng Huân chƣơng tự do 

hạng Nhì (Itxala) đã ghi nhận thành tích đóng góp vào việc phát triển mối quan hệ hữu 

nghị giữa hai bên của ông Trần Văn Đăng trên cƣơng vị là Tổng Thƣ ký UBTƢMTTQ 

Việt Nam trƣớc đây và thời gian hai năm làm chuyên gia cho nƣớc bạn Lào 

                                             Báo Đại Đoàn kết, số 319 ngày 15-11-2013  

 

Ngày 17-11-2013: Chủ tịch: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân khu dân 

cƣ Quảng Bá (phƣờng Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) 

Các đại biểu và bà con nhân dân Khu dân cƣ Quảng Bá, phƣờng Quảng An, 

cùng ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 83 năm của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt 

Nam; ôn lại những đóng góp to lớn của Mặt trận trong việc xây dựng, củng cố và phát 

huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch Nguyễn 

Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của bà con khu dân cƣ Quảng Bá, 

phƣờng Quảng An đã đạt đƣợc trong thời gian qua đồng thời khẳng địnhvài trò của sức 

mạnh truyền thống đại đoàn kết dân tộc và đƣa ra một số đề nghị đối với nhân dân 

trong khu dân cƣ. Nhân dịp này, ông Nguyễn Thiện Nhân đã tặng quà cho 9 gia đình 

tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cƣ” 

                   `    Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 12-2013 

 

Ngày 18-11-2013: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành kế hoạch 

tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới 

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII 

Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 

411, xây dựng kế hoạch tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội MTTQ Việt 

Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII với các 

nội dung thi đua sau: Tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tƣ tƣởng của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh về thi đua ái quốc, gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gƣơng 

đạo đức Hồ Chí Minh; Tổ chức thảo luận sâu sắc và đề xuất các nội dung giải pháp để 

tiếp tục đổi mới nội dung, phƣơng thức hoạt động của MTTQ Việt Nam; triển khai 

chƣơng trình giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - 
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xã hội; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trƣớc, trong và sau đại hội các cấp; Tổ chức 

thành công đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt 

Nam lần thứ VIII. Ban Thƣờng trực cũng đƣa ra tiến độ thực hiện, tiêu chuẩn thi đua 

và hình thức khen thƣởng và việc tổ chức thực hiện các nội dung trên. 

                                        Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 12-2013 

 

Ngày 21-11-2013: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân tiếp đoàn Chính hiệp Trung Quốc 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp đoàn 

đại biểu cấp cao Ủy ban toàn quốc Chính hiệp Trung Quốc do ông Lƣu Hiểu Phong, 

Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc làm Trƣởng Đoàn đã sang thăm và làm việc tại 

Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng đƣợc đón tiếp 

đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban toàn quốc Chính hiệp Trung Quốc đồng thời khẳng định 

vai trò của chuyến thăm này đối với mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lƣợc toàn diện 

Việt Nam-Trung Quốc. Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Lƣu Hiểu Phong bày tỏ 

vui mừng đƣợc đến thăm Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và chúc mừng Chủ tịch 

Nguyễn Thiện Nhân đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đồng thời 

bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, sự hợp tác giao lƣu giữa hai bên ngày càng thƣờng 

xuyên và tin tƣởng vào sự phát triển của Việt Nam 

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 326 ngày 22-11-2013 

 

Ngày 21-11-2013: Ông Vũ Trọng Kim - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy 

ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao 

Ủy ban toàn quốc Chính hiệp nhân dân Trung Quốc 

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng 

Kim cùng các vị lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam đã thân mật tiếp và hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban toàn quốc Chính 

hiệp Trung Quốc do ông Lƣu Hiểu Phong, Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc làm 

Trƣởng đoàn. Tại buổi hội đàm, hai bên thông báo tóm tắt cho nhau tình hình phát triển 

kinh tế - xã hội của mỗi nƣớc. Hai bên đi sâu trao đổi chức năng, nhiệm vụ và kinh 

nghiệm hoạt động của hai cơ quan; đánh giá mối quan hệ hợp tác giữa MTTQ Việt 

Nam và Chính hiệp Trung Quốc trong thời gian qua và bày tỏ tin tƣởng mối quan hệ 

giữa hai cơ quan trong thời gian sắp tới. 

                                          Báo Đại Đoàn kết, số 326 ngày 22-11-2013 
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Ngày 21-11-2013: Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thăm Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam 

cùng các linh mục, tu sĩ, các vị trong Ban Thƣờng trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo 

khoá VI đến chào và báo cáo kết quả Đại hội đại biểu “Những ngƣời Công giáo Việt 

Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ VI (nhiệm kỳ 2013-2018). Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp đoàn Tại buổi tiếp, Linh mục 

Trần Xuân Mạnh giới thiệu nhân sự khoá VI của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt 

Nam và ý nghĩa, vai trò của đại hội đồng thời nêu lên kiến nghị đối với Đảng, Nhà 

nƣớc và MTTQ Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng thành công của Đại hội khoá VI, hi nhận những 

đóng góp của đồng bào Công giáo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nƣớc đồng 

thời bày tỏ một số mong muốn đối với đồng bào. 

                              Báo Đại Đoàn kết, số 326 ngày 22-11-2013 

 

Ngày 28-11-2013: Đoàn đại biểu ngƣời uy tín tỉnh Điện Biên thăm Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình tiếp đoàn. Tại 

buổi tiếp, đồng chí Lò Xuân Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên đã báo 

cáo tóm tắt kết quả của ngƣời có uy tín trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong việc đề cao 

tinh thần đoàn kết, tích cực đi đầu trong công tác xây dựng phát triển kinh tế - xã hội 

tại địa phƣơng, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Các đại 

biểu có uy tín trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã bày tỏ vinh dự đƣợc đến thăm Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt, cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nƣớc và MTTQ Việt 

Nam đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nƣớc, các phong trào của MTTQ Việt Nam. Thay mặt Ban Thƣờng trực Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình biểu dƣơng và ghi nhận 

những đóng góp của những ngƣời có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh 

Điện Biên trong xây dựng và phát triển kinh tế; đồng thời nhấn mạnh vai trò hết sức 

quan trọng của các già làng, trƣởng bản, ngƣời có uy tín trong đồng bào các dân tộc 

thiểu số. Phó Chủ tịch Lê Bá Trình khẳng định: Đảng, Nhà nƣớc đã, đang và sẽ tiếp tục 

có cơ chế, chính sách hỗ trợ hợp lý cho bà con yên tâm sản xuất đồng thời bày tỏ một 

số mong muốn, các già làng, trƣởng bản, ngƣời có uy tín 

                                         Báo Đại Đoàn kết, số 333 ngày 29-11-2013 
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Ngày 30-11 và 01-12-2013: Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam thăm Lào 

Chiều 30-11, tại Văn phòng Trung ƣơng Đảng, đoàn Tổng bí thƣ, Chủ tịch nƣớc 

Lào Chummaly Saynhasone tiếp đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam. 

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chân thành cảm ơn Tổng bí thƣ, Chủ tịch 

Chummaly Saynhas đã dành thời gian tiếp đoàn; gửi lời thăm sức khoẻ của các vị lãnh 

đạo Đảng, Nhà nƣớc Việt Nam tới chủ tịch; chúc mừng quốc khánh lần thứ 38 của Lào 

và bày tỏ ấn tƣợng sâu sắc trƣớc những thành tựu mà nhân dân Lào đã giành đƣợc 

trong thời gian qua; khẳng định sẽ làm hết sức mình để vun đắp quan hệ đặc biệt Việt 

Nam - Lào. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân thông báo một số nét nổi bật về kinh tế - xã 

hội của đất nƣớc trong thời gian qua, nhất là thành công của kỳ họp thứ 6 Quốc hội 

khoá XIII và báo cáo kết quả cuộc hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung 

ƣơng Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc. 

Chủ tịch Chummaly Saynhasone hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của 

Đoàn; chúc mừng ông Nguyễn Thiện Nhân đƣợc giữ trọng trách mới và bày tỏ tin 

tƣởng đối với Ông. Chủ tịch Chummaly Saynhasone cảm ơn sự giúp đỡ của Việt Nam 

dành cho Lào trong nhiều năm qua; đánh giá cao kết quả hợp tác giữa 2 tổ chức Mặt 

trận cũng nhƣ kết quả hội đàm và bày tỏ mong trong thời gian tới. 

Trƣớc đó, đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam do Chủ 

tịch Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu và đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng Mặt 

trận Lào xây dựng đất nƣớc do Chủ tịch Phandouangchit Vongssa dẫn đầu đã có cuộc 

hội đàm. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế - xã hội của mỗi nƣớc và 

hoạt động của mỗi tổ chức Mặt trận, khẳng định tăng cƣờng quan hệ hợp tác toàn diện, 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống đoàn kết, 

hữu nghị, hợp tác giữa 2 nƣớc Việt Nam - Lào, phối hợp với các tổ chức thành viên, 

các cấp, các ngành vận động các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân thực hiện có 

hiệu quả các chƣơng trình đã đề ra; thƣờng xuyên trao đổi đoàn, tăng cƣờng công tác 

đào tạo, chia sẻ thông tin nhằm thúc đẩy hợp tác kết quả hơn nữa. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nƣớc, ông Nguyễn 

Thiện Nhân đã trao tặng bảy Huân chƣơng Độc lập các hạng cho các lãnh đạo Ủy ban 

Trung ƣơng Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong 

việc vun đắp tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào cùng nhiều Huân, Huy 

chƣơng Hữu nghị cho cán bộ của Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc. 

Sáng 1-12 tại Viêng Chăn, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Nguyễn Thiện Nhân thăm Đại sứ quán và nói chuyện với cộng đồng ngƣời Việt Nam 

tại Lào.  
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Thay mặt MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân đã biểu dƣơng và đánh 

giá cao đóng góp của Đại sứ quán cũng nhƣ các hoạt động của cộng đồng ngƣời Việt 

Nam tại Lào. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân dành nhiều thời gian thông báo, phân tích 

sâu sắc về tình hình kinh tế xã hội của đất nƣớc trong thời gian qua, trong đó nhấn 

mạnh thành công của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIII đồng thời bày tỏ mong muốn 

đối với bà con cộng đồng ngƣời Việt Nam tại Lào 

Báo Đại Đoàn kết, số 336 ngày 02-12-2013 

 

Ngày 02-12-2013: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân tham dự mít tinh kỷ niệm 35 năm thành lập Mặt trận Đoàn kết Cứu 

quốc Campuchia 

Lễ kỷ niệm tổ chức tại xã Pi Thnu, huyện Snuon, tỉnh Kratie, Campuchia. Tại lễ 

kỷ niệm, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch 

Hội đồng dân tộc Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Heng Samrin nêu 

lên lịch sử hình thành và phát triển của Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia, nay là 

Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia. Tại buổi lễ, Chủ tịch Nguyễn Thiện 

Nhân chúc mừng những bƣớc phát triển của Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc 

Campuchia cũng nhƣ những thắng lợi, thành tựu to lớn, mà nhân dân Campuchia đã 

đạt đƣợc đồng thời khẳng định về trách nhiệm MTTQ Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết 

Phát triển Tổ quốc Campuchia trong việc giữ gìn, phát triển và phát huy mối quan hệ 

đoàn kết, hữu nghị, truyền thống Việt Nam-Campuchia, cũng nhƣ mối quan hệ hữu 

nghị truyền thống, nghĩa tình giữa ba nƣớc Campuchia-Lào-Việt Nam. 

                                      Báo Đại Đoàn kết, số 337 ngày 03-12-2013 

Ngày 05-12-2013: Tổng Hội thánh tin lành Việt Nam miền Bắc thăm Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ 

Trọng Kim tiếp Đoàn đại biểu Ban Trị sự Tổng Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền 

Bắc) đến chào thăm. Tại buổi tiếp, mục sƣ Nguyễn Hữu Mạc, Ủy viên Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam, Hội trƣởng Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) đã báo 

cáo về kết quả thành công tốt đẹp của Đại hội đồng lần thứ 34. Thay mặt Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Vũ Trọng Kim chúc mừng 

các vị đã đƣợc Đại hội đồng lần thứ 34 tín nhiệm bầu vào ban lãnh đạo Tổng hội Hội 

thành Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) nhiệm kỳ 2013 - 2017. Đồng thời đánh giá cao, 

trân trọng biểu dƣơng và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả hoạt động của Hội thánh 

Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) cùng những đóng góp thiết thực của Hội thánh và toàn 

thể quý vị chức sắc, tín hữu đồng thời bày tỏ tin tƣởng đối với Hội thánh Tin Lành Việt 

Nam (miền Bắc). 

                                              Báo Đại Đoàn kết, số 340 ngày 06-12-2013 
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Ngày 09-12-2013: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân làm việc về vấn đề khai thác cát trái phép. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm với 

lãnh đạo MTTQ thành phố Hà Nội, Hƣng Yên, Hải Dƣơng, Công an Hà Nội, Cục Cảnh 

sát Môi trƣờng (Bộ Công an) và một số cơ quan truyền thông Trung ƣơng về vấn đề 

"cát tặc" ở một số địa phƣơng, trong đó nổi cộm nhất là ở Hƣng Yên và Hải Dƣơng. 

Buổi làm việc của Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân 

nhằm xây dựng đề án báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ có giải pháp cụ thể đấu tranh hiệu 

quả trƣớc tình trạng khai thác cát trái phép đang diễn ra trên nhiều tỉnh, thành phố của 

cả nƣớc. Tại buổi làm việc Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân nêu ra thực trạng khai thác cát trái phép hiện nay. Phó Giám đốc Công an 

Hà Nội, Thiếu tƣớng Trần Thùy bày tỏ bức xúc trƣớc nạn "cát tặc" trên một số dòng 

sông vừa qua và khẳng định cần phải có biện pháp ngăn chặn. Ông Bùi Văn Nho, Phó 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hƣng Yên khẳng định tính kịp thời của việc MTTQ Việt 

Nam phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố vào cuộc xử lý nạn "cát tặc". Phát biểu 

kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đƣa ra một số công việc cụ thể 

trong việc phối hợp xử lý vấn đề khai thác cát trái phép cho Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam và các bộ, ngành đồng thời đƣa thời hạn hoàn thành đối với một số công việc 

cụ thể.  

                                              Báo Đại Đoàn kết, số 344 ngày 10-12-2013 

 

Ngày 10-12-2013: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân làm việc về Cuộc vận động "Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt 

Nam" tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Khoa học và Công nghệ  

Tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trƣởng Cao Đức Phát báo cáo 

kết quả bƣớc đầu và hiệu quả mà cuộc vận động "Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng 

Việt Nam" mang lại đồng thời đƣa ra những hạn chế, vƣớng mắc còn tồn tại. Sau khi 

nghe báo cáo, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao kết quả Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đạt đƣợc trong triển khai thực hiện Cuộc vận động "Ngƣời Việt 

Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam" và đƣa ra một số đề nghị cho Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

Tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trƣởng Nguyễn Quân cho biết về trách 

nhiệm của Bộ khi thực hiện cuộc vận động "Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt 

Nam" đồng thời báo cáo một số công việc mà Bộ đã triển khai để thực hiện cuộc vận 

động này. Phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch 

Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao trách nhiệm của Bộ và đƣa ra một số đề nghị để tiếp 

tục thực hiện cuộc vận động "Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam" 

                                     Báo Đại Đoàn kết, số 345 ngày 11-12-2013 
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Ngày 11-12-2013: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị 

biểu dƣơng khu dân cƣ và trƣởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai 

đoạn 2009 – 2013 tại Hà Nội. 

Tham dự hội nghị có Chủ tịch nƣớc Trƣơng Tấn Sang, Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng 262 đại biểu đại diện cho cho hơn 

100 nghìn khu dân cƣ và ban công tác Mặt trận cả nƣớc. Tại hội nghị, đồng chí Vũ 

Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

nhấn mạnh ý nghĩa của hội nghị đồng thời khái quát những thành tích nổi bật của các 

khu dân cƣ và trƣởng ban công tác Mặt trận đƣợc biểu dƣơng. Thay mặt lãnh đạo 

Đảng, Nhà nƣớc, Chủ tịch nƣớc Trƣơng Tấn Sang nhiệt liệt biểu dƣơng những cố gắng 

và kết quả hoạt động của các Khu dân cƣ và đội ngũ các Trƣởng ban Công tác Mặt trận 

trong cả nƣớc đồng thời đƣa ra một số lƣu ý cho các Ban Công tác Mặt trận trong thời 

gian tới và một số đề nghị đề nghị đối với Ban Thƣờng trực MTTQ Việt Nam. 

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện 

Nhân đã phát động tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam 

các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII với 5 nội 

dung cụ thể. Nhân dịp này, Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

trao 8 Huân chƣơng Lao động hạng Ba, 25 Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ, 134 

Bằng khen của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và 95 bằng khen của các bộ cho 

các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

                                          Báo Đại Đoàn kết, số 345 ngày 11-12-2013 

 

Ngày 17-12-2013: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị 

giao ban công tác Mặt trận năm 2013 các tỉnh, thành phố cum VI 

Hội nghị đƣợc tổ chức tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Phó 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Trƣơng Thị Ngọc Ánh chủ trì hội nghị. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những kết quả cũng nhƣ thuận lợi, khó 

khăn, tồn tại của công tác Mặt trận và sự nghiệp xây dựng khối đại đại đoàn kết toàn 

dân tộc trong thời kỳ đồng thời thống nhất một số đề xuất, kiến nghị đối với Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Trƣơng Thị Ngọc Ánh đánh giá cao công tác Mặt trận của các tỉnh, 

thành phố cụm VI trong năm qua đồng thời cũng đƣa ra một số hạn chế trong công tác 

của Mặt trận và đƣa ra một số đề nghị cho MTTQ các tỉnh, thành phố cum VI. 

                                         Báo Đại Đoàn kết, số 352 ngày 18-12-2013 

Ngày 18-12-2013: Hội nghị Chủ tịch Mặt trận Cam-pu-chia – Lào – Việt 

Nam  

Hội nghị diễn ra tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào). Đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam 

do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc, làm 
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Trƣởng đoàn. Đoàn đại biểu Mặt trận Lào Xây dựng đất nƣớc do Chủ tịch Phăn-đuông-

chít Vông-xả làm Trƣởng đoàn; Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết 

phát triển Tổ quốc Cam-pu-chia do Chủ tịch Xăm-đéc Hêng Xam-rin làm Trƣởng 

đoàn. 

Tại hội nghị, Đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thƣờng 

trực Ban Bí thƣ TƢ Đảng NDCM Lào, Phó Chủ tịch nƣớc CHDCND Lào dự và đọc 

diễn văn chào mừng Hội nghị. Hội nghị đánh giá “Chƣơng trình hợp tác giữa Mặt trận 

Đoàn kết phát triển Tổ quốc Cam-pu-chia và Mặt trận Lào Xây dựng đất nƣớc và 

MTTQ Việt Nam” ký ngày 30-11-2011) tại Thủ đô Phnom Pênh đồng thời thảo luận, 

thống nhất kế thừa, phát huy những kết quả hợp tác giữa ba Mặt trận trong hai năm qua 

và tiếp tục tăng cƣờng hợp tác. Kết thúc Hội nghị, ba Chủ tịch ba Mặt trận đã ký “Bản 

ghi nhớ chƣơng trình hợp tác giữa Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Cam-pu-chia 

và Mặt trận Lào Xây dựng đất nƣớc và MTTQ Việt Nam giai đoạn 2013-2016”. 

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 353 ngày 19-12-2013 

 

Ngày 19-12-2013: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân tiếp đoàn Chính hiệp Trung Quốc 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp đoàn 

đại biểu Chính hiệp Trung Quốc do đồng chí Vƣơng Gia Thụy, Ủy viên Trung ƣơng 

Đảng cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch toàn quốc Chính hiệp Trung Quốc, Trƣởng 

ban liên lạc đối ngoại Đảng cộng sản Trung Quốc làm trƣởng đoàn nhân dịp đoàn sang 

thăm Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân bày tỏ vui mừng đƣợc đón đoàn và khẳng định ý nghĩa của chuyến thăm 

này đối với sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Thay mặt Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng những 

thành tựu kinh tế-xã hội mà nhân dân Trung Quốc đã đạt đƣợc trong thời gian qua. 

Đồng chí Vƣơng Gia Thụy cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Nguyễn Thiện Nhân đã dành thời gian tiếp đoàn và cho biết về một số đổi mới cơ bản 

mà Ủy ban Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc đang quyết tâm triển khai thực hiện đồng 

thời chuyển lời mời của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, 

mời Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm chính 

thức Trung Quốc. 

                                         Báo Đại Đoàn kết, số 354 ngày 20-12-2013 

 

Ngày 24-12-2013: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III, Hội Nạn nhân 

chất độc da cam-đioxin Việt Nam 

Đại hội diễn ra tại Hà Nội. Dự đại hội có các đồng chí: Vũ Đức Đam, Ủy viên 

Trung ƣơng Đảng, Phó thủ tƣớng Chính phủ; Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch Ủy 
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ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó chủ tịch nƣớc. Tại 

đại hội, Thiếu tƣớng Trần Xuân Thu, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam-

đioxin Việt Nam báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2008-2013) trong đó nhấn mạnh 

Hội đã thực hiện tốt 2 nhiệm vụ cơ bản là chăm sóc, giúp đỡ và đấu tranh đòi công lý 

nạn nhân chất độc da cam. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Đức Đam biểu dƣơng và 

đánh giá cao những kết quả mà hội đã đạt đƣợc trong thời gian qua đồng thời đƣa ra 

một số đề nghị cho Hội trong thời gian tới. Đại hội bầu Thƣợng tƣớng Nguyễn Văn 

Rinh, tiếp tục giữ chức Chủ tịch hội nhiệm kỳ 2013-2018. 

                                           Báo Đại Đoàn kết, số 359 ngày 25-12-2013 

 

Ngày 26-12-2013: Hội nghị lần thứ ba BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam khóa XI tại Hà Nội 

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tham dự hội nghị. 

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá hoạt động công tác công đoàn năm 

2013, bàn giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2014. Hội nghị thảo luận về báo 

cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn năm 2013, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 

năm 2014; dự thảo hƣớng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI); kế 

hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn 

Việt Nam (28-7-1929 - 28-7-2014)). Hội nghị đã nghe, cho ý kiến Tờ trình về Nghị 

quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần 

của công nhân, lao động khu công nghiệp, khu chế xuất” và cho ý kiến kiện toàn Ban 

Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ƣơng 

Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định ý nghĩa của việc tổ chức thành công 

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đồng thời báo cáo một số kết quả nổi bật của 

hoạt động công tác công đoàn năm 2013 và nêu ra một số tồn tại, hạn chế.  

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, vƣợt qua khó khăn của tổ 

chức Công đoàn Việt Nam trong năm 2013 đồng thời đƣa ra một số đề nghị cho Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam  

                                       Báo Đại Đoàn kết, số 361 ngày 27-12-2013 

 

Ngày 26-12-2013: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân tiếp Đại sứ Thái Lan 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp Đại 

sứ Thái Lan tại Việt Nam Anuson Chinvanno đến chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ 

công tác. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp tích cực của ngài 
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Đại sứ trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa 

hai nƣớc đồng thời bày tỏ mong muốn, cho dù ở bất cứ cƣơng vị nào, ông Anuson 

Chinvanno vẫn tiếp tục vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nƣớc Việt Nam và 

Thái Lan. Ngài Đại sứ Anuson Chinvanno Bày tỏ vui mừng trƣớc những bƣớc phát 

triển mạnh mẽ giữa quan hệ 2 nƣớc Việt Nam -Thái Lan, gửi lời cảm ơn chân thành tới 

Đảng, Chính phủ, Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã tạo các điều kiện thuận lợi 

để ngài Đại sứ có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam  

                                           Báo Đại Đoàn kết, số 361 ngày 27-12-2013 
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NĂM 2014 

 

Ngày 02-01-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân thăm và làm việc tại Tổng hội Y học Việt Nam 

Tại buổi làm việc, GS. TSKH Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt 

Nam cho biết ý nghĩa của việc đón lãnh đạo Đảng và MTTQ Việt Nam đến thăm và 

làm việc. TS. Trần Hữu Thăng, Phó Chủ tịch Thƣờng trực Tổng Hội Y học Việt Nam 

đề xuất với MTTQ Việt Nam, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế xem xét điều chỉnh một số bất cập 

đang tồn tại nhƣ chế độ phụ cấp, chính sách, công tác đào tạo và tổ chức cán bộ; Tổng 

Hội Y học Việt Nam kiến nghị Chính phủ và Quốc hội sớm xem xét sửa đổi Luật 

Khám chữa bệnh; các đại biểu phát biểu nêu rõ sự cần thiết của việc ban hành quy chế 

về tƣ vấn, phản biện, giám định của Hội. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn 

Thiện Nhân gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất trong ngày đầu năm mới 2014 tới toàn thể 

thành viên của Tổng Hội Y học Việt Nam và khẳng định công lao và trí tuệ của các 

giáo sƣ, bác sĩ đã đối với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Chủ tịch 

Nguyễn Thiện Nhân đƣa ra gợi ý cho Bộ Y tế xét giao Tổng Hội Y học Việt Nam triển 

khai công tác giám sát việc tuân thủ Luật Khám chữa bệnh, Luật Dƣợc tại các cơ sở y 

tế tƣ nhân, các nhà thuốc tƣ nhân đang hoạt động trên địa bàn cả nƣớc, trƣớc mắt là tại 

Hà Nội. 

