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KẾ HOẠCH
Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
--Ngày 08/10/2019, Ban Thường vụ
phố và đảng bộ khối trực thuộc Tỉnh ủy,
Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 185phấn đấu: Dưới 40 tuổi từ 10% trở lên; từ
KH/TU về việc tổ chức đại hội đảng bộ
40 đến 50 tuổi khoảng 40% đến 50%; còn
các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
lại trên 50 tuổi (cấp ủy viên là lãnh đạo
thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bản tin
doanh nghiệp ngoài Nhà nước thì vận
Dân vận Hưng Yên trích đăng nội dung
dụng độ tuổi với từng trường hợp cụ thể).
cơ bản Kế hoạch của Ban Thường vụ
+ Cấp ủy xã, phường, thị trấn:
Tỉnh ủy như sau:
Phấn đấu đến 35 tuổi khoảng 10%
(Tiếp theo Bản tin Dân vận Hưng
đến 15%; từ 36 đến 50 tuổi khoảng 40%
Yên số 52 đến hết)
đến 50%; còn lại trên 50 tuổi.
4- Cơ cấu, số lượng cấp ủy viên,
- Vào đầu nhiệm kỳ, nơi nào chưa
ủy viên thường vụ và phó bí thư cấp
chuẩn bị đủ số lượng, cơ cấu thì phải
ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị nhân
4.1- Cơ cấu cấp ủy
sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ sung,
…
thay thế trong nhiệm kỳ bảo đảm đủ cơ
- Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ
cấu, tỷ lệ theo đúng quy định.
từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban
4.2- Số lượng cấp ủy viên, ủy viên
thường vụ cấp ủy cấp huyện trở lên (trừ
thường vụ và phó bí thư cấp ủy các cấp
Đảng bộ Quân sự, Đảng bộ Công an
nhiệm kỳ 2020 - 2025
tỉnh); tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi đối với
Thực hiện chủ trương giảm khoảng
cấp ủy tỉnh, cấp ủy huyện từ 10% trở lên;
5% số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp
khuyến khích tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ
huyện so với số lượng được cấp có thẩm
cao hơn trong cấp ủy khi có điều kiện.
quyền xác định và được đại hội các cấp
Cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu
biểu quyết ở nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cụ thể:
phải chủ động và có trách nhiệm lãnh
(1) Đảng bộ tỉnh
đạo, chỉ đạo việc rà soát, đánh giá để đào
- Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành:
tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ nữ,
Không quá 51 đồng chí.
cán bộ trẻ vào các chức danh có cơ cấu
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Dự kiến
tham gia cấp uỷ khoá mới; đồng thời, có
có 15 đồng chí, cơ cấu dự kiến: Đồng chí
giải pháp hiệu quả chuẩn bị nguồn cán bộ
Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Bí thư
cả trước mắt và lâu dài.
Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực Hội
- Cấp ủy các cấp đổi mới không
đồng nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Thường
dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên so với đầu
trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ nhiệm Ủy
nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thực hiện cơ cấu
ban Kiểm tra Tỉnh ủy và trưởng các ban
ba độ tuổi trong cấp ủy, ban thường vụ
đảng tỉnh, gồm: Ban Tổ chức, Ban Tuyên
cấp ủy và phấn đấu ba độ tuổi trong
giáo, Ban Dân vận (đồng thời là Chủ tịch
thường trực cấp ủy. Cụ thể:
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh),
+ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ban
Ban Nội chính; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ
chấp hành đảng bộ các huyện, thị xã, thành
huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an
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tỉnh; Bí thư Thành ủy Hưng Yên; Bí thư
Thị ủy Mỹ Hào; cấp trưởng một cơ quan,
đơn vị của tỉnh cần tập trung sự lãnh đạo
của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
- Phó Bí thư Tỉnh ủy: Không quá 02
đồng chí.
(2) Đảng bộ cấp huyện
- Số lượng cấp ủy viên:
+ Đảng bộ Thành phố Hưng Yên và
các huyện: Kim Động, Yên Mỹ, Khoái
Châu, Ân Thi: Số lượng từ 29 đến 37
đồng chí.
