ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

KẾ HOẠCH
Thực hiện "Năm dân vận khéo" 2020 (trích)
--Ngày 08/4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 226-KH/TU về
thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020. Bản tin Dân vận Hưng Yên trích đăng nội dung
cơ bản Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:
I- NỘI DUNG
1- Đối với các cấp ủy, tổ chức
đảng trong tỉnh
- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán
triệt, triển khai thực hiện và tổng kết các
chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của
tỉnh về công tác dân vận trong hệ thống
chính trị, trọng tâm là: Tổng kết 10 năm
thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW, ngày
25/02/2010 của Bộ Chính trị về “Quy chế
công tác dân vận của hệ thống chính trị”;
Quyết định số 1115-QĐ/TU, ngày
09/9/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
ban hành “Quy chế công tác dân vận của
hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên”; tổng
kết 05 năm thực hiện Đề án số 02ĐA/TU, ngày 15/8/2016 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng,
hiệu quả thực hiện công tác dân vận
chính quyền của cơ quan hành chính nhà
nước, chính quyền các cấp, giai đoạn
2016 - 2020”; tổ chức tổng kết 05 năm
thực hiện phong trào thi đua “Dân vận
khéo” giai đoạn 2016 - 2020, biểu dương,
khen thưởng và giới thiệu các mô hình,
điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, tạo
sức lan tỏa để nhân ra diện rộng.
- Tập trung xây dựng hệ thống
chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh,
trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức
thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến
tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
- Theo dõi, nắm tình hình Nhân dân
đối với đại hội đảng bộ các cấp; tổng
hợp ý kiến của Nhân dân đóng góp vào
các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XIX và các dự thảo văn kiện
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Đại hội XIII của Đảng, đảm bảo chất
lượng và đúng thời gian quy định.
- Lãnh đạo thực hiện nghiêm Quy
định số 1506-QĐ/TU, ngày 18/3/2019
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Trách
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên,
trước hết là cấp ủy viên, ủy viên Ban
Thường vụ, Thường trực cấp ủy và cán
bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”.
- Nâng cao hiệu quả công tác tiếp
dân của người đứng đầu cấp uỷ; giải quyết
các kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp,
chính đáng; khiếu nại, tố cáo của công
dân, nhất là các vụ việc phức tạp, đông
người, kéo dài.
- Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ
quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát
huy vai trò giám sát, phản biện xã hội,
phản ánh với cấp ủy, chính quyền các
vấn đề đoàn viên, hội viên và Nhân dân
quan tâm.
2- Đối với các cơ quan nhà nước
2.1- Đảng đoàn Hội đồng nhân
dân tỉnh, Ban cán sự Đảng Ủy ban
nhân dân tỉnh
- Tiếp tục thể chế hóa các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị
quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân
tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý
nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã
hội, nhất là các chính sách liên quan mật
thiết đến cuộc sống Nhân dân; lắng nghe ý
kiến Nhân dân trong xây dựng chính sách.
- Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử
tri; tăng cường hoạt động giám sát, chất
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vấn nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp
pháp, chính đáng của Nhân dân; đôn
đốc, theo dõi các cơ quan có trách nhiệm
giải quyết kiến nghị của cử tri.
- Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh
ủy triển khai thực hiện đồng bộ, chặt
chẽ, hiệu quả công tác dân vận trong cơ
quan hành chính nhà nước và chính
quyền các cấp; thực hiện tốt công tác dân
vận chính quyền năm 2020.
- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc,
các tổ chức chính trị - xã hội trong xây
dựng và ban hành các chính sách, các
nghị quyết, giám sát, quyết định các vấn
đề quan trọng, thiết thực với địa phương.
2.2- Các ban, sở, ngành tỉnh
- Đẩy mạnh cải cách hành chính,
nhất là cải cách thủ tục hành chính;
phòng, chống tham nhũng, ngăn ngừa
tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà đối với
Nhân dân, doanh nghiệp.
- Thực hiện nghiêm trách nhiệm
tiếp công dân của người đứng đầu; tăng
cường đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố
cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, đông
người, kéo dài; bảo vệ quyền, lợi ích hợp
pháp, chính đáng của người dân.
- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức
chấp hành luật cho đội ngũ cán bộ và
Nhân dân.
- Đẩy mạnh cải cách tư pháp; bảo
đảm công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi
hành án đúng người, đúng tội, đúng pháp
luật, không để oan sai, không để lọt tội
phạm; bảo đảm quyền tự do, dân chủ của
công dân theo quy định của pháp luật;
giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt
động tố tụng; bồi thường cho công dân
trong trường hợp bị oan sai theo quy
dịnh của pháp luật.
- Đẩy mạnh công tác "Dân vận khéo"
của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
trong quá trình thực thi công vụ; vận động
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Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước; tăng cường công tác kiểm tra, thanh
tra, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên
chức vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm
với Nhân dân.
- Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng
góp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức
chính trị - xã hội và Nhân dân trong quá
trình xây dựng, ban hành, thực hiện
chính sách, các vấn đề quan trọng về
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.
- Thực hiện nghiêm túc Quyết định
số 02/2020/QĐ-UBND, ngày 08/01/2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban
hành “Quy định tiêu chí, thang điểm,
phương pháp đánh giá và xếp loại kết
quả thực hiện công tác dân vận chính
quyền của các cơ quan hành chính nhà
nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh
nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn
tỉnh Hưng Yên”.
3- Đối với Bộ Chỉ huy quân sự
tỉnh và Công an tỉnh
- Tuyên truyền, vận động, giúp đỡ
Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội,
giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp
phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở;
củng cố, tăng cường tình đoàn kết giữa lực
lượng vũ trang với Nhân dân.
- Làm tốt công tác dân vận, đẩy
mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn
dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.
4- Đối với Đảng đoàn Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính
trị - xã hội tỉnh
- Tiếp tục đổi mới nội dung,
phương thức tuyên truyền, vận động
Nhân dân thực hiện chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước; tập hợp Nhân dân trong các
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phong trào thi đua yêu nước, các cuộc
vận động, tạo sự đồng thuận, xây dựng
khối đại đoàn kết toàn dân, tiến tới kỷ
niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, ngày hội đại đoàn
kết toàn dân tộc.
- Phát huy vai trò của Nhân dân
trong đóng góp ý kiến, giám sát, phản
biện, tham gia xây dựng Đảng, chính
quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững
mạnh. Làm tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi
ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; là
cầu nối giữa Đảng với Nhân dân.
II- XÂY DỰNG, NHÂN RỘNG
MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH "DÂN VẬN
KHÉO"; TỔNG KẾT PHONG TRÀO
THI ĐUA “DÂN VẬN KHÉO” GIAI
ĐOẠN 2016 - 2020
1- Tiêu chí xây dựng
Xây dựng điển hình “Dân vận khéo”
trong hệ thống chính trị trên tất cả các lĩnh
vực và các địa bàn, tạo đồng thuận và sự
tham gia của người dân; do các tập thể, cá
nhân cán bộ, đảng viên là chủ thể; được
bình xét công khai, là những điển hình có
sức thuyết phục, lan tỏa, có thể nhân rộng
tại các địa bàn, đơn vị khác.
2- Tập thể điển hình “Dân vận khéo”
Trọng tâm là cơ sở, nơi trực tiếp,
thường xuyên tiếp xúc, tuyên truyền, vận
động, giải quyết công việc của Nhân
dân, gồm: cấp ủy, chính quyền, Mặt trận
Tổ quốc, các đoàn thể ở cơ sở, các đầu
mối trực thuộc xã, phường, thị trấn; các
đầu mối trực thuộc cấp huyện; các cơ
quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp,
bệnh viện, trường học, đơn vị lực lượng
vũ trang gắn với địa bàn cơ sở, có nhiều
hoạt động liên quan đến người dân.
3- Cá nhân điển hình “Dân vận khéo”
Là cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng
vũ trang đang làm việc trong hệ thống chính
trị có những giải pháp, biện pháp sáng tạo,
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hiệu quả trong công tác vận động Nhân dân
gắn với nhiệm vụ được phân công, được tập
thể bình chọn, công nhận.
4- Nhân rộng các điển hình “Dân
vận khéo”
Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể lãnh đạo,
chỉ đạo phát hiện, biểu dương, nhân rộng
các điển hình “Dân vận khéo”.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Các cấp uỷ đảng, các ban, sở,
ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính
trị - xã hội và hội quần chúng trong tỉnh
tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình,
điển hình “Dân vận khéo” theo Kế hoạch
số 01-KH/BCĐ, ngày 20/5/2016 của Ban
chỉ đạo tỉnh về tổ chức phát động thực hiện
phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai
đoạn 2016 - 2020 và Hướng dẫn số 01HD/BCĐ, ngày 30/3/2017 về xây dựng mô
hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn
2017 - 2020. Chỉ đạo tổ chức bình xét, biểu
dương, nhân rộng các mô hình, điển hình
“Dân vận khéo” và triển khai thực hiện Kế
hoạch này phù hợp với đặc điểm tình hình,
nhiệm vụ của địa phương, đơn vị đảm bảo
thiết thực, hiệu quả. Trong quá trình triển
khai thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc
kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy
(qua Ban Dân vận Tỉnh ủy).
2- Ban Dân vận Tỉnh ủy hướng dẫn
thực hiện các nội dung “Dân vận khéo”
năm 2020; lựa chọn những mô hình, điển
hình “Dân vận khéo” 5 năm liên tục
(2016 - 2020) trên tất cả các lĩnh vực gắn
với kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống
công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 15/10/2020); biểu dương, khen thưởng
90 gương điển hình trong phong trào thi
đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 2020. Chủ trì theo dõi, đôn đốc việc tổ
chức thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp
báo cáo Ban Dân vận Trung ương, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định./.
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KINH NGHIỆM VÀ THỰC TIỄN