                                         Báo Đại Đoàn kết, số 03 ngày 03-01-2014 

 

Ngày 03-01-2014: Đoàn giám sát của Ủy Ban Thƣờng vụ Quốc hội làm việc 

với Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Đoàn giám sát của Ủy Ban Thƣờng vụ Quốc hội làm việc với Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam về việc MTTQ Việt Nam tham gia thực hiện chƣơng trình giảm 

nghèo giai đoạn 2005-2012. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân tham dự buổi làm việc. Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam khái quát và đánh giá kết quả tham gia thực hiện chƣơng trình giảm 

nghèo giai đoạn 2005-2012. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà 

Thị Liên cho ý kiến về Cuộc vận động “Ngày vì ngƣời nghèo”. Phát biểu tại vuổi làm 

việc, Bà Trƣơng Thị Mai, Trƣởng đoàn giám sát của Ủy Ban Thƣờng vụ Quốc hội phát 

biểu đánh giá về những kết quả đạt đƣợc từ CVĐ “Ngày vì ngƣời nghèo” của Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đồng thời bày tỏ mong muốn đối với MTTQ Việt Nam 

trong việc thực hiện giảm nghèo. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Nguyễn Thiện Nhân phát biểu cho ý kiến đối với việc đổi mới thực hiện chính sách 

giảm nghèo và kahwngr định vài trò giám sát của Mặt trận trong thực hiện chính sách 

giảm nghèo.                                                          

                                             Báo Đại Đoàn kết, số 04 ngày 04-01-2014 
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Ngày 06-01-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân tiếp Đại sứ Cuba tại Hà Nội tại Hà Nội 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ 

Cuba Herminio Lopez Diaz. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Đại sứ nhân dịp 

nhận nhiệm vụ công tác mới tại Việt Nam, khẳng định việc Đảng, Nhà nƣớc, Nhân dân 

Việt Nam, MTTQ Việt Nam sẽ luôn làm hết sức mình góp phần gìn giữ tình đoàn kết, 

hữu nghị giữa nhân dân hai nƣớc đồng thời bày tỏ mong muốn đối với Đại sứ 

Herminio Lopez Diaz. Đại sứ Herminio Lopez Diaz bày tỏ vui mừng đƣợc nhận nhiệm 

vụ tại Việt Nam đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để vun đắp cho sự phát triển 

quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Cuba trên các lĩnh vực và mong muốn tiếp tục 

nhận đƣợc sự ủng hộ, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam đối với Cuba trong sự nghiệp 

xây dựng và phát triển đất nƣớc.   

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 07 ngày 07-01-2014 

 

Ngày 07-01-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân dự Hội nghị Ban chấp hành khóa XI lần thứ tƣ Hội Liên hiệp Phụ nũ 

Việt Nam 

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Chủ tịch 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ƣơng và địa 

phƣơng. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn 

Thị Thanh Hòa báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2013 của 

các cấp Hội. Tại Hội nghị, các đại biểu cùng thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Dự thảo: 

Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cƣờng công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ 

có đạo trong tình hình hiện nay”; Chuyên đề sơ kết 2 năm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI; Chƣơng trình hành động thực hiện Nghị 

quyết của Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa XI về “Tăng cƣờng và đổi mới sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; báo cáo kết quả thực hiện Đề án 

“Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc”; báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học 

nghề, tạo việc làm”. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận kết quả hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ trong năm 

2013 đồng thời đƣa ra một số đề nghị đối với Hội. 

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 08 ngày 08-01-2014 

 Ngày 09-01-2014: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Bộ Thông tin 

và Truyền thông và thống nhất Chƣơng trình phối hợp tuyên truyền các chính 

sách ƣu đãi đối với ngƣời có công với cách mạng trong 2 năm (2014 – 2015).  

Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam ban hành văn bản số 110, thống nhất Chƣơng trình phối hợp tuyên truyền 
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các chính sách ƣu đãi đối với ngƣời có công với cách mạng trong 2 năm (2014 – 2015) 

với các nội dung tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách ƣu đãi ngƣời có công 

nhƣ sau: Tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nƣớc về ƣu đãi ngƣời có công với cách mạng; Tuyên truyền về kết quả thực hiện 

rà soát và thực hiện chính sách đối với 7 đối tƣợng ngƣời có công ở các địa phƣơng; 

Tuyên truyền về kết quả đóng góp, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động 

“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nƣớc nhớ nguồn” ở địa phƣơng, đơn vị; Tuyên truyền các 

điển hình ngƣời có công với cách mạng vƣợt khó, đóng góp vào việc phát triển kinh tế 

- xã hội ở các địa phƣơng, kết quả thực hiện chính sách ƣu đãi đối với ngƣời có công 

với cách mạng ở các địa phƣơng; Tuyên truyền kết quả rà soát, giám sát việc thực hiện 

chính sách ƣu đãi đối với ngƣời có công với cách mạng của Ủy ban MTTQ Việt Nam 

các cấp và các tổ chức thành viên.Hai bên cũng thống nhất việc phân công thực hiện 

tiến độ thực hiện các nội dung trên. 

                                   Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 02-2014 

 

Ngày 10-01-2014: Tại Hà Nội Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội và Đoàn Chủ 

tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện 

Quy chế phối hợp công tác năm 2013 và trọng tâm phối hợp công tác năm 2014 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng 

thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim báo cáo kết quả phối hợp 

công tác giữa hai bên trong năm 2013. Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận về 

một số nội dung liên quan đến triển khai Hiến pháp. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch 

Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh một số điểm nổi bật đồng thời nêu lên một số 

hạn chế trong việc phối hợp công tác giữa hai bên. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh 

Hùng đƣa ra ý kiến về việc giải quyết thấu đáo kiến nghị của nhân dân đồng thời đƣa ra 

một số kiến nghị đối với MTTQ Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 

nhƣ: Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với ngƣời có công; giám sát việc 

thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với ngƣời lao động trong các loại hình doanh 

nghiệp; giám sát việc quản lý sử dụng các vật tƣ nông nghiệp đồng thời đƣa ra kiến 

nghị đối với Quốc hội và Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. 

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 11 ngày 11-01-2014 

 

Ngày 13,14-01-2014: Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam (khóa VII) tại Hà Nội 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội 

nghị. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 
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Thiện Nhân nhấn mạnh sự đóng góp thiết thực của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp 

thông qua việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chƣơng trình phối hợp và thống nhất 

hành động năm 2013 đói với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nƣớc trong năm qua đồng 

thời khái quát việc đổi mới phƣơng thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong năm 

2014. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị triển khai ngay công tác giám sát và phản 

biện xã hội và khẳng định ý nghĩa quan trọng của những nội dung Hội nghị lần này 

đồng thời đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm và tập trung trí 

tuệ để thảo luận, đóng góp ý kiến và quyết định về các nội dung mà Ban Thƣờng trực 

và Đoàn Chủ tịch trình ra Hội nghị. 

Các đại biểu đƣợc nghe ông Bùi Quang Vinh, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Bộ 

trƣởng Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ trình bày về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, 

phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2014; Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Nguyễn Thiện Nhân giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ƣơng 8 

(khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa 

và hội nhập quốc tế. 

Trong 2 ngày diễn ra Hội nghị (13 – 14-1), các đại biểu nghe và tập trung thảo 

luận dự thảo báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2013 và chƣơng trình phối hợp 

thống nhất hành động của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam năm 2014; dự thảo Kế 

hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII MTTQ Việt Nam; thảo luận 

thông qua Quy chế phối hợp thống nhất hành động trong MTTQ Việt Nam của các tổ 

chức thành viên; Tờ trình về số lƣợng, cơ cấu thành phần đại biểu tham dự Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ VIII MTTQ Việt Nam; Tờ trình về việc thay đổi nhân sự theo 

Điều lệ MTTQ Việt Nam (khóa VII)… 

   Báo Đại Đoàn kết, số 13 ngày 13-01-2014 và số 14 ngày 14-01-2014 

 

Ngày 14-01-2014: Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác 

giữa Chủ tịch nƣớc và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tại 

Hà Nội 

Chủ tịch nƣớc Trƣơng Tấn Sang và Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Nguyễn Thiện Nhân dự hội nghị. Tại hội nghị, hai bên đánh giá kết quả thực hiện 

quy chế phối hợp năm 2013 và nêu ra một số bất cập việc trong việc phối hợp thực 

hiện quy chế phối hợp đồng thời cho ý kiến về việc tăng cƣờng trao đổi giữa Văn 

phòng Chủ tịch nƣớc với Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam trong 

việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, trên cơ sở đó kiến nghị với các cơ quan 

nhà nƣớc có thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân. Các đại biểu 

đề nghị hai bên tiếp tục quan tâm, tích cực phối hợp xử lý hiệu quả các hạn chế: Ðẩy 

mạnh sản xuất, chặn đà suy thoái kinh tế; đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an 
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sinh xã hội; trật tự an ninh; giữ kỷ cƣơng xã hội, củng cố lòng tin của dân với Ðảng, 

tạo sự đồng thuận trong xã hội. 

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 15 ngày 15-01-2014 

 

Ngày 16-01-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân tiếp đại sứ UNDP tại Việt Nam 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp bà 

Pratibha Mehta – Điều phối viên Liên Hợp Quốc, trƣởng đại diện Liên Hợp Quốc 

(UNDP) tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự hỗ 

trợ của UNDP cho các hoạt động và dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội của Việt 

Nam trong nhiều năm qua, đồng thời mong muốn UNDP chia sẻ kinh nghiệm cho 

MTTQ Việt Nam trong việc lắng nghe ý kiến của ngƣời dân. à Pratibha Mehta cảm ơn 

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời, bày tỏ hy vọng 

UNDP và MTTQ Việt Nam sẽ cùng nhau hợp tác trong việc nâng cao chất lƣợng quản 

trị hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam đồng thời mong muốn Mặt trận Tổ quốc các 

cấp hợp tác trong việc giúp UNDP thực hiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính 

công cấp tỉnh ở Việt Nam. 

                                                Báo Đại Đoàn kết, số 17 ngày 17-01-2014 

 

Ngày 16-01-2014: Tòa Giám mục Lạng Sơn, Cao Bằng tham Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam 

Giám mục giáo phận Lạng Sơn- Cao Bằng Jiuse Đặng Đức Ngân đã đến thăm, 

chúc Tết Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim tiếp đoàn. Thay mặt các linh mục, 

giáo dân giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng, Giám mục Đặng Đức Ngân gửi những lời 

chúc tốt đẹp nhất đến lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam; bày tỏ 

lòng biết ơn, sự quan tâm giúp đỡ của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đối với 

những ngƣời công giáo của giáo phận nói riêng và giáo dân trên toàn quốc nói chung. 

Giám mục Đặng Đức Ngân bày tỏ vui mừng khi thấy vai trò của MTTQ ngày càng 

đƣợc khẳng định. Thay mặt Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, 

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim bày tỏ 

vui mừng về mối quan hệ ngày càng tốt đẹp, bền chặt giữa MTTQ Việt Nam với các 

tôn giáo, trong đó có đồng bào công giáo đồng thời bày tỏ mong muốn đối với Giám 

mục cùng các linh mục và bà con giáo dân giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng  

                                             Báo Đại Đoàn kết, số 17 ngày 17-01-2014 
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Ngày 20-01-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân thăm và làm việc tại Tiền Giang và Trà Vinh 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm trƣởng 

đoàn công tác phối hợp với Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam thăm và tặng quà Tết cho các 

đối tƣợng chính sách, hộ nghèo tại xã Tân Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và xã 

Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân mong muốn bà con đón Tết Giáp Ngọ trong không khí 

vui tƣơi, đoàn kết và nghĩa tình. Đồng thời tin tƣởng các hộ nghèo ở địa phƣơng cùng 

chung tay để nỗ lực xóa nhà tạm, cùng chính quyền và MTTQ địa phƣơng vƣơn lên 

thoát nghèo.Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị bà con luôn nâng cao tinh thần đoàn 

kết, chung sức, đồng lòng cùng chính quyền địa phƣơng triển khai thực hiện tốt những 

chính sách an sinh xã hội. 

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện 

Nhân đã làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang và 

Trà Vinh. 

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân lắng nghe những kinh nghiệm hay, cách làm tốt 

của MTTQ 2 địa phƣơng và nhấn mạnh yêu cầu trọng tâm năm 2014 

                                             Báo Đại Đoàn kết, số 21 ngày 21-01-2014 

 

Ngày 07-02-2014: Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn công tác 

tham gia xây dựng chính quyền của ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp năm 2014 

Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản 

số114, hƣớng dẫn những nhiệm vụ trọng tâm công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam các 

cấp tham gia xây dựng chính quyền năm 2014 với cá nội dung sau: Công tác tham gia 

xây dựng, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; Công tác giám sát và phản biện 

xã hội; Phối hợp tổ chức các hội nghị đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

tiếp xúc với cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Công tác tiếp 

công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tham gia tuyển chọn thẩm phán và 

kiểm sát viên. 

(Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 03-2014) 

 

Ngày 12-02-2014: Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn thực 

hiện một số nội dung chính về công tác đối ngoại nhân dân, công tác đối với ngƣời 

Việt Nam ở nƣớc ngoài 

Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn thực hiện 

một số nội dung chính về công tác đối ngoại nhân dân, công tác đối với ngƣời Việt 

Nam ở nƣớc ngoài nhƣ sau: 
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Công tác đối ngoại nhân dân: Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt vai trò nòng 

cốt của MTTQ Việt Nam trong công tác đối ngoại nhân dân; Tăng cƣờng hoạt động 

giao lƣu, hợp tác hữu nghị, phát huy tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và nhân 

dân các nƣớc láng giềng; Tham gia tìm hiểu, mở rộng hợp tác với các tổ chức nhân dân 

trong khối ASEAN, trao đổi kinh nghiệm công tác về việc các đoàn thể nhân dân tham 

gia quản lý xã hội; Phối hợp tổ chức vận động các tổ chức phi chính phủ và các doanh 

nghiệp nƣớc ngoài ở địa phƣơng góp phần phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ chƣơng 

trình anh sinh xã hội, bảo vệ môi trƣờng.| 

Công tác đối với ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực 

hiện "Chƣơng trình hành động của MTTQ Việt Nam tăng cƣờng tuyên truyền, vận 

động, tập hợp, đoàn kết ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài trong tình hình mới”; Tăng 

cƣờng tiếp xúc, tổ chức đón tiếp, gặp gỡ ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài; lựa chọn giới 

thiệu đại diện kiều bào tiêu biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố 

trong dịp đại hội; Kết hợp công tác đối ngoại nhân dân với công tác tuyên truyền, vận 

động, tập hợp đoàn kết ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài; Phối hợp tổ chức tập huấn, đào 

tạo, bồi dƣỡng cán bộ kiện toàn bộ máy cán bộ làm công tác đối ngoại, kiều bào. 

                          Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 03-2014 

 

Ngày 13-02-2014: Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam họp sơ kết MTTQ 

tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên tham dự cuộc 

họp. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự nghe báo cáo về nội dung MTTQ tham gia xây 

dựng nông thôn mới năm 2013. Đại diện Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam báo cáo 

nêu ra những mô hình, cách làm hay tại các địa phƣơng. Tại buổi họp, Phó Chủ tịch Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên phát biểu đánh giá về việc tổ chức thực 

hiện phong trào Toàn dân chung sức xây dựng nông thông mới; cho ý kiến về việc vận 

động nhân dân giám sát xây dựng nông thôn mới và việc đẩy mạnh trao đổi kinh 

nghiệm, tổ chức triển khai giữa các tỉnh, thành phố.  

                                    Báo Đại Đoàn kết, số 45 ngày 14-02-2014 

 

Ngày 14-02-2014: Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn Công 

tác phong trào năm 2014 

Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 

116, hƣớng dẫn Ban Thƣờng trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Phong trào năm 2014 với các nhiệm vụ 

trọng tâm sau: Thực hiện nâng cao chất lƣợng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá ở khu dân cƣ” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh; Thực hiện nâng cao chất lƣợng cuộc vận động "Ngày vì ngƣời nghèo" và công 
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tác cứu trợ; Về lĩnh vực kinh tế; Phối hợp triển khai thực hiện các chƣơng trình, đề án 

gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu 

dân cƣ”; Phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Ban 

Thƣờng trực cũng đề ra việc tổ chức thực hiện cho các đơn vị liên quan để thực hiện 

các nội dung trên. 

                                          Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 03-2014 

 

Ngày 17-02-2014: Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn tuyên 

truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, 

Việt Nam - Campuchia năm 2014 

Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 

117, hƣớng dẫn tuyên truyền vềcông tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, 

Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2014 trong hệ thống Mặt trận với các nội 

dung sau: Tuyên truyền các văn bản pháp lý về việc giải quyết, quản lý và bảo vệ biên 

giới; Tuyên truyền về kết quả, ý nghĩa của việc hoàn thành công tác phân giới, cắm 

mốc, kết quả triển khai thực hiện các nội dung theo tinh thần Bản ghi nhớ; Tuyên 

truyền về quan hệ hữu nghị, về tăng cƣờng sự hợp tác kinh tế - thƣơng mại; Đẩy mạnh 

hoạt động đối ngoại nhân dân… 

                                          Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 03-2014 

 

Ngày 18-02-2014: Tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ƣơng Cuộc vận động 

"Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam" tổ chức hội nghị sơ kết ba năm 

thực hiện Cuộc vận động và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2014 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội 

nghị. Tại hội nghị, đại diện Ban Chỉ đạo cuộc vận động báo cáo kết quả tổ chức triển 

khai thực hiện cuộc vận động "Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam" trong 

thƣời gian qua. Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nêu tác 

động tích cực của Cuộc vận động "Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam" đối 

với toàn xã hội đồng thời ghi nhận sự cố gắng của các thành viên Ban Chỉ đạo và đƣa 

ra một số yêu cầu cho các bộ, ngành trong thời gian tới 

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 50 ngày 19-02-2014 

 

Ngày 20-02-2014: Tại Hà Nội, Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ 

chức hội nghị bàn việc thực hiện chƣơng trình tổng rà soát chính sách ƣu đãi cho 

ngƣời có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì buổi 

làm việc với các Bộ, Ban, Ngành, các đoàn thể chính trị xã hội nhằm thống nhất lịch 

trình thực hiện Chƣơng trình phối hợp Tổng rà soát thực hiện chính sách ƣu đãi đối với 
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ngƣời có công với cách mạng trong năm 2014-2015). Chƣơng trình đƣợc thực hiện 

trong 2 năm 2014-2015), các đơn vị chức năng sẽ phải rà soát, làm rõ danh sách những 

ngƣời có công và gia đình ngƣời có công đã đƣợc hoặc chƣa đƣợc hƣởng đầy đủ theo 

đúng chính sách, trong quá trình đó phát hiện những vấn đề còn chƣa hợp lý sẽ kiến 

nghị các cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận 

thống nhất với cách làm theo hƣớng dẫn của Bộ Lao động Thƣơng binh và Xã hội đồng 

thời cho kiến nghị những việc cần làm để việc rà soát đảm bảo đúng thời gian. Kết luận 

hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ ý 

nghĩa của việc rà soát lần đồng thời đƣa ra lƣu ý trong quá trình Tổng rà soát  

                                               Báo Đại Đoàn kết, số 52 ngày 21-02-2014 

 

Ngày 23-02-2014: Hội đàm cấp cao Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

với Ủy ban Toàn quốc Chính hiệp Trung Quốc 

Đoàn đại biểu cấp cao UBTƢMTTQ Việt Nam do Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân 

dẫn đầu đã có buổi Hội đàm với Đoàn Uỷ ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thƣơng Chính 

trị nhân dân Trung Quốc do đồng chí Du Chính Thanh - Uỷ viên Thƣờng vụ Bộ Chính 

trị Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn đầu. Tại buổi Hội đàm, hai bên khẳng định vai trò 

quan trọng của Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc và MTTQ Việt Nam trong đời sống 

chính trị của nhân dân mỗi nƣớc đồng thời ghi nhận kết quả hợp tác giữa hai bên trong 

thời gian qua. Hai bên nhất trí tiến hành tổ chức định kỳ các đoàn đại biểu cấp cao và 

các đoàn địa phƣơng sang thăm lẫn nhau, khuyến khích Uỷ ban các cấp và các tổ chức 

thành viên của mỗi bên tăng cƣờng tuyên truyền giới thiệu về tình đoàn kết hữu nghị 

giữa nhân dân hai nƣớc và sự phát triển của mối quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp 

tác toàn diện giữa hai nƣớc Việt Nam - Trung Quốc. Kết thúc Hội đàm, Phó Chủ tịch 

UBTƢ MTTQ Việt Nam Nguyễn Lam và Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Uỷ ban 

toàn quốc Hội nghị Hiệp thƣơng Chính trị nhân dân Trung Quốc Trƣơng Khánh Lê đã 

ký Bản ghi nhớ chƣơng trình hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2014 - 2019. 

                                         Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 03-2014 

 

Ngày 25-02-2014: Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đề ra kế hoạch tổ 

chức triển khai thi hành Hiến pháp nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 

450, đề ra kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trong hệ thống Mặt trận với 

các nội dung sau: Tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp; Rà soát để đề nghị sửa đổi, bãi bỏ 

hoặc ban hành mới văn bản pháp luật phù hợp với Hiến pháp; Triển khai một số nội 

dung cụ thể theo Điều 9, Hiến pháp. Ban Thƣờng trực cũng đề ra việc tổ chức thực 

hiện đối với các tổ chức thành viên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố 
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trực thuộc trung ƣơng; Các ban, đơn vị cơ quan Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

trong việc thực hiện kế hoạch trên. 

                                            Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 03-2014 

 

Ngày 05-3-2014: Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

và Ngân hàng Nhà nƣớc ký kết chƣơng trình phối hợp công tác 

Tham dự Lễ ký, về phía Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam có Chủ tịch Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ 

ký Ủy Ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim; các đồng chí Phó Chủ tịch 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, đại diện Trung ƣơng Đoàn thanh niên cộng sản 

Hồ Chí Minh; Trung ƣơng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam. Về phía ngành Ngân hàng có đồng chí Nguyễn 

Văn Bình, Thống đốc NHNN; các đồng chí Phó Thống đốc NHNN; Thủ trƣởng các 

đơn vị thuộc NHNN; các ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc, Ngân hàng Hợp tác xã, 

Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam. 

Theo nội dung Chƣơng trình ký kết, Ban thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam và NHNN sẽ phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền; Phối 

hợp triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; Phối hợp vận động triển 

khai các chính sách về xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Trên cơ sở trách 

nhiệm cụ thể của mỗi bên đƣợc phân công trong Chƣơng trình phối hợp, hai Cơ quan 

sẽ chủ động hƣớng dẫn các đơn vị trong hệ thống và tại các địa phƣơng cụ thể hóa các 

nội dung của Chƣơng trình phối hợp này. Hàng năm, sẽ xây dựng chƣơng trình phối 

hợp trọng tâm giữa hai Cơ quan và tổ chức làm việc liên tịch để đánh giá kết quả phối 

hợp công tác. 

                                                   Báo Đại Đoàn kết, số 65 ngày 06-3-2014 

 

Ngày 06-3-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân làm việc tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng đại 

diện Bộ Lao động Thƣơng binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng làm việc tại xã Đông Yên, 

huyện Quốc Oai, Hà Nội về việc Tổng rà soát chính sách cho ngƣời có công với cách 

mạng. Tại buổi làm việc, các đại biểu của xã tham dự buổi làm việc phát biểu ý kiến 

nêu lên một số vấn đề nhƣ: Tại địa phƣơng nhiều ngƣời chƣa đƣợc công nhận gia đình 

chính sách, có công với cách mạng; Những khó khăn của việc Tổng rà soát chính sách 

cho ngƣời có công với cách mạng. Đại diện Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tham dự buổi 

làm việc phát biểu nêu lên vấn đề chọn ngƣời hiểu địa phƣơng để tiến hành rà soát 

nhanh và hiệu quả cao. Phát buổi tại buổi làm việc Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận những đõng góp, trao đổi của bà con 
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và các ban ngành đồng thời cho ý kiến them về một số nội dung Tổng rà soát chính 

sách cho ngƣời có công với cách mạng tại địa phƣơng.  

                                                  Báo Đại Đoàn kết, số 66 ngày 07-3-2014 

 

Ngày 07-3-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân tiếp Đại sứ Vƣơng quốc Bỉ 

Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp Ngài 

Angelet Bruno, Đại sứ Vƣơng quốc Bỉ tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn 

Thiện Nhân hoan nghênh Đại sứ Angelet Bruno đã đến thăm Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam và nhận thấy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Vƣơng quốc Bỉ ngày 

càng phát triển toàn diện. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng đánh cao tiềm năng trong 

lĩnh vực đào tạo của Bỉ và giới thiệu với ngài Đại sứ về chức năng, nhiệm vụ, vai trò, 

vị trí của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới. Đại sứ Angelet Bruno bày tỏ cảm ơn 

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã dành thời gian tiếp, đồng thời mong muốn đƣợc hợp 

tác với MTTQ Việt Nam trên một số lĩnh vực. 

                                               Báo Đại Đoàn kết, số 67 ngày 08-3-2014 

 

Ngày 11-3-2014: Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân thăm và làm việc với cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Kom Tum 

Tại buổi làm việc, ông Trần Bình Trọng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Kom 

Tum  báo cáo những kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2013 cũng nhƣ 

phƣơng hƣớng hoạt động của MTTQ tỉnh trong năm 2014 đồng thời đƣa ra một số kiến 

nghị đối với MTTQ Việt Nam. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Uỷ ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao vai trò MTTQ các cấp tỉnh 

Kom Tum trong thời gian qua đồng thời đƣa ra một số đề nghị cho MTTQ các cấp 

trong tỉnh. 