+ Đảng bộ Thị xã Mỹ Hào và các
huyện Tiên Lữ, Phù Cừ, Văn Giang, Văn
Lâm: Số lượng từ 27 đến 33 đồng chí.
+ Đảng bộ Khối Cơ quan - doanh
nghiệp tỉnh bầu từ 23 đến 27 đồng chí.
- Ủy viên ban thường vụ:
+ Các huyện, thị ủy, thành ủy: Từ
09 đến 11 đồng chí. Cơ cấu: Bí thư, các
phó bí thư; 01 phó chủ tịch Hội đồng
nhân dân, 01 phó chủ tịch Ủy ban nhân
dân; chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và
trưởng các ban Đảng; chỉ huy trưởng ban
chỉ huy quân sự, trưởng công an huyện,
thị xã, thành phố.
+ Đảng ủy Khối Cơ quan - doanh
nghiệp tỉnh có từ 05 đến 07 đồng chí. Cơ
cấu: Bí thư, phó bí thư; chủ nhiệm ủy
ban kiểm tra; trưởng ban tổ chức và
trưởng ban tuyên giáo đảng ủy.
- Phó bí thư:
+ Huyện ủy, thị ủy, thành ủy: Không
quá 02 đồng chí (Riêng đối với nơi thực
hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là
chủ tịch Ủy ban nhân dân, vẫn cơ cấu
không quá 02 phó bí thư, phân công 01
phó bí thư làm thường trực cấp ủy, 01 phó
bí thư làm chủ tịch Hội đồng nhân dân).
+ Đảng ủy Khối Cơ quan - doanh
nghiệp tỉnh: Không quá 02 đồng chí.
Lưu ý: Riêng Đảng bộ Quân sự
tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh, thực hiện
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theo quy định riêng của Bộ Chính trị và
các hướng dẫn của ngành dọc cấp trên.
(3) Đảng bộ xã, phường, thị trấn
- Số lượng cấp ủy viên: Không quá
15 đồng chí (những nơi có từ 09 cấp ủy
viên trở lên được bầu ban thường vụ).
- Ủy viên ban thường vụ:
+ Nơi có 05 đồng chí; cơ cấu: Bí thư,
các phó bí thư, phó chủ tịch Hội đồng nhân
dân (kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra),
chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.
+ Nơi có 03 đồng chí; định hướng
cơ cấu: Bí thư, phó bí thư, thường trực
đảng ủy.
- Phó bí thư: Từ 01 đến 02 đồng chí
(Riêng với nơi thực hiện chủ trương bí
thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban
nhân dân, vẫn cơ cấu không quá 02 phó
bí thư, phân công 01 phó bí thư làm
thường trực cấp ủy, 01 phó bí thư làm
chủ tịch Hội đồng nhân dân).
(4) Đối với các tổ chức cơ sở đảng
trong cơ quan hành chính, cơ quan đảng,
đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập
Thực hiện thống nhất chủ trương
thủ trưởng hoặc một đồng chí lãnh đạo
cơ quan, đơn vị trực tiếp làm bí thư cấp
ủy (nếu đồng chí thủ trưởng đơn vị
không đủ điều kiện). Với doanh nghiệp
nhà nước, đồng chí chủ tịch hội đồng
quản trị hoặc tổng giám đốc (giám đốc)
đồng thời là bí thư cấp ủy. Đối với loại
hình doanh nghiệp khác, cấp ủy và lãnh
đạo cấp trên của doanh nghiệp cần lựa
chọn những đảng viên có đủ phẩm chất,
năng lực và điều kiện để tham gia cấp
uỷ; nếu chủ doanh nghiệp tư nhân là
đảng viên nên cơ cấu tham gia cấp ủy.
(5) Những đảng bộ cơ sở thuộc
loại hình khác
Số lượng cấp ủy viên cơ bản thực
hiện như ở nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cơ cấu
cấp ủy giao ban thường vụ cấp trên trực
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tiếp căn cứ vào quy định chung và tình
hình, đặc điểm cụ thể của địa phương, đơn
vị để hướng dẫn cho phù hợp.
5- Quy trình nhân sự đại hội
Đảng bộ tỉnh
Thực hiện theo Chỉ thị số 35CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị
và các hướng dẫn của Ban Tổ chức
Trung ương.