HƯNG YÊN SAU 10 NĂM THỰC HIỆN
QUY CHẾ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Phạm Thị Tuyến
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
rong quá trình lãnh đạo cách
mạng, Đảng ta luôn xác định
công tác dân vận là nhiệm vụ
có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp
cách mạng của đất nước; là điều kiện
quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của
Đảng, củng cố và tăng cường mối quan
hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với
nhân dân. Xác định được tầm quan trọng
đó, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy
Đảng, 10 năm qua, công tác dân vận của
hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đạt
nhiều kết quả tích cực, việc thực hiện
quy chế dân chủ (QCDC) ở các loại hình
cơ sở được đẩy mạnh... góp phần củng
cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn
dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an
toàn xã hội.
Thực hiện Quyết định số 290QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính
trị về việc ban hành “Quy chế công tác
dân vận của hệ thống chính trị” (Quyết
định số 290-QĐ/TW), Ban Thường vụ
Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ tỉnh
nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực
hiện Quyết định số 290-QĐ/TW; xây
dựng, ban hành Quyết định số 1115QĐ/TU, ngày 09/9/2010 về “Quy chế
công tác dân vận của hệ thống chính trị
tỉnh Hưng Yên” (Quyết định số 1115QĐ/TU); đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy,
chính quyền, các cơ quan, tổ chức của hệ
thống chính trị tỉnh căn cứ chức năng,
nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định
số 290-QĐ/TW và Quyết định số 1115QĐ/TU. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ
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Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã ban hành
các chủ trương và lãnh đạo các cấp ủy
đảng, chính quyền, đảng đoàn, ban cán sự
đảng triển khai, tổ chức thực hiện và tiến
hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị
quyết, kết luận, quy chế, quy định của
Trung ương và của Tỉnh uỷ về công tác
vận động quần chúng như: Chương trình
hành động số 24-CTr/TU, ngày
12/8/2013 thực hiện Nghị quyết Trung
ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi
mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác dân vận trong tình hình mới”; Đề án
số 01-ĐA/TU, ngày 05/5/2011 (khóa
XVII) về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả
thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường,
thị trấn”; Đề án số 02-ĐA/TU, ngày
15/8/2016 về “Nâng cao chất lượng, hiệu
quả thực hiện công tác dân vận của cơ
quan hành chính nhà nước, chính quyền
các cấp giai đoạn 2016-2020”;... Tiến
hành sơ kết 3 năm, 5 năm và tổng kết 10
năm thực hiện Quyết định số 290QĐ/TW, Quyết định số 1115-QĐ/TU.
Hằng năm, cấp ủy các cấp đều đưa các
nội dung thực hiện Quyết định số 290QĐ/TW, Quyết định số 1115-QĐ/TU vào
chương trình kiểm tra, giám sát của Ban
Thường vụ cấp ủy, nhằm đánh giá kết
quả triển khai, thực hiện.
Đảng đoàn Hội đồng nhân dân
(HĐND) tỉnh, Ban Cán sự Đảng Ủy ban
nhân dân (UBND) tỉnh chỉ đạo việc thể
chế hóa đường lối, chủ trương, các nghị
quyết, chỉ thị, quy chế, quyết định, kết
luận của Đảng về công tác dân vận thành
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các chính sách cụ thể, phù hợp với tình
hình thực tiễn của tỉnh. Chỉ đạo các sở,
ban, ngành, UBND cấp huyện, các đơn vị
trực thuộc và đội ngũ cán bộ công chức,
viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ
trang của tỉnh thực hiện tốt công tác dân
vận. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và
Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết Chương
trình phối hợp thực hiện công tác dân vận
giai đoạn 2017 - 2021 và phối hợp thực
hiện “Năm dân vận chính quyền”; đồng
thời, chỉ đạo Ban Dân vận các huyện ủy,
thị ủy, thành ủy phối hợp với UBND
cùng cấp ký kết kế hoạch thực hiện công
tác dân vận; hướng dẫn Khối dân vận cơ
sở triển khai thực hiện theo yêu cầu. Hội
đồng nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa Quyết
định số 1115-QĐ/TU thành nghị quyết,
đồng thời bổ sung quy chế làm việc của
HĐND tỉnh phù hợp với thực tiễn. Qua 2
nhiệm kỳ, các đại biểu HĐND tỉnh đã
tiếp xúc với 35.821 lượt cử tri 10 huyện,
thị xã, thành phố tại 389 điểm, đã có
2.211 lượt cử tri phát biểu ý kiến với tinh
thần dân chủ, xây dựng. Thường trực
HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại
biểu HĐND tỉnh đã tổ chức 77 cuộc giám
sát, 37 cuộc khảo sát đối với UBND tỉnh
và các cơ quan, đơn vị liên quan trong
việc thực hiện chủ trương, chính sách của
Đảng, Nhà nước và Nghị quyết HĐND
tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã
hội, ngân sách Nhà nước, hoạt động của
các cơ quan tư pháp. HĐND cấp huyện,
cấp xã đã thể chế hoá các chủ trương,
nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của
Tỉnh uỷ về công tác dân vận thành các
văn bản và chính sách cụ thể.
Các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ
sở xây dựng quy chế, quy định, trong đó
có nội dung khối dân vận tham gia vào
xây dựng các chương trình, dự án ở địa
phương, đơn vị. Việc thực hiện cơ chế
tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người
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đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu cơ
quan Nhà nước các cấp với Nhân dân
được thực hiện nghiêm túc. UBND tỉnh
đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công
tác dân vận các cơ quan Nhà nước trên cơ
sở các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung
ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận
như: Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày
24/9/2013 về thực hiện Chương trình hành
động của Tỉnh ủy Hưng Yên thực hiện
Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về
“Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác dân vận trong tình
hình mới”;... Chủ tịch UBND tỉnh ban
hành Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày
08/7/2016 về việc “Tăng cường và đổi
mới công tác dân vận trong cơ quan hành
chính nhà nước, chính quyền các cấp trên
địa bàn tỉnh trong tình hình mới”. Chỉ đạo
các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị
xã, thành phố hằng năm xây dựng kế
hoạch công tác và tổ chức thực hiện gắn
với thực hiện phong trào thi đua “Dân vận
khéo” và QCDC ở cơ sở. Các sở, ngành đã
triển khai và tổ chức thực hiện Quyết định
số 290-QĐ/TW, Quyết định số 1115QĐ/TU đến cán bộ, công chức, viên chức
và người lao động. Chủ động tham mưu
và ban hành các văn bản về công tác cải
cách hành chính tại cơ quan, đơn vị; duy
trì, thực hiện nghiêm việc niêm yết công
khai thủ tục hành chính để người dân,
doanh nghiệp tiếp cận kịp thời, thuận tiện.
Hiện nay, 100% các cơ quan hành chính
Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã triển khai
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông trong giải quyết thủ tục hành chính
theo quy định tại Nghị định số
61/2018/NĐ-CP. UBND tỉnh đã thành lập
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh từ tháng
9/2019 và hoạt động có hiệu quả.
Lực lượng vũ trang đã triển khai, tổ
chức thực hiện tốt Quy chế công tác dân
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vận. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo
các tổ công tác dân vận, các đơn vị phối
hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa
phương nắm chắc tình hình địa bàn; tích
cực hưởng ứng phong trào “Quân đội
chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Hằng năm, tham mưu với Ban Chỉ đạo
điều hành Chương trình phối hợp hoạt
động tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức
triển khai bảo đảm các chỉ tiêu đề ra; phối
hợp thăm, động viên, tặng quà các tân
binh quê Hưng Yên đang huấn luyện tại
Quân đoàn 2, Quân khu 3 và Bộ Tư lệnh
Hải quân; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà
tình nghĩa, nhà đồng đội. Công an tỉnh
tăng cường công tác cải cách hành chính
trên các lĩnh vực công tác liên quan đến
giải quyết các công việc phục vụ Nhân
dân. Phối hợp chặt chẽ với các ngành,
đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền
vận động Nhân dân theo phương châm đa
dạng hoá các hình thức, nội dung, biện
pháp nhằm làm chuyển biến hơn nữa về
nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân
dân về quyền lợi, trách nhiệm trong tham
gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc”. Tích cực thực hiện Cuộc vận
động “Công an nhân dân chấp hành
nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn
hóa vì Nhân dân phục vụ” và phát động
trong lực lượng Công an thực hiện phong
trào thi đua “Dân vận khéo”.
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã
hội, hội quần chúng các cấp đã đa dạng
các hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng
lớp Nhân dân, lấy mục tiêu chung “Dân
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,
văn minh” là mục tiêu tương đồng để vận
động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân.
Tăng cường mở rộng, kết nạp các tổ chức
thành viên (Hiện nay, Ủy ban MTTQ tỉnh
có 32 tổ chức thành viên, số lượng Ủy
viên Ủy ban MTTQ tỉnh là 80 vị (tăng 15
vị so với nhiệm kỳ 2009-2014), cấp huyện
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là 478 vị, cấp xã là 5.448 vị (tăng 958 vị
so với nhiệm kỳ 2009-2014), số Ban Công
tác Mặt trận ở KDC là 840 với 6.728
người tham gia).
MTTQ các cấp duy trì hiệu quả hoạt
động giám sát; cấp tỉnh chủ trì thành lập
36 đoàn giám sát; cấp huyện 252 đoàn,
cấp xã 1.029 đoàn; phối hợp với Đoàn đại
biểu Quốc hội, Thường trực HĐND và các
Ban chỉ đạo các cấp giám sát 1.890 cuộc
theo chức năng, nhiệm vụ quy định. Qua
giám sát, MTTQ các cấp đề xuất, kiến
nghị với các cơ quan có thẩm quyền, điều
chỉnh những hạn chế, thiếu sót. Các kiến
nghị của MTTQ được cấp ủy, chính quyền
tiếp thu và chỉ đạo thực hiện đảm bảo
quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của
Nhân dân. Phối hợp tổ chức các hội nghị
tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu
cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với
Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Lấy ý kiến
đánh giá sự hài lòng của người dân về
kết quả xây dựng nông thôn mới bảo
đảm dân chủ, khách quan, đúng quy
trình, phản ánh trung thực nhận xét, đánh
giá của người dân. Phối hợp tổ chức
được 5.394 hội nghị tiếp xúc cử tri với
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu
HĐND các cấp với 419.734 lượt cử tri
tham dự; đã tập hợp được trên 24.000
lượt ý kiến, phản ánh kịp thời đến Quốc
hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương
MTTQ Việt Nam và Thường trực
HĐND các cấp. Các tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng đã phối hợp tham
mưu với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và
cấp uỷ, chính quyền cùng cấp trong việc
xây dựng chính sách, pháp luật liên quan
đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của đoàn
viên, hội viên và Nhân dân. Hưởng ứng
các cuộc vận động, phong trào thi đua
yêu nước do Mặt trận chủ trì phát động,
các tổ chức thành viên đã chủ động, tích
cực phối hợp triển khai sâu rộng các
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phong trào thi đua yêu nước, các cuộc
vận động đến cán bộ chiến sĩ lực lượng
vũ trang, đông đảo đoàn viên, hội viên
và Nhân dân. Tổ chức tốt đại hội các hội,
đoàn thể và hội quần chúng.
Bên cạnh những kết quả đã đạt
được, việc thực hiện Quy chế công tác
dân vận trên địa bàn tỉnh còn một số hạn
chế như: Nhận thức của một bộ phận cấp
ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị về vị trí,
vai trò, tầm quan trọng của công tác dân
vận còn chưa đầy đủ. Việc lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện công tác dân vận ở một số
địa phương, đơn vị còn chưa được quan
tâm đúng mức; việc tiếp dân, giải quyết
đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở
một số cơ sở còn chưa kịp thời; việc thực
hiện QCDC ở cơ sở ở một số cơ quan,
đơn vị, địa phương còn hình thức. Công
tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị
trong thực hiện nhiệm vụ dân vận còn
chưa thường xuyên; công tác kiểm tra,
giám sát về công tác dân vận có lúc, có
nơi, có việc còn chưa kịp thời.
Phát huy những kết quả đạt được
và khắc phục những hạn chế, công tác
dân vận của tỉnh thời gian tới cần tập
trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:
Một là, tiếp tục thực hiện Quy chế
công tác dân vận trong hệ thống chính trị,
quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị
quyết của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch
Hồ Chí Minh về công tác dân vận, nhằm
tạo sự chuyển biến mới về ý thức, trách
nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân
trong thực hiện công tác dân vận, thực
hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Hai là, tiếp tục tham mưu giúp cấp
ủy chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 192KH/TU, ngày 12/11/2019 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về “Theo dõi, nắm
tình hình Nhân dân đối với đại hội đảng
bộ các cấp; tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp
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ý kiến của Nhân dân tham gia góp ý vào
dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và dự thảo các
Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng”.
Trong đó, làm tốt công tác nắm tình hình
tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, ý kiến
đóng góp của các tầng lớp Nhân dân
trong quá trình tiến hành đại hội Đảng
các cấp; đẩy mạnh thực hiện công tác
dân vận trước, trong và sau Đại hội Đảng
các cấp.
Ba là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách
hành chính đặc biệt là thủ tục hành chính
liên quan đến Nhân dân. Nâng cao đạo
đức công vụ, ý thức trách nhiệm của
công chức trong việc giải quyết các việc
liên quan đến Nhân dân; tăng cường
công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố
cáo của công dân. Chủ động rà soát
những lĩnh vực Nhân dân bức xúc,
những vấn đề mới nảy sinh để hướng
dẫn, chỉ đạo cụ thể về công tác dân vận.
Bốn là, tiếp tục nâng cao chất
lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và
tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng
hướng về cơ sở, thực hiện tốt vai trò là
“cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với
Nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc
vận động, phong trào thi đua yêu nước,
gắn với phong trào “Dân vận khéo”.
Năm là, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo
củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, cán
bộ làm công tác dân vận ngày càng vững
mạnh, tinh gọn, hiệu quả; chú trọng đến
công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng,
nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ
cán bộ cơ sở. Tham mưu giúp cấp uỷ lãnh
đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết và ban hành
các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân
vận trong thời kỳ mới. Tăng cường kiểm
tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết
của Trung ương, của Tỉnh ủy và cấp ủy
địa phương về công tác dân vận./.
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PHỤ NỮ HƯNG YÊN CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG,
GÓP PHẦN THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Quách Thị Hương
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
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ã từ lâu, môi trường luôn là
vấn đề phức tạp, cấp bách,
thu hút sự quan tâm của
các cấp, các ngành và các địa phương;
đặc biệt, trong công cuộc xây dựng nông
thôn mới ở nước ta hiện nay, tiêu chí môi
trường là một trong những nội dung,
nhiệm vụ quan trọng để xây dựng và
phát triển bền vững nông thôn mới. Nhận
thức được tầm quan trọng đó, những
năm qua, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh
đã đăng ký đảm nhận những phần việc
nhằm chung tay bảo vệ môi trường, góp
phần tham gia xây dựng nông thôn mới;
tổ chức triển khai hiệu quả nhiều hoạt
động, từng bước góp phần cải thiện cảnh
quan, môi trường sống của người dân
trên địa bàn tỉnh.
Xác định công tác tuyên truyền luôn
phải đi trước một bước và cán bộ Hội
luôn phải đi đầu, gương mẫu thực hiện,
các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã coi
trọng công tác tuyên truyền, giáo dục
nâng cao nhận thức để thay đổi hành vi,
thói quen cho phụ nữ nói riêng và cộng
đồng nói chung trong công tác bảo vệ môi
trường. Các cấp Hội đã tổ chức tuyên
truyền về pháp luật bảo vệ môi trường,
hướng dẫn phân loại và xử lý rác thải tại
hộ gia đình, chống rác thải nhựa, hạn chế
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sử dụng túi nilon… Các cơ sở hội đã tổ
chức sinh hoạt hội viên tại các chi, tổ phụ
nữ với các nội dung bảo vệ môi trường
thông qua các hình thức sân khấu hóa như
diễn tiểu phẩm, hoạt cảnh, hái hoa dân
chủ, lật ô chữ... Hội Liên hiệp phụ nữ
(LHPN) tỉnh phối hợp tổ chức tọa đàm,
tập huấn, in phát tờ rơi, pano, tài liệu
tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho
hội viên phụ nữ nhân ngày “Môi trường
thế giới”, “Tuần lễ quốc gia về nước sạch
và vệ sinh môi trường”... Điển hình như:
Năm 2019, Hội LHPN tỉnh tổ chức tập
huấn, tuyên truyền nâng cao kiến thức
bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng
nông thôn mới cho trên 2.800 hội viên
phụ nữ tại 28 xã đăng ký về đích nông
thôn mới. Năm 2020, Hội LHPN tỉnh tiếp
tục huy động các nguồn lực cho công tác
tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền về
công tác vệ sinh môi trường, hạn chế sử
dụng túi nilon và chống rác thải nhựa,
phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình tại
30 xã đăng ký xây dựng nông thôn mới
nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Để
tăng hiệu quả của công tác tuyên truyền,
Hội LHPN tỉnh đã biên soạn, in, cấp phát
2.900 pano tuyên truyền về chống rác
thải nhựa đến các cấp Hội, chi hội phụ
nữ, các trường mầm non, tiểu học, trung
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học cơ sở, trung học phổ thông... trên địa
bàn tỉnh.
Thực hiện Cuộc vận động “Xây
dựng gia đình 5 không 3 sạch”, Ban
Thường vụ Hội LHPN tỉnh hướng dẫn
xây dựng 56 chi hội phụ nữ 5 không 3
sạch xây dựng nông thôn mới. Khảo sát,
hướng dẫn ra mắt 20 mô hình “10 hộ
liền kề” và tặng 3.450 chiếc làn nhựa
cho các hộ tham gia mô hình. Với mong
muốn xây dựng các hộ gia đình “Nhà
đẹp, vườn sạch”, Hội đã huy động hội
viên phụ nữ đến từng nhà hướng dẫn,
giúp đỡ các hộ cải tạo vườn tạp, trồng
cây chuyên canh, trồng rau sạch, chăn
nuôi an toàn sinh học...; hướng dẫn hội
viên phụ nữ vận động các thành viên gia
đình bỏ rác đúng nơi quy định, thực
hiện phân loại và xử lý rác thải hữu cơ
tại hộ gia đình, không sử dụng đồ nhựa
dùng một lần, tiết kiệm điện, nước…
Thực hiện tiêu chí “3 sạch: Sạch nhà,
sạch bếp, sạch ngõ”, Hội LHPN tỉnh đã
chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình
khu phố, ngõ, xóm 3 sạch. Đến nay,
toàn tỉnh có 66 mô hình khu phố, ngõ,
xóm 3 sạch, các mô hình phát huy tốt
vai trò, đóng góp tích cực trong xây
dựng nông thôn mới.
Bên cạnh đó, các cấp Hội chủ
trương giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon
thông qua việc thành lập và duy trì hoạt
động của 82 Câu lạc bộ phụ nữ hạn chế
sử dụng túi nilon và chống rác thải nhựa;
hướng dẫn cơ sở xây dựng 87 mô hình
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“Phế liệu sạch”; duy trì hoạt động của
898 tổ, nhóm phụ nữ tự quản về vệ sinh
môi trường, 815 chi hội “Xanh - Sạch Đẹp”, 1.119 đoạn đường do phụ nữ tự
quản về vệ sinh môi trường; 144 cơ sở
Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động,
hướng dẫn các gia đình trên địa bàn thực
hiện mô hình “Phân loại và xử lý rác hữu
cơ tại gia đình”. Đồng thời, chỉ đạo các
cấp Hội thực hiện đồng bộ các hoạt động
tham gia bảo vệ môi trường như: tuyên
truyền, vận động hội viên phụ nữ thực
hiện phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt
hữu cơ. Hội LHPN các huyện, thị xã,
thành phố tổ chức hàng trăm lớp tập huấn
về vệ sinh môi trường cho hàng chục
nghìn cán bộ, hội viên phụ nữ. 100% chi,
tổ Hội tổ chức cho hội viên phụ nữ tham
gia dọn vệ sinh môi trường, làm sạch
đường làng, ngõ xóm vào ngày chủ nhật
giữa tháng và các ngày lễ, tết.
Để triển khai hiệu quả công tác
bảo vệ môi trường, Ban Thường vụ Hội
LHPN tỉnh xây dựng đề tài khoa học,
phối hợp với Sở Khoa học và Công
nghệ tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện
ngâm ủ rác hữu cơ thành chế phẩm sinh
học EM cho 1.100 cán bộ, hội viên phụ
nữ. Phối hợp với Công ty TNHH Công
nghệ sinh học Minh Hồng và Công ty
TNHH một thành viên môi trường và
công trình đô thị Hưng Yên thu mua chế
phẩm về nhà xưởng để xử lý. Dự án này
được đi vào hoạt động sẽ tạo ra những
tác động kép tích cực: làm giảm phần
lớn lượng rác thải hữu cơ (rau, củ, quả,
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cỏ...) thải ra môi trường; tạo công ăn
việc làm và thu nhập hàng tháng cho
hàng trăm phụ nữ nghèo, phụ nữ có
hoàn cảnh khó khăn; tạo ra sản phẩm
nước rửa bát, nước lau nhà, nước giặt...
có nguồn gốc sinh học đảm bảo sức
khỏe cho gia đình và cộng đồng.
Nhằm góp phần làm đẹp cảnh quan
trong xây dựng nông thôn mới, Hội
LHPN tỉnh đã tham mưu triển khai thực
hiện kế hoạch xây dựng mô hình
“Đường hoa phụ nữ” tại các địa phương
trong tỉnh và được chị em hội viên phụ
nữ tích cực hưởng ứng. Đồng thời,
hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm
ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam,
Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo
mỗi cơ sở Hội xây dựng 1 - 2 đường hoa
phụ nữ kiểu mẫu và tiếp tục nhân rộng
mô hình “Đường hoa phụ nữ” tại các địa
phương trong tỉnh. Với phương châm “Ở
đâu có cỏ, rác ở đó thay bằng trồng
hoa”, chị em phụ nữ đã tích cực đóng
góp ngày công dọn cỏ, trồng hoa hai bên
đường. Từ sự nhiệt tình, tâm huyến của
chị em, những đoạn đường hoa với nhiều
loại hoa khác nhau khoe sắc thắm, làm
thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần
xây dựng cảnh quan nông thôn mới sạch,
đẹp. Những đường hoa mọc lên, điểm
tập kết rác thải dần biến mất, thói quen
vứt rác bừa bãi của một số người dân
cũng không còn nữa (Từ năm 2017 đến
nay, phụ nữ toàn tỉnh đã trồng được trên
2000 đoạn/tuyến/đường hoa với chiều
dài 493 km tại các thôn, khu phố, trụ sở
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ủy ban nhân dân xã, nghĩa trang liệt sĩ,
khu di tích lịch sử tại hầu khắp các địa
phương trong toàn tỉnh). Từ đó, người
dân địa phương thêm phấn khởi, tự hào,
chung tay, góp sức cùng chị em phụ nữ
tiếp tục nhân rộng mô hình đường hoa,
góp phần xây dựng quê hương trở thành
miền quê đáng sống.
Các hoạt động ý nghĩa, thiết thực,
rộng khắp và hiệu quả của các cấp Hội
phụ nữ Hưng Yên chung tay bảo vệ môi
trường, tham gia xây dựng nông thôn
mới đã được cấp ủy, chính quyền các cấp
ghi nhận và đánh giá cao. Từ công tác
tuyên truyền của Hội, mỗi hội viên phụ
nữ đã trở thành “hạt nhân” lan tỏa các
phong trào giữ gìn vệ sinh chung, trồng
hoa, trồng cây xanh, bảo vệ sức khỏe gia
đình, cộng đồng, góp phần thực hiện tốt
tiêu chí về môi trường trong xây dựng
nông thôn mới. Với những kết quả đạt
được, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên được
Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN
Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng
Yên tặng Bằng khen có thành tích xuất
sắc trong 10 năm tham gia xây dựng
nông thôn mới. Các cấp Hội phụ nữ
trong tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, vận động phụ nữ, huy
động các nguồn lực và sự tham gia tích
cực của mọi thành viên trong xã hội
chung tay bảo vệ môi trường, nâng cao ý
thức bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh
quan môi trường sống, hình thành hành
vi ứng xử thân thiện với môi trường
trong cộng đồng./.
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PHÁT HUY VAI TRÒ THAM MƯU CẤP ỦY LÃNH ĐẠO,
CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ ĐỀ ÁN SỐ 02-ĐA/TU
Vương Quang Hưng
Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
ân vận là nhiệm vụ thường
xuyên của các cấp ủy đảng,
các đoàn thể, chính quyền,
trong đó, công tác dân vận chính quyền
có vai trò quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí
Minh và Đảng ta đã xác định thực hiện
công tác dân vận không chỉ là công tác
của Đảng, Mặt trận, đoàn thể mà còn là
trách nhiệm của chính quyền, của cán bộ,
công chức Nhà nước. Trong bài báo
“Dân vận”, Bác có viết: “Tất cả cán bộ
chính quyền, tất cả cán bộ Ðoàn thể và
tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân
(Liên Việt, Việt Minh, v.v.) đều phải phụ
trách dân vận”. Đảng ta cũng xác định:
“Công tác dân vận là trách nhiệm của cả
hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức, đoàn viên,
hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ,
chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong đó,
Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức
thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham
mưu và nòng cốt”. Nhận thức được tầm
quan trọng của công tác dân vận chính
quyền, những năm qua, các cấp ủy đảng,
chính quyền trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời
cụ thể hóa và triển khai thực hiện chủ
trương, đường lối, nghị quyết của Đảng,
chính sách pháp luật Nhà nước liên quan
đến công tác dân vận, dân vận chính
quyền. Đặc biệt, ngày 15/8/2016, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số
02-ĐA/TU về “Nâng cao chất lượng,
hiệu quả thực hiện công tác dân vận của
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cơ quan hành chính nhà nước, chính
quyền các cấp, giai đoạn 2016 - 2020”
(Đề án số 02-ĐA/TU).
Sau 5 năm triển khai, thực hiện Đề
án số 02-ĐA/TU, công tác dân vận của
chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã
có nhiều đổi mới và chuyển biến tích
cực. Nhận thức về vị trí, vai trò của công
tác dân vận chính quyền trong cấp ủy,
chính quyền, ban, ngành, đoàn thể được
nâng lên, đồng thời xác định rõ thực hiện
công tác dân vận chính quyền là trách
nhiệm của cả hệ thống chính trị. Cán bộ,
công chức, viên chức nâng cao tinh thần
phục vụ và ý thức trách nhiệm trước
Nhân dân trong quá trình thực thi công
vụ. Các mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ đề
ra trong Đề án đã được cụ thể và triển
khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực,
góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả
thực hiện công tác dân vận của cơ quan
hành chính nhà nước, chính quyền các
cấp trong tỉnh. 100% các cơ quan, địa
phương, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã xây
dựng kế hoạch công tác dân vận, “Dân
vận khéo”, gắn với thực hiện nhiệm vụ
chính trị của địa phương, đơn vị; 100%
cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt
động thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;
100% các cấp chính quyền có cơ chế để
khối dân vận có thành phần tham gia vào
các chương trình, dự án của địa phương,
đơn vị; 100% cơ quan, đơn vị, địa
phương thực hiện tốt chế độ tiếp xúc, đối
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thoại trực tiếp với Nhân dân và chế độ
tiếp dân định kỳ theo quy định.
Các cơ quan hành chính nhà nước,
chính quyền các cấp chú trọng triển khai
thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU gắn với
thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;
kịp thời cụ thể hóa các văn bản của
Trung ương, tỉnh về thực hiện công tác
dân vận, trong đó có công tác dân vận
chính quyền. Ủy ban nhân dân (UBND)
tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành quyết
liệt công tác cải cách hành chính của
tỉnh, trong đó chú trọng nâng cao chất
lượng dịch vụ hành chính, phục vụ tốt
cho người dân và doanh nghiệp. Các sở,
ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện
quan tâm, chỉ đạo, chủ động ban hành
các văn bản về công tác cải cách hành
chính tại cơ quan, đơn vị mình; duy trì,
thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công
khai thủ tục hành chính để người dân,
doanh nghiệp tiếp cận được kịp thời,
thuận tiện và hiệu quả. Bên cạnh đó, các
cơ quan hành chính nhà nước, chính
quyền các cấp tích cực đổi mới lề lối làm
việc, chấn chỉnh thái độ phục vụ Nhân dân
của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm
nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ
của cơ quan hành chính nhà nước đối với
người dân(1). Tăng cường công tác đối
thoại, giải quyết kịp thời những kiến
nghị chính đáng của Nhân dân và doanh
nghiệp liên quan đến các lĩnh vực đất
đai, môi trường, đền bù, bồi thường, xây
dựng, chính sách an sinh xã hội, thuế, an
Năm 2019, chỉ số hài lòng của người
dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban,
ngành tỉnh đạt từ 76,78 % trở lên; đối với
UBND các huyện, thị xã, thành phố đạt trên
80% trở lên.