                                     Báo Đại Đoàn kết, số 71 ngày 12-3-2014 

 

Ngày 11,12-3-2014: Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Đắc Hà, tỉnh Kom Tum lần thứ V 

(nhiệm kỳ 2014-2019) 

Tại đại hội, đại diện MTTQ huyện Đắc Hà báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 

qua và nêu ra phƣơng hƣớng hoạt động nhiệm kỳ tới. Đại hội MTTQ huyện Đăk Hà 

hiệp thƣơng cử ra 52 vị vào Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khóa V (Nhiệm kỳ 2014 - 

2019). Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện (Nhiệm kỳ 2014 - 2019) tiến hành họp phiên 

thứ nhất; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 

2014 - 2019) gồm có 25 vị; bầu Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa 

V (Nhiệm kỳ 2014 - 2019) 04 vị và thông qua Nghị quyết Đại hội, phát động phong 
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trào thi đua chào mừng thành công Đại hội. Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Uỷ ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận những kết quả đã đạt đƣợc 

trong nhiệm kỳ qua của cán bộ và nhân dân huyện Đắc Hà đồng thời cho ý kiến về 

công tác Mặt trận của huyện trong tình hình mới. 

                                             Báo Đại Đoàn kết, số 72 ngày 13-3-2014 

 

Ngày 12-3-2014: Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội và Uỷ ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình tổng rà soát chính sách 

ƣu đãi đối với ngƣời có công với cách mạng trong 2 năm (2014 - 2015) 

Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội và Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 684, hƣớng dẫn Tổng rà soát với các nội dung 

sau: Đối tƣợng và phạm vi rà soát; Nhiệm vụ, quy trình rà soát (cấp xã, cấp huyện và 

cấp tỉnh); Kinh phí đảm bảo; Tiến độ thực hiện. 

Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 4-2014 

 

 Ngày 18-3-2014: Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn công tác 

tuyên truyền biển, đảo năm 2014 trong hệ thống Mặt trận 

Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 

122, hƣớng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2014 trong hệ thống Mặt trận với 

các nội dung sau: Tuyên truyền về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo 

Việt Nam; Tuyên truyền, giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo, các 

nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế của các địa phƣơng; Tuyên 

truyền, phổ biến những kiến thức ứng dụng khoa học và công nghệ, những thành tựu 

khoa học ứng dụng trong các ngành kinh tế biển; những thành tựu hợp tác quốc tế biển; 

phổ biến kiến thức về tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, về thông tin và dự báo thời tiết, về 

phòng chống thảm họa thiên tai, biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng cũng nhƣ bảo vệ tài 

nguyên môi trƣờng biển; Tuyên truyền các quy định về đảm bảo hoạt động an toàn trên 

biển; Tuyên truyền về các chính sách khuyến khích nhân dân định cƣ ổn định lâu dài 

trên đảo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm của mọi tầng lớp nhân dân đối với 

cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang ngày đêm lao động sản xuất và bảo vệ chủ quyền 

quốc gia trên các vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; Đẩy mạnh tuyên truyền, 

thông tin đối ngoại làm cho bạn bè và dƣ luận quốc tế hiểu rõ lập trƣờng chính nghĩa 

của Việt Nam; những cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử và thực tiễn khẳng định chủ 

quyền của Việt Nam . 

Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 4-2014 
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Ngày 18-3-2014: Ban Thƣờng trực Ủy Ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

và Bộ Lao động Thƣơng binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập 

huấn chƣơng trình Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ƣu đãi đối với ngƣời có 

công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015) 

Chỉ đạo Hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân và Bộ trƣởng Bộ LĐ-TBXH Phạm Thị Hải Chuyền. Tham dự Hội nghị 

còn có Thứ trƣởng Bộ Lao động- TBXH Bùi Hồng Lĩnh, đại diện các Bộ, ban, ngành, 

hội liên quan cùng lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố, các huyện, thị xã, sở, ban, 

ngành của 63 tỉnh, thành trong cả nƣớc. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc rà soát 

thực hiện chính sách ƣu đãi đối với ngƣời có công và cho biết về tiến độ thực hiện 

Tổng rà soát. Báo cáo tại Hội nghị, ông Hoàng Công Thái, Cục trƣởng Cục Ngƣời có 

công (Bộ Lao động- TBXH) báo cáo về việc xây dựng hƣớng dẫn tổng rà soát của Bộ 

Lao động- TBXH và Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và cho 

biết chi tiết về nhiệm vụ và quy trình rà soát. Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành đã 

trao đổi với các điểm cầu, giải đáp, hƣớng dẫn, làm rõ thêm các vấn đề liên quan đến 

đối tƣợng, phạm vi, điều kiện, căn cứ xác định, quy trình, tiến độ thực hiện, giải quyết 

những vƣớng mắc trong quá trình rà soát, kinh phí bảo đảm… nhằm triển khai Kế 

hoạch thuận lợi, đúng tiến độ và đạt hiệu quả nhất. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trƣởng Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội 

Phạm Thị Hải Chuyền đánh giá cao ý kiến phát biểu tại các điểm cầu, đồng thời khẳng 

định, Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội sẽ tiếp thu, nghiên cứu để sớm có hƣớng 

dẫn cụ thể hơn, rõ ràng hơn trong quá trình triển khai thực hiện chính sách đối với 

ngƣời có công 

                                               Báo Đại Đoàn kết, số 78 ngày 19-3-2014 

 

Ngày 19-03-2014: Tại Hà Nội, Thủ tƣớng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng làm 

việc với Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Thủ tƣớng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả 

thực hiện Quy chế phối hợp công tác trong năm 2013, bàn trọng tâm phối hợp công tác 

năm 2014. Cùng dự có các Phó Thủ tƣớng: Vũ Văn Ninh, Phạm Bình Minh; Phó Chủ 

tịch kiêm Tổng Thƣ ký Vũ Trọng Kim, các Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tƣ vấn 

của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội và 

các Bộ: Kế hoạch và Đầu tƣ, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi 

trƣờng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công Thƣơng, Văn phòng Chính phủ. Tại buổi làm 

việc, ông Vũ Trọng Kim, báo cáo kết quả phối hợp công tác năm 2013 và các nhiệm vụ 
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trọng tâm phối hợp công tác năm 2014 giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bộ trƣởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 

báo cáo tổng hợp ý kiến các Bộ về một số kiến nghị, đề xuất của Ban Thƣờng trực Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. Thủ tƣớng Chính phủ kết luận hội nghị trong đó 

đánh giá việc phối hợp công tác của hai bên, cho ý kiến về nhiệm vụ phối hợp công tác 

năm 2014 và đề xuất của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. 

Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 4-2014 

 

Ngày 20-3-2014: Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân làm việc với cán bộ Mặt trận tỉnh Ninh Thuận 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận Đỗ Thị Bích Liên 

báo cáo với đoàn công tác kết quả công tác Mặt trận năm 2013 và nhiệm vụ, giải pháp 

năm 2014. Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Nguyễn Thiện Nhân phát biểu biểu dƣơng tinh thần đoàn kết của cấp Ủy Đảng, chính 

quyền, Mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Ninh Thuân đồng thời 

đƣa ra một số đề nghị cho MTTQ tỉnh. 

                                               Báo Đại Đoàn kết, số 80 ngày 21-3-2014 

 

Ngày 26-3-2014: Tại Hà Nội, Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Nguyễn Thiện Nhân tham dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm và tăng cƣờng 

phối hợp để nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nƣớc 

Hội nghị do Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức. Tham dự hội nghị có 

đại diện Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và các bộ, ngành, tổ chức chính trị xã 

hội, Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận việc tăng cƣờng phối hợp với chính 

quyền các cấp, các thành viên của Mặt trận để nâng cao các cuộc vận động, phong trào 

thi đua yêu nƣớc trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định sức manh của Mặt trận bắt 

nguồn từ sức mạnh của 46 tổ chức thành viên đồng thời đặt ra 9 đầu việc phân công 

cho các đoàn thể và 14 phần việc của Mặt trận chủ trì trong thời gian sắp tới  

                                             Báo Đại Đoàn kết, số 85 ngày 27-3-2014 

 

Ngày 28-3-2014: Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân thăm và làm việc tại Singapore 

đoàn đại biểu cấp cao MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm trƣởng đoàn làm việc với lãnh đạo của Hiệp hội 

Nhân dân Singapore. Ông Ang Hak Seng, Tổng Giám đốc Điều hành Hiệp hội Nhân 

dân Singapore giới thiệu với Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và các thành viên khác của 

đoàn về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội cũng nhƣ cách thức Hiệp 
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hội quản lý hoạt động của câu lạc bộ cộng đồng và xây dựng các chƣơng trình hoạt 

động tại cơ sở để tăng cƣờng sự tham gia của ngƣời dân vào các hoạt động cộng đồng. 

Ngoài ra, đoàn đại biểu cấp cao MTTQ Việt Nam đã thăm Câu lạc bộ Cộng 

đồng Tanjong Pagar. Tại đây, đoàn nghe giới thiệu về các hoạt động của câu lạc bộ và 

đã đi thăm các câu lạc bộ dành cho ngƣời lớn tuổi nhƣ câu lạc bộ ca nhạc cổ truyền 

thống, câu lạc bộ tết bóng bay, câu lạc bộ cờ…  

Đoàn cũng thăm khu chung cƣ Tanjong Pagar - khu nhà ở do Cơ quan Phát triển 

Nhà ở của nhà nƣớc xây dựng và bán cho công dân Singapore với giá rẻ.  

Cũng trong ngày 28-3, trong buổi làm việc với bà Amy Khor, Bộ trƣởng Quốc 

vụ khanh tại Bộ Nhân lực Singapore, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và đoàn đại biểu 

cấp cao MTTQ Việt Nam đã đƣợc nghe giới thiệu về phƣơng thức quản lý nguồn nhân 

lực và chính sách lao động nhập cƣ của Singapore.  

Đoàn cũng đã tìm hiểu về hiện trạng thị trƣờng lao động, các thách thức về nhân 

lực, các chính sách liên quan tới nguồn nhân lực và ngƣời lao động và phƣơng thức xây 

dựng chƣơng trình đào tạo phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động.  

Tại buổi làm việc với Cơ quan quản lý Công vụ Singapore, đoàn đƣợc nghe giới 

thiệu về chính sách thu hút nhân tài trong khu vực công của Singapore.  

Các thành viên trong đoàn cũng tìm hiểu về chính sách sử dụng và phát triển 

nhân tài và việc xây dựng một tổ chức để thu hút nhân tài của Đảo quốc Sƣ tử. 

Tối cùng ngày, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và các thành viên trong đoàn đã 

dự buổi tiếp xúc cử tri của ông Sam Tan, Đại biểu Quốc hội, Bí thƣ cao cấp của Quốc 

hội tại Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore. 

                                               Báo Đại Đoàn kết, số 88 ngày 29-3-2014 

 

Ngày 04-4-2014: Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân tiếp Đại sứ Đức 

Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp bà 

Jutta Frasch- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nƣớc Cộng hòa liên bang Đức tại Việt Nam. 

Tại buổi tiếp bà Jutta Frasch bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lƣợc 

giữa Đức và Việt Nam đang phát triển sâu rộng và hiệu quả trong nhiều lĩnh vực. Bà 

Jutta Frasch cũng thông báo khái quát với Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân về một số dự 

án liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo đang triển khai tại TP. Hồ Chí Minh đồng 

thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới hai bên sẽ có sự chia sẻ, hợp tác để dự án 

đƣợc thành công. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu đánh giá cao những đóng góp 

của bà Jutta Frasch trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lƣợc giữa Việt Nam và 

Đức và hoan nghênh việc Đức đã chọn TP. Hồ Chí Minh để tổ chức Hội nghị kinh 

doanh Đức khu vực châu Á – Thái Bình Dƣơng vào tháng 11-2014) đồng thời bày tỏ 

mong muốn tiếp tục nhận đƣợc sự chia sẻ và hợp tác đối với các dự án liên quan đến 



 

374 

 

lĩnh vực giáo dục đào tạo của Việt Nam. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng đƣa ra một 

số đề nghị đối với Đại sứ quán Đức tại Hà Nội cùng các cơ quan hữu quan hai nƣớc 

trong việc phối hợp xây dựng chƣơng trình hƣớng tới kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập 

quan hệ ngoại giao Việt Nam và Đức vào năm 2015. 

                                              Báo Đại Đoàn kết, số 95 ngày 05-4-2014 

 

Ngày 10-4-2014: Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Bùi 

Thị Thanh làm việc với Ban Thƣờng trực MTTQ TP Hà Nội 

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh làm việc với 

Ban Thƣờng trực MTTQ TP Hà Nội kiểm tra tiến độ và kết quả tổ chức Đại hội MTTQ 

Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lầm lần thứ 

XVI (nhiệm kỳ 2014-2019). Tại buổi làm việc, đại diện Ban Thƣờng trực MTTQ TP 

Hà Nội báo cáo kết quả tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam tại các xã, phƣờng, thị trấn 

và các quận, huyện. Ông Đào Văn Bình Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội khẳng 

định việc triển khai công tác tổ chức đại hội MTTQ các xã, phƣờng, thị trấn đƣợc tiến 

hành nghiêm túc chu đáo, tuân thủ các quy trình theo đúng quy định, đảm bảo yêu cầu 

về nội dung đồng thời cho biết về công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ thành phố. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Bùi 

Thị Thanh ghi nhận các kết quả tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp của TP Hà 

Nội và đƣa ra một số lƣu ý cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ thành phố. 

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 101 ngày 11-4-2014 

 

Ngày 11-4-2014: Tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận 

thực tiễn qua 30 năm đổi mới nhóm 2 Văn hóa – Xã hội làm việc với Bộ Văn hóa 

Thể thao và Du lịch tổng kết phát triển văn hóa, xây dựng con ngƣời Việt Nam.  

Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì buổi 

làm việc. Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thông báo về 

những chuyển biến về tƣ tƣởng, đạo đức, lối sống đời sống văn hóa hiện nay. Phát biểu 

tại buổi làm việc, Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân 

khẳng định những giá trị của văn hóa Việt Nam và sự cần thiết phải duy trì nó đồng 

thời đƣa ra một số đề nghị đối với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trong việc tiếp thu 

làm rõ báo cáo về phát triển văn hóa, xây dựng con ngƣời Việt Nam trên cơ sở ý kiến 

đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo. 

                                          Báo Đại Đoàn kết, số 102 ngày 12-4-2014 
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Ngày 21-4-2014: Tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Bộ 

Công an phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn và trao đổi kinh nghiệm về công tác 

phòng chống tội phạm. 

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên tham dự hội 

nghị. Hội nghị đƣợc tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, đại diện Bộ Công an 

thông báo khái quát tình hình tội phạm hiện nay trong đó nêu rõ tội phạm ngày càng 

nguy hiểm và tội phạm giết ngƣời do nguyên nhân xã hội chiếm tỷ lệ cao. Tại hội nghị, 

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên nêu rõ tầm quan trọng 

của công tác phòng chống tội phạm trong hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp gắn 

với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cƣ” 

đồng thời đƣa ra một số nội dung phối hợp trong công tác phòng chống tội phạm của 

MTTQ Việt Nam thời gian qua. Kết luận hội nghị, Trung tƣớng Đỗ Kim Tuyến, Phó 

Tổng Cục trƣởng Cục phòng chống tội phạm, Bộ Công an đã đƣa ra một số đề nghị đối 

với MTTQ Việt Nam để tiếp tục phối hợp phòng chống tội phạm. 

                                       Báo Đại Đoàn kết, số 112 ngày 22-4-2014 

 

Ngày 23-4-2014: Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân tiếp Đại sứ Vƣơng Quốc Thái Lan 

Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ 

đặc mệnh toàn quyền Vƣơng quốc Thái Lan Panyarak Poolthup đến chào nhân dịp bắt 

đầu nhiệm kỳ công tác mới tại nƣớc ta. Tại buổi tiếp, Chủ tịch MTTQ Việt Nam 

Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh ông Panyarak Poolthup đƣợc Chính phủ Thái Lan bổ 

nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam đồng thời khẳng định Đảng, Nhà 

nƣớc, Chính phủ, MTTQ Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cƣờng hơn nữa 

mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Thái Lan. Chủ tịch MTTQ Nguyễn 

Thiện Nhân bày tỏ vui mừng trƣớc việc hai nƣớc thiết lập quan hệ đối tác chiến lƣợc và 

cho biết Việt Nam luôn quan tâm đến tình hình tại Thái Lan và mong muốn Thái Lan 

sớm ổn định 

Đại sứ Panyarak Poolthup cảm ơn Chủ tịch Ủy ban TƢ MTTQ Việt Nam 

Nguyễn Thiện Nhân đã quan tâm và chia sẻ về tình hình tại Thái Lan và cho biết tình 

hình chính trị hiện nay tại Thái Lan không cản trở sự phát triển kinh tế cũng nhƣ quan 

hệ đối ngoại nhân dân giữa hai nƣớc. Đại sứ cho biết về tình hình ngƣời Việt Nam tại 

Thái Lan và khẳng định Chính phủ Thái Lan sẽ hết sức hỗ trợ, chăm lo cho ngƣời Việt 

Nam tại Thái Lan. 

                                           Báo Đại Đoàn kết, số 114 ngày 14-4-2014 
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Ngày 04-5-2014: Tại Hà Nội, Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức 

gặp mặt các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong nhân kỷ niệm Chiến 

thắng Điện Biên Phủ 

Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức gặp mặt các cựu 

chiến binh, cựu thanh niên xung phong, những ngƣời đã trực tiếp tham gia chiến dịch 

Điện Biên Phủ và các đồng chí nguyên là cán bộ Mặt trận thời kỳ Liên Việt nhân kỷ 

niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2014)). Phát biểu tại buổi 

gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã nêu 

bật mục đích của cuộc gặp mặt và ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử của chiến thắng Điện 

Biên Phủ; sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

tinh thần Đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam là nhân 

tố quyết định mọi thắng lợi của các mạng Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ lòng thành kính và biết 

ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bộ Chính trị và Ðại tƣớng Võ Nguyên Giáp; ghi nhớ 

công ơn của hàng vạn chiến sỹ, thanh niên xung phong và các đồng chí nguyên là cán 

bộ Mặt trận thời kỳ Liên Việt. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu tham dự đã đƣợc nghe 

Anh hùng lực lƣợng vũ trang nhân dân, chiến sỹ Ðiện Biên Ðại tá Ðặng Ðức Song; 

Chủ tịch Hội Thanh niên xung phong Việt Nam Nguyễn Anh Liên; Ðại tá, chiến sỹ 

Ðiện Biên Ðinh Văn Dung; Phó Chủ tịch Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa Văn Nhƣ Tƣớc 

kể lại những câu chuyện chiến đấu bản thân mình trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ... 

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam trao quà tặng các cựu chiến binh, 

cựu thanh niên xung phong và các đồng chí nguyên là cán bộ Mặt trận thời kỳ Liên 

Việt trong chiến dịch Điện Biên Phủ. 

                                           Báo Đại Đoàn kết, số 125 ngày 05-5-2014 

 

Ngày 06-5-2014: Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân làm việc với MTTQ tỉnh Điện Biên 

Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc 

với MTTQ tỉnh Điện Biên về kết quả công tác của MTTQ tỉnh 4 tháng đầu năm. Tại 

buổi làm việc, ông Giàng A Tình, Chủ tịch MTTQ tỉnh Điện Biên báo cáo kết quả công 

tác của MTTQ tỉnh trong năm 2013 và 4 tháng đầu năm 2014 đồng thời đƣa ra một số 

hạn chế trong công tác Mặt trận của tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Uỷ ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận những kết quả hoạt động 

công tác của MTTQ tỉnh Điện Biên trong thời gian qua đồng thời đƣa ra một số lƣu ý 

và đề nghị đối với MTTQ tỉnh 

                                     Báo Đại Đoàn kết, số 127 ngày 07-5-2014 
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Ngày 15-5-2014: Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam lần thứ 14 (khóa XII) 

 Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội 

nghị. Các đại biểu tham dự hội nghị tham gia đóng góp về các nội dung: Phát huy lòng 

yêu nƣớc trong tình hình mới; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; dự kiến số 

lƣợng ngƣời tham gia Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, 

Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận những 

đóng góp của các đại biểu và khẳng định cơ hội của MTTQ Việt Nam trong việc đề ra 

những giải pháp đổi mới nội dung và phƣơng pháp hoạt động trong Đại hội MTTQ các 

cấp và Đại hội XIII MTTQ Việt Nam lần này. Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày 9 định hƣớng đổi mới nội 

dung và phƣơng thức hoạt động của MTTQ Việt Nam. 

                                               Báo Đại Đoàn kết, số 127 ngày 07-5-2014 

  

Ngày 15-5-2014: Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh 

lần thứ X nhiệm kỳ 2014 – 2019 

 Cùng tham dự có Bà Trƣơng Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nƣớc Cộng Hòa Xã 

hội Chủ Nghĩa Việt Nam; dại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh; các đại biểu 

chính thức và các đại biểu khách mời. Đại hội tiến hành Thảo luận thông qua báo cáo 

tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc thành phố nhiệm kỳ IX (2009-2014)), phƣơng 

hƣớng nhiệm vụ, chƣơng trình hành động nhiệm kỳ X (2014-2019); Kiểm điểm hoạt 

động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa IX (2009-2014)); Thảo luận góp ý 

dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốcViệt Nam lần thứ VIII và 

sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam; Hiệp thƣơng dân chủ cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam 

thành phố khóa X có 140 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố nhiệm kỳ X 

(2014 – 2019). Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao tặng MTTQ Việt Nam 

Thành phố Hồ Chí Minh bức ảnh “Bác Hồ bắt tay Bác Tôn”. Chủ tịch Nguyễn Thiện 

Nhân ghi nhận kết quả công tác Mặt trận Tổ quốc thành phố nhiệm kỳ qua và đƣa ra 

một số đề nghị cho MTTQ Thành phố trong nhiệm kỳ tới. 

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 137 ngày 17-5-2014 

  

Ngày 19-5-2014: Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ 

XIII nhiệm kỳ 2014 – 2019 

 Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao, chúc 

mừng, biểu dƣơng những kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang 

trong nhiệm kỳ qua; đồng thời cảm ơn cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể tỉnh 
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Bắc Giang đã quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ hoạt động của MTTQ Việt Nam, chăm lo xây 

dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để MTTQ Việt Nam có thể đóng góp ngày càng 

thiết thực hơn vào sự phát triển của đất nƣớc. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn 

mạnh: Đại hội Mặt trận các cấp và tiến tới là Đại hội lần thứ VIII MTTQ Việt Nam 

chính là thời điểm, là cơ hội quan trọng để đề ra những giải pháp đổi mới quan trọng về 

nội dung, phƣơng thức hoạt động, củng cố tổ chức hoạt động của Mặt trận ngày càng 

vững mạnh hơn. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc 

Giang trong quá trình thảo luận và triển khai chƣơng trình hành động trong Đại hội cần 

tập trung vào một số nội dung đổi mới.  

 Đại hội nhất trí thông qua một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ tới 

của MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang. Tại đại hội lần này, đã hiệp thƣơng cử 86 vị là 

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang khóa XIII nhiệm kỳ 2014 - 2019; 

hiệp thƣơng cử 9 vị vào Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIII. 

         Báo Đại Đoàn kết, số 140 ngày 20-5-2014 

          

Ngày 20-5-2014: Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân tiếp Trƣởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp ông 

Arthur Erken, Trƣởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, Trƣởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc Arthur Erken đánh giá cao 

Việt Nam đã giải quyết các vấn đề dân số nhƣ mất cân bằng giới tính khi sinh, vấn đề 

già hóa dân số; vai trò của MTTQ Việt Nam quan trọng trong việc giám sát, phản biện 

việc thực hiện các văn bản pháp luật liên quan đến vấn đề dân số. Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ về tình trạng già hóa dân số 

và tác động của tình trạng này đên nguồn nhân lực và nguồn lao động. Chủ tịch 

Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc hỗ trợ Việt Nam trong việc 

giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tinh, tình trạng già hóa dân số; đồng thời mong 

muốn hai bên có sự phối hợp hỗ trợ lẫn nhau để có các hoạt động thiết thực 

                                          Báo Đại Đoàn kết, số 141 ngày 21-5-2014 

 

Ngày 22-5-2014: Tại Hà Nội, Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Nguyễn Thiện Nhân gặp mặt các đại biểu đƣợc tôn vinh trong chƣơng trình 

“Vinh quang Việt Nam” lần thứ 11 

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Ngàng, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn lao 

động Việt Nam cho biết về mục đích và ý nghĩa của Chƣơng trình “Vinh quang Việt 

Nam” đồng thời thông báo khái quát về các chủ đề Chƣơng trình; các tập thể, cá nhân 

sẽ giới thiệu và tôn vinh vì có thành tích đặc biệt xuất sắc, không ngừng nỗ lực vƣợt 

khó vƣơn lên, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc trong Chƣơng 
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trình lần này. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân biểu dƣơng 

những tập thể cá nhân đƣợc tôn vinh trong chƣơng trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 

11 đồng thời bày tỏ mong muốn đối những cá nhân tập thể này. 

                                              Báo Đại Đoàn kết, số 143 ngày 23-5-2014 

 

Ngày 02-6-2014: Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân tiếp doanh nghiệp cấp cao của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ-Asean 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự quan tâm của các 

doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đã đến Việt Nam tìm hiểu thị trƣờng, cũng nhƣ những 

cơ chế, chính sách thông thoáng mà Việt Nam dành cho các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. 

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân giới thiệu tổng quan về tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội của Việt Nam, các giai đoạn phát triển từ năm 1975 - 2015; những ƣu thế cạnh 

tranh, mục tiêu và những định hƣớng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam 

đến năm 2020...Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân 

trao đổi thẳng thắn về cơ hội đầu tƣ, kinh doanh cho những đối tác lớn, muốn làm ăn 

lâu dài với Việt Nam; về xây dựng một ASEAN liên kết và hội nhập hơn, hƣớng tới sự 

thành lập chính thức của cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015; về tiến trình 

đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP); về phát triển lực lƣợng lao 

động với các kỹ năng cần có trong thế kỷ 21… 

Đại diện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN cảm ơn Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã dành thời gian tiếp đồng thời 

khẳng định sự hấp dẫn trong môi trƣờng kinh doanh, đầu tƣ của Việt Nam. Các doanh 

nghiệp Hoa Kỳ cũng bày tỏ quan tâm đến đầu tƣ cơ sở hạ tầng, quá trình cổ phần hóa 

doanh nghiệp Nhà nƣớc…đồng thời thời khẳng định ý nghĩa và vai trò của chuyến 

thăm và làm việc lần này đối với sự phát triển kinh tế của khu vực Đông Nam Á, trong 

đó có Việt Nam.  