6- Quy trình nhân sự cấp uỷ cấp huyện
Ban thường vụ cấp ủy lãnh đạo xây
dựng Đề án nhân sự; xây dựng kế hoạch
triển khai việc giới thiệu nhân sự đại hội,
đồng thời xây dựng tờ trình về công tác
nhân sự trình đại hội nhiệm kỳ 2020 2025, trình ban thường vụ, ban chấp hành
xem xét trước khi trình đại hội đảng bộ.
6.1- Đối với các đồng chí tái cử
cấp ủy
(1) Bước 1: Tổ chức hội nghị ban
thường vụ cấp ủy (lần 1)
Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện,
cơ cấu, số lượng được Ban Thường vụ
Tỉnh ủy quy định và phương hướng công
tác nhân sự được cấp ủy thông qua; trên
cơ sở danh sách các đồng chí cấp ủy
đương nhiệm, ban thường vụ chỉ đạo rà
soát, đánh giá từng trường hợp và xem
xét, thông qua danh sách cấp ủy viên, ủy
viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư
cấp ủy đương nhiệm để lấy ý kiến giới
thiệu ở hội nghị cán bộ chủ chốt.
(2) Bước 2: Tổ chức hội nghị cán
bộ chủ chốt
Lấy ý kiến giới thiệu (bằng phiếu
kín) theo danh sách nhân sự tái cử đã được
ban thường vụ xem xét, thông qua ở Bước
1 (hội nghị được tiến hành khi có ít nhất
2/3 số đại biểu được triệu tập có mặt).
- Thành phần:
+ Huyện ủy, thị ủy, thành ủy gồm:
Các đồng chí trong ban chấp hành đảng
bộ, chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân
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dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện; trưởng
các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; bí
thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; chủ
tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân xã, phường, thị trấn.
+ Ở Đảng ủy Khối Cơ quan - doanh
nghiệp tỉnh gồm: Các đồng chí trong ban
chấp hành đảng bộ; trưởng, phó các ban
và tương đương; bí thư, phó bí thư các
đảng bộ, chi bộ trực thuộc và trưởng các
đoàn thể của đảng ủy.
(3) Bước 3: Tổ chức hội nghị ban
chấp hành đảng bộ (lần 1)
Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân
sự ở Bước 2, ban chấp hành đảng bộ cấp
huyện tiến hành thảo luận và giới thiệu
nhân sự (bằng phiếu kín).
(4) Bước 4: Tổ chức hội nghị ban
thường vụ (lần 2)
Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân
sự ở Bước 3 và kết quả khảo sát nhân sự
(nếu có); ban thường vụ xem xét, bỏ
phiếu thông qua danh sách nhân sự tái cử
cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 để trình hội
nghị ban chấp hành đảng bộ (lần 2).
Về nội dung khảo sát nhân sự: Ban
thường vụ và tiểu ban nhân sự nếu xét
thấy cần thiết thì tiến hành khảo sát,
đánh giá về phẩm chất đạo đức, lối sống
và uy tín; năng lực, thành tích và sản
phẩm công tác nổi trội đối với nhân sự
(đã được giới thiệu ở Bước 3) tại nơi
công tác, cơ quan liên quan và cấp ủy cơ
sở nơi cư trú.
(5) Bước 5: Tổ chức hội nghị ban
chấp hành đảng bộ (lần 2).
- Trình tự thực hiện:
+ Phân tích kết quả lấy phiếu ở các
hội nghị.
+ Xác minh, kết luận những vấn đề
mới nảy sinh (nếu có).
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+ Tập thể ban chấp hành đảng bộ
thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân
sự (bằng phiếu kín).
Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn:
Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải
đạt tỷ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số
đại biểu được triệu tập ở các bước
(riêng Bước 2 tính trên số đại biểu có
mặt); kết quả kiểm phiếu được công bố
tại các hội nghị.