ninh trật tự, tệ nạn xã hội. Thực hiện
nghiêm túc và có hiệu quả cơ chế tiếp
xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng
đầu cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ
quan nhà nước các cấp với Nhân dân.
Công tác hòa giải ở cơ sở và hòa giải
trong nội bộ Nhân dân, công tác thanh
tra, tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại,
tố cáo có nhiều tiến bộ và đạt hiệu quả.
Công tác phối hợp giữa cơ quan
hành chính nhà nước, chính quyền các
cấp với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt
Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
cùng cấp được quan tâm thực hiện hiệu
quả, trong đó chú trọng phối hợp tổ chức
các hội nghị tiếp xúc cử tri, để nắm bắt
tình hình thực tiễn và tâm tư, nguyện
vọng của cử tri đối với đại biểu hội
đồng nhân dân (HĐND); từng bước đổi
mới nội dung, hình thức tổ chức để nâng
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp
xúc cử tri(2), vấn đề mà cử tri quan tâm,
yêu cầu các cơ quan chức năng giải
quyết, trả lời cử tri theo quy định; tăng
cường giám sát hoạt động của các cơ
quan hành pháp, tư pháp, đảm bảo
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng
của công dân theo quy định của pháp
luật; đôn đốc, theo dõi các cơ quan có
trách nhiệm giải quyết những yêu cầu
chính đáng của cử tri và Nhân dân.
Ban Dân vận Tỉnh ủy - cơ quan
Thường trực thực hiện Đề án số 02ĐA/TU đã tích cực tham mưu Ban
Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, tổ chức
thực hiện có hiệu quả Đề án số 02-