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 154 ngày 03-6-2014 

 

Ngày 10-6-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân đến thăm và làm việc với Hội Nghề cá Việt Nam 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam Nguyễn Việt Thắng cho biết 

về các hoạt động và đóng góp của Hội trong thời gian vừa qua. Cụ thể: Thời gian qua, 

các cấp Hội nghề cá Việt Nam đã phát huy tốt vai trò, tác dụng đối với việc bảo vệ 

quyền lợi chính đáng cho nông ngƣ dân, tập hợp, đề xuất nhiều ý kiến lên các cơ quan 

quản lý Nhà nƣớc để bảo vệ quyền lợi cho hội viên, nông ngƣ dân và doanh nghiệp 

nhƣ: tuyên bố, lên án, kịch liệt phản đối phía Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dƣơng 

- 981 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đề xuất các giải pháp bảo vệ 

ngƣ dân bị xâm hại khi đi sản xuất trên Biển Đông; đề xuất các ý kiến giải quyết các 
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khó khăn về nuôi, tiêu thụ cá tra, tôm, cá nƣớc lạnh…Các cấp Hội Nghề cá Việt Nam 

đã có nhiều phƣơng thức nhƣ tổ chức đánh cá theo tổ đội, tổ chức ngƣ đội khai thác hải 

sản xa bờ, tuyên truyền, hƣớng dẫn hội viên ngƣ dân thực hiện các quy định về khai 

thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản, chuyển đổi công cụ khai thác hiệu quả. Nhiều tỉnh, 

hội cũng chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức quản lý cộng đồng đối với nghề cá 

ven bờ, tích cực tham gia cung ứng vật tƣ, nhiên liệu cho khai thác trên biển, tham gia 

hoạt động quản lý bến cá, cảng cá nhỏ có hiệu quả... Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam 

Nguyễn Việt Thắng cũng nêu rõ những khó khăn mà Hội gặp phải đồng thời đƣa ra 

một số kiến nghị với Đảng và Nhà nƣớc. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, vai trò và vị trí quan trọng của 

Hội Nghề cá Việt Nam với hàng triệu ngƣ dân cả nƣớc. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân 

đánh giá cao những hoạt động của Hội Nghề cá Việt Nam đồng thời đƣa ra một số yêu 

cầu cho và đƣa ra một số nội dung mà MTTQ Việt Nam sẽ hỗ trợ Hội Hội trong thời 

gian tới. 

                                             Báo Đại Đoàn kết, số 162 ngày 11-6-2014 

 

Ngày 12-6-2014: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam qui định và hƣớng 

dẫn việc tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thƣ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ảnh của ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp 

Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 29, 

quy định việc tiếp công dân và xử lý đơn thƣ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại 

cơ quan Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và hƣớng dẫn việc tiếp công dân của Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc các cấp ở địa phƣơng với các nội dung cụ thể nhƣ sau: 

Tiếp công dân: Trách nhiệm của Ban Thƣờng trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các 

cấp; Trang phục, thái độ, trách nhiệm của ngƣời tiếp công dân; Quy trình tiếp công dân 

Xử lý đơn thƣ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: Đối với đơn nhận trực tiếp 

theo trình tự tiếp công dân thƣờng xuyên; Đối với đơn thƣ nhận đƣợc qua đƣờng bƣu 

điện 

Tiếp và xử lý trƣờng hợp nhiều ngƣời cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh về một nội dung: Tiếp nhiều ngƣời cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 

một nội dung; Xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhiều ngƣời về một nội 

dung 

Giám sát quán trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức 

Ban Thƣờng trực cũng nêu rõ việc tổ chức thực hiện cho các đơn vị liên quan để 

thực hiện các nội dung trên.  

Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 9-2014 
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Ngày 12-6-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV 

nhiệm kỳ 2014-2019 

Cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí lãnh 

đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở ban, ngành, đoàn 

thể, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lƣợng vũ trang nhân dân và 270 đại biểu đại 

diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trong tỉnh…; các đoàn đại biểu MTTQ các 

tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang và Vĩnh Phúc. 

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tỉnh Thái 

Nguyên đã phát huy vai trò của mình, thực hiện có hiệu quả chƣơng trình hành động do 

Đại hội MTTQ tỉnh khóa XIII đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, 

xã hội, quốc phòng, an ninh, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong 

nhiệm kỳ mới Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đa dạng hóa 

các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh 

các phong trào thi đua yêu nƣớc, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vƣợt 

qua khó khăn, thách thức, hƣớng các hoạt động về cơ sở, khu dân cƣ để triển khai có 

hiệu quả các cuộc vận động lớn do Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam chủ trì phát 

động. Cùng với đó làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cƣờng đồng thuận xã hội, thực hiện tốt 

nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính 

quyền trong sạch, vững mạnh…. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những kết quả tích cực trong nhiệm kỳ qua và quyết 

tâm đổi mới của MTTQ tỉnh Thái Nguyên, đồng thời nêu lên 9 định hƣớng nhằm đổi 

mới nội dung, phƣơng thức hoạt động của MTTQ tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 

mới và cho ý kiến về việc giám sát, phản biện xã hội. 

                                       Báo Đại Đoàn kết, số 164 ngày 13-6-2014 

 

Ngày 15-6-2014: Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ lần thứ 

XIII, nhiệm kỳ 2014-2019 

Cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, 

UBND tỉnh; lãnh đạo các sở ban, ngành, đoàn thể, các anh hùng Lao động, anh hùng 

Lực lƣợng vũ trang; đoàn đại biểu MTTQ các tỉnh: Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Yên Bái, 

Tuyên Quang, TP Hà Nội và 248 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân 

dân, các dân tộc, các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tham dự… 

Đại hội đã nghe báo cáo công tác hoạt động của MTTQ tỉnh trong nhiệm kì qua 

và phƣơng hƣớng hoạt động; Chƣơng trình hành động của MTTQ tỉnh trong nhiệm kỳ 
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mới. Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân, chúc mừng, đánh giá cao và biểu dƣơng những kết quả hoạt động của 

MTTQ các cấp nhiệm kỳ qua và đặt ra một số định hƣớng nội dung, phƣơng thức hoạt 

động cho MTTQ tỉnh trong giai đoạn mới đồng thời cho ý kiến về việc giám sát, phản 

biện xã hội. 

                                                Báo Đại Đoàn kết, số 167 ngày 16-6-2014 

 

Ngày 17-6-2014: Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân tham dự Đại hội đại biểu MTTQ thành phố Cần Thơ lần thứ VIII, 

nhiệm kỳ 2014-2019 

Cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, 

UBND tỉnh và các đại biểu chính thức của đại hội. Đại hội đã nghe báo cáo công tác 

hoạt động của MTTQ tỉnh trong nhiệm kì qua và phƣơng hƣớng hoạt động; Chƣơng 

trình hành động của MTTQ tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Phát Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đặc biệt nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 

mới MTTQ các cấp của thành phố cần phát huy tối đa vai trò của các tổ chức thành 

viên, đặc biệt là phải có phƣơng thức đặc thù để khuyến khích đƣợc sự đóng góp của 

đội ngũ nhân sĩ trí thức vào quá trình thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã 

hội. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu 

MTTQ Cần Thơ phát huy tối đa vai trò của các tổ chức thành viên; tập hợp và xây 

dựng báo cáo với Thành ủy, HĐND, UBND TP. Cần Thơ về tình hình nhân dân định 

kỳ 3 tháng-lần; phổ biến và nhân rộng các mô hình tốt và hiệu quả của các tổ chức 

thành viên MTTQ Việt Nam. 

                                   Báo Đại Đoàn kết, số 169 ngày 18-6-2014 

 

Ngày 21 đến 29-6-2014: Đoàn Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Bộ 

Lao động Thƣơng binh Xã hội đến thăm, trao đổi chia sẻ học tập kinh nghiệm tại 

Na Uy 

Đoàn đến thăm, trao đổi chia sẻ học tập kinh nghiệm của Na Uy về công tác xã 

hội, phòng chống bạo lực gia đình và việc phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia 

công tác hỗ trợ và phát triển công đồng. Đoàn do Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Uỷ 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim làm Trƣởng đoàn. Đoàn có buổi làm 

việc với Bộ Trẻ em, Bình đẳng và Hoà nhập xã hội; Bộ Tƣ pháp và Công an; Cơ quan 

thanh tra, giám sát và bảo vệ trẻ em; Tổ chức hỗ trợ Bắc Âu; Trung tâm trợ giúp pháp 

lý phụ nữ; Trung tâm Betsy, quận Drammen; Trung tâm hôc trợ, quản lý nhà tạm lánh; 

Trung tâm ngoại ô quân Ski; Trung tâm Dịch vụ tƣ vấn Gia đình thuộc Sở quản lý trẻ 

em, Thanh thiếu niên và Gia đình Oslo….Đoàn trao đổi về những kết quả, kinh nghiệm 

và vấn đề đặt ra trong công tác này tại Việt Nam và đặt tra những câu hỏi thảo luận 
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chuyên sâu. Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác này, Phó Chủ tịch Lê Bá trình 

cùng đoàn công tác đến trao đổi, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy; thăm 

một số mô hình hoạt động trong công tác xã hội, phòng chống bạo lực gia đình và việc 

phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia công tác hỗ trợ và phất triển công đồng ở địa 

phƣơng nhƣ thăm làng văn hoá truyền thống; tham dự một số lễ hội văn hoá và tìm 

hiểu văn hoá một số gia đình ở Na Uy. 

                                                    Báo Đại Đoàn kết, số 185 ngày 04-7-2014 

 

Ngày 23-6-2014: Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Uỷ ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim buổi gặp mặt 20 gia đình cảnh sát biển, kiểm 

ngƣ nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 

Buổi gặp mặt do Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung ƣơng 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Cùng tham dự có Bộ trƣởng Bộ 

VHTTDL - Hoàng Tuấn Anh; Bí thƣ thứ nhất Trung ƣơng Đoàn - Nguyễn Đắc Vinh; 

Thứ trƣởng Bộ VHTTDL - Huỳnh Vĩnh Ái; Thiếu tƣớng, Chính ủy Cảnh sát biển Việt 

Nam - Nguyễn Văn Tƣơng cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban, Bộ, ngành 

Trung ƣơng và 20 gia đình cảnh sát biển, kiểm ngƣ đến từ các tỉnh Hà Nội, Thái Bình, 

Hải Dƣơng, Hải Phòng, Đà Nẵng. 

Tại buổi gặp mặt, Bộ trƣởng Hoàng Tuấn Anh nêu lên ý nghĩa của buổi gặp mặt 

đại diện các gia đình cảnh sát biển, kiểm ngƣ và bày tỏ mong muốn chia sẻ tình cảm, 

trách nhiệm với các gia đình có ngƣời thân đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới biển 

đảo của Tổ quốc. Nhân dịp này, Bộ trƣởng Hoàng Tuấn Anh đƣa ra một số đề nghị các 

ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội tiếp tục quan tâm tới các gia đình chiến 

sỹ cảnh sát biển, kiểm ngƣ trên cả nƣớc và tặng quà cho các gia đình cảnh sát biển, 

kiểm ngƣ. 

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng 

Kim phất biểu chia sẻ tình cảm với gia đình cảnh sát biển, kiểm ngƣ và cũng tặng 

những phần quà và học bổng dành cho con em các gia đình cảnh sát biển, kiểm ngƣ, 

qua đó góp phần động viên các chiến sỹ cảnh sát biển, kiểm ngƣ viên đang đấu tranh 

nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vững chắc hòa bình, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

                                  Báo Đại Đoàn kết, số 175 ngày 24-6-2014 

 

Ngày 24-6-2014: Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam 

Trong buổi tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà 

Victoria Kwa Kwa, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ MTTQ Việt Nam đánh giá 

cao các ý kiến tƣ vấn cũng nhƣ sự tài trợ mà Ngân hàng Thế giới đã dành cho Việt 

Nam, đặc biệt là các chƣơng trình, dự án về xóa đói giảm nghèo đã phát huy hiệu quả 
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hết sức thiết thực đồng thời bày tỏ mong muốn Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ tiếp tục tài 

trợ Việt Nam mạnh mẽ hơn trong việc tạo nguồn lực đầu tƣ xây dựng các công trình cơ 

sở hạ tầng thiết yếu cho ngƣời dân ở vùng miền núi, vùng đặc biệt khó khăn và nhóm 

hộ nghèo của Việt Nam; đồng thời hỗ trợ đầu tƣ chƣơng trình xây dựng nông thôn mới 

ở Việt Nam... Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Victoria Kwa Kwa đánh giá 

cao sự phối hợp chặt chẽ của Việt Nam với phía Ngân hàng Thế giới trong việc triển 

khai các hoạt động của Ngân hàng tại Việt Nam, nhất là vấn đề xóa đói giảm nghèo. Bà 

Victoria Kwa Kwa mong muốn thời gian tới tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực mà hai bên 

cùng quan tâm. 

                     Báo Đại Đoàn kết, số 176 ngày 25-6-2014 

 

Ngày 07-7-2014: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ, 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất Chƣơng trình phối hợp giám sát việc thực 

hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ 

Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

ban hành văn bản số 937, thống nhất Chƣơng trình phối hợp giám sát việc thực hiện 

pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp với các nội dung sau: Tổ 

chức đoàn giám sát liên ngành cấp trung ƣơng về việc thực hiện chế độ, chính sách 

BHXH tại các doanh nghiệp trên địa bàn một số tỉnh trọng điểm; Việc chỉ đạo triển 

khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH ở địa phƣơng; công tác phối 

hợp giữa Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động và BHXH tỉnh, 

thành phố trong việc quản lý, tổ chức thực hiện, giám sát, thanh tra, kiểm tra và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo về BHXH; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp về nội 

dung chế độ và cách thức tổ chức thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội; Tổng hợp, đánh 

giá kết quả. Các bên cũng thống nhất phân công nhiệm vụ cho từng been để thực hiện 

các nội dung phối hợp trên. 

Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 8-2014 

 

Ngày 07-7-2014: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân 

tiếp Đại sứ Liên hiệp Vƣơng quốc Anh và Bắc Ai – Len 

Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp ngài 

Antony Stokes, Đại sứ Liên hiệp Vƣơng quốc Anh và Bắc Ai – Len nhân dịp kết thúc 

nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân giới thiệu về vai trò, vị trí, chức 

năng của MTTQ Việt Nam đồng thời khẳng định những công việc trọng tâm mà Uỷ 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam sẽ làm trong thời gian tới, đặc biệt chức năng giám 
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sát và phản biện xã hội của Mặt trận đã đƣợc hiến định trong Hiến pháp mới. Chủ tịch 

Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những cam kết và đóng góp tích cực của các đối tác 

Anh (thông qua Hội đồng Anh). Chủ tịch đề nghị, về dự án thành lập trƣờng Đại học 

Việt - Anh tại Đà Nẵng, ngài Đại sứ sẽ có tiếng nói để các đối tác Anh cung cấp nguồn 

hỗ trợ với dự án tƣơng ứng số tiền 5 triệu bảng Anh mà phía Việt Nam đã cam kết 

dành cho dự án Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định mối quan hệ đối tác chiến 

lƣợc đang phát triển tốt đẹp trên nhiều mặt giữa Việt Nam và Anh. Tại buổi tiếp, Đại 

sứ Antony Stokes cảm ơn sự đón tiếp của Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và hy vọng, 

Chính phủ Việt Nam ngoài việc tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa nền 

kinh tế thì cũng cần đẩy mạnh cuộc cách mạng công nghệ thông tin để phát triển đất 

nƣớc nhanh hơn. 

                                                 Báo Đại Đoàn kết, số 189 ngày 08-7-2014 

 

Ngày 07-7-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân thăm và làm việc với Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) 

Tại buổi làm việc, Thiếu tƣớng Nguyễn Mạnh Hùng- Tổng giám đốc Viettel cho 

biết về kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động đóng góp tích cực cho xă hội 

của Tập đoàn trong thời gian vừa qua. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Viettel là tập đoàn viễn 

thông lớn nhất nƣớc, không chỉ phát triển mạnh về dịch vụ viễn thông mà còn chú 

trọng đến việc phát triển công nghệ đồng thời đánh giá cao những nỗ lực trong thời 

gian qua của mỗi cán bộ, chiến sỹ nói riêng, của toàn Tập đoàn nói chung. Chủ tịch 

Nguyễn Thiện Nhân gợi ý và đƣa ra một số đề nghị trong việc hoạt động của Tập đoàn 

Viễn thông quân đội (Viettel) trong thời gian tới. 

                                     Báo Đại Đoàn kết, số 189 ngày 08-7-2014 

 

Ngày 08-7-2014: Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam tiếp đoàn Mặt trận Lào Xây dựng Đất nƣớc 

Ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam tiếp đoàn Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Lào Xây dựng Đất nƣớc do 

Phó Chủ tịch Kenta Koong Bun Mi dẫn đầu đang thăm làm việc tại Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, hai bên trao đổi tình hình hoạt động của hai cơ quan trong thời 

gian qua. Thay mặt cho đoàn, ông Kenta Koong Bun Mi đã cảm ơn Ủy ban MTTQ 

Việt Nam đã dành thời gian tiếp đoàn đồng thời thông báo đến ông Vũ Trọng Kim, Phó 

Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam kết quả hoạt động 

chuyến thăm lần này của đoàn tại Việt Nam cũng nhƣ tình hình kinh tế - chính trị - xã 

hội của Lào trong thời gian qua. Ông cũng đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ của MTTQ 

Việt Nam đối với Mặt trận Lào Xây dựng Đất nƣớc, đồng thời vui mừng trƣớc mối 
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quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai Mặt trận nói riêng và giữa hai nƣớc 

Việt Nam - Lào nói chung. Thay mặt cho Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, ông 

Vũ Trọng Kim ghi nhận những kết quả đã đạt đƣợc trong việc hợp tác giữa hai cơ quan 

trong thời gian vừa qua. Ông đề nghị trong thời gian tới, Mặt trận hai nƣớc cần phối 

hợp tốt hơn nữa để thúc đẩy mạnh hoạt động giao lƣu, trao đổi đoàn, tập huấn cán bộ 

nhằm giúp đỡ nhau, chia sẻ những bài học kinh nghiệm, giúp nhân dân hai nƣớc cải 

thiện đời sống vật chất cũng nhƣ tinh thần, góp phần tăng cƣờng quan hệ truyền thống 

hữu nghị tốt đẹp giữa hai nƣớc. 

                                          Báo Đại Đoàn kết, số 190 ngày 09-7-2014 

 

Ngày 09-7-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân thăm các chiến sĩ bị thƣơng trong vụ rơi máy bay MI-171 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến 

Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Học viện Quân y) thăm 3 quân nhân bị thƣơng 

trong vụ rơi máy bay trực thăng Mi-171, xảy ra sáng 07-7 tại Thạch Thất, Hà Nội. lãnh 

đạo Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác báo cáo kết quả điều trị với Chủ tịch Nguyễn 

Thiện Nhân. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ về vụ rơi máy bay trực thăng Mi-

171 là sự mất mát lớn của mỗi gia đình, của quân đội và đất nƣớc đồng thời dặn dò đội 

ngũ y bác sĩ của Viện Bỏng tiếp tục làm hết sức mình, tập trung mọi phƣơng tiện, 

thuốc men cũng nhƣ trang thiết bị y tế cứu chữa cho các quân nhân bị thƣơng. 

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 191 ngày 10-7-2014 

 

Ngày 14-7-2014: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ký kết Chƣơng 

trình phối hợp với Ban Kinh tế Trung ƣơng 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Trƣởng 

Ban Kinh tế Trung ƣơng Vƣơng Đình Huệ và Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký MTTQ 

Việt Nam Vũ Trọng Kim chủ trì lễ ký kết. Tại buổi lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh ý nghĩa của Chƣơng trình phối 

hợp công tác đồng thời đƣa ra một số đề nghị đối với Ban Kinh tế Trung ƣơng. Hai bên 

thống nhất ban hành chƣơng trình phối hợp công tác với các nội về kinh tế - xã hội sau 

: Nghiên cứu, đề xuất xây dựng chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng; tổ chức các hội nghị, 

hội thảo, tọa đàm, diễn đàn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội; Tham gia góp ý và phản 

biện xã hội đối với dự thảo đề án, chủ trƣơng, chính sách lớn; Giám sát việc triển khai 

thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ƣơng, Bộ Chính 

trị, Ban Bí thƣ.; Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân chủ trƣơng, đƣờng lối 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc, kết quả của việc thực hiện đề án, dự án 

lớn; Trao đổi thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, 6 tháng, năm; Trao đổi 
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thông tin, ấn phẩm, các tƣ liệu, các kết quả kiểm tra, giám sát và công tác tuyên truyền 

thông tin, truyền thông phục vụ cho hoạt động phối hợp công tác. 

                                           Báo Đại Đoàn kết, số 196 ngày 10-7-2014 

 

Ngày 15-7-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu 

đoàn công tác làm việc với Thành ủy, UBND Thành phố Hồ Chí Minh về công tác 

tổng rà soát việc thực hiện chính sách ƣu đãi ngƣời có công với cách mạng trên địa 

bàn. Đây là hoạt động giám sát theo nội dung Chƣơng trình phối hợp số 4836-CTr-

BLĐTBXH-MTTW ngày 05-12-2013) của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội và 

Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, đƣợc thực hiện trong 2 năm 

2014 – 2015. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo TP Hồ Chí Minh báo cáo một số kết 

quả tổng rà soát chính sách ƣu đãi đối với ngƣời có công với cách mạng. Phát biểu tại 

buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân 

đánh giá cao những nỗ lực của thành phố trong thực hiện việc rà soát chính sách ngƣời 

có công theo chỉ đạo đồng thời đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh phải nâng cao công 

tác tuyên truyền để mọi ngƣời dân trên địa bàn biết đƣợc chính sách này và cho một số 

lƣu ý thêm đối với huyện Củ Chi. 

                             Báo Đại Đoàn kết, số 197 ngày 16-7-2014 

 

Ngày 16-7-2014: Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã phối hợp với Ngân 

hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam… tổ chức Chƣơng trình 

Giao lƣu nghệ thuật Tri ân liệt sĩ - “Trọn vẹn nghĩa tình” 

Chƣơng trình diễn ra tại tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt- Xô. Tham dự có các 

đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc, MTTQ Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thay mặt MTTQ Việt Nam đến tham dự. Đây là 

chƣơng trình đặc biệt nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thƣơng binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 

27-7-2014)) để tôn vinh những ngƣời vợ liệt sĩ, chia sẻ, động viên những ngƣời con 

của liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn và sự tri ân của với những ngƣời có công với nƣớc, 

biểu dƣơng các tập thể và cá nhân đã có những đóng góp tích cực cùng Hội Hỗ trợ gia 

đình liệt sĩ Việt Nam trong hoạt động Đền ơn đáp nghĩa thời gian qua. Phát biểu khai 

mạc buổi giao lƣu, trung tƣớng Lê Văn Hân, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt 

Nam nêu ý nghĩa của hoạt động tri ân liệt sĩ và bày tỏ mong muốn đối với các đơn vị, 

tổ chức, các nhà hảo tâm trong việc tri ân các liệt sĩ. Tại buổi giao lƣu nghệ thuật, các 

ca sỹ, nghệ sỹ đã trình bày nhiều ca khúc, Ban tổ chức chiếu các phóng sự ca ngợi sự 

hy sinh cao cả vì tổ quốc thân yêu, vì nhân dân quên mình của bộ đội Cụ Hồ, ca ngợi 
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ngƣời mẹ Việt Nam anh hung và giao lƣu trực tiếp với ngƣời vợ, ngƣời con của liệt sĩ. 

Các đơn vị tham dự trao tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho các gia đình liệt sĩ.  

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 198 ngày 17-7-2014 

 

Ngày 17-7-2014: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Bộ Công Thƣơng, Hội Nông dân Việt Nam ký kết Chƣơng 

trình phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tƣ 

nông nghiệp giai đoạn 2014-2020 

Dự Lễ ký kết Chƣơng trình phối hợp có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, đại diện Lãnh đạo của các cơ quan liên quan 

gồm: đồng chí Nguyễn Quốc Cƣờng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ƣơng Hội Nông 

dân Việt Nam, đồng chí Vũ Trọng Kim, Phó chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam, đồng chí Cao Đức Phát, Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và đồng chí Vũ Huy Hoàng, Bộ trƣởng Bộ Công Thƣơng và đại diện 

Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của 4 cơ quan đầu mối. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ 

tịch Nguyễn Thiện Nhân đã nêu rõ tinh thần chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ trong 

công tác phối hợp, giám sát việc quản lý, sử dụng vật tƣ nông nghiệp của Bộ ngành và 

các cơ quan liên quan đồng thời nêu lên ý nghĩa của Chƣơng trình phối hợp này. Sau 

bài phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân là Lễ ký kết với sự tham gia của đại 

diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thƣơng, Hội Nông dân Việt 

Nam dƣới sự chứng kiến của đại diện Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của 4 cơ quan 

đầu mối. 