6.2- Đối với nhân sự lần đầu tham
gia cấp ủy
(1) Bước 1: Tổ chức hội nghị ban
thường vụ (lần 1)
Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ
cấu, số lượng được Ban Thường vụ Tỉnh
ủy quy định và phương hướng công tác
nhân sự được cấp ủy thông qua; trên cơ sở
danh sách quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ
2020 - 2025, các chức danh lãnh đạo cơ
quan nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 và
tổ chức chính trị - xã hội (theo nhiệm kỳ
của từng tổ chức); ban thường vụ tiến
hành rà soát, đánh giá từng trường hợp và
xem xét, thông qua danh sách dự kiến
những nhân sự trong quy hoạch để lấy ý
kiến giới thiệu ở hội nghị cán bộ chủ chốt.
(2) Bước 2: Tổ chức hội nghị cán
bộ chủ chốt
Lấy ý kiến giới thiệu (bằng phiếu
kín) theo danh sách nhân sự đã được hội
nghị ban thường vụ cấp ủy xem xét,
thông qua ở Bước 1 (hội nghị được tiến
hành khi có ít nhất 2/3 số người được
triệu tập có mặt).
Thành phần: Như ở Hội nghị giới
thiệu nhân sự đối với những đồng chí
tham gia tái cử.
Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn:
- Mỗi thành viên được giới thiệu
không quá cơ cấu, số lượng chức danh
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theo quy định1 và xem xét, lựa chọn, giới
thiệu nhân sự trong danh sách đã được
hội nghị ban thường vụ thông qua ở
Bước 1 hoặc có thể giới thiệu nhân sự
khác nhưng phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn,
điều kiện theo quy định.
- Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu
phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 30% tổng
số đại biểu có mặt trở lên và lấy từ trên
xuống cho đủ số lượng theo quy định
(tính cả số dư từ 10 - 15% so với tổng số
cấp uỷ viên được phân bổ). Trường hợp
cuối danh sách giới thiệu có nhiều người
có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa
tất cả các đồng chí được giới thiệu vào
danh sách để giới thiệu ở bước sau.
(3) Bước 3: Tổ chức hội nghị ban
chấp hành đảng bộ (lần 1)
Căn cứ vào cơ cấu, số lượng, tiêu
chuẩn, điều kiện được Ban Thường vụ
Tỉnh ủy phân bổ và phương hướng công
tác nhân sự được cấp ủy thông qua; trên cơ
sở kết quả giới thiệu nhân sự ở Bước 2,
ban chấp hành đảng bộ tiến hành thảo luận
và giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín).
Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn:
- Mỗi thành viên được giới thiệu
không quá cơ cấu, số lượng chức danh
theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới
thiệu nhân sự trong danh sách đã được
hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu ở
Bước 2 hoặc có thể giới thiệu nhân sự

Ví dụ: Tổng số cấp ủy viên được phân bổ
theo quy định là 33 người; số tái cử đủ tiêu chuẩn,
điều kiện được thông qua là 20 người; số lượng được
giới thiệu còn lại không quá 18 người (tính theo số dư
từ 10-15%); đối với số lượng ủy viên ban thường vụ
cấp ủy cũng tính tương tự như vậy. Riêng đối với các
chức danh lãnh đạo cấp ủy, cơ quan nhà nước và các
tổ chức chính trị - xã hội thì giới thiệu 01 người cho
01 chức danh.
1
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khác nhưng phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn,
điều kiện theo quy định.
- Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn
phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng
số đại biểu có mặt và lấy từ trên xuống
cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số
dư từ 10 - 15% so với tổng số cấp ủy
viên được phân bổ). Trường hợp cuối
danh sách giới thiệu có nhiều người có số
phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa tất cả
các đồng chí được giới thiệu vào danh
sách để giới thiệu ở bước sau.
(4) Bước 4: Tiến hành khảo sát
nhân sự và tổ chức hội nghị ban thường
vụ (lần 2).
Ban thường vụ và tiểu ban nhân sự
tiến hành khảo sát, đánh giá về phẩm
chất đạo đức, lối sống và uy tín; năng
lực, thành tích và sản phẩm công tác nổi
trội đối với nhân sự được giới thiệu ở
Bước 3 tại nơi công tác, cơ quan liên
quan và cấp ủy cơ sở nơi cư trú (căn cứ
vào tình hình thực tế tại địa phương, cơ
quan, đơn vị, ban thường vụ và tiểu ban
nhân sự xác định nhân sự và phương
pháp tiến hành khảo sát cụ thể).
Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân
sự ở Bước 3 và kết quả khảo sát nhân
sự (nếu có), ban thường vụ xem xét, bỏ
phiếu thông qua danh sách nhân sự
tham gia cấp ủy khoá mới để lấy ý kiến
giới thiệu ở hội nghị ban chấp hành
đảng bộ (lần 2).
Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn:
- Mỗi thành viên được giới thiệu
không quá cơ cấu, số lượng chức danh
theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới
thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội
nghị ban chấp hành giới thiệu ở Bước 3.
- Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn
phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng
số đại biểu được triệu tập và lấy từ trên
xuống cho đủ số lượng theo quy định
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(tính cả số dư từ 10 - 15% so với tổng số
cấp uỷ viên được phân bổ). Trường hợp
cuối danh sách giới thiệu có nhiều người
có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa
tất cả các đồng chí được giới thiệu vào
danh sách để giới thiệu ở bước sau.
(5) Bước 5: Tổ chức hội nghị ban
chấp hành đảng bộ (lần 2)
- Trình tự thực hiện:
+ Phân tích kết quả lấy phiếu ở các
hội nghị.
+ Xác minh, kết luận những vấn đề
mới nảy sinh (nếu có).
+ Tập thể ban chấp hành đảng bộ
thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu
quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín).
Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn:
- Mỗi thành viên được giới thiệu
không quá cơ cấu, số lượng chức danh
theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới
thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội
nghị ban thường vụ thông qua ở Bước 4.
- Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu
phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng
số đại biểu được triệu tập và lấy từ trên
xuống cho đủ số lượng theo quy định
(tính cả số dư từ 10 - 15% so với tổng số
cấp uỷ viên được phân bổ). Trường hợp
có hai người trở lên cùng có số phiếu giới
thiệu bằng nhau thì lựa chọn nhân sự do
người đứng đầu cấp uỷ giới thiệu (kết quả
kiểm phiếu được công bố tại hội nghị).
6.3- Danh mục hồ sơ nhân sự
(thống nhất khổ giấy A4 và sắp xếp theo
thứ tự sau):
1- Tờ trình.
2- Bảng tổng hợp kết quả kiểm phiếu
(kèm theo Biên bản kiểm phiếu ở các bước).
3- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu
2C/TCTW) do cá nhân tự khai và cơ
quan trực tiếp quản lý cán bộ xác nhận;
có dán ảnh màu khổ 4 x 6, chụp trong
thời gian không quá 6 tháng.
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4- Bản kiểm điểm 3 năm công tác
gần nhất, có nhận xét, đánh giá của chi
bộ và xác nhận của đảng uỷ cơ quan nơi
cán bộ công tác.
5- Nhận xét, đánh giá của ban cán
sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ
quan, đơn vị hoặc của ban thường vụ
huyện, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực
thuộc Tỉnh ủy về: (1) Phẩm chất đạo đức,
lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết
nội bộ; (2) Năng lực công tác và kết quả
thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong 3
năm gần nhất; (3) Việc thực hiện Nghị
quyết Trung ương 4 khoá XI, XII về xây
dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy chế nêu
gương; (4) Uy tín và triển vọng phát triển.
6- Nhận xét của chi uỷ nơi cư trú
đối với bản thân và gia đình cán bộ.
7- Kết luận của cấp có thẩm quyền
về tiêu chuẩn chính trị theo Quy định số
126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ
Chính trị khoá XII.
8- Bản kê khai tài sản thu nhập theo
mẫu ban hành kèm theo Thông tư số
08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của
Thanh tra Chính phủ (ký xác nhận và ghi
rõ họ tên vào từng trang).
9- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ
về trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp
vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ... (có
chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).
10- Bản sao giấy khai sinh (hợp lệ);
trường hợp giấy khai sinh không bảo đảm
theo quy định thì gửi bản sao lý lịch đảng
viên gốc (lý lịch khi vào Đảng) có xác
nhận của cấp uỷ có thẩm quyền.
11- Giấy chứng nhận sức khỏe
(trong thời hạn 6 tháng) của Trung tâm
Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh
(cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy
quản lý); Trung tâm y tế cấp huyện (cán
bộ thuộc huyện, thị ủy, thành ủy quản lý).