(1)
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Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các đại biểu
HĐND tỉnh đã tiếp xúc tại 72 điểm, với 13.788
lượt cử tri của 10 huyện, thị xã, thành phố, đã
có 722 lượt cử tri phát biểu ý kiến.
(2)
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ĐA/TU, điển hình như: Tổ chức khảo sát
đánh giá kết quả công tác dân vận của cơ
quan hành chính Nhà nước, chính quyền
các cấp đối với sự hài lòng của người dân
và tổ chức trên địa bàn tỉnh năm 2017.
Nghiên cứu biên soạn, xuất bản 02 tập đề
cương bài giảng “Nâng cao chất lượng,
hiệu quả thực hiện công tác dân vận của
cơ quan hành chính nhà nước, chính
quyền các cấp trong giai đoạn hiện nay”
để giảng dạy tại Trường Chính trị Nguyễn
Văn Linh và “Nâng cao chất lượng, hiệu
quả thực hiện công tác dân vận của cơ
quan hành chính nhà nước, chính quyền
các cấp trên địa bàn huyện, thành phố
tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay”
để giảng tại Trung tâm bồi dưỡng chính
trị huyện, thị xã, thành phố. Phối hợp với
Văn phòng UBND các cơ quan liên quan
xây dựng “Quy định về tiêu chí, thang
điểm, phương pháp đánh giá và xếp loại
kết quả thực hiện công tác dân vận chính
quyền của các cơ quan hành chính nhà
nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh
nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh
Hưng Yên”. Nhằm cung cấp thông tin,
định hướng nghiệp vụ công tác dân vận,
cung cấp tư liệu cần thiết phục vụ khai
thác, nghiên cứu về công tác dân vận
cũng như các lĩnh vực khác có liên quan
đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng, an ninh của tỉnh, Ban Dân
vận Tỉnh ủy đã xây dựng, duy trì hoạt
động Trang thông tin điện tử Ban Dân
vận Tỉnh ủy Hưng Yên (Website:
danvanhungyen.vn) và xuất bản Bản tin
Dân vận Hưng Yên số ra hằng quý. Ký
kết Chương trình, Kế hoạch phối hợp
công tác với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,
Công an tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi
trường, Sở Y tế… Đặc biệt, thực hiện
“Năm dân vận chính quyền”, Ban Dân
vận Tỉnh ủy đã phối hợp với Ban cán sự
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UBND tỉnh ký kết Chương trình phối hợp
thực hiện công tác dân vận giai đoạn
2017 - 2021 và tổ chức triển khai thực
hiện Chương trình phối hợp trong hệ
thống dân vận từ tỉnh tới cơ sở. Bên cạnh
đó, hằng năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy thực
hiện tốt việc hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ
năng, nghiệp vụ công tác dân vận, trong
đó có dân vận chính quyền; phối hợp với
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu Ban
Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát
việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, chương
trình, Đề án của Trung ương, của tỉnh về
thực hiện công tác dân vận, trong đó có
kiểm tra việc thực hiện Đề án số 02ĐA/TU tại các cơ quan, đơn vị, địa
phương(3).
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả
đạt được, việc triển khai thực hiện Đề án
số 02-ĐA/TU trên địa bàn tỉnh còn tồn tại
một số hạn chế như: Công tác lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ở
một số nơi, nhất là cấp cơ sở còn hình
thức. Sự phối hợp giữa các cơ quan được
phân công trong thực hiện Đề án số 02ĐA/TU chưa thường xuyên; sự phối hợp
của chính quyền với MTTQ và các đoàn
thể trong tổ chức thực hiện công tác dân
vận có nơi, có việc còn chưa kịp thời.
Công tác cải cách hành chính, việc chấp
hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một
số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm; công tác
tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu
nại, tố cáo của một số cơ quan, đơn vị còn
chậm. Việc nắm bắt tình hình của Nhân
dân có lúc, có nơi chưa kịp thời, dẫn đến
tình trạng Nhân dân kiến nghị, tụ tập
đông người.
(Tiếp theo trang 17)
Từ năm 2017 đến năm 2019, đã phối
hợp kiểm tra 26 cơ quan, địa phương.
(3)
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PHÁT HUY VAI TRÒ THAM MƯU CẤP ỦY CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CẤP CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Nguyễn Viết Quý
Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Kim Động

Đ

ảng bộ huyện Kim Động
có 40 chi, đảng bộ trực
thuộc (trong đó, có 17
đảng bộ xã, thị trấn; 23 chi, đảng bộ cơ
quan) với 6.379 đảng viên. Trong những
năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu
sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự quan
tâm giúp đỡ của các ban, sở, ngành, đoàn
thể tỉnh, Đảng bộ và Nhân dân huyện đã
phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực
phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời
sống của Nhân dân, đảm bảo quốc phòng
- an ninh, giữ vững ổn định chính trị và
trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống
chính trị trong sạch vững mạnh, hiệu lực,
hiệu quả. Đặc biệt, từ đầu năm 2020,
thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày
30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số
185-KH/TU, ngày 08/10/2019 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội
Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 2025 và các văn bản hướng dẫn của cấp
trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh
đạo, chỉ đạo thành công Đại hội Đảng
cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần
thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Với nhiệm vụ chính của công tác
dân vận trong tổ chức Đại hội Đảng cấp
cơ sở là phối hợp với Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) và các tổ
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chức chính trị - xã hội, hội quần chúng
huyện phát động các phong trào thi đua
lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng
bộ các cấp; tổ chức các hội nghị lấy ý
kiến đóng góp của đại biểu Nhân dân
vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp theo
hướng dẫn của Trung ương và tỉnh, Ban
Dân vận Huyện ủy đã chủ động phối hợp
với các đơn vị có liên quan, nhất là
MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội
quần chúng huyện phát động các phong
trào thi đua lập thành tích chào mừng
Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội
Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Nội dung
các phong trào thi đua tập trung vào chỉ
đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành toàn
diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ
theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện
lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã
đề ra; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ
cương hành chính, thực hiện văn hóa và
đạo đức công vụ; cải tiến lề lối làm việc,
thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức;
tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng
các Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam”, các phong trào thi đua
“Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất,
chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”,
“Xây dựng khu dân cư 3 không” gắn với
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,

BẢN TIN CÔNG TÁC DÂN VẬN

KINH NGHIỆM VÀ THỰC TIỄN

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Trong đó, huy động mọi nguồn lực hỗ
trợ xây dựng nhà ở cho 56 hộ người có
công với cách mạng, hộ nghèo trên địa
bàn huyện; tổ chức hiệu quả công tác
vận động toàn dân tham gia ủng hộ
phòng, chống dịch Covid-19, không để
ai bị bỏ lại phía sau. Những hoạt động
thiết thực, ý nghĩa đó góp phần củng cố,
phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết
toàn dân, góp phần tham gia xây dựng
Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch,
vững mạnh.

trị - xã hội luôn sâu sát cơ sở, nắm chắc
tình hình Nhân dân và kịp thời tổng hợp
những ý kiến của Nhân dân tham gia góp
ý vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp.
Qua nắm bắt, tư tưởng cán bộ, đảng viên
và Nhân dân trên địa bàn huyện cơ bản ổn
định, không có biểu hiện chia rẽ, mất đoàn
kết, không có bức xúc liên quan đến Đại
hội; cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng
thuận, tin tưởng vào đội ngũ, bộ máy lãnh
đạo mới ở cơ sở và kỳ vọng trong nhiệm
kỳ mới huyện sẽ đạt được nhiều thành tựu
về kinh tế - xã hội.

Cùng với việc phát động các phong
trào thi đua yêu nước, thực hiện Kế
hoạch 192-KH/TU ngày 12/11/2019 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Dân vận
Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ
Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 104KH/HU, ngày 29/11/2019 về theo dõi,
nắm tình hình Nhân dân đối với Đại hội
Đảng bộ các cấp; tổng hợp ý kiến của
Nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn
kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội
XIII của Đảng; chủ trì, phối hợp với Ủy
ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể
huyện triển khai, thực hiện và khi có vấn
đề phức tạp, kịp thời báo cáo Ban
Thường vụ Huyện ủy theo quy định; chỉ
đạo đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng kế
hoạch và phân công cho khối dân vận,
các chi bộ theo dõi, nắm tình hình Nhân
dân tại địa phương về Đại hội Đảng bộ
các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng
thông qua các hội nghị, cuộc họp và các
đợt sinh hoạt hằng tháng của MTTQ, các
tổ chức chính trị - xã hội, các chi bộ.
Việc theo dõi, nắm tình hình Nhân dân
về Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn và
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII,
nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thực hiện
thường xuyên; MTTQ, các tổ chức chính

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm
vụ chung công tác dân vận trong tổ chức
đại hội đảng cấp cơ sở và cấp huyện, đội
ngũ cán bộ của Ban đều được Ban
Thường vụ Huyện ủy tin tưởng phân
công tham gia các Tiểu ban phục vụ Đại
hội Đảng bộ huyện. Các đồng chí cán bộ,
chuyên viên trong Ban đã nêu cao tinh
thần trách nhiệm, tham gia nhiều ý kiến
quan trọng, nhất là trong công tác xây
dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ
huyện; trong công tác trang trí, khánh
tiết, tuyên truyền chuẩn bị các điều kiện
phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện; công
tác nhân sự đại hội cấp huyện và cơ sở...
Cá nhân đồng chí Trưởng Ban là Ủy viên
Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm
gồm 02 Đảng bộ xã và 02 chi bộ doanh
nghiệp ngoài nhà nước; đồng chí Phó
trưởng ban Thường trực là Huyện ủy
viên, phụ trách 01 Đảng bộ xã và được
giao hướng dẫn 05 chi, đảng bộ cơ quan
chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Các đồng
chí đã thường xuyên sâu sát cơ sở, tập
trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các
đơn vị được phân công phụ trách tổ chức
Đại hội, đảm bảo đầy đủ các nội dung
theo quy định, có cơ cấu nhân sự hợp lý,
bầu 1 vòng đủ số lượng, đảm bảo đúng
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đề án, phương án nhân sự được chuẩn bị.
Trước, trong và sau thời gian tổ chức Đại
hội, các đơn vị không xảy ra diễn biến
phức tạp, đơn thư kéo dài, đông người,
vượt cấp liên quan đến Đại hội.
Tuy nhiên, trong quá trình triển
khai, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và
các văn bản hướng dẫn của cấp trên còn
gặp khó khăn như: công tác chuẩn bị Đại
hội vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán,
thời điểm phải tập trung triển khai, thực
hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng,
nên một số đơn vị chưa quan tâm đúng
mức đến công tác nắm tình hình Nhân dân
và tổ chức lấy ý kiến Nhân dân tham gia
vào văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp.

Mặc dù còn gặp một số khó khăn
trong việc thực hiện công tác dân vận
trong tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và
chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ
XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, song với
những nỗ lực của tập thể, cán bộ, chuyên
viên Ban Dân vận Huyện ủy đã hoàn
thành tốt các nhiệm vụ được phân công,
góp phần quan trọng vào thành công Đại
hội Đảng bộ cấp cơ sở./.