                                          Báo Đại Đoàn kết, số 199 ngày 18-7-2014 

 

Ngày 17-7-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân làm việc với Tổng Hội Y học Việt Nam, Bộ Y tế, Liên hiệp các Hội 

khoa học Kỹ thuật Việt Nam 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc 

với Tổng Hội Y học Việt Nam, Bộ Y tế, Liên hiệp các Hội khoa học Kỹ thuật Việt 

Nam về việc triển khai xây dựng chƣơng trình phối hợp giám sát việc chấp hành pháp 

luật của các phòng khám, nhà thuốc ngoài công lập. Mục đích của chƣơng trình giám 

sát nhằm nâng cao nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm tuân thủ các quy định của 

pháp luật của các phòng khám, nhà thuốc tƣ nhân.Đồng thời, hỗ trợ các cơ quan quản 

lý nhà nƣớc để kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với các tổ chức, cá 

nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong khám chữa bệnh và trong kinh doanh các mặt 

hàng thuốc giả, kém chất lƣợng, không rõ nguồn gốc. Từng bƣớc đƣa việc khám chữa 

bệnh và kinh doanh thuốc vào nền nếp theo đúng pháp luật. 
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Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Nguyễn Thiện 

Nhân khẳng định thông qua việc giám sát sẽ góp phần phục vụ ngƣời dân và giúp cho 

ngành Y tế khẳng định đƣợc việc làm tốt và tìm ra mặt hạn chế của mình để khắc phục. 

Tuy nhiên, đây là việc làm mới nên việc giám sát phải đƣợc triển khai từng bƣớc phù 

hợp với năng lực của các bên tham gia, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để đảm bảo đƣợc 

diện giám sát và yêu cầu giám sát đồng thời đƣa ra một số đề nghị cho các đơn vị liên 

quan. 

                                             Báo Đại Đoàn kết, số 199 ngày 18-7-2014 

 

Ngày 19-7-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân thăm và làm việc tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) 

Cùng đi có Phó Bí thƣ Tỉnh ủy Trần Văn Minh; Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Lê 

Quang Thích; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trƣờng Thọ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh Đinh Thị Hồng Minh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công 

tác của Trung ƣơng và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi, tìm hiểu sinh hoạt, 

đời sống của bà con nông dân đang canh tác, sản xuất trên các cánh đồng hành, tỏi. Tại 

đây, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân động viên bà con 

nông dân tiếp tục vƣợt qua khó khăn của thời tiết để phát triển thƣơng hiệu tỏi Lý Sơn  

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công 

tác của Trung ƣơng và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng đã đến thăm, động viên và tặng 

quà cho các gia đình ngƣ dân trên huyện đảo. Nói chuyện với ngƣ dân, Chủ tịch Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân động viên bà con ngƣ dân yên tâm 

bám biển mƣu sinh, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liên của Tổ quốc. Đồng thời, tin 

tƣởng vào những chính sách của Đảng, Nhà nƣớc trong việc hỗ trợ đánh bắt xa bờ. 

Đến thăm và tặng quà cho ngƣ dân Lý Sơn, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác đã trao hỗ trợ 1,5 tỉ đồng 

cho 5 ngƣ dân Lý Sơn tham gia đề án đóng tàu vỏ sắt theo chủ trƣơng của chính phủ. 

Trao 300 triệu đồng xây dựng 5 nhà Đại đoàn kết cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 

Lý Sơn; tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho Nghiệp đoàn nghề cá An Vĩnh và An Hải. 

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 201 ngày 20-7-2014                             

 

Ngày 23-7-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân thăm Trung tâm điều dƣỡng ngƣời có công tỉnh Bắc Giang 

Cùng tham dự có lãnh đạo Bộ Lao động Thƣơng Binh và Xã hội, Hội chữ thập 

đỏ Việt Nam. Tại buổi gặp đoàn công tác, các đồng chí thƣơng, bệnh binh đang điều trị 

tại Trung tâm bày tỏ xúc động về sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc, MTTQ 

Việt Nam. Đồng thời mong muốn, Đảng, Nhà nƣớc, MTTQ Việt Nam tiếp tục quan 
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tâm đến việc hỗ trợ chính sách bảo hiểm y tế, khám bệnh ở bệnh viện tuyến Trung 

ƣơng; hỗ trợ tu sửa nhà cửa; tạo điều kiện bố trí việc làm phù hợp đối với con của 

thƣơng binh nặng có bằng cấp từ đại học trở lên… 

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân lắng nghe từng hoàn cảnh gia đình và tình trạng 

sức khỏe cụ thể của các thƣơng, bệnh binh đồng thời đánh giá cao tinh thần, trách 

nhiệm của cán bộ, công nhân viên Trung tâm Điều dƣỡng trong việc chăm sóc ngƣời 

có công. Đồng thời đề nghị, các cấp có liên quan tiếp tục dành những quan tâm về tinh 

thần, vật chất dành cho những ngƣời đã không tiếc xƣơng máu và tuổi trẻ của mình vì 

sự nghiệp giải phóng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết về  

chƣơng trình tổng rà soát đối với ngƣời có công trong cả nƣớc mà Đảng và Nhà nƣớc 

đang thực hiện và khẳng định những chính sách chƣa hợp lý sẽ cố gắng sửa để hỗ trợ 

tốt nhất đối với những ngƣời có công với cách mạng. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn 

Thiện Nhân trao tặng Trung tâm điều dƣỡng ngƣời có công tỉnh Bắc Giang quà 24 

thƣơng binh đang đƣợc chăm sóc, nuôi dƣỡng tại Trung tâm 

                                         Báo Đại Đoàn kết, số 205 ngày 24-7-2014 

 

Ngày 26-7-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân làm việc tại tỉnh Kiên Giang 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc 

với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang về thực hiện chính sách đối với ngƣời có công và 

tình hình kinh tế - xã hội của huyện đảo Phú Quốc. Cùng làm việc có đồng chí Bộ 

trƣởng Bộ Lao động thƣơng binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền 

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo 

công tác thực hiện chính sách đối với ngƣời có công và việc thực hiện rà soát chính 

sách với ngƣời có công. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao nỗ lực, sự chủ động của chính quyền các cấp 

tỉnh Kiên Giang đã dành nguồn lực tối đa cho công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho 

ngƣời có công, chăm sóc đối tƣợng đƣợc bảo trợ xã hội và đƣa ra một số ý kiến về 

hƣớng phát triển của Phú Quốc thời gian tới. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu 

tỉnh Kiên Giang sớm có văn bản gửi Bộ LĐTBXH đề nghị sớm công nhận Nghĩa trang 

Phú Quốc trở thành nghĩa trang quốc gia; duy trì di tích nhà tù Phú Quốc vừa là di tích 

lịch sử vừa là điểm du lịch. Trong chuyến công tác này, Đoàn công tác của ông 

Nguyễn Thiện Nhân và bà Phạm Thị Hải Chuyền cùng lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã 

dâng hƣơng tƣởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Phú Quốc, thăm và tƣởng niệm 

các liệt sĩ tại di tích Nhà giam Phú Quốc đồng thời dự lễ giỗ các anh hùng liệt sĩ hy 

sinh tại đảo Phú Quốc lần thứ II nhân dịp 27-7-2014). Thăm, tặng quà và dự lễ cầu siêu 

các anh hùng liệt sĩ tại chùa Hộ Quốc, huyện đảo Phú Quốc. 

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 208 ngày 27-7-2014 
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Ngày 28-7-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân làm việc tại tỉnh Nam Định 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc 

với lãnh đạo tỉnh Nam Định về Chƣơng trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ƣu 

đãi đối với ngƣời có công trên địa bàn tỉnh. 

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo tỉnh Nam Đinh báo cáo với đoàn tác kết quả 

thực hiện thực các chính sách đối với ngƣời có công, đồng thời đề nghị Nhà nƣớc có 

chính sách thông thoáng hơn về thủ tục nhằm tạo thuận lợi cho việc thực hiện chế độ 

ƣu đãi cho ngƣời có công và thân nhân ngƣời có công và  cho ý kiến về cơ chế đối với 

hội nạn nhân chất đọc da cam-dioxin cấp tỉnh. Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch 

Nguyễn Thiện Nhân biểu dƣơng Nam Định triển khai nhanh công tác rà soát việc thực 

hiện chính sách đối với ngƣời có công. Ông cũng lƣu ý Nam Định cần rút kinh nghiệm 

liên quan đến các trƣờng hợp ngƣời có công hƣởng thiếu và hƣởng sai; cần bổ sung đối 

với các trƣờng hợp hƣởng thiếu và xử lý các trƣờng hợp hƣởng sai; đảm bảo an sinh xã 

hội cho các đối tƣợng chính sách thuộc hộ nghèo. 

Cùng ngày, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác đã đi thăm, động 

viên và trao phần quà hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa cho 3 đối tƣợng chính sách tại 

các huyện Ý Yên, Nam Trực và thành phố Nam Định. 

                                         Báo Đại Đoàn kết, số 210 ngày 29-7-2014 

 

Ngày 29-7-2014: Đoàn công tác của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

đã làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam 

Đoàn công tác của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam làm việc với Tổng cục 

Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm đánh giá kết quả phối hợp và thống nhất 

hành động của Quân đội nhân dân Việt Nam, MTTQ Việt Nam trong thời gian qua; 

bàn các nội dung, giải pháp phối hợp, thống nhất hành động trong thời gian tới. Ông 

Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Thƣợng tƣớng 

Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì 

buổi làm việc 

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận, đề xuất cơ chế phối hợp hiệu quả và 

những việc ở tầm quốc gia để phối hợp trong thời gian tới. Các đại biểu trao đổi, thảo 

luận về: Xây dựng cơ chế phối hợp thông tin tuyên truyền giữa MTTQ Việt Nam và 

các đoàn thể chính trị - xã hội với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về 

thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Mặt trận Tổ quốc vận động toàn dân tham 

gia bảo vệ Tổ quốc; giám sát thực hiện chính sách hậu phƣơng quân đội. Hai bên thảo 

luận cùng nghiên cứu, đề xuất xây dựng chính sách đối với cán bộ biên phòng tăng 

cƣờng về cơ sở, tăng cƣờng công tác đối ngoại nhân dân ở các địa phƣơng biên giới; 

vận động các nguồn lực chăm lo cuộc sống cho các chiến sĩ công tác ở biên giới, hải 
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đảo để họ yên tâm làm nhiệm vụ; tạo điều kiện cho tuổi trẻ cả nƣớc tham gia nghiên 

cứu, sáng tạo, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng…  

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân khẳng định và đánh giá cao những đóng góp to lớn của lực lƣợng quân đội, 

khối công tác chính trị trong quân đội trong việc xây dựng quân đội vững mạnh, góp 

phần quan trọng bảo đảm quốc phòng cho đất nƣớc, đem lại cuộc sống bình yên cho 

nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, 

trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt 

Nam cần tăng cƣờng phối hợp nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền 

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 211 ngày 30-7-2014 

 

Ngày 31-7-2014: Tại Hà Nội, Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức 

hội nghị giao ban công tác dân tộc, tôn giáo 6 tháng đầu năm 2014 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình chủ trì hội 

nghị. Hội nghị nghe báo cáo kết quả công tác dân tộc, tôn giáo 6 tháng đầu năm 2014. 

Các đại biểu tham dự đƣa ra một số đề nghị đối với Đảng, Nhà nƣớc trong việc rà soát 

các chính sách không phù hợp đối với đồng bào dân tộc. Hội nghị cũng đề ra nhiệm vụ 

trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp 

nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác dân tộc, tôn giáo đồng thời đƣa ra một 

số đề nghị cho các cơ quan liên quan 

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 213 ngày 01-8-2014 

 

Ngày 01-8-2014: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ 

Lao động, Thƣơng binh và Xã hội tổ chức Hội nghị giao ban về chƣơng trình tổng 

rà soát việc thực hiện chính sách ƣu đãi đối với ngƣời có công với cách mạng 

trong 2 năm 2014 – 2015 

Các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam; Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trƣởng Bộ LĐ-TB&XH; Vũ Trọng Kim, Ủy viên Phó 

Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị. 

Hội nghị nghe báo cáo việc thực hiện chƣơng trình tổng rà soát việc thực hiện 

chính sách ƣu đãi đối với ngƣời có công với cách mạng trong 2 năm 2014 – 2015. 

Công tác tổng rà soát việc thực hiện chính sách ƣu đãi đối với ngƣời có công với cách 

mạng trong thời gian qua đƣợc triển khai đồng bộ từ Trung ƣơng đến cơ sở và nhận 

đƣợc sự quan tâm, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH cùng các đoàn thể chính trị, xã hội đã tổ chức nhiều đoàn 

kiểm tra việc thực hiện tổng rà soát tại nhiều địa phƣơng. Sau kiểm tra, các tỉnh, thành 

phố đã tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra và đã có văn bản gửi các cấp ủy tiếp tục lãnh 
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đạo, chỉ đạo công tác tổng rà soát; yêu cầu các địa phƣơng báo cáo tiến độ thực hiện 

tổng rà soát... Tuy nhiên, trong thực hiện còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót. 

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng, để tiếp tục thực hiện hiệu quả 

chƣơng trình tổng rà soát, các cấp, các ngành phải "có tâm" trong quá trình thực hiện 

để sớm khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thời gian qua. Các cơ quan liên quan 

tổ chức tập huấn cho đối tƣợng rà soát phải đúng đối tƣợng, xem xét lại biểu mẫu để bổ 

sung, điều chỉnh cho hợp lý. Đồng thời, tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát và phải 

điều phối trong công tác này để tránh trùng lắp; tăng cƣờng tuyên truyền để ngƣời dân 

hiểu rõ về cuộc tổng rà soát... 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trƣởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền đánh 

giá cao tinh thần chỉ đạo, tổ chức rà soát của 23 tỉnh, thành phố.  

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Nguyễn Thiện 

Nhân biểu dƣơng các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các địa phƣơng đã vào cuộc 

một cách quyết liệt với tinh thần tri ân các anh hùng liệt sĩ cũng nhƣ để ngƣời dân hiểu 

rõ hơn về chính sách đối với ngƣời có công của Đảng, Nhà nƣớc. Kết quả bƣớc đầu đã 

rút ra đƣợc những bài học quý giá. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chỉ ra những hạn chế, 

khó khăn trong thực hiện việc tổng rà soát,  đồng thời đƣa ra một số đề nghị và lƣu ý 

cho các bộ, ngành, địa phƣơng trong thời gian tới. 

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 214 ngày 02-8-2014 

 

Ngày 11-8-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân đến thăm và làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam 

Tham dự buổi làm việc, về phía Mặt trận còn có các ông: Lê Bá Trình, Phó Chủ 

tịch Mặt trận; Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch Mặt trận cùng đại diện các Ban, đơn vị của 

Mặt trận.Về phía Liên hiệp có các đồng chí: Vũ Xuân Hồng, Bí thƣ Đảng đoàn, Chủ 

tịch Liên hiệp; Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Liên hiệp; Bùi Khắc 

Sơn và Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp; đại diện lãnh 

đạo một số tổ chức thành viên ở Trung ƣơng và địa phƣơng; toàn thể lãnh đạo, cán bộ 

các Ban, đơn vị trong Liên hiệp. 

Thay mặt Lãnh đạo Liên hiệp, đồng chí Đôn Tuấn Phong báo cáo tình hình hoạt 

động của Liên hiệp với 4 nội dung chính: hoạt động của Liên hiệp trong 7 tháng đầu 

năm 2014; trọng tâm công tác những tháng cuối năm 2014; việc thực hiện quy chế phối 

hợp giữa Liên hiệp với Mặt trận trong thời gian qua; một số đề xuất kiến nghị của Liên 

hiệp. 

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân trân trọng và đánh giá cao 

kết quả trong công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp thời gian qua. Đồng chí 

Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Liên hiệp và Mặt trận khẩn trƣơng sơ kết chƣơng trình 



 

394 

 

phối hợp hoạt động giữa hai bên trong thời gian qua và cho ý kiến đối với các kiến 

nghị của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. 

                                              Báo Đại Đoàn kết, số 224 ngày 12-8-2014 

 

Ngày 11-8-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân làm việc với Hội liên lạc với ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài 

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội liên lạc với ngƣời Việt Nam 

ở nƣớc ngoài báo cáo một số hoạt động và sự phát triển của Hội trong thời gian qua. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân lắng nghe những 

chia sẻ của Hội liên lạc với ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài bày bày tỏ sự trân trọng tấm 

lòng với dân tộc, giữ gìn văn hoá, kết nối cộng đồng ngƣời Việt Nam của Hội đồng 

thời đƣa ra một số điểm cần lƣu ý và một số đề nghị đối với Hội. 

                                                Báo Đại Đoàn kết, số 224 ngày 12-8-2014 

 

Ngày 15-8-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân làm việc với Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm và 

khảo sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực hiện chính sách với ngƣời 

lao động tại Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, khu Công nghiệp 

Yên Bình, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty 

TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên báo cáo hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty việc thực hiện chính sách với ngƣời lao động. Cụ thể, kim ngạch 

xuất khẩu của Công ty chiếm 95% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Thái Nguyên; 

Công ty đã xây dựng riêng khu ký túc xá công nhân khang trang, hiện đại với đầy đủ 

các công trình phụ trợ nhƣ; xây dựng trung tâm phát triển nhân tài phục vụ việc đào 

tạo, nâng cao trình độ cho ngƣời lao động. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng, biểu dƣơng 

những thành công của Tập đoàn Samsung Việt Nam nói chung và nhà máy Samsung Thái 

Nguyên nói riêng đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Công ty tiếp tục phát 

huy những thành công, sáng kiến để trở thành hình mẫu trong chăm sóc công nhân, ngƣời 

lao động trong khối các doanh nghiệp đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam. 

                                          Báo Đại Đoàn kết, số 226 ngày 12-8-2014 

 

Ngày 19-8-2014: Ban Chỉ đạo Trung ƣơng Cuộc vận động “Ngƣời Việt 

Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam” làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 

Trung ƣơng về kết quả sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động tại Khối các Doanh 

nghiệp Trung ƣơng 
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Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng 

Kim làm trƣởng đoàn. Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo Trung ƣơng và Đảng ủy Khối đã 

tập trung phân tích làm rõ những kết quả sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động, từ công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo đến việc thực hiện của từng cấp ủy, đơn vị trong Khối. Đảng ủy 

Khối Doanh nghiệp Trung ƣơng cũng đƣa ra một số kiến nghị đối với Chính phủ và 

các bộ ngành. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy 

Khối Doanh nghiệp Trung ƣơng trong việc thực hiện Cuộc vận động “Ngƣời Việt Nam 

ƣu tiên dùng hàng Việt Nam” đồng thời ghi nhận những kiến nghị đã đƣợc nêu ra tại 

buổi làm việc.  

                                          Báo Đại Đoàn kết, số 232 ngày 20-8-2014 

 

Ngày 20-8-2014: Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm thực hiện Chƣơng trình phối hợp số 09-

Ctr-BCA-MTTW 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Bộ 

trƣởng Bộ Công an Trần Đại Quang chủ trì hội nghị.  

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trƣởng Trần Đại Quang nêu lên vài trò của 

việc thực hiện Chƣơng trình phối hợp số 09-Ctr-BCA-MTTW giữa Bộ Công an với 

Ban Thƣờng trực Ủy ban TW MTTQ và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” đồng thời nêu lên mục đích của hội 

nghị này. Thứ trƣởng Bùi Văn Nam, báo cáo với  Hội nghị kết quả thực hiện Chƣơng 

trình phối hợp số 09-Ctr-BCA-MTTW trong 1 năm qua. Tại Hội nghị, các ý kiến phát 

biểu tham luận đã kiểm điểm, đánh giá công tác triển khai, thực hiện Chƣơng trình 

phối hợp số 09-Ctr-BCA-MTTW, nhất là công tác kiện toàn BCĐ “Phòng chống tội 

phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ" từ cấp tỉnh đến cơ 

sở; rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phƣơng 

pháp công tác phối hợp. Phát biểu kết luận Hội nghị,  Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân ghi 

nhận kết quả đã đạt đƣợc và đƣa ra một số gợi ý nội dung cần thực hiện trong thời gian 

tới và một số đề nghị đối với lực lƣợng Công an. 

                                          Báo Đại Đoàn kết, số 233 ngày 21-8-2014 

 

Ngày 22-8-2014: Hội nghị lần thứ 15 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam khoá VII 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội 

nghị. Hội nghị thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình về kết quả công tác hiệp thƣơng số 

lƣợng, cơ cấu thành phần Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam khóa VIII; thảo luận 

dự thảo báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Đoàn 



 

396 

 

Chủ tịch và Ban Thƣờng trực Ủy ban Trƣng ƣơng MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2009-

2014); đóng góp vào dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi) và dự thảo Báo cáo 

chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận TQVN Việt Nam lần thứ VIII, 

nhiệm kỳ 2014-2019. Các đại biểu đề nghị nhiệm kỳ tới cần coi trọng việc giám sát 

việc thực thi pháp luật, thực hiện tốt hơn chức năng giám sát và phản biện xã hội của 

Mặt trận, nhất là những việc liên quan đến đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của nhân dân; xem xét hoạt động của thanh tra nhân dân và hoạt động đầu 

tƣ cộng đồng; thực hiện tốt phƣơng châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân ghi nhận những ý kiến đóng góp tại hội nghị để tổng hợp, điều chỉnh cho 

phù hợp.  

                                             Báo Đại Đoàn kết, số 235 ngày 23-8-2014 

 

Ngày 23-8-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân làm việc tại tỉnh Quảng Ninh 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến 

thăm Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh và tham dự cuộc họp "Đánh giá kết 

quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và công tác cải cách hành chính 

của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua". Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao đề án xây dựng mô hình Trung tâm hành chính 

công của Quảng Ninh. Điểm nhấn của mô hình này là tạo đƣợc môi trƣờng làm việc 

công khai, minh bạch cho cán bộ, công chức; tăng cƣờng đƣợc việc phối hợp công tác 

của các sở, ban, ngành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, trong đề án này cần 

tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để việc xây dựng tốt mô hình trung tâm hành chính 

công gắn với thực hiện thành công chính quyền điện tử. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng 

cao năng lực, chuyên môn của đội ngũ cán bộ trung tâm, hiệu quả làm việc và tính 

minh bạch, công khai trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, giảm phiền hà, chi phí 

thời gian, công sức cho tổ chức, cá nhân. 

                                         Báo Đại Đoàn kết, số 236 ngày 24-8-2014 

 

Ngày 23-8-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch, Tổng Giám đốc báo cáo 

tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản 

Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Phó Bí thƣ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát 

biểu khẳng định ngành Than đóng góp to lớn cho sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh và 

công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Sau khi nghe ý kiến của các đồng chí trong đoàn 

công tác, của tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn, kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn 
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Thiện Nhân, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công nhân viên chức Tập 

đoàn trong sản xuất, thực hiện tái cơ cấu, chăm lo đời sống ngƣời lao động và đóng 

góp với địa phƣơng đồng thời cho ý kiến về các đề nghị của Tập đoàn. 

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 236 ngày 24-8-2014 

 

Ngày 24-8-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân và đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Phú Yên về công tác tổng 

rà soát chính sách với ngƣời có công giai đoạn 2014-2015) 

Thay mặt Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, Bí thƣ Tỉnh ủy Phú Yên Đào Tấn Lộc cho biết 

về kết quả triển khai thực hiện công tác tổng rà soát chính sách với ngƣời có công giai 

đoạn 2014-2015) trên địa bàn tỉnh đồng thời đƣa ra một số góp ý với Trung ƣơng về một 

số vấn đề phát sinh trong quá trình rà soát. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận những kiến nghị về cấp lại Bằng Tổ quốc 

ghi công đã cũ, hỏng; về thời gian tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 

hàng năm cũng nhƣ việc sửa đổi Thông tƣ 28-2013)-TTLT – BLĐTBXH - BQP về hƣớng 

dẫn xác nhận liệt sĩ, thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách không còn giấy tờ…đồng thời 

yêu cầu Phú Yên tiếp tục lƣu ý chất lƣợng và tiến độ rà soát. 

                                           Báo Đại Đoàn kết, số 237 ngày 25-8-2014 

 

Ngày 26-8-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân thăm và làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam 

Cùng tham dự có Bộ trƣởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân. Tiếp 

đoàn, về phía Viện Hàn lâm KHCNVN có GS. Châu Văn Minh, Ủy viên BCH Trung 

ƣơng Đảng, Bí thƣ Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và 

PGS.TS.Phan Văn Kiệm, Phó Chủ tịch Viện cùng lãnh đạo các Ban chức năng và các 

đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm. Tại buổi làm việc, đại diện Viện Hàn lâm Khoa học 

Công nghệ Việt Nam PGS. Phan Văn Kiệm báo cáo với đoàn công tác về tình hình 

thực hiện chủ trƣơng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc về khoa học và 

công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam trong thời gian qua. 

Trong khuôn khổ buổi làm việc, các vấn đề liên quan đến đổi mới chính sách khoa học 

công nghệ; giải pháp đối với phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ; cơ chế 

tài chính cho hoạt động nghiên cứu; quan hệ hợp tác quốc tế; triển khai ứng dụng và 

chuyển giao công nghệ, hợp tác ngành và địa phƣơng; chính sách đãi ngộ thu hút nhân 

tài; chế độ biên chế, tiền lƣơng và chế độ đãi ngộ đối với các nhà khoa học, đặc biệt là 

các nhà khoa học làm trong lĩnh vực năng lƣợng nguyên tử; các tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp cho giới khoa học... đều đƣợc các đại biểu tham dự quan tâm và đƣa vào 

thảo luận. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao thành 

tích Viện Hàn lâm đạt đƣợc trong thời gian qua, đồng thời cảm ơn các nhà khoa học đã 
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thẳng thắn bày tỏ những ý kiến tâm huyết về hoạt động khoa học và công nghệ của 

nƣớc nhà. Chủ tịch hoan nghênh Viện đã có sự đột phá trong việc thành lập 03 Trung 

tâm xuất sắc của Viện, đồng thời đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cần quan tâm đến 

mô hình này để mở rộng tới một số trƣờng đại học trọng điểm.     