Lưu ý: Ban thường vụ cấp huyện cụ
thể hóa quy trình nhân sự đối với các chi,
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đảng bộ trực thuộc và chịu trách nhiệm
chính trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong
việc nhận xét, đánh giá, đề xuất, giới
thiệu, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối
với nhân sự được giới thiệu và một số nội
dung liên quan khác theo quy định.
Cơ quan có thẩm quyền xem xét,
kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với
nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy
theo Quy định số 126-QĐ/TW ngày
28/02/2018 của Bộ Chính trị. Đại hội
đảng bộ các cấp thực hiện thẩm tra tư
cách đại biểu theo quy định. Cấp ủy cấp
trên trực tiếp chỉ đạo thẩm tra, xác minh,
kết luận trước khi tiến hành đại hội đối
với những nơi có vấn đề phức tạp, nhất là
mất đoàn kết nội bộ hoặc có đơn, thư
khiếu nại, tố cáo.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công
công tác mới hoặc giới thiệu ứng cử ở
địa phương, cơ quan, đơn vị khác đối với
các đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện và
cấp trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể
tỉnh đã giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên
tiếp (8 năm trở lên) tại một địa phương,
cơ quan, đơn vị nếu còn đủ tiêu chuẩn,
điều kiện tham gia cấp uỷ khoá mới theo
quy định.
7- Thực hiện bầu cử trong đại hội
7.1- Việc bầu cử cấp ủy, ban
thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy, Ủy
ban kiểm tra và chủ nhiệm Ủy ban kiểm
tra các cấp thực hiện theo Quy chế bầu
cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung
ương ban hành.
7.2- Thực hiện việc thí điểm bầu bí
thư cấp ủy tại đại hội ở những nơi cấp ủy
đoàn kết, thống nhất cao; nhân sự dự
kiến giới thiệu là người tiêu biểu, hội tụ
đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có khả
năng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ và
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
7.3- Thực hiện đại hội lấy phiếu
giới thiệu bí thư cấp ủy trong số các đồng
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chí vừa trúng cử vào ban chấp hành đảng
bộ khoá mới, trừ những nơi trực tiếp bầu
bí thư. Kết quả giới thiệu của đại hội để
cấp ủy khoá mới tham khảo khi bầu bí
thư cấp ủy. Trường hợp giới thiệu của
đại hội khác với phương án nhân sự được
duyệt thì báo cáo cấp ủy cấp trên cho ý
kiến chỉ đạo trước khi bầu.
IV- CƠ CẤU, SỐ LƯỢNG ĐẠI
BIỂU VÀ VIỆC BẦU ĐẠI BIỂU DỰ
ĐẠI HỘI CẤP TRÊN
1- Việc xác định cơ cấu, số lượng
đại biểu đại hội đảng bộ các cấp thực hiện
theo hướng: Giữ nguyên số lượng đại
biểu ở khối địa phương như một số nhiệm
kỳ gần đây; đồng thời, đổi mới cách phân
bổ để bảo đảm hợp lý thành phần, cơ cấu,
giới tính, trong đó tăng số lượng đại biểu
ở các ngành, lĩnh vực quan trọng để có từ
01 đến 02 đại biểu (không tính đại biểu
đương nhiên) để nâng cao chất lượng thảo
luận, phản biện, đóng góp ý kiến khi
quyết định những chủ trương, chính sách
lớn của Trung ương, của tỉnh và địa
phương, đơn vị.
Căn cứ nguyên tắc này, cấp ủy triệu
tập đại hội quyết định phân bổ đại biểu
dự đại hội với số lượng cụ thể như sau:
- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần
thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 có từ 300
đến 350 đại biểu.
- Cấp huyện:
+ Huyện Khoái Châu, Thành phố
Hưng Yên: Không quá 250 đại biểu.
+ Các huyện Yên Mỹ, Ân Thi, Kim
Động: Không quá 220 đại biểu.
+ Thị xã Mỹ Hào và các huyện Văn
Lâm, Văn Giang, Tiên Lữ, Phù Cừ:
Không quá 200 đại biểu.