PHÁT HUY VAI TRÒ THAM MƯU CẤP ỦY LÃNH ĐẠO... (Tiếp theo trang 14)
... Phát huy những kết quả đạt
được, khắc phục những hạn chế, thời
gian tới hệ thống dân vận từ tỉnh đến
cơ sở tiếp tục tham mưu cấp ủy thực
hiện Đề án số 02-ĐA/TU, trọng tâm
vào những nội dung như: Tiếp tục lãnh
đạo, chỉ đạo triển khai các văn bản chỉ
đạo của Trung ương, của tỉnh về công
tác dân vận nói chung, công tác dân
vận chính quyền nói riêng gắn với thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày
15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy
mạnh việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày
30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội
đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
Kế hoạch số 185-KH/TU, ngày
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08/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cấp
ủy các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ
đạo chính quyền trong việc phối hợp
với MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục tổ chức thực hiện quy
chế phối hợp. Ban Dân vận Tỉnh ủy
tiếp tục phối hợp với Ban cán sự Đảng
UBND tỉnh, Ban Dân vận cấp huyện
phối hợp với UBND cùng cấp triển
khai, thực hiện có hiệu quả Chương
trình phối hợp công tác dân vận và kế
hoạch thực hiện “Năm dân vận chính
quyền”, “Năm dân vận khéo” 2020.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám
sát việc thực hiện công tác dân vận,
dân vận chính quyền gắn với thực hiện
quy chế dân chủ ở cơ sở./.
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BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY TIÊN LỮ THAM MƯU CẤP ỦY
LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Nguyễn Thị Bích Hợp
Trưởng phòng Dân vận CCQ Nhà nước,
DT & TG, Ban Dân vận Tỉnh ủy
ải cách hành chính (CCHC)
thực chất là xây dựng một
nền hành chính không có mục
đích tự thân, mà chỉ có mục đích phục vụ
Nhân dân, giữ gìn trật tự, kỷ cương của
xã hội, của chế độ, góp phần tích cực
trong việc xây dựng bộ máy hành chính
Nhà nước trong sạch, vững mạnh, thống
nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Xác
định CCHC là một trong những công cụ
quan trọng, tác động tích cực tới sự phát
triển kinh tế - xã hội của huyện, Tiên Lữ
quyết tâm thực hiện tốt công tác CCHC và
coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục
nhằm từng bước hướng đến xây dựng một
nền hành chính trong sạch phục vụ Nhân
dân, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội
đảm bảo hiện đại, công khai, minh bạch,
thông suốt, hiệu quả; lấy sự hài lòng của tổ
chức và công dân làm thước đo hiệu quả
của CCHC.
Hằng năm, Ban Dân vận Huyện ủy
xây dựng Kế hoạch ký kết chương trình
phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND)
huyện trong đó có nội dung đẩy mạnh
CCHC nhằm nâng cao trách nhiệm của các
cơ quan hành chính nhà nước ở địa
phương, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc,
các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng,
ban chuyên môn cấp huyện, UBND các xã,
thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền
CCHC và các văn bản chỉ đạo, điều hành
của Trung ương, của tỉnh, huyện về việc
triển khai thực hiện chương trình tổng thể
cải cách thủ tục hành chính nhà nước giai
đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn huyện bằng
nhiều hình thức đa dạng, phong phú như:
Lồng ghép nội dung tuyên truyền thông
qua các phương tiện thông tin đại chúng,
đài truyền thanh huyện, đài truyền thanh
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các xã, thị trấn, các buổi sinh hoạt chi, tổ
hội, hội thi, hội diễn của các đoàn thể ở cơ
sở; các buổi họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ...
nhằm góp phần từng bước nâng cao nhận
thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân
trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính
(TTHC) nhà nước trên địa bàn huyện.
Thực hiện Quyết định số 09/2015/
QĐ-TTg, ngày 25/3/2015 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ
chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại
các cơ quan hành chính nhà nước ở địa
phương và Kế hoạch của UBND tỉnh, năm
2015, UBND huyện Tiên Lữ niêm yết công
khai bộ TTHC tại trụ sở làm việc của
UBND huyện theo Quyết định 1067/QĐUBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh
Hưng Yên về công bố quy định TTHC
thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND
cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh. Huyện
ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND
huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, ban
hành nhiều văn bản chỉ đạo trong công tác
CCHC: Kế hoạch 119/KH-UBND, ngày
26/12/2018 của UBND huyện về việc ban
hành kế hoạch CCHC năm 2019 với mục
tiêu chung xây dựng một nền hành chính
dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hoạt động
có hiệu lực, hiệu quả đảm bảo nguyên tắc
Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân
dân làm chủ; Kế hoạch số 48/KH-UBND,
ngày 27/5/2019 về cải thiện, nâng cao chỉ
số quản trị và hành chính công (PAPI)
huyện Tiên Lữ năm 2019. UBND huyện
niêm yết công khai bộ TTHC tại trụ sở làm
việc của UBND huyện theo Quyết định
1067/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của
UBND tỉnh Hưng Yên. Ta ̣i bảng công khai
TTHC, đã công khai số điê ̣n thoa ̣i đường
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dây nóng để tiế p nhâ ̣n mo ̣i ý kiế n đóng góp
của người dân và doanh nghiê ̣p.
Sau một thời gian thực hiện, các cấp,
các ngành trên địa bàn huyện đã tích cực
triển khai và đạt được kết quả tương đối
toàn diện trên các lĩnh vực. Tổ chức bộ
máy các cơ quan hành chính được kiện
toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đảm
bảo cơ chế phối hợp, hạn chế chồng chéo
chức năng, nhiệm vụ; chất lượng đội ngũ
công chức, viên chức được nâng lên;
TTHC được rà soát, đơn giản hóa công
khai minh bạch, góp phần cải thiện môi
trường đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động
của bộ máy hành chính nhà nước, thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn
huyện. Hạ tầng công nghệ thông tin được
quan tâm đầu tư, trang bị đầy đủ phục vụ
cán bộ, công chức tại các đơn vị, 100% máy
tính được kết nối mạng nội bộ; 80% cán bộ,
công chức thường xuyên sử dụng thư điện
tử công vụ của tỉnh để trao đổi thông tin, gửi
nhận văn bản điện tử, ứng dụng phần mềm
quản lý văn bản và điều hành đến các xã, thị
trấn trên địa bàn huyện đã góp phần rút ngắn
thời gian xử lý văn bản, giảm số lượng văn
bản giấy phát hành, tăng hiệu quả xử lý
công việc. Các TTHC thuộc thẩm quyền
giải quyết của UBND huyện đều được cung
cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 (tổng
số dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 được
xây dựng trên cổng giao tiếp điện tử
“motcua.hungyen.gov” của huyện là 536
thủ tục, trong đó cấp huyện là 331 thủ tục,
cấp xã 205 thủ tục). UBND các xã, thị trấn
đã thực hiện niêm yết đầy đủ các TTHC tại
trụ sở cơ quan, bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả (bao gồm 17 lĩnh vực cụ thể, với tổng
số nội dung 211 TTHC, 183 mẫu đơn, tờ
khai). Đến nay, 15/15 xã, thị trấn đã triển
khai phần mềm một cửa điện tử; toàn
huyện tiếp nhận 650 hồ sơ, đã giải quyết
612 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trước hạn đạt
94,15%; trễ hạn 5,75% (38 hồ sơ). Trong
quá trình thực hiện, Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả từ cấp huyện đến cấp xã chưa để
xảy ra tình trạng hồ sơ trễ hạn, đều có kết
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quả giải quyết trước khi đến hạn để trả cho
người dân. Trong cải cách bộ máy nhà
nước ở địa phương, thực hiện Nghị quyết
số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch
88-KH/TU, ngày 05/02/2018 của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Một số vấn đề
về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy
của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả”, huyện đã tiến hành sắp
xếp lại cơ cấu, đội ngũ theo hướng tinh,
gọn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả (sáp nhập
Trường Tiểu học và Trường Trung học cơ
sở Ngô Quyền thành Trường Tiểu học và
Trung học cơ sở Ngô Quyền; sáp nhập bộ
phận sự nghiệp bảo vệ môi trường huyện
vào hạt giao thông huyện và đổi tên thành
Hạt giao thông và môi trường huyện…).
Thời gian tới, Ban Dân vận Huyện
ủy Tiên Lữ tiếp tục tham mưu với cấp ủy
lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tổ chức thực
hiện toàn diện các văn bản chỉ đạo của
các cấp về đẩy mạnh thực hiện CCHC
nhà nước; tăng cường công tác tuyên
truyền, giáo dục nâng cao nhận thức,
trách nhiệm trong cán bộ, công chức, viên
chức về mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ
trong công tác CCHC làm cơ sở đánh giá
mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực
lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của
người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng
cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh
giá nghiêm túc, khách quan kết quả thực
hiện công tác CCHC để kịp thời khắc
phục những hạn chế; đồng thời, coi
CCHC là một trong các tiêu chí bình xét
danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
đối với tập thể, cá nhân trong cơ quan,
đơn vị… Từ đó, tạo sự đồng thuận trong
cán bộ, công chức, viên chức và Nhân
dân, góp phần tích cực trong công tác xây
dựng Đảng, chính quyền các cấp trong
sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt
động và trách nhiệm của các cơ quan
hành chính Nhà nước, thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội, xây dựng huyện Tiên Lữ
sớm trở thành huyện công nghiệp./.
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DÂN VẬN KHÉO TRONG “XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ 3 KHÔNG"
Đỗ Văn Quân
Trưởng ban Phong trào, Ủy ban MTTQVN tỉnh
ực lượng của dân rất to. Việc
dân vận rất quan trọng. Dân
vận kém thì việc gì cũng kém.
Dân vận khéo thì việc gì cũng thành
công”. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí
Minh trong mọi hoàn cảnh lịch sử của
đất nước vẫn còn nguyên giá trị. Thực
hiện lời dạy của Bác, trong những năm
qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
(MTTQ) các cấp trong tỉnh đã tăng
cường công tác tuyên truyền, phổ biến,
quán triệt đầy đủ các văn bản của Đảng
và Nhà nước, MTTQ Việt Nam về công
tác dân vận cho cán bộ MTTQ các cấp
và Nhân dân, trọng tâm là Kết luận số
43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí
thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số
25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về
“Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của
đảng đối với công tác dân vận trong tình
hình mới”; Thông báo số 593-TB/TU,
ngày 19/3/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh
uỷ về việc phát động phong trào thi đua
“Dân vận khéo” gắn với thực hiện “Học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số
vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện
nay”. Bằng những cách làm sáng tạo,
MTTQ các cấp đã và đang triển khai,
nhân rộng nhiều mô hình “Dân vận
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khéo” ở cơ sở, nhất là mô hình "Khu dân
cư 3 không".
Được triển khai từ năm 2012,
phong trào “Xây dựng khu dân cư 3
không” đã đi đúng, trúng vào những vấn
đề yếu kém, bức xúc ở các khu dân cư và
được các cấp ủy, chính quyền quan tâm
lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện, Nhân
dân đồng thuận ủng hộ, tích cực, chủ
động thực hiện, góp phần thiết thực vào
công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô
thị văn minh. Với phương châm "Đi từng
ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng",
những năm qua, Ban Công tác Mặt trận
ở các khu dân cư đã phối hợp với các chi
hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận
động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt
phong trào“Xây dựng khu dân cư 3
không” với 03 tiêu chí: Không tệ nạn xã
hội; Không ô nhiễm môi trường; Không
lãng phí, hủ tục lạc hậu trong việc cưới,
việc tang, gắn với việc thực hiện Cuộc
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ở mỗi
tiêu chí, bước đầu đã đạt được những kết
quả đáng ghi nhận như:
Thực hiện tiêu chí "Không tệ nạn
xã hội", Ban Công tác Mặt trận ở các
khu dân cư thường xuyên phối hợp
tuyên truyền, vận động Nhân dân thực
hiện đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước và
các quy định của địa phương; vận động
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toàn dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu
tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã
hội; chấp hành và tham gia giữ gìn trật
tự an toàn giao thông, trật tự công cộng;
tham gia hòa giải những mâu thuẫn nảy
sinh ở cộng đồng dân cư. Qua đó, nâng
cao chất lượng Phong trào “Toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân
tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn
xã hội”, huy động được sức mạnh tổng
hợp của cả hệ thống chính trị và các
tầng lớp Nhân dân trong công tác đấu
tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn
xã hội, góp phần quan trọng xây dựng
thế trận an ninh nhân dân vững chắc,
đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở,
tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển
kinh tế - xã hội ở địa phương. Tiêu biểu
như các khu dân cư: An Thịnh (phường
Hiến Nam, thành phố Hưng Yên), Chấn
Đông (xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ),
Trung Châu (xã Đông Kết, huyện Khoái
Châu), Quảng Lạc (xã Phú Thịnh, huyện
Kim Động), Nghĩa Vũ (xã Minh Tân,
huyện Phù Cừ), Muội Sảng (xã Hưng
Đạo, huyện Tiên Lữ), Nhân Vũ (xã
Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi), Phù
Thượng (xã Thắng Lợi, huyện Văn
Giang), Dinh Khuốc (xã Lương Tài,
huyện Văn Lâm), Hoàng Lê (phường
Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào),...
Thực hiện tiêu chí “Không ô nhiễm
môi trường”, MTTQ các cấp đã triển
khai thực hiện có hiệu quả Phong
trào“Toàn dân tham gia bảo vệ môi
trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” tại
các khu dân cư. Ban Công tác Mặt trận,
các chi hội đoàn thể tích cực tuyên
truyền, vận động, kiểm tra, đôn đốc hộ
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gia đình, cá nhân thực hiện quy định về
giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường;
thực hiện phân loại, xử lý rác thải sinh
hoạt ngay tại gia đình; thu gom, tập kết
và xử lý chất thải, giữ gìn vệ sinh môi
trường tại khu dân cư và nơi công cộng;
tham gia giám sát việc thực hiện pháp
luật về bảo vệ môi trường của cơ sở sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn.
Nhân dân trong khu dân cư đồng thuận
thực hiện tốt với phương châm “đồng
xanh, nhà sạch, làng xóm thanh bình,
nếp sống văn minh, cộng đồng đoàn kết,
thân thiện”; các mô hình “Khu dân cư tự
quản bảo vệ môi trường”, mô hình phân
loại, xử lý rác thải tại gia đình: “Gia đình
5 không, 3 sạch”, “Ngày chủ nhật xanh,
sạch, đẹp”, "Đường hoa phụ nữ" được
duy trì, nhân rộng đã góp phần bảo thực
hiện tốt tiêu chí "Không ô nhiễm môi
trường". Tiêu biểu như các khu dân cư:
Ân Thi 1 (xã Hồng Quang, huyện Ân
Thi), Triều Dương (xã Hải Triều, huyện
Tiên Lữ), An Cầu (xã Tống Trân, huyện
Phù Cừ), Duyên Yên (xã Ngọc Thanh,
huyện Kim Động), Hương Quất 1 (xã
Thành Công, huyện Khoái Châu), Yên
Phú (xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ), Phố
Hiến (phường Hồng Châu, thành phố
Hưng Yên), Nghĩa Lộ (phường Phùng
Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào), Phú Thị (xã
Mễ Sở, huyện Văn Giang),...
Tiêu chí "Không lãng phí, hủ tục
lạc hậu trong việc cưới, việc tang" được
triển khai rộng khắp, gắn với thực hiện
đẩy mạnh "Học tập, làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh",
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa”, “Cả nước chung sức
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xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận
động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh", góp phần
làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của
người dân trong việc cưới, việc tang và
lễ hội, giữ gìn và phát huy thuần phong,
mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của
dân tộc, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã
hội, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu đang tồn
tại trong nhận thức và hành động của
một bộ phận Nhân dân trong tỉnh.
Ban Công tác Mặt trận phối hợp
với các chi hội đoàn thể xây dựng mô
hình tổ chức đám cưới theo nếp sống
mới, không hút thuốc lá, đảm bảo trang
trọng, vui tươi, tiết kiệm; trên 600 khu
dân cư không sử dụng thuốc lá; 768 khu
dân cư có đám cưới không tổ chức ăn
uống linh đình, kéo dài nhiều ngày. Tiêu
biểu như các khu dân cư: thôn 5 (xã
Xuân Quan, huyện Văn Giang), thôn
Cẩm Sơn (xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào),
Hồng Thái (xã Lạc Hồng, huyện Văn
Lâm), An Trạch (xã Đặng Lễ, huyện Ân
Thi), Toàn Tiến (xã Thiện Phiến, huyện
Tiên Lữ), Long Cầu (xã Đoàn Đào,
huyện Phù Cừ), Cốc Khê (xã Phạm Ngũ
Lão, huyện Kim Động), Yên Vĩnh (xã
Dạ Trạch, huyện Khoái Châu), Đông
Phòng (xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ).
"Nếp sống văn minh trong việc
tang" có chuyển biến rõ nét. Ban Công
tác Mặt trận phối hợp với các chi hội,
đoàn thể vận động Nhân dân thực hiện
hỏa táng, điện táng khi có người thân
qua đời. Từ năm 2014 - 2019, toàn tỉnh
đã có trên 8000 ca hỏa táng được thực
hiện. Tiêu biểu như các khu dân cư: Giã
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Cầu (xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ), Nễ
Châu (xã Hồng Nam, thành phố Hưng
Yên), Thống Nhất (xã Ông Đình, huyện
Khoái Châu), Đồng Lạc (xã Trung Dũng,
huyện Tiên Lữ), Lại Ốc (xã Long Hưng,
huyện Văn Giang), Bình Lương (xã Tân
Quang, huyện Văn Lâm),... 100 % các
khu dân cư đã quy hoạch nghĩa trang
nhân dân đồng bộ; 386 khu dân cư đã
xây dựng được nghĩa trang nhân dân
đồng bộ,… Tiêu biểu như các khu dân
cư: Phúc Bố (xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ
Hào), Ngô Xá (xã Quảng Lãng, huyện
Ân Thi), Tân An (xã Nhật Quang, huyện
Phù Cừ), Ninh Vũ (xã Bình Kiều, huyện
Khoái Châu).
Phát huy kết quả đạt được, để
nhân rộng mô hình "Khu dân cư 3
không", góp phần nâng cao chất lượng
phong trào "Dân vận khéo", thời gian
tới, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Hưng
Yên tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận
động Nhân dân tích cực đồng thuận
thực hiện Phong trào thi đua "Xây dựng
khu dân cư 3 không" gắn với Phong
trào "Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu";
thực hiện tốt vai trò tập hợp, xây dựng
phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết
toàn dân tộc, đẩy mạnh và nâng cao
chất lượng, hiệu quả các phong trào thi
đua yêu nước, các cuộc vận động; thực
hiện tốt giám sát và phản biện xã hội,
tích cực tham gia xây dựng Đảng,
chính quyền trong sạch, vững mạnh,
góp phần nâng cao đời sống vật chất và
tinh thần của Nhân dân, xây dựng quê
hương Hưng Yên ngày càng giàu đẹp,
dân chủ, văn minh./.
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CHỮ TÍN QUÝ HƠN VÀNG
Tô Hùng Thái
Hội Cựu chiến binh tỉnh
ọc bờ đê sông Luộc, đoạn
thôn Thụy Lôi, xã Thụy
Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh
Hưng Yên, nơi quân dân ta đã bắn cháy
tàu Pháp khi chúng đưa quân vào Đồng
bằng sông Hồng. Nơi đây có Công ty
TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng
Minh do Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc
Quang làm giám đốc. Do được báo
trước, anh Quang và 7 hội viên cựu chiến
binh tiếp chúng tôi như những người
thân trong gia đình, anh bảo chúng tôi đi
thăm các công trình anh đang làm, rồi
vào uống nước nói chuyện sau.