                                             Báo Đại Đoàn kết, số 239 ngày 27-8-2014 

 

Ngày 27-8-2014: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao thống nhất ban hành Quy chế phối hợp công tác 

Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao ban hành văn bản số 01, thống nhất ban hành Quy chế phối hợp công tác 

trong đó thống nhất các nội dung sau: Nguyên tắc phối hợp; Phạm vi phối hợp; Xây 

dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Tham gia xây dựng pháp luật; Phối hợp tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân; Phản biện xã hội; Kiểm tra, giám sát hoạt 

động tƣ pháp; Đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm; Tham gia các hoạt 

động tố tụng; Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Phối hợp giải quyết ý kiến, 

kiến nghị của nhân dân; Tuyển chọn Kiểm sát viên; Chế độ tham dự hội nghị; Chế độ 

làm việc liên tịch; Tổ chức thực hiện. 

                                       Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 11-2014 

  

 Ngày 05-9-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân chủ trì buổi làm việc về Chƣơng trình đối ngoại nhân dân của MTTQ 

Việt Nam và các tổ chức thành viên giai đoạn 2014-2019 

 Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ƣơng Đảng, 

Ban Đối ngoại Trung ƣơng, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, 

các tổ chức chính trị-xã hội thành viên và Hội Liên lạc với Ngƣời Việt Nam ở nƣớc 

ngoài. Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận, góp ý vào những nội dung Chƣơng 

trình đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên nhƣ tăng 

cƣờng công tác thông tin giữa các tổ chức thành viên và thông tin tuyên truyền đối 

ngoại; tham mƣu, nghiên cứu về đối ngoại nhân dân, góp phần tham gia phản biện xã 

hội; phát triển, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân; 

mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân. Phát biểu tại buổi làm 

việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh 

mục đích của Chƣơng trình đối ngoại nhân dân đồng thời nhận định hoạt động đối 

ngoại của một số đoàn thể và tổ chức nhân dân có lúc còn thụ động, thiếu linh hoạt, 

hiệu quả chƣa cao; tổ chức chƣa tốt, sự phối hợp giữa các tổ chức nhân dân với nhau và 

giữa các tổ chức nhân dân với cơ quan chuyên trách đối ngoại của Đảng, Nhà nƣớc còn 

thiếu chặt chẽ. Vai trò của MTTQ Việt Nam phối hợp các tổ chức thành viên trong các 

hoạt động đối ngoại nhân dân chƣa đƣợc phát huy. Một số cấp ủy, chính quyền nhận 
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thức chƣa đầy đủ vị trí và vai trò của công tác đối ngoại nhân dân, chƣa quan tâm đúng 

mức và tạo điều kiện cho các hoạt động đối ngoại nhân dân. Chủ tịch Nguyễn Thiện 

Nhân đƣa ra một số đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên để giúp công 

tác đối ngoại nhân dân ngày càng hiệu quả. 

                                                      Báo Đại Đoàn kết, số 249 ngày 06-9-2014 

  

 Ngày 05-9-2014: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị 

lấy ý kiến Ban Chủ nhiệm các Hội đồng tƣ vấn của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam và một số chuyên gia góp ý vào Dự thảo Luật MTTQ Việt Nam (sửa 

đổi) 

 Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ 

Trọng Kim chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất quan điểm cần sửa 

đổi Luật MTTQ và thảo luận, góp ý một số nội dung về: Mối quan hệ giữa Đảng và 

Mặt trận, đảm bảo tính chủ động, sang tạo của Mặt trận trong hệ thống chính trị; Mặt 

trận tham gia xây dựng Nhà nƣớc; quy định nhân dân giám sát hoạt động của Mặt trận; 

việc tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; điện diện quyền, lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của nhân dân; vấn đề giám sát và phản biện xã hội; tổ chức của 

MTTQ Việt Nam; điều kiện đảm bảo hoạt động của MTTQ Việt Nam. Phát biểu kết 

luận hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Vũ Trọng Kim ghi nhận và tiếp thu các ý kiến góp ý của các địa biểu và khẳng định sẽ 

tổng hợp và hoàn thiện Dự thảo trình Quốc hội xem xét. 

                                                      Báo Đại Đoàn kết, số 249 ngày 06-9-2014 

  

 Ngày 06-9-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 

 Tham dự có 20 giáo sƣ đứng đầu các hội trực thuộc Liên hiệp Hội. Tại buổi 

làm việc, Chủ tịch Nguyễn Thiện nhân trân trọng lắng nghe ý kiên của các giáo sƣ về 

vai trò quan trọng của trí thức trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đồng thời 

cũng chỉ rõ những lực cản cho con đƣờng cống hiến của các nhà trí thức, khoa học từ 

đó đặt ra những yêu cầu đổi với. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những ý kiến của các giáo 

sƣ, những ý kiến đó đã làm sáng tỏ thêm nội dung phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và 

Liên hiệp Hội Việt Nam. Đặc biệt, ghi nhận các ý kiến, yêu cầu của các nhà khoa học, 

các hội khoa học và cam kết sẽ chuyển đề xuất này đến những tổ chức liên quan. Tại 

buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Thiện nhân cũng cho ý kiến về vấn đề về giáo dục; 

giải pháp đổi mới và phát triển khoa học công nghệ đồng thời đƣa ra một số đề nghị 

cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 

                                                    Báo Đại Đoàn kết, số 250 ngày 07-9-2014 
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 Ngày 08-9-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân làm việc với Bộ Nội vụ 

 Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc 

với Bộ Nội vụ về tình hình triển khai Đề án đo lƣờng sự hài lòng của ngƣời dân, tổ 

chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nƣớc. Tham dự buổi làm việc, về 

phía Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam có Phó Chủ tịch Hà Thị Liên và Bùi Thị 

Thanh; Lãnh đạo, đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam. Về phía Bộ Nội vụ có Bộ trƣởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình; Các Thứ 

trƣởng Bộ Nội vụ và Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ. 

 Phát biểu tại Buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao việc 

xây dựng và triển khai Đề án "Xây dựng Phƣơng pháp đo lƣợng sự hài lòng của ngƣời 

dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nƣớc" và nhấn mạnh 

MTTQ Việt Nam sẽ cùng tham gia, hỗ trợ thực hiện. Tại Buổi làm việc, Bộ trƣởng 

Nguyễn Thái Bình đã báo cáo một số nội dung thông tin liên quan đến việc công bố chỉ 

số cải cách hành chính (PAR Index) vừa đƣợc Bộ Nội vụ công bố và quá trình triển 

khai Đề án đo lƣờng sự hài lòng của ngƣời dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan 

hành chính do Bộ chủ trì thực hiện; Thứ trƣởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh trình bày 

báo cáo tình trình triển khai Đề án. Phát biểu sau khi nghe Bộ trình bày báo cáo, Chủ 

tịch Nguyễn Thiện Nhân đƣa ra một số đề xuất cụ thể nhƣ: MTTQVN sẽ chỉ đạo thực 

hiện công tác vận động nhân dân ở cơ sở có ý thức tham gia tích cực, có hiệu quả trong 

khảo sát điều tra xã hội học; Bố trí nhân lực của MTTQVN tham gia đoàn điều tra xã 

hội học ở các chính quyền địa phƣơng các cấp… 

                                                   Báo Đại Đoàn kết, số 252 ngày 09-9-2014 

 

Ngày 10-9-2014: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Bộ Y tế, Liên hiệp 

các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Dƣợc học 

Việt Nam thống nhất ban hành Chƣơng trình phối hợp giám sát việc chấp hành 

pháp luật của các cơ sở y tế tƣ nhân 

Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Bộ Y tế, Liên hiệp các 

Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Dƣợc học Việt 

Nam ban hành văn bản số 42, thống nhất ban hành Chƣơng trình phối hợp giám sát 

việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tƣ nhân với cấc nội dung sau: Giám sát việc 

chấp hành các quy định của pháp luật về các điều kiện hành nghề của cơ sở y tế tƣ 

nhân; giá dịch vụ y tế, giá thuốc; chất lƣợng dịch vụ, chất lƣợng thuốc của các cơ sở; 

Rà soát, đề xuất hoàn thiện và nâng cao chất lƣợng, tính khả thi của các chính sách, 

pháp luật về quản lý các cơ sở y tế tƣ nhân; Lựa chọn địa bàn, đối tƣợng và xây dựng 

mô hình điểm về phối hợp giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tƣ 

nhân; Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định của pháp luật về 
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quản lý các cơ sở y tế tƣ nhân. Các bên liên quan cũng đã thống nhất quy trình giám sát 

và phân công trách nhiệm cho từng bên để thực hiện các nội dung trên. 

                                    Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 11-2014 

  

Ngày 10-9-2014: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và 

trao thƣởng Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 11” năm 

2013-2014) 

 Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và đồng 

chí Lâm Phƣơng Thanh, Phó trƣởng ban Tuyên giáo Trung ƣơng đã tới dự buổi lễ. đến 

tham dự. Tại buổi lễ, đồng chí Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam báo cáo công tác phối hợp chỉ đạo, tổ chức giải báo chí “Vì sự nghiệp đại 

đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 11 và khái quát chung về các tác phẩm đoạt giải. Cụ thể: 

Đã có hơn 1.100 tác phẩm dự thi thuộc 5 loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, báo 

phát thanh, báo hình và ảnh báo chí của 175 cơ quan báo chí trong cả nƣớc gửi về Ban 

Tổ chức. 97 tác phẩm đã đƣợc lựa chọn trao giải. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí 

Nguyễn Thiện Nhân đã chúc mừng các tác giả có tác phẩm đƣợc trao thƣởng Giải báo 

chí “ Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 11” và đánh giá cao sự tham gia 

của các nhà báo ở giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, Phó Trƣởng ban 

Tuyên giáo Trung ƣơng Lâm Phƣơng Thanh cũng đã chúc mừng các tác giả đoạt giải 

và khẳng định giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” là một giải báo chí lớn, 

đƣợc duy trì nhiều năm và đƣợc xã hội quan tâm. Đồng chí Lâm Phƣơng Thanh bày tỏ 

mong muốn, trong những năm tiếp theo, giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân 

tộc” sẽ tiếp tục thu hút đƣợc nhiều các nhà báo, phóng viên tham gia 

                                                            Báo Đại Đoàn kết, số 254 ngày 11-9-2014 

  

 Ngày 13-9-2013: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân thăm và làm việc tại Sơn La 

 Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân  dẫn đầu 

đoàn công tác của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh 

Sơn La. Tham gia đoàn có đại diện Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Văn 

hoá, Thể thao & Du lịch, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 

 Tại buổi làm việc, Bí thƣ Tỉnh ủy Sơn La Trƣơng Quang Nghĩa báo cáo tình 

hình kinh tế - xã hội và một số hoạt động của tỉnh của tỉnh trong 8 tháng đầu năm 2014 

đồng thời Tỉnh ủy cũng đƣa ra một số đề nghị đối với Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã biểu dƣơng những 

nỗ lực vƣợt qua khó khăn của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La trong thực 

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ 

thống chính trị... Chủ tịch yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phƣơng đặc biệt quan tâm 
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chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội; thực 

hiện mục tiêu xóa nghèo bền vững; phát huy thế mạnh của địa phƣơng đồng thời cho ý 

kiến về công tác Mặt trận của tỉnh.  

 Cùng ngày, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chủ trì buổi làm việc với UBMTTQ 

tỉnh Sơn La; dâng hƣơng tƣởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Nhà 

tù Sơn La; cùng đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ngân hàng NN&PTNT 

đến thăm và trao 100 con bò giống tặng một số hộ gia đình chính sách, gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn tại huyện Yên Châu. Đây là hoạt động cụ thể trong triển khai thực 

hiện Chƣơng trình "Bò sinh sản giúp ngƣời nghèo biên giới”. 

                                                      Báo Đại Đoàn kết, số 257 ngày 14-9-2014 

  

 Ngày 16-9-2014: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị 

tổng kết hoạt động các Hội đồng Tƣ vấn Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Khóa VII (nhiệm kỳ 2009-2014) 

 Dự hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Ủy ban 

Trung ƣơng Việt Nam; Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung 

ƣơng Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ và đại diện các 

Hội đồng tƣ vấn của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

 Hội nghị nghe báo cáo tổng kết hoạt động các Hội đồng Tƣ vấn Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam. Trong nhiệm kỳ qua, các Hội đồng tƣ vấn đã chủ động phối 

hợp các ban chuyên môn, Thƣờng trực Hội đồng xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, 

bám sát chức năng, nhiệm vụ tƣ vấn của Hội đồng. Nhiều thành viên của các Hội đồng 

tƣ vấn đã chủ động nghiên cứu, đề xuất ý kiến về những nội dung liên quan đến các 

lĩnh vực của đời sống xã hội. Các Hội đồng tƣ vấn đã tích cực tham gia góp ý vào 

những dự thảo quan trọng nhƣ: Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); 

Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi); các giải pháp nâng cao chất lƣợng giáo dục Việt Nam 

hiện nay. Đồng thời góp ý vào các dự án luật, các chính sách kinh tế, chƣơng trình 

quốc gia về an sinh xã hội; phản ánh kiến nghị của cử tri và nhân dân, nghiên cứu đề 

xuất ý kiến về các nội dung và phƣơng thức hoạt động của Mặt trận. 

 Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Nguyễn Thiện Nhân khẳng định ý nghĩa quan trọng của hoạt động của các Hội đồng tƣ 

vấn trong những năm qua đối với công tác của MTTQ Việt Nam đồng thời đánh giá 

cao những ý kiến đóng góp của đại biểu và đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan, các 

ban chức năng của Mặt trận cần tiếp tục có sự phối hợp hiệu quả hơn nữa với các Hội 

đồng tƣ vấn. Để công tác tƣ vấn đạt hiệu quả cao hơn, Ban Thƣờng trực Ủy ban T.Ƣ 

MTTQ Việt Nam cần có sự "đặt hàng" cụ thể công việc đối với bảy Hội đồng tƣ vấn. 

Trƣớc mắt là trên ba lĩnh vực: Đánh giá thực tế tình hình đất nƣớc hiện nay; MTTQ 
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cần làm gì để tổ chức các hoạt động của nhân dân có hiệu quả; Xây dựng hệ thống tổ 

chức, cơ chế hoạt động của Mặt trận với các tổ chức thành viên... 

                                                     Báo Đại Đoàn kết, số 260 ngày 17-9-2014 

  

 Ngày 16-9-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân tham dự phiên họp toàn thể của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm 

tra Dự án Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi) 

 Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam trình bày Tờ trình 

Dự án Luật, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tán hành sự cần thiết phải sửa đổi cơ bản, 

toàn diện Luật MTTQ đồng thời cho một số ý kiến đối với Dự án Luật này. Phát biểu 

tại buổi họp, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện 

Nhân, cho rằng, dù chức năng giám sát của Mặt trận đƣợc thể hiện trong Hiến pháp 

năm 2013, nhƣng hiện nay việc thực hiện là rất khó do thiếu các quy định cụ thể. Do 

đó, dự thảo Luật cần phải tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc chủ động thực 

hiện tốt hoạt động giám sát của mình. Cũng tại buổi thẩm tra, đa số các đại biểu đề 

nghị không nên quy định trong dự thảo Luật về Ban công tác Mặt trận ở khu dân cƣ, 

mà chỉ nên đƣa vào trong điều lệ Mặt trận, nhƣ vậy sẽ hợp lý hơn. Hiện trong các văn 

bản luật của nƣớc ta cũng không quy định ở cấp thôn, bản, ấp, khu phố…Ngoài ra, các 

đại biểu đã cho ý kiến về các vấn đề kinh phí hoạt động của Mặt trận; Lời mở đầu 

trong dự thảo; hệ thống tổ chức của Mặt trận; việc góp ý xây dựng Đảng và giám sát 

hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên, phản biện xã hội với dự thảo đƣờng lối, chính 

sách của Đảng… 

                                                      Báo Đại Đoàn kết, số 260 ngày 17-9-2014 

 

Ngày 18-9-2014: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam hƣớng dẫn Tổ chức 

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cƣ nhân kỷ niệm 84 năm ngày 

thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 

Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 

129, hƣớng dẫn việc tổ chức và công tác tuyên truyền “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 

tộc” ở khu dân cƣ năm 2014 nhƣ sau: 

1. Nội dung và hình thức tổ chức ngày hội:  

Nội dung: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền; Đánh giá kết quả cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cƣ” năm 2014; Tổ 

chức các hoạt động.  

Thời gian, hình thức tổ chức: Phần lễ, phần hội, trang trí, thành phần tham dự 

Ngày hội 

2. Công tác tuyên truyền: Nội dung tuyên truyền; hình thức tuyên truyền 
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Ban Thƣờng trực cũng hƣớng dẫn việc tổ chức thực hiện cho các đơn vị liên 

quan để thực hiện các nội dung trên 

                                        Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 10-2014 

 

Ngày 19-9-2014: Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam triển khai kế hoạch 

tổ chức thực hiện Tháng cao điểm “Vì ngƣời nghèo” năm 2014 

Nhằm thúc đẩy thực hiện các nội dung thực hiện Cuộc vận động "Ngày vì ngƣời 

nghèo"; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc 

Thống nhất Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội  MTTQ Việt Nam các cấp và 

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII đồng thời tạo thêm nguồn lực 

để chăm lo cho ngƣời nghèo cải thiện cuộc sốngBan Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam ban hành văn bản số 151, triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện 

Tháng cao điểm “Vì ngƣời nghèo” năm 2014 với các nội dung và biện pháp thực hiện 

sau: Công tác tuyên truyền; Công tác vận động ủng hộ “Quỹ vì ngƣời nghèo” và thực 

hiện an sinh xã hội; Tổ chức Lễ phát động “Tháng cao điểm vì ngƣời nghèo” năm 

2014; Công tác tổng hợp, báo cáo. 

                                          Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 10-2014 

 

Ngày 19-9-2014: Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim tham gia đoàn công tác kiểm tra công tác phòng 

chống tham nhũng tại Bộ Lao động Thƣơng binh và Xã hội 

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Lao động Thƣơng binh và Xã hội báo cáo việc 

thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc về phòng 

chống tham nhũng; việc duy trì tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo pong chống tham 

những của Bộ; việc kê khai tài sản; việc thanh tra, kiểm tra….Phát biểu tại buổi làm 

việc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng 

Kim nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm nắm tình hình, đánh giá kết quả công 

tác phòng chống tham nhũng; chú trọng phát hiện những hạn chế, khó khăn, vƣớng 

mắc, nguyên nhân và phƣơng hƣớng khắc phục. Sau buổi triển khai, đoàn trực tiếp làm 

việc với 4 đơn vị trực thuộc Bộ và 3 đơn vị sự nghiệp.  

                                            Báo Đại Đoàn kết, số 263 ngày 20-9-2014 

 

Ngày 24-9-2014: Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 16, hội nghị Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam lần thứ 8, khóa VII 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ 

tịch Kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim cùng các 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị. Hội nghị góp ý 

kiến vào tờ trình của Ban Thƣờng trực về số lƣợng, cơ cấu thành phần Ủy ban Trung 
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ƣơng MTTQ Việt Nam khóa VIII, danh sách Đoàn Chủ tịch; cho ý kiến vào dự thảo lời 

kêu gọi của Đại hội.  

Dự kiến số lƣợng Ủy viên Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam khóa VIII là 

385 ngƣời, tăng 30 ngƣời so với khóa VII. Hội nghị cũng đã cho ý kiến về tờ trình dự 

kiến số lƣợng, thành phần và danh sách Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ 

khóa VIII. Theo đó, số lƣợng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam là 62 ngƣời, tăng 4 ngƣời so với khóa VII. Các đại biểu hất trí với tờ trình về số 

lƣợng, cơ cấu, thành phần Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam khóa VIII, danh sách 

Đoàn Chủ tịch vàđónggópnhiềuý kiến vào dự thảo lời kêu gọi của Đại hội. Phát biểu 

tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trân 

trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp, nhất là đối với lời kêu gọi tại Đại hội MTTQ 

Việt Nam lần thứ 8. Chủ tịch đề nghị Ban soạn thảo sớm sửa chữa để lời kêu gọi thực 

sự sống động, mang tính thời đại, đáp ứng với nguyện vọng của nhân dân cả nƣớc, kiều 

bào ta ở nƣớc ngoài; thể hiện vai trò và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong giai 

đoạn mới. 

                                           Báo Đại Đoàn kết, số 268 ngày 25-9-2014 

 

Ngày 25, 26 và 27-9-2014: Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần 

thứ VIII 

Đại hội diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội. 

Tham dự Đại hội có 1.008 đại biểu chính thức đại diện cho các tổ chức thành viên, các 

giai cấp, tầng lớp, 54 dân tộc anh em, các tôn giáo, lực lƣợng vũ trang nhân dân, ngƣời 

Việt Nam ở nƣớc ngoài và cán bộ Mặt trận chuyên trách các cấp. 

Tổng Bí thƣ Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nƣớc Cộng 

hòa XHCN Việt Nam Trƣơng Tấn Sang; Chủ tịch Quốc hội nƣớc Cộng hòa XHCN 

Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng; Thủ tƣớng Chính phủ nƣớc Cộng hòa XHCN Việt Nam 

Nguyễn Tấn Dũng; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc, MTTQ Việt 

Nam; lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ƣơng; các vị chức sắc tôn giáo; các 

vị lão thành cách mạng, đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; đại diện lãnh đạo các cơ 

quan ngoại giao của các nƣớc, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ tại Việt 

Nam và hơn 200 phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong nƣớc và quốc tế theo 

dõi và đƣa tin phản ánh các hoạt động của Đại hội. 

Kết quả hoạt động của Đại hội: 

1. Trƣớc phiên khai mạc, các vị trong Đoàn chủ tịch khóa VII, đại diện lãnh đạo 

các tổ chức thành viên và Trƣởng các đoàn đại biểu đặt vòng hoa, dâng hƣơng tƣởng 

niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Đài tƣởng niệm liệt sỹ  và dâng hoa, làm lễ tƣởng niệm 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lăng của Ngƣời. 
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2. Sau Diễn văn khai mạc Đại hội, Đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân Thủ đô 

Hà Nội thay mặt nhân dân cả nƣớc đến chào mừng Đại hội. 

3. Đại hội đã đƣợc nghe các Báo cáo của Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

khoá VII các tham luận.  

Đại hội thống nhất Chƣơng trình hành động của MTTQ Việt Nam khoá VIII.  

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thƣ Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh những đóng góp 

quan trọng, của Mặt trận trong 5 năm qua đồng thời chỉ đạo, định hƣớng 4 nội dung 

quan trọng đối với MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014 – 2019. 

Đại hội hiệp thƣơng cử ra Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam khóa VIII, gồm 

383 ngƣời và thông qua Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 

2014 - 2019. 

                                      Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 10-2014 

 

Ngày 02-10-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang 

Đại hội nghe báo cáo tình hình hoạt động của các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc 

Giang và  đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính 

sách dân tộc giai đoạn 2014- 2019. Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam biểu dƣơng những kết quả của các cấp 

chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang đã đạt đƣợc, đóng góp vào thành 

tựu chung phát triển kinh tế - xã hội của cả nƣớc. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh 

giá cao một số tham luận tại Đại hội và mong muốn, bà con dân tộc thiểu số cũng nhƣ 

bà con nông dân nỗ lực vƣơn lên thoát nghèo bền vững bằng cách làm rõ cây, con chủ 

lực trong phát triển kinh tế. MTTQ các cấp cần tuyên truyền các mô hình làm kinh tế 

giỏi để bà con học tập, làm theo…;mong muốn mỗi đại biểu dự Đại hội tiếp tục là tấm 

gƣơng tiêu biểu của các dân tộc tỉnh Bắc Giang, cùng nhau ghi nhớ và thực hiện tốt lời 

dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc. 

                                         Báo Đại Đoàn kết, số 276 ngày 03-10-2014 

 

Ngày 07-10-2014: Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim tiếp đoàn đại biểu ngƣời có uy tín tiêu biểu trong 

đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên 

Tại buổi tiếp, ông Giàng Trọng Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh Điện Biên đã báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả hoạt động của ngƣời có uy tín 

tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Các già làng, trƣởng bản 

uy tín trong Đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trƣớc sự quan tâm của Đảng, Nhà 

nƣớc, MTTQ Việt Nam đã tạo điều kiện giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh 

Điện Biên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; đồng thời khẳng định những già 
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làng, trƣởng bản, ngƣời có uy tín tiêu biểu, đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh sẽ 

tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gƣơng mẫu tuyên truyền, vận động đồng bào thực 

hiện tốt đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc… 

Thay mặt Ban Thƣờng trực Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch 

kiêm Tổng thƣ ký Vũ Trọng Kim biểu dƣơng, đánh giá cao những kết quả mà các già 

làng, trƣởng bản, ngƣời có uy tín trong các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên đã đạt đƣợc 

trong việc xây dựng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đồng thời bày tỏ một 

sốmong muốn đối với các già làng, trƣởng bản, ngƣời có uy tín tỉnh Điện Biên trong 

thời gian tới. 

                                         Báo Đại Đoàn kết, số 281 ngày 08-10-2014 

 

Ngày 08-10-2014: Hội nghị Ban Chỉ đạo Trung ƣơng Cuộc vận động Ngƣời 

Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam 

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, 

Trƣởng Ban Chỉ đạo Trung ƣơng Cuộc vận động chủ trì hội nghị. Hội nghị ngheo báo 

cáo kết quả sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động. Cuộc vận động “Ngƣời Việt Nam ƣu 

tiên dùng hàng Việt Nam” đã tác động tích cực đến toàn xã hội, giúp ngƣời tiêu dùng, 

cơ quan, đơn vị, tổ chức nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm và quyền lợi của ngƣời 

tiêu dùng đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nƣớc. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 

các cấp, từ Trung ƣơng đến các tỉnh, thành phố, một số cấp huyện và cơ sở đã chủ 

động tham mƣu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, đoàn thể tổ chức triển khai thực 

hiện các nội dung của Cuộc vận động.  