+ Đảng bộ Khối Cơ quan - doanh
nghiệp tỉnh: Không quá 200 đại biểu.
+ Đảng bộ Quân sự tỉnh, Công an
tỉnh: Không quá 120 đại biểu.
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- Cấp cơ sở: Đảng bộ cơ sở có dưới
200 đảng viên thì tiến hành đại hội đảng
viên; có từ 200 đảng viên trở lên thì tiến
hành đại hội đại biểu. Trường hợp đảng
bộ cơ sở có dưới 200 đảng viên nếu có
khó khăn về điều kiện tổ chức đại hội
đảng viên và được cấp uỷ cấp trên trực
tiếp đồng ý thì tổ chức đại hội đại biểu.
2- Việc bầu đoàn đại biểu dự đại
hội đảng bộ cấp trên phải căn cứ vào
Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong
Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên
trực tiếp về số lượng, cơ cấu đại biểu đại
hội đảng bộ các cấp.
3- Đại hội đảng bộ các cấp được
bầu một số đại biểu dự khuyết để thay
thế đại biểu chính thức vắng mặt; số
lượng đại biểu dự khuyết do đại hội
quyết định.
V- THỜI GIAN TIẾN HÀNH
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP
1- Đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ
trực thuộc đảng ủy cơ sở tiến hành trước
đại hội đảng bộ cơ sở. Thời gian, từ 1/2 đến
01 ngày, thực hiện trong quý I/2020.
2- Đại hội đảng viên hoặc đại hội
đại biểu đảng bộ cấp cơ sở không quá 02
ngày; bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn
thành trước ngày 30/6/2020.
3- Đại hội đại biểu đảng bộ cấp
huyện và tương đương không quá 03
ngày, hoàn thành trước ngày 31/8/2020.
4- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
không quá 04 ngày, hoàn thành trước
ngày 31/10/2020.
Lưu ý:
- Thời gian họp trù bị đại hội từ cấp
cơ sở đến Đại hội Đảng bộ tỉnh không
quá 1/2 ngày.
- Thời gian tổ chức đại hội điểm đối
với đảng bộ cấp cơ sở vào đầu quý
I/2020; cấp huyện thực hiện theo Kế
hoạch này.
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VI- VIỆC SẮP XẾP, BỐ TRÍ
CÁN BỘ SAU ĐẠI HỘI
1- Thực hiện việc bố trí, sắp xếp,
phân công cấp ủy viên khoá mới ngay
sau đại hội theo đúng phương án nhân sự
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Trường hợp không đúng với phương án
đã được phê duyệt do bất khả kháng
(chết, vi phạm pháp luật...), phải được sự
đồng ý của cấp ủy cấp trên trực tiếp
trước khi bố trí, sắp xếp, phân công.
2- Cùng với việc phân công cấp ủy
viên khoá mới, cấp ủy các cấp cần tiến
hành sắp xếp, bố trí, kịp thời thực hiện chế
độ, chính sách và làm tốt công tác tư tưởng
đối với các đồng chí cấp ủy viên không tái
cử theo quy định của Đảng và Nhà nước.
3- Thực hiện chế độ, chính sách đối
với cấp ủy viên không tái cử:
- Đối với những đồng chí ở cấp
tỉnh, cấp huyện không tái cử, nhưng còn
thời gian công tác từ 24 tháng đến dưới
30 tháng mới đến tuổi nghỉ hưu, nếu còn
đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khoẻ
và có nguyện vọng công tác thì xem xét,
bố trí công việc phù hợp (trừ các đồng
chí có nguyện vọng nghỉ hưu sớm).
Những đồng chí còn dưới 24 tháng
mới đến tuổi nghỉ hưu, nếu địa phương,
cơ quan, đơn vị có khó khăn trong việc
sắp xếp, bố trí công việc phù hợp thì cơ
bản giữ nguyên chế độ và làm tốt công
tác tư tưởng, động viên nghỉ công tác,
chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Trường hợp có
nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì giải
quyết chế độ, chính sách kịp thời theo
quy định của Chính phủ.