D

Tháng 5 năm 1978, đang học lớp
10/10, anh Quang tình nguyện lên đường
bảo vệ Tổ quốc là lính C1, D9, E288,
F395 Quân khu Ba. Anh đã vinh dự tham
gia chiến tranh tại biên giới tỉnh Quảng
Ninh. Tháng 5 năm 1983, anh phục viên
về quê nhà và làm nhiều vị trí ở xã như:
Văn phòng Đảng ủy xã, thư ký Ủy ban
nhân dân xã, Bí thư Đoàn thanh niên xã,
việc gì anh cũng hoàn thành tốt nhiệm
vụ. Năm 1986, anh xây dựng gia đình
với chị Bùi Thị Hà, là người cùng địa
phương. Sau khi xây dựng gia đình, bố
mẹ anh cho ra ở riêng với 5 sào ruộng,
hai vợ chồng vất vả bán mặt cho đất, bán
lưng cho trời, không cho đất nghỉ quanh
năm mà cái đói, cái nghèo luôn rình rập;
anh đã xoay sang làm máy xay xát gạo,
rồi làm kem… với mong muốn chỉ đủ ăn
thôi mà cũng khó quá. Cuối năm 1995,
anh xin thôi làm việc ở xã và đi làm thợ
xây dựng ở Hải Phòng, tuy có thu nhập
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nhưng xa nhà, có bao nhiêu tiêu bấy
nhiêu chẳng tích lũy được gì. Năm 1997,
khi tỉnh nhà tái lập anh trở về cùng 3
người bạn chung vốn được hơn một tỷ
đồng thành lập Công ty TNHH Xây
dựng Đông Hưng đóng tại thôn, với số
vốn ít ỏi ban đầu, anh làm theo kiểu
“mèo bé bắt chuột con”. Công ty đã mua
máy xúc, máy lu và một số trang thiết bị,
dụng cụ làm đường giao thông nông
thôn, xây nhà ở cho người dân… số nhân
công luôn trên dưới 40 người. Mỗi năm,
Công ty đã phối hợp xây hàng chục nhà
mái bằng, nhà cấp 4 cho hội viên Hội
Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn
tại địa phương, làm đường bê tông ở
thôn, xã và vùng lân cận. Khi đã có chút
vốn và kinh nghiệm, năm 2003 anh vay
vốn Ngân hàng, gia đình và người thân,
tách ra lập Công ty riêng với tên Công ty
TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng
Minh, gồm 7 thành viên, được hưởng
lương và chế độ bảo hiểm, do anh trực
tiếp làm giám đốc. Bước đầu, Công ty
mua 2 máy xúc, một máy lu, 2 ô tô tải và
nhiều trang thiết bị trong xây dựng, làm
đường như máy trộn bê tông, sàng, đầm
cóc… Hơn 10 năm qua, Công ty đã làm
hàng trăm công trình lớn nhỏ điển hình
như: Trường Phổ thông cơ sở phường
Hiến Nam, thành phố Hưng Yên với 12
tỷ đồng; trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hồng
Nam, trụ sở Ủy ban nhân dân xã Thụy
Lôi mỗi công trình trị giá 4,5 tỷ đồng;
đường bê tông thôn Lệ Chi, xã Thụy Lôi
dài 2000m, rộng 4m, dày 20cm, với tổng
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số tiền trên 6 tỷ đồng; công trình đường
giao thông phường Hiến Nam trị giá 5 tỷ
đồng; san lấp mặt bằng khu dân cư ở
thành phố Hưng Yên 12 tỷ đồng… Nhân
công làm theo thời vụ lúc cao nhất trên
70 người, lúc thấp nhất cũng trên 20
người, có việc làm quanh năm, lương
công nhân từ 5 đến 7 triệu
đồng/người/tháng; đóng thuế cho nhà
nước vài trăm triệu đồng một năm. Các
công trình do Công ty anh xây dựng đảm
bảo chất lượng tốt, thẩm mỹ đẹp, giá cả
cạnh tranh, luôn đúng và sớm hơn thời
hạn hợp đồng. Doanh thu đạt gần 40 tỷ
đồng, năm thấp cũng trên 20 tỷ đồng, trừ
các chi phí mỗi năm gia đình anh thu
trên dưới một tỷ đồng.
Hiện nay, Công ty anh đã ký nhiều
hợp đồng như: làm đường nông thôn ở
thôn Lệ Chi trị giá 3,5 tỷ đồng; xây dựng
Trường Mầm non ở thành phố Hưng Yên
trị giá 12 tỷ đồng, làm đường giao thông
thành phố Hưng Yên trị giá 2 tỷ đồng…
Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh còn là hội
viên tích cực tham gia các phong trào do
Hội Cựu chiến binh và địa phương tổ
chức. Hiện anh là Ủy viên Ban chấp hành
Hội Doanh nhân Trung ương, Hội Cựu
chiến binh Việt Nam; Phó chủ tịch Hội
Doanh nghiệp CCB tỉnh Hưng Yên; Chủ
tịch Hội doanh nghiệp Cựu chiến binh
huyện Tiên Lữ. Anh đã tích cực làm nhiều
việc thiện như ủng hộ xây dựng nông thôn
mới (làm đường bê tông nội đồng ở thôn
Thụy Lôi dài 470m, rộng 2,5m, dày 20cm,
với tổng số tiền là 460 triệu đồng); mỗi
năm vào dịp Tết, anh đều tặng trên 30
triệu đồng cho người nghèo, tặng 30 suất
quà cho người cao tuổi (mỗi suất trị giá
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700 nghìn đồng), tặng 5 chiếc xe đạp cho
học sinh nghèo vượt khó tại địa phương,
tặng 5 triệu đồng cho chương trình “Cặp
lá yêu thương”; ủng hộ xây 3 nhà cho
người có hoàn cảnh khó khăn (mỗi nhà trị
giá 10 đến 20 triệu đồng); các hoạt động
tình nghĩa như “Màu hoa đỏ”, thăm chiến
trường xưa… do Báo Cựu chiến binh Việt
Nam tổ chức, mỗi lần anh đều tặng từ 20
đến 30 triệu đồng… Gần 20 năm qua, anh
đã làm nhiều việc thiện, với tổng số tiền
lên đến hàng tỷ đồng. Anh tâm sự: Tôi
trưởng thành từ anh lính cụ Hồ, học Bác,
làm theo Bác, tôi thấy mình như “lớn lên”,
mỗi khi gặp khó khăn lời Bác lại vang lên
bên tai tôi “Các chú đã kinh qua một lịch
sử vẻ vang với truyền thống oanh liệt của
quân đội thì bất cứ đi đâu, làm gì đều phải
gương mẫu”, lời Bác dạy như hồi kèn ra
trận thôi thúc tôi phấn đấu, vậy là việc gì
tôi cũng hoàn thành. Nguyện vọng của tôi
là tiếp tục làm những công trình vừa và
nhỏ hợp với sức mình, nhưng điều quan
trọng là chữ tín quý hơn vàng.
Nghe những gì anh nói, tận mắt
nhìn thấy những gì anh làm, tôi thật tự
hào về anh và thầm nghĩ những người
như anh Nguyễn Ngọc Quang đã cống
hiến tuổi xuân cho đất nước ở những nơi
khó khăn nhất, nay trở về với đời thường
lại dốc sức, dốc lòng làm giàu cho quê
hương. Những việc làm của anh như
những bông hoa thơm trong vườn hoa
ngát hương nghìn việc tốt học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh. Hương thơm ấy sẽ không mất
đi mà đọng lại trong tâm trí mỗi người
lính cụ Hồ trên trận tuyến mới “Đi đâu
làm gì đều phải gương mẫu”./.
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TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG,
CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 VÀ CÁC DỊCH BỆNH MÙA HÈ
Thu An
Cộng tác viên Báo Hưng Yên
nước ta, vào thời điểm sang
xuân và đầu hè là khoảng thời
gian thời tiết diễn biến phức
tạp, tạo điều kiện thuận lợi cho thực vật,
nấm mốc, côn trùng và các loại vi sinh vật
gây bệnh phát triển, có bệnh lây lan thành
dịch. Các bệnh hay thường gặp là về đường
hô hấp, tim mạch, tiêu hóa… Đặc biệt, từ
đầu năm đến nay, thế giới nói chung, Việt
Nam nói riêng, dịch bệnh viêm đường hô
hấp cấp covid-19 đã xảy ra và đang diễn
biến hết sức phức tạp, có tốc độ lây lan
nhanh, tỷ lệ tử vong cao trong số người
mắc, trở thành “đại dịch toàn cầu” (Tính
đến ngày 30/6/2020, theo Tổ chức Y tế Thế
giới - WHO công bố, đã có 10.429.924
người nhiễm dịch bệnh, trong đó có
508.637 người tử vong. Ở Việt Nam, theo
thông tin của Bộ Y tế, đã có 355 người
nhiễm dịch bệnh, trong đó có 335 người đã
được điều trị khỏi bệnh, không có trường
hợp nào tử vong. Tại tỉnh Hưng Yên ghi
nhận 01 ca dương tính với Covid-19 do lây
nhiễm tại bệnh viện Bạch Mai).
Để chủ động phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 và dịch bệnh mùa hè, hàng loạt
các biện pháp được triển khai, nhiều quyết
sách được đưa ra để ngăn ngừa sự lây lan
của dịch bệnh trong cộng đồng. Tỉnh ủy,
Ủy ban nhân dân tỉnh và ngành Y tế đã ban
hành nhiều văn bản, quyết liệt chỉ đạo và
thường xuyên kiểm tra công tác phòng
chống Covid-19 và dịch bệnh mùa hè tại
các cấp, các ngành. Sở Y tế thực hiện chỉ
đạo của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh đã
phối hợp với các ngành chức năng triển
khai nhiều biện pháp tăng cường phòng,
chống dịch; phát hiện và khoanh vùng, dập
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dịch kịp thời, hạn chế thấp nhất trường hợp
tử vong. Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở
khám, chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ thuốc,
trang thiết bị hồi sức cấp cứu và phương
tiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu
và điều trị bệnh nhân; tổ chức tập huấn cho
cán bộ y tế về tiếp nhận, cách ly, điều trị,
cấp cứu bệnh nhân khi dịch bệnh xảy ra ở
địa phương (Ngành Y tế đã tổ chức được
132 lớp tập huấn về phòng chống dịch
Covid-19, với 9.976 lượt người tham dự,
trong đó có 3.159 lượt cán bộ y tế tuyến
tỉnh, 2.798 lượt cán bộ tuyến huyện, 2.190
lượt cán bộ tuyến xã, 709 lượt cán bộ tuyến
thôn và 1.191 lượt cán bộ ngoài ngành y tế
liên quan tham dự). Tăng cường các hoạt
động giám sát, kiểm tra y tế tại các cơ sở y
tế và cộng đồng, phát hiện sớm nhất trường
hợp nhiễm bệnh để điều trị kịp thời. Phân
tích dự báo xu hướng phát triển của dịch
bệnh ở từng ổ dịch để có biện pháp phòng,
chống thích hợp. Hệ thống y tế dự phòng
đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người
dân cách phòng, chống dịch bệnh, thường
xuyên thông tin tình hình dịch bệnh cũng
như các triệu chứng bệnh để người dân chủ
động đến các cơ sở y tế khám và điều trị.
Nhờ sự vào cuộc của các cấp ban,
ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và sự
chung tay, đồng lòng của người dân cả
nước nói chung và Hưng Yên nói riêng,
tính đến ngày 30/6/2020, Việt Nam bước
sang ngày thứ 75 liên tiếp không ghi nhận
thêm ca mắc Covid-19 mới nào trong cộng
đồng; số người mắc, số người nhập viện vì
các bệnh mùa hè từ đầu năm đến nay đều
giảm so với cùng kỳ năm 2019. Nhưng
không vì thế mà chúng ta chủ quan, mất
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cảnh giác bởi tình hình dịch bệnh vẫn đang
có chiều hướng diễn biến phức tạp, đòi hỏi
mỗi người dân, nhất là người cao tuổi và
những gia đình có người cao tuổi cần có
những kiến thức, kỹ năng cần thiết để chăm
sóc bản thân, tránh trở thành những ca
nhiễm mới tại cộng đồng (Theo thống kê
của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia
đình tỉnh Hưng Yên, tính đến tháng 2/2020,
tỉnh ta có 212.696 người trên 60 tuổi mà
phần lớn những người cao tuổi thường mắc
các bệnh mãn tính, điều đó đồng nghĩa với
việc chăm lo sức khỏe người cao tuổi, đặc
biệt trong mùa dịch Covid-19 là hết sức cần
thiết). Cùng với đó, với đặc điểm thời tiết
nắng, nóng của mùa hè là điều kiện thuận
lợi cho nhiều dịch bệnh phát triển, đặc biệt
ở trẻ em, do sức đề kháng kém, hệ miễn
dịch chưa hoàn thiện, nên vào mùa nắng
nóng có nguy cơ cao mắc một số bệnh
nguy hiểm như: bệnh đường hô hấp, chân
tay miệng, thủy đậu, sởi, tiêu chảy…
Để phòng, chống dịch Covid-19 và
dịch bệnh mùa hè, các cấp, các ngành
chức năng cần tăng cường các biện pháp
tuyên truyền, vận động nâng cao nhận
thức và ý thức phòng chống dịch bệnh của
tất cả mọi người. Đẩy mạnh truyền thông
giáo dục sức khỏe, tổ chức các chiến dịch
tuyên truyền vệ sinh cá nhân và vệ sinh
nơi sinh hoạt; thực hiện ba sạch: ăn uống
sạch, ở sạch và chơi đồ chơi sạch; thực
hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh ăn
uống, ăn chín uống chín và thực hiện tốt
các nội dung khuyến cáo của ngành y tế
đưa ra. Các địa phương, đơn vị, gia đình
cần làm tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi
trường nhân rộng mô hình các tổ vệ sinh
môi trường ở các thôn, xóm, đẩy mạnh
việc thu gom, xử lý rác thải, phát quang
bụi rậm, diệt muỗi, diệt bọ gậy, không để
cho muỗi và các tác nhân gây bệnh khác
có điều kiện phát triển, lây truyền dịch
bệnh. Ngành y tế phối hợp với các ngành
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chức năng và các địa phương chủ động
các biện pháp phòng chống dịch bệnh,
chuẩn bị đầy đủ thuốc men, các phương
tiện, vật tư sẵn sàng đối phó, ngăn chặn
nếu dịch bệnh xảy ra; phối hợp với ngành
giáo dục và đào tạo tổ chức tuyên truyền
sâu rộng tại trường học, đặc biệt tại các
nhà trẻ, trường mẫu giáo về các biện pháp
phòng chống dịch bệnh trong trường học.
Phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp
vi phạm, không hợp tác trong công tác
phòng, chống dịch bệnh. Ðồng thời, tổ
chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản
xuất, kinh doanh thực phẩm, nhất là các cơ
sở sản xuất thực phẩm ăn ngay, cơ sở cung
cấp suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, các cơ sở
kinh doanh nước giải khát, kem, bia, thức
ăn đường phố... để phòng ngừa một số
bệnh lây truyền qua thực phẩm.
Cùng với việc thực hiện nghiêm,
quyết liệt các giải pháp ứng phó, ngăn chặn
dịch thì ý thức, tinh thần trách nhiệm của
mỗi người dân vẫn là quan trọng nhất. Vì
vậy, ngoài sự nỗ lực của cán bộ y tế, của
các cấp ủy, chính quyền, người dân cần
phải nâng cao ý thức trong công tác phòng
bệnh, khi có biểu hiện bệnh cần đến ngay
các cơ sở y tế khám và điều trị. Trong ăn
uống cần bảo đảm ăn sạch, uống sạch, ở
sạch, ăn chín, uống sôi, thực hiện các quy
định về an toàn vệ sinh thực phẩm, kiên
quyết tẩy chay các loại rau quả, thực phẩm
ôi thiu, sản phẩm sử dụng hoá chất độc hại
để bảo quản, chế biến, sản phẩm không bảo
đảm an toàn, không rõ nguồn gốc… Như
vậy, với những kết quả bước đầu trong
công tác phòng, chống dịch Covid-19 và
các dịch bệnh mùa hè, cùng sự chung sức,
đồng lòng của cả hệ thống chính trị và
người dân, chúng ta tin tưởng rằng Việt
Nam nói chung, Hưng Yên nói riêng sẽ
chiến thắng hoàn toàn đại dịch Covid-19 và
các dịch bệnh mùa hè./.
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1. Hội nghị triển khai các văn
bản mới năm 2019, 2020 của Đảng liên
quan đến công tác dân vận khu vực
Đồng bằng sông Hồng
Ngày 03/6/2020, tại Trụ sở Tỉnh ủy
Hưng Yên, Ban Dân vận Trung ương tổ
chức Hội nghị triển khai các văn bản mới
năm 2019, 2020 của Đảng liên quan đến
công tác dân vận khu vực Đồng bằng
sông Hồng.
Tại hội nghị, Ban Dân vận Trung
ương đã triển khai các văn bản mới của
Đảng về công tác dân vận gồm: Chỉ thị
số 39-CT/TW, ngày 01/11/2019 của Ban
Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác người khuyết tật;
Thông báo số 158-TB/TW, ngày
02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục
thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, của
Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng
trong tình hình mới; Thông báo số 160TB/TW, ngày 15/01/2020 của Bộ Chính
trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính
trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị
- xã hội; Quy định số 213-QĐ/TW, ngày
02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách
nhiệm của đảng viên đang công tác
thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ
chức đảng và Nhân dân nơi cư trú. Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ
Văn Chiến quán triệt Kết luận số 65KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính
trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số
24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về
công tác dân tộc trong tình hình mới. Sau
quán triệt, triển khai, đại biểu các tỉnh,
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thành phố đã thảo luận, tham gia đóng
góp các ý kiến từ thực tiễn như: phát
triển đảng, đoàn trong các doanh nghiệp,
tổ chức tư nhân; các chính sách đối với
người nghèo, người khuyết tật; việc phát
triển các nhóm hội; sự tham gia của các
ngành trong hệ thống dân vận đối với
phát triển kinh tế - xã hội...
Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương
Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư
Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận
Trung ương nhấn mạnh việc ban hành các
văn bản mới của Đảng về công tác dân
vận có ý nghĩa quan trọng, tạo thuận lợi để
cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn
vị đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân
vận. Đồng thời, đồng chí Trưởng Ban Dân
vận Trung ương yêu cầu: các cấp ủy đảng,
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức chính trị - xã hội cần làm tốt công tác
tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các văn
bản mới của Đảng về công tác dân vận để
cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết, tham
gia thực hiện; chú trọng đổi mới phương
thức công tác làm dân vận ở các cấp; tăng
cường đối thoại, xử lý kịp thời những vấn
đề nhạy cảm; tiếp tục củng cố khối đại
đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống
chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng
cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng
với Nhân dân... Qua đó, thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống
chính trị trong sạch, vững mạnh./.
2. Ban chỉ đạo công tác tôn giáo
tỉnh thăm và tă ̣ng quà các chức sắ c
Phâ ̣t giáo
Ngày 07/5/2020, Ban chỉ đạo (BCĐ)
công tác tôn giáo tỉnh tổ chức thăm, tặng
quà các chức sắc Phật giáo nhân dịp Đại lễ
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Phật đản PL.2564 - DL.2020 tại các huyện
Kim Động, Văn Lâm, thị xã Mỹ Hào và
thành phố Hưng Yên.
Tại các điểm tới thăm, đồng chí
Phạm Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh
ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh, Trưởng BCĐ công tác tôn
giáo tỉnh gửi lời chúc tốt đẹp đến các
tăng, ni, phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản
PL.2564 - DL.2020; biểu dương những
đóng góp của các chức sắc Phật giáo trên
địa bàn tỉnh trong việc xây dựng khối đại
đoàn kết toàn dân; đặc biệt là những đóng
góp trong công tác hỗ trợ người dân bị
ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Đồng
thời, động viên các tăng, ni, phật tử tiếp
tục “sống tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành tốt
đường lối, chủ trương của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết
xây dựng quê hương Hưng Yên ngày
càng giàu đẹp.
Thay mặt các tăng, ni, phật tử, Hòa
thượng Thích Thanh Hiện, Ủy viên Hội
đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật
giáo Việt Nam (GHPGVN), Trưởng Ban
Trị sự GHPGVN tỉnh cảm ơn sự quan
tâm của BCĐ công tác tôn giáo tỉnh;
đồng thời khẳng định trong thời gian tới,
GHPGVN tỉnh sẽ tiếp tục phát huy
truyền thống đoàn kết, tương thân tương
ái của dân tộc, đoàn kết xây dựng Phật
giáo tỉnh nhà ngày càng vững mạnh, góp
phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.
3. Hưng Yên thu hút gần 500 sinh
viên tốt nghiệp đại học chính quy về
làm công chức tại xã, phường, thị trấn
Thực hiện Nghị quyết của Hội
đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện
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chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp
đại học chính quy về làm công chức tại
xã, phường, thị trấn, từ năm 2009 đến
nay, toàn tỉnh đã thu hút được 482 sinh
viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm
công chức tại các xã, phường, thị trấn.
Nhìn chung, số sinh viên được thu hút về
làm việc tại các xã, phường, thị trấn đều
có chuyên ngành đào tạo phù hợp với
chức danh được tuyển dụng. Sau khi
tuyển dụng và phân công nhiệm vụ, hầu
hết sinh viên đều yên tâm công tác, nhiệt
tình với công việc. Nhiều sinh viên sau
khi về làm công chức tại các xã, thị trấn
đã phấn đấu, rèn luyện được địa phương
quy hoạch vào các chức danh cán bộ
lãnh đạo./.
4. Ký cam kết phấn đấu xây dựng
các huyện đạt chuẩn nông thôn mới
năm 2020
Ngày 20/4/2020, Ủy ban nhân dân
(UBND) tỉnh tổ chức hội nghị ký cam kết
phấn đấu xây dựng các huyện đạt chuẩn
nông thôn mới năm 2020. Theo báo cáo
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, toàn tỉnh hiện có 6 huyện chưa được
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm:
Phù Cừ, Ân Thi, Kim Động, Yên Mỹ,
Khoái Châu, Tiên Lữ (Trong đó, huyện
Phù Cừ đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện
nông thôn mới, đã được tỉnh tiến hành
thẩm tra. Các huyện còn lại hoàn thành,
cơ bản hoàn thành từ 6 - 8 tiêu chí).
Thời gian tới, các huyện có kế
hoạch tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, hoàn
thành các tiêu chí còn thiếu, yếu; tiếp tục
đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây
dựng nông thôn mới; tăng cường vai trò
lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng,
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Tại hội nghị, 6 huyện và Ban chỉ
đạo các chương trình mục tiêu quốc gia
của tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh, Văn phòng Điều phối chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới tỉnh đã tiến hành ký cam kết
phấn đấu xây dựng các huyện đạt chuẩn
nông thôn mới năm 2020./.