Tại hội nghị, các thành biên của Ban chỉ đạo cho rằng, thời gian tới, cần phát 

huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; tinh thần yêu nƣớc, lòng tự hào, tự tôn dân tộc 

của mọi ngƣời dân Việt Nam; đặc biệt phát huy vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp 

để sản xuất ra sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lƣợng, đáp ứng nhu cầu của 

ngƣời tiêu dùng. Các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đề xuất phải phát huy sức mạnh của 

cả hệ thống chính trị, tinh thần chủ động sáng tạo của các doanh nghiệp, ngƣời sản xuất 

kinh doanh, dịch vụ; tinh thần yêu nƣớc, lòng tự hào, tự tôn dân tộc của mọi ngƣời dân 

Việt Nam trong thực hiện Cuộc vận động. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch 

Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các địa phƣơng xây dựng đề án chƣơng trình thực hiện 

trong 5 năm tới đồng thời nhấn mạnh đến việc phát huy vai trò của Mặt trận và các 

đoàn thể, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, các cơ quan tuyên truyền, thông tấn, báo chí 

trong công tác tuyên truyền về Cuộc vận động. 

                                         Báo Đại Đoàn kết, số 282 ngày 09-10-2014 
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Ngày 09-10-2014: Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim tiếp Tham tán Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản 

tại Việt Nam 

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng 

Kim tiếp ngài Saita Yukio, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. 

Đồng chí Vũ Trọng Kim Chúc mừng ngài Saita Yukio vừa đƣợc bổ nhiệm làm Tham 

tán Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và khẳng định: Việt Nam coi việc tăng 

cƣờng và củng cố quan hệ đối tác chiến lƣợc với Nhật Bản là chính sách nhất quán, lâu 

dài và một trong những ƣu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Đồng chí Vũ 

Trọng Kim cám ơn sự hợp tác mà Nhật Bản đã dành cho Việt Nam thông qua nguồn 

vốn ODA trong hơn 20 năm qua và bày tỏ sự chia buồn và cảm thông sâu sắc trƣớc 

những tổn thất to lớn về ngƣời và tài sản do núi lửa Ontake gây ra, mong nhân dân 

vùng bị nạn sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Phó Chủ tịch Vũ 

Trọng Kim đề nghị ngài Tham tán Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phối 

hợp thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản phát triển. 

                                       Báo Đại Đoàn kết, số 283 ngày 10-10-2014 

 

Ngày 11-10-2014: Tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ƣơng Cuộc vận động 

“Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam” tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm 

thực hiện Cuộc vận động 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội 

nghị. Tại hội nghị, ông Lê Bá Trình - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam, Phó Trƣởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cho biết kết quả 5 năm thực hiện Cuộc 

vận động “Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ban chỉ đạo Trung ƣơng 

Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của 

Cuộc vận động. Cũng tại Hội nghị lần này, một số tham luận đƣợc các đại biểu đề xuất 

cần phát huy vai trò Mặt trận và các đoàn thể, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, các cơ quan 

tuyên truyền, thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền về Cuộc vận động. Phát 

biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Cuộc vận động đã 

làm thay đổi đƣợc nhận thức của ngƣời dân về hàng Việt và ƣu tiên dùng hàng Việt, 

chứng tỏ thói quen tiêu dùng của nhiều ngƣời đã thay đổi theo hƣớng ƣu tiên dùng 

hàng Việt và cho ý kiến về nhiệm vụ và việc tổ chức thực hiên trong thời gian tới. 

          Báo Đại Đoàn kết, số 285 ngày 12-10-2014 

Ngày 14-10-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam 

và thi hành án dân sự tại tỉnh Phú Thọ và Trại giam Tân Lập (Bộ Công an) 

Tham dự, có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Viện trƣởng Viện Kiểm sát nhân dân 

tối cao cùng đại diện các cơ quan liên quan. Tại buổi làm việc, đại diện Viện Kiểm sát 
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nhân dân tỉnh Phú Thọ báo cáo kết quả chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, 

tạm giam và thi hành án dân sự từ đầu năm đến nay và nêu lên một số hạn chế còn tồn 

tại. Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và 

đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Phú Thọ đạt đƣợc trong công tác chấp hành pháp 

luật, trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án dân sự trong thời gian vừa qua. 

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân lƣu ý, MTTQ các cấp cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với 

ngành kiểm sát, công an và các địa phƣơng tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát các 

hoạt động tố tụng hình sự tại nhà tạm giữ, trại tạm giam và trại giam trên địa bàn tỉnh; 

các cơ quan tố tụng thƣờng xuyên nâng cao chất lƣợng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội 

ngũ cán bộ làm công tác thi hành án; rà soát các văn bản pháp luật liên quan để sửa đổi, 

bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những nỗ lực mà tập thể cán bộ Trại 

giam Tân Lập đã làm đƣợc trong công tác quản lý phạm nhân đồng thời nhấn mạnh 

một số công việc đối với tập thể cán bộ Trại giam Tân Lập trong thời gian tới. 

.                                     Báo Đại Đoàn kết, số 288 ngày 15-10-2014 

 

Ngày 15-10-2014: Chính phủ phối hợp với Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam tổ chức Hội thảo “Vấn đề thu, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Thực tiễn 

tại Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế” 

Tham dự hội thảo có Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân; Phó Thủ tƣớng Chính phủ Vũ Văn Ninh; Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim.  

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá về tình hình chính sách và thực 

thi pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), tìm ra nguyên nhân của 

các hạn chế và đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách, đặc biệt là 

công tác thu BHXH, BHYT và giảm nợ đọng BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi cho 

ngƣời tham gia và thụ hƣởng; đánh giá, phân tích khả năng phát triển mở rộng đối 

tƣợng tham gia BHXH, BHYT; tình hình thu, xử lý nợ BHXH, BHYT ở nƣớc ta và 

kinh nghiệm quốc tế; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và tuyên truyền việc thực 

hiện chính sách BHXH, BHYT; công tác khởi kiện, thi hành án về BHXH, BHYT; về 

mô hình tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của tổ chức BHXH; vai trò của cấp ủy, 

chính quyền địa phƣơng trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.... 

Phát biểu kết luận Hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nƣớc, những năm 

qua, chính sách BHXH, BHYT đã từng bƣớc đƣợc hoàn thiện về cơ sở pháp lý, về tổ 

chức thực hiện, tạo ra kết quả rất đáng ghi nhận đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết có sự 

vào cuộc của tất cả các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và 

toàn thể nhân dân để khắc phục các hạn chế yếu kém trong xây dựng và triển khai 
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chính sách BHXH, BHYT. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định với vai trò giám 

sát, phản biện xã hội, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp thu ý kiến trao đổi, trên cơ sở đó để tiếp 

tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trong thời gian tới. 

                                         Báo Đại Đoàn kết, số 289 ngày 16-10-2014 

 

Ngày 17-10-2014: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã tổ chức Lễ phát 

động “Tháng cao điểm vì ngƣời nghèo” năm 2014 

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Trƣởng Ban Vận động “Ngày vì ngƣời nghèo” 

Trung ƣơng, các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam: Lê Bá Trình, 

Trƣơng Thị Ngọc Ánh; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ƣơng, 

đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và 

lãnh đạo một số tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân ghi nhận kết quả Cuộc vận động“Ngày vì ngƣời nghèo” trong 14 năm qua 

đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tiếp tục 

ủng hộ Cuộc vận động “Ngày vì ngƣời nghèo” bằng những hành động thiết thực, tích 

cực hƣởng ứng “Tháng cao điểm vì ngƣời nghèo”. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cảm 

ơn, hoan nghênh nghĩa cử cao đẹp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, 

ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài, các tổ chức quốc tế đã ủng hộ, giúp đỡ ngƣời nghèo. 

                                        Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 11-2014 

 

Ngày 22-10-2014: Hội đàm cấp cao giữa Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore 

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn 

Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam làm Trƣởng đoàn hội đàm 

với Đoàn đại biểu cấp cao Hiệp hội Nhân dân Singapore do ngài Ang Hak Seng, Giám 

đốc điều hành Hiệp hội làm Trƣởng đoàn. Cùng tham dự buổi hội đàm có ông Vũ 

Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. 

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình kinh tế - xã hội của mỗi 

nƣớc; thông báo kết quả hoạt động của hai tổ chức từ đầu năm 2014. Hai bên đã trao 

đổi, thảo luận, thống nhất nội dung Bản ghi nhớ Chƣơng trình hợp tác giữa Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore giai đoạn 2014 - 2016. 

Giám đốc điều hành Hiệp hội nhân dân Singapore Ang Hak Seng bày tỏ lòng cảm ơn 

đối với Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã dành 

thời gian tiếp đoàn; đồng thời tin tƣởng mối quan hệ hợp tác của Hiệp hội nhân dân 

Singapore và MTTQ Việt Nam sẽ góp phần tăng cƣờng tình đoàn kết hữu nghị giữa 
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nhân dân hai nƣớc vì lợi ích của nhân dân hai nƣớc, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và 

phát triển ở khu vực và trên thế giới. 

Sau buổi hội đàm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Vũ Trọng Kim và Tổng giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân dân Singapore 

Ang Hak Seng đã ký bản ghi nhớ Chƣơng trình hợp tác giữa Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore giai đoạn 2014 – 2016. 

                             Báo Đại Đoàn kết, số 298 ngày 25-10-2014 

 

Ngày 24-10-2014: Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam phối hợp với Uỷ 

ban Trung ƣơng Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc tổ chức lớp Bồi dƣỡng công tác 

mặt trận cho cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc 

Lớp Bồi dƣỡng đƣợc tổ chức tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Đến dự 

lễ khai mạc có ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Uỷ ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam; đồng chí Sây Mang Vong Sắc, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng 

Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc. Tham gia hội nghị bồi dƣỡng có 19 học viên là lãnh 

đạo Mặt trận các tỉnh, Ban Đối ngoại Trung ƣơng Đảng nhân dân cách mạng Lào, đại 

diện cơ quan Trung ƣơng Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc. Tại lớp Bồi dƣỡng, các học 

viên đã đƣợc truyền đạt 06 chuyên đề chính : Những vấn đề cơ bản về Mặt trận dân tộc 

Thống nhất Việt Nam; đổi mới nội dung và phƣơng thức hoạt động của MTTQ Việt 

Nam; những điểm mới có liên quan đến MTTQ Việt Nam trong Hiến pháp sửa đổi năm 

2013, Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nƣớc, hoạt động giám sát và 

phản biện của MTTQ Việt Nam; MTTQ Việt Nam tham gia thực hiện công tác dân tộc, 

tôn giáo; những nội dung cơ bản về các Cuộc vận động của MTTQ Việt Nam. Bên 

cạnh việc tiếp thu các chuyên đề, học viên sẽ đƣợc nghiên cứu thực tế ở một số đơn vị, 

Mặt trận cơ sở tại địa phƣơng… 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Uỷ ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa và vai trò của Chƣơng trình Bồi dƣỡng công tác 

mặt trận đƣợc tổ chức lần này. Tại lễ khai mạc, đồng chí Sây Mang Vong Sắc, Trƣởng 

đoàn cán bộ cao cấp Uỷ ban Trung ƣơng Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc cảm ơn Uỷ 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam đã tổ chức lớp bồi dƣỡng này, đồng thời tin tƣởng 

rằng các hoạt động hợp tác về đào tạo sẽ góp phần củng cố và tăng cƣờng hơn nữa tình 

đoàn kết hữu nghị, hợp tác anh em đặc biệt giữa hai nƣớc Việt Nam – Lào. 

                                           Báo Đại Đoàn kết, số 298 ngày 25-10-2014 

 

Ngày 29-10-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân tham dự Diễn đàn cấp cao CNTT Vietnam - ASOCIO ICT Summit 2014 

Vietnam - ASOCIO ICT Summit 2014 là sự kiện quốc tế lớn nhất về công nghệ 

thông tin (CNTT) khu vực châu Á - châu Đại Dƣơng do Tổ chức Công nghiệp Điện 
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toán châu Á-châu Đại Dƣơng (ASOCIO) tổ chức thƣờng niên, luân phiên tại các nền 

kinh tế trong khu vực. Diễn đàn năm nay diễn ra trong 4 ngày (từ 28-31-10) tại Hà Nội 

và Đà Nẵng với chủ đề “CNTT - Phƣơng thức phát triển mới kinh tế, xã hội và tái cấu 

trúc nông nghiệp”. Tại diễn đàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Nguyễn Thiện Nhân chào mừng các đại biểu đại biểu có mặt tại Việt Nam tham dự 

ASOCIO ICT Summit 2014, đồng thời nhấn mạnh, trong 35 năm qua ngành CNTT và 

truyền thông Việt Nam đã đạt đƣợc tốc độ phát triển nhanh nhất, xã hội hóa nhanh nhất 

và hội nhập quốc tế sớm nhất, sâu rộng nhất. Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam Nguyễn Thiện Nhân tin tƣởng thành công của Diễn đàn cấp cao CNTT Vietnam-

ASOCIO ICT Summit 2014 sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác cùng phát triển 

giữa các nền kinh tế, các doanh nghiệp trong khu vực châu Á và châu Đại Dƣơng, qua 

đó hƣớng tới xây dựng một cộng đồng châu Á và châu Đại Dƣơng năng động, sáng tạo, 

văn minh, tiếp tục là đầu tàu tăng trƣởng kinh tế của thế giới. 

                                                  Báo Đại Đoàn kết, số 303 ngày 30-10-2014 

 

Ngày 31-10-2014: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê 

Bá Trình thăm, khảo sát thực tế hoạt động y tế, giáo dục, từ thiện nhân đạo tại 

các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Tại buổi làm việc, Linh mục Ngô Viết Lục-Quản lý Tòa giám mục Bùi Chu, cho 

biết về hoạt động y tế, giáo dục, từ thiện nhân đạo tại giáo phận Bùi Chu. Tuy nhiên, 

hầu hết các cơ sở y tế, giáo dục do các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh thành lập, duy 

trì đều đã và đang hoạt động mang tính tự phát, chƣa đƣợc cơ quan quản lý Nhà nƣớc 

cấp phép hoạt động, gây khó khăn cho công tác quản lý. Tại một số cơ sở đoàn công 

tác thực hiện khảo sát đại, diện các cơ sở bày tỏ mong muốn đƣợc chính quyền, các cơ 

quan quản lý, chuyên môn hƣớng dẫn, giúp cơ sở tôn giáo hoàn thiện các thủ tục pháp 

lý cần thiết, đƣợc cấp phép để đƣợc hoạt động một cách chính danh… Đại diện MTTQ 

tỉnh, các cơ quan liên quan của tỉnh cũng đề xuất, kiến nghị Đảng, Nhà nƣớc cần có 

chủ trƣơng, hoàn thiện hệ thống chính sách về hoạt động y tế, giáo dục, nhân đạo từ 

thiện tại các cơ sở tôn giáo. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình nêu rõ nhiệm vụ của 

chính quyền là tìm ra các giải pháp quản lý sao cho phù hợp, hiệu quả tạo điều kiện để 

các hoạt động này phát triển đúng luật, thuận lợi, hiệu quả trong các tổ chức tôn giáo. 

Phó Chủ tịch đề nghị trƣớc mắt tỉnh Nam Định cần sớm tổ chức một hội nghị chuyên 

đề, qua đó rút ra những kinh nghiệm cũng nhƣ tìm ra giải pháp phù hợp cho công tác 

này ở địa phƣơng… 

                                         Báo Đại Đoàn kết, số 305 ngày 01-11-2014 
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 Ngày 02-11-2014: Trung ƣơng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp tổ 

chức Lễ phát động và ra quân Chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc 

sức khoẻ cộng đồng năm 2014 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tham dự và 

phát biểu chỉ đạo.  

Chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo tập trung vào các hoạt động sau: Tổ chức 

các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí lƣu động tại cộng đồng và tại 

các cơ sở khám, chữa bệnh; tƣ vấn sức khỏe, hƣớng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng 

bệnh, phòng, chống tai nạn thƣơng tích, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trƣờng, ...; tập 

huấn trang bị kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu, ứng phó thảm họa, thiên tai; tham gia trợ 

giúp, chăm sóc, cứu nạn, cứu hộ trong tình huống khẩn cấp;kết hợp với các hoạt động 

nhân đạo khác: trao quà, trao nhà tình nghĩa, tặng bò, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho đối 

tƣợng nghèo ...; tuyên truyền, vận động hiến máu, hiến mô, hiến xác và các bộ phận cơ 

thể ngƣời. Ngay sau Lễ Phát động, 8 đoàn của Trung ƣơng đã lên đƣờng đến các huyện 

nghèo thuộc các tỉnh, thành: Lạng Sơn, Hòa Bình, Thanh Hóa, Lai Châu, Cao Bằng, 

Sơn La, Phú Thọ, Hà Nội để khám, chữa bệnh, tƣ vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí 

cho đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh sáng kiến của 

các cơ quan đã phối hợp tổ chức chƣơng trình này. Những ngƣời nghèo, những ngƣời 

chƣa có bảo hiểm y tế đƣợc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe qua chiến dịch này, 

giúp họ cải thiện sức khỏe, hƣớng dẫn họ kiến thức để hƣớng tới mục tiêu phủ kín bảo 

hiểm y tế toàn dân. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng định hƣớng 4 cơ quan trên phối 

hợp với Trung ƣơng MTTQ Việt Nam trong thời gian tới xây dựng chƣơng trình hành 

động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hƣớng tới bảo hiểm xã hội toàn dân với mục tiêu 

trên các lĩnh vực: Đảm bảo nƣớc sạch ở vùng nông thôn; đảm bảo môi trƣờng sống của 

nhân dân; thúc đẩy tiêm chủng mở rộng cho tất cả trẻ dƣới 6 tuổi; thực hiện mục tiêu 

khắc phục suy dinh dƣỡng và bảo hiểm y tế toàn dân. 

                                     Báo Đại Đoàn kết, số 307 ngày 03-11-2014 

 

Ngày 02-11-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân tham dự Lễ Vinh danh trí tuệ bàn tay vàng - Tự hào thƣơng hiệu 

Việt Nam 2014 

Chƣơng trình Vinh danh trí tuệ bàn tay vàng - Tự hào thƣơng hiệu Việt Nam 

2014 do Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam phối hợp Hội Nghệ nhân và Thƣơng 

hiệu Việt Nam tổ chức nhằm vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong sản xuất, kinh doanh của ngành thủ công truyền thống và một số ngành liên quan. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện 

Nhân ghi nhận những thành tích của các tập thể và cá nhân đồng thời nhấn mạnh tiềm 
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năng và lợi thế to lớn của ngành thủ công mỹ nghệ chế tác kim hoàn, đá quý đồng tuy 

nhiên cũng còn bộc lộ nhiều hạn chế nhƣ mẫu mã chƣa phong phú, đa dạng…. Chủ 

tịch Nguyễn Thiện Nhân cùng bày tỏ mong muốn đối với Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá 

quý Việt Nam và Hội Nghệ nhân và Thƣơng hiệu Việt Nam bàn các biện pháp để khắc 

phục các bất cập đồng thời đƣa ra các đề nghị đối với một số cơ quan quản lý nhà nƣớc 

liên quan nhƣ Ngân hàng Nhà nƣớc, Bộ Công thƣơng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch 

cùng các cấp chính quyền địa phƣơng. 

                                 Báo Đại Đoàn kết, số 307 ngày 03-11-2014 

 

Ngày 03-11-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân tham dự Lễ tuyên dƣơng học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và học 

sinh đạt điểm xuất sắc nhất kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2014 

Chƣơng trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu 

tƣ và phát triển Việt Nam (BIDV) và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Tại buổi lễ, 

11 học sinh đoạt huy chƣơng Vàng Olympic Quốc tế các môn học đƣợc nhận bằng 

khen của Thủ tƣớng Chính phủ, 24 học sinh đoạt huy chƣơng Bạc, huy chƣơng Đồng 

và Bằng khen trong các kỳ thi Olympic Quốc tế, Khu vực, 05 học sinh đoạt giải Tƣ 

cuộc thi Khoa học và kĩ thuật quốc tế Intel Isef năm 2014 và 10 học sinh đạt điểm xuất 

sắc nhất kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014 với tổng điểm thi từ 27 trở lên đƣợc nhận 

bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  Ngoài ra, các học sinh và các thầy cô cũng 

nhận đƣợc phần thƣởng và quà  từ BIDV và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tại 

chƣơng trình, Chủ tịch Ủy Ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã 

trao bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ cho 11 học sinh đạt huy chƣơng Vàng 

Olympic Quốc tế. Phát biểu tại lễ tuyên dƣơng, ông Nguyễn Thiện Nhân nhắn nhủ với 

học sinh cần trang bị kỹ năng mới, sử dụng tài năng thật tốt để chuẩn bị cho bản thân, 

theo đuổi sự nghiệp và xây dựng đất nƣớc trong thời kỳ hòa nhập đồng thời cố gắng 

phấn đấu để trở thành những nhà khoa học, những chuyên gia kinh tế, chuyên gia kỹ 

thuật, những tài năng trẻ để có thể cống hiến cho sự nghiệp phát triển đất nƣớc 

                                           Báo Đại Đoàn kết, số 308 ngày 04-11-2014 

 

Ngày 03, 04-11-2014: Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Lào xây dựng đất nƣớc 

và Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam  phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế về 

xây dựng đƣờng biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2014 

Hội nghị đƣợc tổ chức tại tỉnh Khăm Muộn, Cộng hòa Dân chủ nhân dân 

Lào.Tại Hội nghị, hai bên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và khẳng định sự vui mừng 

và tự hào về tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệtViệt Nam – Lào trong đó có sự nỗ lực 

đóng góp của tổ chức Mặt trận hai nƣớc đồng thời ghi nhận kết quả việc phối hợp xây 

dựng đƣờng biên giới hoà bình, hữu nghị Việt Nam - Lào và nêu lên một số tồn tại, hạn 
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chế cần phải khắc phục trong thời gian tới. Hai bên đã thống nhất phƣơng hƣớng, 

nhiệm vụ phối hợp xây dựng đƣờng biên giới hoà bình, hữu nghị Việt Nam - Lào (giai 

đoạn 2014-2016), với các nội dung trọng tâm: Thực hiện thƣờng xuyên công tác tuyên 

truyền; Tăng cƣờng công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng biên 

giới; Đẩy mạnh việc chăm lo phát triển kinh tế, xã hội; Thực hiện tốt việc tổ chức kết 

nghĩa, giúp đỡ nhau giữa các đơn vị thôn bản, xã, phƣờng, huyện và các tỉnh hai bên 

đƣờng biên giới; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lƣu văn hoá, văn nghệ, thể thao; 

Vận động nhân dân hai bên vùng biên giới hết lòng giúp đỡ các lực lƣợng cắm mốc; 

Hội nghị Quốc tế về xây dựng đƣờng biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Lào năm 

2016 sẽ đƣợc phối hợp tổ chức tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

                                       Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 12-2014 

 

Ngày 8-11-2014: Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cƣ số 6, số 

9 (phƣờng Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội).  

Tại ngày hội, bà con nhân dân khu dân cƣ số 6, số 9 đã ôn lại truyền thống 84 

năm MTTQ Việt Nam, đồng thời, đánh giá kết quả 1 năm thực hiện các phong trào thi 

đua yêu nƣớc, các cuộc vận động; biểu dƣơng các tập thể, gia đình, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nƣớc.Phát biểu với bà con, Chủ tịch Nguyễn 

Thiện Nhân bày tỏ vui mừng đƣợc dự Ngày hội Đại đoàn kết và đƣợc lắng nghe tâm 

tƣ, nguyện vọng của ngƣời dân. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao và chúc 

mừng những kết quả đạt đƣợc của hai khu dân cƣ số 6 và số 9 phƣờng Quán Thánh, 

quận Ba Đình đồng thời đƣa ra một số đề nghị cho 2 khu dân cƣ. 

                                             Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 12-2014 

 

Ngày 11-11-2014: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Thanh tra Chính 

phủ, Bộ Tƣ pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sƣ Việt Nam thống nhất 

ban hành Chƣơng trình phối hợp giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết 

khiếu nại tố cáo ở cơ sở  

Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, 

Bộ Tƣ pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sƣ Việt Nam ban hành văn bản số 

01, thống nhất ban hành Chƣơng trình phối hợp giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải 

quyết khiếu nại tố cáo ở cơ sở với các nội dung sau: Tuyên truyền, phổ biến trong nhân 

dân về pháp luật khiếu nại, tố cáo; Chủ động tham gia phối hợp với cơ quan, tổ chức có 

liên quan giải quyết các tranh chấp ngay tại cơ sở khi có mâu thuẫn, tranh chấp trong 

nội bộ nhân dân thông qua các biện pháp hoà giải; Tăng cƣờng hoạt động giám sát của 

Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tƣ của cộng đồng, Tổ hòa giải ở cơ sở; Lựa 

chọn một số vụ việc khiếu nạiđể xem xét, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về 
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hƣớng xử lý, giải quyết; Trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình tiếp công dân, xử lý 

đơn thƣ, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Rà soát, đề xuất hoàn thiện và nâng cao chất 

lƣợng, tính khả thi của các chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo. Các bên cũng thống nhất phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bên để thực 

hiện các nội dung phối hợp trên. 