đó, trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn
nuôi dưỡng là 240 đối tượng; người từ
16 tuổi đến 22 tuổi đang học phổ thông,
học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao
đẳng, đại học là 40 đối tượng; người đơn
thân nghèo đang nuôi con là 1.268 đối
tượng; người cao tuổi là 29,9 nghìn đối
tượng; người khuyết tật là 17.438 đối
tượng… Tổng số tiền chi trả lên đến trên
206 tỷ đồng/năm./.

5. 880 hộ người có công và hộ
nghèo được hỗ trợ xây nhà ở

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh giao ban công tác mặt trận

Ngày 11/5/2020, Ủy ban nhân dân
tỉnh ban hành Quyết định số 1161/QĐUBND về việc phê duyệt danh sách hộ
người có công và hộ nghèo trên địa bàn
tỉnh được hỗ trợ xây nhà ở năm 2019 2020 (đợt 2). Theo đó, có 880 hộ người
có công và hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà
(384 hộ người có công với cách mạng và
496 hộ nghèo), với tổng kinh phí hỗ trợ
là 70 tỷ 400 triệu đồng. Mức hỗ trợ 80
triệu đồng/hộ, bao gồm: Ngân sách tỉnh
hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà; ngân sách
huyện, xã hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà;
nguồn xã hội hóa 30 triệu đồng/nhà./.

Ngày 27/5/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc (MTTQ) Viê ̣t Nam tin
̉ h tổ chức hô ̣i
nghi ̣ giao ban đánh giá kế t quả thực hiê ̣n
nhiệm vụ công tác mặt trận từ đầu năm đế n
nay, triển khai nhiê ̣m vu ̣ tro ̣ng tâm thời
gian tới.

chính quyền địa phương; phát huy vai
trò, trách nhiệm chủ thể của người dân.

6. Gần 49 nghìn đối tượng được
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
Theo tin từ Sở Lao động, Thương
binh và Xã hội, thực hiện công tác bảo
trợ xã hội, tỉnh đã triển khai đầy đủ các
chính sách về bảo trợ xã hội, góp phần
tác động tích cực đến đời sống Nhân
dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế
trong xã hội như: người nghèo, người
khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Đến nay,
toàn tỉnh đã thực hiện trợ cấp xã hội
hàng tháng cho 48.952 đối tượng. Trong
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Hô ̣i nghi ̣ đã nghe lãnh đa ̣o Ủy ban
MTTQ Viê ̣t Nam các huyê ̣n, thi ̣ xa,̃ thành
phố báo cáo về tình hình thực hiê ̣n cuô ̣c
vâ ̣n đô ̣ng ủng hô ̣ cho người nghèo bi ̣ ảnh
hưởng bởi dịch Covid-19; viê ̣c thực hiê ̣n
hỗ trợ người có công với cách ma ̣ng và hô ̣
nghèo về nhà ở… Kết quả, từ ngày
19/3/2020 đến ngày 10/5/2020, MTTQ các
cấp trong tỉnh đã tiếp nhận trên 20 tỷ đồng
và nhiều trang, thiết bị, nhu yếu phẩm, với
tổng trị giá trên 30 tỷ đồng phục vụ công
tác phòng, chống dịch Covid-19. Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với UBND
tỉnh phát động toàn dân ủng hộ gạo hỗ trợ
hộ nghèo phòng, chống dịch Covid-19 (Sau
gầ n 01 tháng vận động, tin
́ h từ ngày
10/4/2020, đã có trên 7,5 nghìn hộ nghèo
trong tỉnh tỉnh được ủng hộ, bình quân
30kg gạo/hộ). Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh phố i hợp với UBND tỉnh tiếp tục vận
động xã hội hóa, tạo nguồn kinh phí hỗ trợ
xây dựng nhà ở cho người có công và hộ
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nghèo; phối hợp thẩm định, đề nghị hỗ trợ
(đợt 2) với 880 căn nhà, tổng giá trị hỗ trợ
70,4 tỷ đồng…
Thời gian tới, đồng chí Trưởng
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tich
̣ Ủy ban
MTTQ Viê ̣t Nam tỉnh yêu cầu: Tổ chức
tốt việc lấy ý kiến MTTQ các cấ p tham
gia góp ý vào dự thảo văn kiê ̣n đa ̣i hô ̣i
đảng bộ các cấp, đẩ y ma ̣nh công tác
tuyên truyền về đa ̣i hô ̣i đảng bộ các cấ p;
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
viê ̣c thực hiện các chính sách an sinh xã
hội, nhất là các chiń h sách dành cho
phòng, chống dịch Covid-19; tham mưu
với Ban Thường vụ Tin̉ h ủy tổ chức lễ
kỷ niệm 90 năm Ngày thành lâ ̣p Mă ̣t trâ ̣n
Dân tô ̣c thố ng nhấ t Việt Nam - Ngày
truyề n thống MTTQ Việt Nam
(18/11/1930 - 18/11/2020)./.
8. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ
chức nhiều hoạt động trong “Tháng
công nhân” năm 2020
Trong thời gian từ ngày 01/5/2020
đến ngày 31/5/2020, với chủ đề: “Năng
suất cao - An toàn lao động - Thu nhập
tốt”, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh
triển khai đồng thời “Tháng công nhân”
và “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh
lao động” năm 2020.
Đây là các hoạt động nhằm nâng
cao nhận thức, niềm tự hào về truyền
thống vẻ vang của giai cấp công nhân và
tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát
triển kinh tế - xã hội của doanh nghiệp,
địa phương và đất nước bằng những hoạt
động thiết thực như: Tổ chức chăm lo
đời sống vật chất, tinh thần cho công
nhân lao động; tổ chức các hoạt động
tuyên truyền, giáo dục cho công nhân,
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viên chức, người lao động; tổ chức đối
thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng,
kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc của đoàn viên, người lao
động, tư vấn chính sách, pháp luật cho
đoàn viên, người lao động và ký kết
Thỏa ước lao động tập thể để người lao
động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi
tốt hơn” như tiền lương, tiền thưởng, bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất
nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, đảm
bảo điều kiện làm việc, cải thiện bữa ăn
ca; xây dựng, sửa chữa nhà “Mái ấm
công đoàn” cho đoàn viên công đoàn,
người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ốm
đau, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19,
chăm sóc sức khỏe và các hoạt động nâng
cao đời sống tinh thần cho đoàn viên,
người lao động./.
9. Gặp mặt Thanh niên tiên tiến
làm theo lời Bác tỉnh Hưng Yên giai
đoạn 2018 - 2020
Ngày 18/5/2020, Ban Thường vụ
Tỉnh đoàn tổ chức chương trình gặp mặt
Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh
Hưng Yên giai đoạn 2018 - 2020 nhân kỷ
niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí
Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng
ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động
cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí
Minh; những tình cảm của Bác Hồ với
Nhân dân Hưng Yên, đặc biệt là lời dạy
của Bác với thế hệ trẻ. Khắc ghi lời dạy
của Bác, phát huy vai trò xung kích, tình
nguyện, những năm qua, tuổi trẻ toàn
tỉnh đã có nhiều đóng góp tích cực vào
thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế
- xã hội của địa phương, nổi bật là phong
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trào thi đua thực hiện Cuộc vận động
“Tuổi trẻ Hưng Yên học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh”. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm
gương tiêu biểu trong việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh như: em Nguyễn Thanh
Lâm, học sinh lớp 12 Toán 1, Trường
Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên
đạt giải nhì học sinh giỏi Quốc gia môn
Toán năm học 2018 - 2019; đồng chí
Nguyễn Văn Tỉnh, Bí thư Đoàn xã, Chủ
tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam
xã Dạ Trạch tích cực xã hội hóa xây
dựng công trình thanh niên cho địa
phương, tham gia hiến máu 26 lần;
Nguyễn Văn Tuân, Công ty May Hưng
Yên có 12 sáng kiến, giải pháp có phạm
vi ảnh hưởng cấp ngành được các cấp
công nhận, là đảng viên trẻ tiêu biểu
được tuyên dương năm 2020./.
10. Hội Cựu chiến binh tỉnh giao ban
công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020
Ngày 25/5/2020, tại Huyện ủy Văn
Lâm, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã
tổ chức hội nghị giao ban công tác thi
đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm
vụ 6 tháng cuối năm 2020.
6 tháng đầu năm, các cấp Hội trong
tỉnh đã kết nạp 1.025 hội viên mới, đạt
94,2% CCB vào Hội. Toàn Hội, có 567
tổ CCB tự quản an ninh trật tự, phòng
chống tội phạm tệ nạn xã hội, 149 tổ tự
quản giữ gìn an toàn giao thông; phối
hợp xây dựng 180 tổ vệ sinh môi trường,
675 tổ hòa giải. Công tác phòng, chống
dịch Covid-19, có 172 hội viên trực tiếp
tham gia Ban chỉ đạo phòng, chống dịch
các cấp, 2.675 CCB tham gia tại 1.454
tổ, chốt kiểm dịch; cán bộ, hội viên toàn
tỉnh đã ủng hộ 2.440.786.000 đồng về
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Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,
các huyện, thị xã, thành phố và Ban chỉ
đạo phòng chống dịch các cấp (tính đến
ngày 04/5/2020).
Thời gian tới, đồng chí Phạm Thị
Tuyến, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,
Chủ tich
̣ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
yêu cầu: Định hướng công tác tư tưởng
cho cán bộ, hội viên, cương quyết đấu
tranh phản bác các luận điệu sai trái của
các thế lực thù địch, đóng góp ý kiến
xây dựng các báo cáo trình tại Đại hội
Đảng bộ các cấp. Các mô hình tổ tự
quản CCB, các phong trào phải hiệu quả
thiết thực./.
11. Hội Chữ thập đỏ tỉnh khai
trương mô hình “Chợ nhân đạo” 2020
Ngày 05/5/2020, tại xã Bãi Sậy,
huyện Ân Thi, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hưng
Yên đã khai trương mô hình “Chợ nhân
đạo” năm 2020. Tham gia “Chợ nhân
đạo” có 250 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ
có hoàn cảnh khó khăn… được tặng phiếu
đổi hàng nhu yếu phẩm, mỗi phiếu trị giá
100 nghìn đồng từ nguồn kinh phí của
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập
đỏ tỉnh. Ngoài ra, 25 hộ gia đình có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn được Bưu điện
tỉnh tặng quà, mỗi suất trị giá 100 nghìn
đồng. Tổng trị giá phiếu mua hàng, quà
nhu yếu phẩm trên 30 triệu đồng. Đồng
hành cùng Hội Chữ thập đỏ các cấp, Bưu
điện tỉnh Hưng Yên, Công ty Hoa Lan,
Siêu thị Lan Chi… cũng mở các gian hàng
bán trợ giá cho bà con bị ảnh hưởng bởi
dịch Covid-19.
Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ các
huyện, thị xã, thành phố sẽ triển khai mô
hình “Chợ nhân đạo” để hỗ trợ người
nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn
chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19./.
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VĂN HÓA – VĂN NGHỆ
NHỮNG MẨU CHUYỆN XƯA VÀ NAY VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN
BỐN MẪU NGƯỜI QUẢN LÝ

N

gười ta đã phân loại có
tính điển hình về bốn
mẫu người quản lý:

1. Người quan liêu: đặc trưng
trong cách điều hành của mẫu
người này là làm theo đúng các
quy định cấp trên đề ra; họ thiếu
độc lập, sáng tạo, cứ làm theo
cách có sẵn một cách máy móc,
kể cả khi nhận ra là không hợp lý
cũng vẫn "đành như vậy".
2. Người năng động: hướng tới
mục tiêu và kết quả để làm việc,
họ không theo đường mòn và luôn
tự đặt câu hỏi: làm thế nào nhanh
nhất, tốt nhất, hiệu quả nhất? Nói
chung, họ không hài lòng với
những kinh nghiệm sẵn có, không
thỏa mãn với vinh quang quá khứ.

nhân, luôn dựa vào “quyền của
mình phải quyết". Họ cho mình là
người hiểu hơn cả, biết tất cả. Ai
góp ý kiến hoặc phê phán công
việc của họ thì bị ghét bỏ, cho là
"muốn đi dạy khôn".
4. Người dân chủ: biết lắng
nghe và dựa vào tập thể, họ luôn
gợi mở và cộng tác với đồng
nghiệp. Họ có khả năng cuốn hút
nhiều người cùng làm việc, cùng
phấn đấu và cùng hưởng lợi ích
chính đáng của thành quả do tập
thể mang lại.
Đó là bốn mẫu điển hình mà
người cán bộ dân vận cần suy nghĩ
để có cách cư xử hợp lý khi tiếp
cận và cũng rút ra điều bổ ích về
công tác dân vận của bản thân.

3. Người độc đoán: luôn
quyết định theo ý muốn cá nhân,
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