                                   Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 12-2014 

 

Ngày 14-11-2014: Hội đồng các nhà lãnh đạo chính trị trẻ của Mỹ thăm Ủy 

ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha tiếp Đoàn 

đại biểu Hội đồng các nhà lãnh đạo chính trị trẻ của Mỹ sang thăm Việt Nam và tới 

thăm, tìm hiểu về Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch 

Nguyễn Văn Pha bày tỏ vui mừng trƣớc sự phát triển của mối quan hệ Việt Nam và 

Mỹ đồng thời đề nghị Hội đồng các nhà lãnh đạo chính trị trẻ Mỹ tăng cƣờng quan hệ 

với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt – Mỹ và các tổ chức 

thành viên của MTTQ Việt Nam; thúc đẩy trao đổi đoàn, hợp tác giữa Hội đồng các 

nhà lãnh đạo chính trị trẻ Mỹ với các tổ chức thành viên của Mặt trận, qua đó, tăng 

cƣờng hiểu biết giữa hai nƣớc và nhân dân hai nƣớc, nhất là thế hệ trẻ, các nhà lãnh 

đạo chính trị tƣơng lai, góp phần nâng tầm quan hệ Việt - Mỹ trong thời gian tới. Tại 

buổi tiếp, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha giới thiệu về vai trò, vị trí của MTTQ Việt 

Nam, mối quan hệ của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị Việt Nam… và giải 

đáp nhiều câu hỏi của các thành viên Hội đồng các nhà lãnh đạo chính trị trẻ Mỹ. Thay 

mặt Hội đồng các nhà lãnh đạo chính trị trẻ của Mỹ, ông Peter Newell, đảng viên Đảng 

Dân chủ, Phó Chủ tịch Công ty Đầu tƣ mạo hiểm Chicago, chi nhánh Sandbox cảm ơn 

lãnh đạo MTTQ Việt Nam đã dành thời gian tiếp đoàn và bày tỏ hy vọng Hội đồng các 

nhà lãnh đạo chính trị trẻ Mỹ sẽ là cầu nối giới thiệu các tổ chức của Mỹ với Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam; cầu nối thúc đẩy giao lƣu hữu nghị nhân dân hai nƣớc. 

                                         Báo Đại Đoàn kết, số 319 ngày 15-11-2014 

 

Ngày 16-11-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Tuyên Quang 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn 

Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang. Chủ tịch Nguyễn Thiện 

Nhân bày tỏ sự vui mừng khi trở lại Tân Lập, Tân Trào, đƣợc lắng nghe tâm tƣ, nguyện 

vọng của ngƣời dân và vui mừng trƣớc những đổi thay ở thôn Tân Lập. Chủ tịch 

Nguyễn Thiện Nhân chúc tỉnh Tuyên Quang sang năm 2015 tiếp tục có những bƣớc 

phát triển mới Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 
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Thiện Nhân đi thăm Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, dâng hƣơng tại 

Lán Nà Lừa; thăm và tặng quà các gia đình có công với cách mạng; các hộ gia đình 

điển hình làm kinh tế giỏi; các hộ gia đình vƣơn lên thoát nghèo bền vững của thôn 

Tân Lập. 

                                       Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 12-2014 

 

Ngày 20-11-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân dự Lễ trao Giải thƣởng Nhân tài Đất Việt 2014 

Phát biểu khai mạc đêm trao giải, Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí, Trƣởng 

Ban tổ chức Giải thƣởng Nhân tài Đất Việt, Nhà báo Phạm Huy Hoàn ghi nhận công 

sức và tâm huyết của vị Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Giải thƣởng là GS.VS Nguyễn 

Văn Hiệu cùng với công sức đóng góp quan trọng và rất hiệu quả từ các vị Giám khảo 

công minh  trong lĩnh vực CNTT,  các nhà khoa học mẫn tuệ trong các Hội đồng Khoa 

học thuộc  Bộ Y tế  và  Viện Hàn Lâm khoa học và công nghệ Việt Nam  từ 9 năm qua  

đã làm việc hết mình để tuyển chọn những nhân tài đƣợc tôn vinh. Ở cả 3 hệ thống sản 

phẩm CNTT Thành công, CNTT Triển vọng, CNTT Ứng dụng trên thiết bị di động, 

Hội đồng đều đã tìm ra đƣợc những sản phẩm có giá trị thiết thực, có chất lƣợng tốt 

hơn những năm trƣớc. Theo Hội đồng Giám khảo, nhiều sản phẩm CNTT dự thi năm 

nay là sự kết tụ của 10 năm Nhân tài Đất Việt và gần 20 năm phát triển CNTT Việt 

Nam, nhiều sản phẩm tham dự Giải thƣởng năm nay là các sản phẩm đã đạt Giải 

thƣởng cao tại các cuộc thi khác trong nƣớc cũng nhƣ quốc tế, nhiều sản phẩm đã đạt 

giải Nhân tài Đất Việt các năm trƣớc sau khi đã phát triển và hoàn thiện thêm sản phẩm 

đã tiếp tục dự thi Giải thƣởng năm nay. Phát biểu tại lễ trao Giải thƣởng, Chủ tịch 

UBMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng cho sự thành công 10 năm của 

Nhân tài Đất Việt và nhận định, lễ trao Giải thƣởng hôm nay khẳng định tiềm năng 

sáng tạo to lớn của ngƣời Việt Nam, từ Giải thƣởng tập trung lĩnh vực CNTT, đến nay 

chúng ta mở sang cả ba lĩnh vực y tế, khoa học và môi trƣờng. Bên cạnh đó, Chủ tịch 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Giải Khuyến tài 

năm nay ra đời là luồng gió mới để chúng ta mỗi một năm nhận ra những gƣơng mặt 

sáng tạo trong quá trình lao động sản xuất.  

                                        Báo Đại Đoàn kết, số 325 ngày 21-11-2014 

 

Ngày 24-11-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân tiếp Hầu tƣớc Sasson, Giám đốc điều hành Tập đoàn Jardines-Vƣơng 

quốc Anh 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân giới thiệu với Hầu tƣớc Sasson về 

vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam và chia sẻ những kinh nghiệm trong 

hoạt động đầu tƣ kinh doanh đối với các doanh nghiệp nƣớc ngoài tại Việt Nam đồng 
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thời khẳng định Nhà nƣớc Việt Nam luôn chào đón và tạo điều kiện tối đa cho các 

doanh nghiệp nƣớc ngoài có vốn đầu tƣ lớn đầu tƣ vào Việt Nam, trong đó có Tập 

đoàn Jardines. 

Hầu tƣớc Sasson bày tỏ vui mừng đƣợc đến thăm cơ quan Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam và mong muốn sẽ nhận đƣợc những khuyến nghị của MTTQ để hoạt động 

kinh doanh của Tập đoàn tại Việt Nam đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới. Tập 

đoàn Jardines mong muốn đƣợc Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện để góp phần 

thúc đẩy và phát triển ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam trong thời gian tới. 

                                        Báo Đại Đoàn kết, số 329 ngày 25-11-2014 

 

Ngày 01-12-2014: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Nguyễn Văn Pha tiếp nhận tiền do MTTQ tỉnh Bắc Giang ủng hộ chiến sĩ, kiểm 

ngƣ và ngƣ dân làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo  

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha tiếp nhận 

số tiền 564 triệu đồng từ MTTQ tỉnh Bắc Giang. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc 

Giang Ngô Sách Thực nêu rõ mục đích, ý nghĩa của só tiền này. Thay mặt Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha ghi nhận và đánh giá cao 

sự ủng hộ của cán bộ và nhân dân tỉnh Bắc Giang đã chung sức cùng nhân dân cả nƣớc 

chia sẻ, động viên lực lực đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của 

Tổ quốc đồng thời khẳng định sẽ sớm chuyển số tiền này đến các chiến sĩ, kiểm ngƣ và 

ngƣ dân làm nhiệm vụ. 

                                              Báo Đại Đoàn kết, số 336 ngày 02-12-2014 

 

Ngày 02-12-2014: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tiếp cựu chiến binh 

Lào và Campuchia 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình tiếp đoàn cựu 

chiến binh Lào do Thiếu tƣớng Sổm Phon Kẹo-Mi-Xay, Chủ tịch hiệp hội Cựu chiến 

binh quốc gia Lào làm trƣởng đoàn và đoàn cựu chiến binh Campuchia do đồng chí Yi 

Yuan, Phó Tổng Thƣ ký Hội Cựu chiến binh Campuchia dẫn đầu, nhân dịp hai đoàn 

sang thăm, dự Đại hội thi đua yêu nƣớc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V và lễ 

kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống Hội Cựu Chiến binh Việt Nam 

Thay mặt Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch 

Lê Bá Trình gửi đến hai đoàn đại biểu lời chúc tốt đẹp nhất; chúc tình đoàn kết hữu 

nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia nói chung và tình đoàn kết, hữu 

nghị, hợp tác chặt chẽ giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam với Hiệp hội Cựu chiến binh 

Quốc gia Lào, Hội Cựu chiến binh Campuchia nói riêng ngày càng phát triển. Phó Chủ 

tịch Lê Bá Trình giới thiệu về vai trò của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị; 

nêu những điểm mới trong Hiến pháp năm 2013 về MTTQ Việt Nam. Phó Chủ tịch Lê 
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Bá Trình đề nghị Hiệp hội Cựu chiến binh Quốc gia Lào, Hội Cựu chiến binh 

Campuchia tăng cƣờng hợp tác, trao đổi đoàn với Hội Cựu chiến binh Việt Nam từ cấp 

Trung ƣơng đến địa phƣơng nhằm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa hai tổ chức. 

Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh Quốc gia Lào Sổm Phon Kẹo-Mi-Xay cảm ơn sự 

đón tiếp của Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, khẳng định: Đảng, Nhà nƣớc, quân 

đội và cựu chiến binh Quốc gia Lào luôn biết ơn sự giúp đỡ chí tình của Đảng, Nhà nƣớc, 

nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nƣớc.  

Phó Tổng Thƣ ký Hội Cựu chiến binh Campuchia Yi Yuan thể hiện vui mừng 

tham dự Đại hội thi đua yêu nƣớc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V và lễ kỷ 

niệm 25 năm ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đồng thời nêu rõ: 

Đảng, Nhà nƣớc, nhân dân Campuchia luôn biết ơn sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nƣớc, 

nhân dân, quân tình nguyện Việt Nam đã giúp đất nƣớc Campuchia giải phóng, thoát 

khỏi chế độ diệt chủng, xây dựng phát triển đất nƣớc. Phó Tổng Thƣ ký Hội Cựu chiến 

binh Campuchia Yi Yuan mong muốn 3 nƣớc Việt Nam - Lào - Campuchia luôn đoàn 

kết, tăng cƣờng hợp tác để cùng phát triển. 

                                         Báo Đại Đoàn kết, số 337 ngày 03-12-2014 

 

Ngày 03-12-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân tham dự Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Cụm V 

Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã dự giao ban 

công tác mặt trận năm 2014 các tỉnh thuộc cụm V: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia 

Lai, Kon Tum, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận. 

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình ghi nhận và khẳng định kết quả công tác 

Mặt trận của Cum V trong năm vừa qua trong đó nhấn mạnh kết quả thực hiện các 

Cuộc vận động và các phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động. Phát biểu tại 

hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chia sẽ 

niềm vui với những cán bộ làm công tác Mặt trận cum V về những kết quả đã đạt đƣợc 

trong năm qua, dặc biệt là việc tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp và công tác 

tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. 

                                         Báo Đại Đoàn kết, số 338 ngày 04-12-2014 

 

Ngày 04-12-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân thăm và làm việc tại Lữ đoàn tàu ngầm 189 tại căn cứ hải quân Cam 

Ranh – Khánh Hoà 

Tại buổi làm việc Đại tá Trần Thanh Nghiêm, Lữ đoàn trƣởng báo cáo với đoàn 

một số kết quả nổi bật của đơn vị trong thời gian qua, đặc biệt là công tác huấn luyện, 

sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, làm chủ vũ khí 

trang bị kỹ thuật. 
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Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá 

cao những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn đã đạt đƣợc từ ngày thành lập và mong 

rằng, thời gian tới cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 tiếp tục phấn đấu khắc 

phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nƣớc, quân đội và nhân 

dân giao phó; sớm làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến 

đấu, góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng 

chí Nguyễn Thiện Nhân đã thăm tàu ngầm HQ-183 TP Hồ Chí Minh và tặng lữ đoàn 

100 triệu đồng. 

                                             Báo Đại Đoàn kết, số 339 ngày 05-12-2014 

 

Ngày 05-12-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân thăm và làm việc tại Trƣờng Sĩ quan Không quân (TP Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà) 

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo nhà trƣờng, Thiếu tƣớng Nguyễn Duy 

Cƣờng, Hiệu trƣởng Trƣờng Sĩ quan Không quân giới thiệu khái quát lịch sử hình 

thành và chặng đƣờng 55 năm phát triển của đơn vị. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện nhân biểu dƣơng những thành tích đạt đƣợc của 

Trƣờng Sĩ quan Không quân; đồng thời tìm hiểu thêm những khó khăn, thuận lợi đáp 

ứng cho việc thành lập trƣờng Đại học Hàng không Lê Hồng Phong trong thời gian 

đến; chất lƣợng sau đào tạo của đội ngũ phi công và cán bộ kỹ thuật đáp ứng với yêu 

cầu hiện đại hóa đất nƣớc hiện nay; công tác hỗ trợ, đào tạo phi công và cán bộ kỹ 

thuật cho hai nƣớc bạn Lào, Campuchia. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã thăm các cơ 

sở huấn luyện kỹ thuật bay, nhà truyền thống của trƣờng. 

                                          Báo Đại Đoàn kết, số 340 ngày 06-12-2014 

 

Ngày 05-12-2014: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị 

giao ban công tác Mặt trận Cụm VI (các tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ) 

Hội nghị diễn ra tại tỉnh Tây Ninh. Tham dự Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký 

Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim; Phó Chủ tich Uỷ ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Trƣơng Thị Ngọc Ánh.  

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành báo cáo hoạt động trong năm qua 

trong đó nhấn mạnh kết quả thực hiện các Cuộc vận động và các phong trào thi đua 

do MTTQ Việt Nam phát động. Các đại biểu tham dự thảo luận thống nhất một số 

kiến nghị nhƣ: Đề nghị Mặt trận Trung ƣơng điều chỉnh quy chế quản lý Quỹ “Vì 

ngƣời nghèo”; cấp kinh phí hoạt động cho Hội đồng tƣ vấn ở cấp huyện; mở trƣờng 

đào tạo để nâng cao chuyên môn cho cán bộ Mặt trận. Phát biểu tại hội nghị, Chủ 

tịch kiêm Tổng thƣ ký Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim đánh 

giá cao vai trò, vị trí của các tỉnh miền Đông Nam Bộ và ghi nhận những kết quả mà 
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MTTQ các tỉnh trên đã đạt đƣợc đồng thời đƣa ra một số đề nghị cho MTTQ các 

tỉnh miền Đông Nam Bộ. 

                                          Báo Đại Đoàn kết, số 340 ngày 06-12-2014 

 

Ngày 05-12-2014: Chủ tịch Hội hữu nghị Triều Tiên thăm Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam 

Phó Chủ tich Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha tiếp ông 

Ho So Woo, Chủ tịch Hội hữu nghị Triều Tiên. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Nguyễn 

Văn Pha đánh giá cao việc nƣớc bạn cử đoàn sang thăm Việt Nam nhằm củng cố mối 

qua hệ hai nƣớc đồng thời đề nghị hai tổ chức hai nƣớc có các hoạt động phong phú đa 

dạng hơn nữa để thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Triều Tiên. ông Ho So Woo, 

Chủ tịch Hội hữu nghị Triều Tiên bày tỏ long cảm ơn đối với Uỷ ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam, Liên Hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt 

Nam – Triều Tiên đã luôn khích lệ những hoạt động phong trào để tăng cƣờng mối qua 

hệ giữa hai nƣớc đồng thời khẳng định tình hữu nghị giữa hai nƣớc. 

                                             Báo Đại Đoàn kết, số 340 ngày 06-12-2014 

 

Ngày 18-12-2014: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị 

giao ban công tác Mặt trận Cụm III (Các tỉnh Tây Bắc) 

Hội nghị đƣợc tổ chức tại tỉnh Lào Cai. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha tham dự và chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có lãnh 

đạo Ủy ban MTTQ của 8 tỉnh: Lào Cai, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn 

La, Vĩnh Phúc và Yên Bái. Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả công tác mặt trận 

năm 2014 Cụm thi đua số III các tỉnh Tây Bắc. Báo cáo nêu rõ: Với sự nỗ lự của các 

cấp, các ngành, sự quyết tâm của các tầng lớp nhân dân, năm 2014, các tỉnh trong Cụm 

thi đua số III cơ bản duy trì tốt tăng trƣởng kinh tế; tình hình an ninh, chính trị, trật tự 

an toàn xã hội đƣợc giữ vững; chƣơng trình phối hợp và thống nhất hành động năm 

2014 của cụm thi đua cũng đạt đƣợc nhiều kết quả. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn 

Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam ghi nhận những kết quả của các tỉnh 

trong Cụm thi đua số III đạt đƣợc trong năm 2014.  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 

Nam đề nghị Ủy ban MTTQ các tỉnh thực hiện tốt hơn nữa công tác mặt trận tại cơ sở, 

triển khai quy chế giám sát và phản biện xã hội. Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ 

các tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu suy tôn bầu chọn đơn vị thi đua xuất sắc và xuất sắc toàn 

diện năm 2014. 

                                        Báo Đại Đoàn kết, số 353 ngày 19-12-2014 
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Ngày 22, 23-12-2014: Hội nghị quốc tế xây dựng đƣờng biên giới Việt Nam-

Campuchia lần thứ 4 

Hội nghị đƣợc tổ chức tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Tham dự hội nghị có 

ông Vũ Trọng Kim, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam; ngài Min Khin, Ủy viên Trung ƣơng Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch 

kiêm Tổng thƣ ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết và phát triển Tổ quốc 

Campuchia. Cùng dự có đại diện các cơ quan Bộ, ngành chức năng của 2 nƣớc và các 

tỉnh của Việt Nam và Campuchia cùng tham dự. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch  kiêm Tổng Thƣ ký Ủy ban  Trung ƣơng 

MTTQ Việt Nam cho biết về kết quả triển khai thực hiện thông cáo chung hội nghị 

quốc tế xây dựng đƣờng biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác 

cùng phát triển năm 2012. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả 2 năm 

thực hiện thông báo chung tại hội nghị quốc tế xây dựng đƣờng biên giới Việt Nam - 

Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa MTTQ Việt Nam và Mặt 

trận đoàn kết phát triển tổ quốc Campuchia. Qua đó, trao đổi kinh nghiệm về công tác 

triển khai thực hiện xây dựng đƣờng biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu 

nghị hợp tác toàn diện cùng phát triển và ký kết thông báo chung thống nhất phƣơng 

hƣớng, nhiệm vụ phối hợp xây dựng đƣờng biên giới Việt Nam - Campuchia giai đoạn 

2014 – 2016. Ngài Min Khin, Ủy viên Trung ƣơng Đảng Nhân dân Campuchia, Phó 

Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ 

quốc Campuchia phát biểu khẳng định ý nghĩa và vai trò quan trọng của việc tổ chức 

hội nghị về xây dựng đƣờng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát 

triển lần này. 

                                          Báo Đại Đoàn kết, số 357 ngày 23-12-2014 

 

Ngày 24-12-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam tiếp đoàn 

Trƣờng Đại học Sƣ phạm Quảng Tây (Trung Quốc) 

Đoàn Đại biểu Đại học Sƣ phạm Quảng Tây, Trung Quốc do Hiệu trƣởng - Giáo 

sƣ Lƣơng Hồng làm Trƣởng đoàn. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ 

vui mừng trƣớc sự phát triển của Trƣờng Đại học Sƣ phạm Quảng Tây trong những 

năm qua. Đồng thời, ghi nhận những đổi mới của nhà trƣờng trong công tác giảng dạy, 

đặc biệt là việc tạo điều kiện cho các thế hệ du học sinh Việt Nam theo học tại trƣờng. 

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, chuyến thăm của Trƣờng Đại học Sƣ phạm 

Quảng Tây đến Việt Nam lần này là hoạt động quan trọng nhằm thúc đẩy việc triển 

khai thành lập Học viện Khổng Tử tại Việt Nam. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh 

giá cao sáng kiến xây dựng Nhà kỷ niệm các trƣờng học Việt Nam của Trƣờng Đại học 

Sƣ phạm Quảng Tây, đề nghị nhà trƣờng xây dựng kế hoạch liên lạc với các du học 

sinh trong 10 năm trở lại đây và bày tỏ tin tƣởng Trƣờng Đại học Sƣ phạm Quảng Tây 
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sẽ tiếp tục có nhiều hỗ trợ trong công tác đào tạo với Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh 

biên giới. Giáo sƣ Lƣơng Hồng cảm ơn sự tiếp đón thân mật của lãnh đạo Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam, bày tỏ mong muốn đồng chí Nguyễn Thiện Nhân sẽ 

dành nhiều tâm huyết, đóng góp hơn nữa trong việc tăng cƣờng tình hữu nghị hợp tác 

giữa Trƣờng Đại học Sƣ phạm Quảng Tây với các trƣờng đại học của Việt Nam nói 

riêng và hai nƣớc nói chung. 

                                Báo Đại Đoàn kết, số 359 ngày 25-12-2014 

 

Ngày 26-12-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân hội đàm với Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Du Chí Thanh 

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi Đảng, mỗi nƣớc, 

về hoạt động của MTTQ Việt Nam và quan hệ với Chính hiệp Trung Quốc; trao đổi ý 

kiến về phƣơng hƣớng và các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ tiếp tục phát triển lành 

mạnh, ổn định trong thời gian tới. Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động 

kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nƣớc trong thời gian tới, 

tăng cƣờng trao đổi, tiếp xúc cấp cao trong năm 2015; đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi 

trên các lĩnh vực, sớm triển khai các dự án, các cơ chế hợp tác đã thỏa thuận; tăng 

cƣờng giao lƣu, hợp tác kênh Đảng, giữa các bộ, ngành và các địa phƣơng hai nƣớc, 

hợp tác giữa MTTQ Việt Nam với Chính hiệp Trung Quốc, tăng cƣờng giao lƣu nhân 

dân, nhất là thế hệ trẻ hai nƣớc; tích cực đàm phán, giữ ổn định, an toàn trên biển theo 

tinh thần thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nƣớc. 

                                        Báo Đại Đoàn kết, số 361 ngày 27-12-2014 

 

Ngày 27-12-2014: Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân dự lễ gắn biển Học viện Khổng Tử tại Trƣờng Đại học Hà Nội 

Cùng dự có Ủy viên Thƣờng vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ 

tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thƣơng chính trị nhân dân Trung Quốc (Chính 

hiệp) Du Chính Thanh. Tại buổi lễ, Hiệu trƣởng Đại học Hà Nội Nguyễn Đình Luận 

bày tỏ, việc thành lập Học viện Khổng Tử tại Đại học Hà Nội sẽ thúc đẩy việc nghiên 

cứu, giảng dạy tiếng Trung Quốc, góp phần tích cực vào việc củng cố và phát triển 

quan hệ giữa nhân dân hai nƣớc Việt - Trung. Tại buổi lễ, Thứ trƣởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Bùi Văn Ga, Thứ trƣởng Bộ ngoại giao Trung Quốc Lƣu Chấn Dân, Hiệu 

trƣởng hai Trƣờng Đại học Hà Nội và Đại học Sƣ phạm Quảng Tây đã gắn biển Học 

viện Khổng Tử dƣới sự chứng kiến của Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam 

Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh. 

                                         Báo Đại Đoàn kết, số 362 ngày 28-12-2014 
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Ngày 29-12-2014: Hội nghị triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác 

năm 2015 giữa Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 

Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tham dự và chủ trì hội nghị. Hội nghị đánh giá kết quả 

thực hiện phối hợp công tác Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam trong năm 2014 . Các đại biểu tham dự thảo luận đóng góp một số ý 

kiến trong việc phối hợp công tác trong năm 2015. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc 

hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân dánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị đồng 

thời đƣa ra một số đề nghị cho hai cơ quan trong việc triển khai thực hiện Quy chế phối 

hợp công tác năm 2015. 

                                         Báo Đại Đoàn kết, số 364 ngày 30-12-2014 

 

Ngày 31-12-2014: Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Trung ƣơng 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thống nhất ban hành Chƣơng trình phối hợp góp 

phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV và nữ đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 

Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và Đoàn Chủ tịch Trung 

ƣơng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ban hành văn bản số 02, thống nhất ban hành 

Chƣơng trình phối hợp góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV và nữ đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 với các nội dung sau: Phối hợp 

trong tham mƣu, đề xuất chính sách; Phối hợp thực hiện công tác cán bộ nữ, đặc biệt 

chủ động trong giới thiệu nguồn nhân sự nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Phối hợp nâng cao năng lực cán bộ nữ, nữ tham gia 

ứng cử, nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và xây dựng mạng 

lƣới cán bộ nữ; Phối hợp trong công tác giám sát;Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận 

thức của các cấp, các ngành, ngƣời dân về vị trí, vai trò, năng lực của phụ nữ, về bình 

đẳng giới và công tác bầu cử. Hai bên cũng thống nhất việc tổ chức thực hiện các nội 

dung trên. 

                                            Thông tin công tác Mặt trận, Tháng 2-2015 
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MỤC LỤC 

 

 Trang 

LỜI MỞ ĐẦU  

NĂM 2001  1 

NĂM 2002 21 

NĂM 2003 45 

NĂM 2004 74 

NĂM 2005 98 

NĂM 2006 110 

NĂM 2007 140 

NĂM 2008 166 

NĂM 2009 190 

NĂM 2010 214 

NĂM 2011 240 

NĂM 2012 273 

NĂM 2013 311 

NĂM 2014 360 

 

 