- Cán bộ ở cấp xã thực hiện theo
Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013
của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI
và quy định của Chính phủ. Cụ thể:
Những đồng chí không tái cử, nếu đủ tiêu
chuẩn, điều kiện thì bố trí công tác khác
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theo quy định, nếu không đủ tiêu chuẩn,
điều kiện thì được nghỉ công tác, hưởng
chế độ trợ cấp một lần. Trường hợp
không đủ tuổi tái cử (30 tháng) nhưng
địa phương không sắp xếp, bố trí được
công tác mà chưa đủ thời gian 20 năm
đóng bảo hiểm xã hội, nếu có nhu cầu thì
được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng bảo
hiểm xã hội một lần cho thời gian còn
thiếu để thực hiện chế độ hưu trí.
Ban thường vụ các huyện, thị ủy,
thành ủy và các sở, ngành có liên quan
chủ động phối hợp, tạo điều kiện trong
việc lập danh sách và dự trù nguồn kinh
phí để tổ chức thực hiện kịp thời, bảo
đảm quy định.
4- Về thời điểm thôi giữ chức vụ
lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân các cấp và lãnh đạo cơ quan
nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức
chính trị - xã hội có cơ cấu cấp uỷ nhưng
không tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 2025 thực hiện như sau:
- Các đồng chí đến tuổi nghỉ hưu sau
đại hội hoặc còn tuổi công tác nhưng
không tham gia cấp uỷ thì thôi đảm nhiệm
các chức danh nêu trên ngay sau đại hội
hoặc vào phiên họp thường kỳ gần nhất
của Hội đồng nhân dân sau đại hội.
- Cấp trưởng đương nhiệm các cơ
quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và tổ
chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở
không là cấp ủy viên thì bố trí công tác
khác thích hợp; đồng thời, bố trí cấp ủy
viên khóa mới giữ vị trí cấp trưởng cơ
quan, đơn vị đó để bảo đảm sự lãnh đạo,
chỉ đạo chung.
Lưu ý: Riêng đối với các chức
danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, nếu
nhân sự được chuẩn bị thay thế chưa là
đại biểu Hội đồng nhân dân thì để đồng
chí đương nhiệm tiếp tục giữ chức vụ
đến hết nhiệm kỳ 2016 - 2021.
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PHÁT HUY VAI TRÒ THAM MƯU GIÚP CẤP ỦY
CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN
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
cơ bản có tính 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,
trong những năm qua, các cấp ủy đảng,
chính quyền trong tỉnh đã tích cực lãnh
đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác dân vận,
góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đời
sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp
Nhân dân không ngừng được cải thiện,
nâng cao; các lĩnh vực văn hóa, xã hội có
nhiều tiến bộ; chính sách xã hội tiếp tục
được quan tâm giải quyết; công tác giáo
dục đào tạo, y tế, văn hóa thông tin tiếp tục
được củng cố, phát triển.

T

Cấp ủy các cấp đã tăng cường lãnh
đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân
vận, đổi mới nội dung công tác tuyên
truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân
nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh về công
tác dân vận. Thực hiện nghiêm túc và có
hiệu quả quy chế công tác dân vận, tăng
cường phổ biến, quán triệt, hướng dẫn
triển khai, kiểm tra việc thực hiện các
chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước về công tác
dân vận, hoạt động giám sát và phản biện
xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng,
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xây dựng chính quyền. Chỉ đạo chính
quyền ban hành kế hoạch để tổ chức thực
hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình địa
phương; tăng cường công tác quản lý,
điều hành gắn với cải cách thủ tục hành
chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ
sở. Chăm lo củng cố kiện toàn tổ chức,
đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm
công tác dân vận đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ trong tình hình mới.
Chính quyền các cấp tăng cường chỉ
đạo thực hiện cải cách hành chính, thực
hiện công khai, dân chủ, mở rộng việc lấy
ý kiến Nhân dân. Chỉ đạo các cơ quan
hành chính nhà nước 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. Tăng cường công tác đối thoại trực
tiếp với Nhân dân, giải quyết kịp thời
những nguyện vọng chính đáng của Nhân
dân. Công tác quản lý, điều hành của các
cấp chính quyền chuyển mạnh theo hướng
cụ thể, gần dân, sát dân, phát huy vai trò
của Nhân dân; các chính sách của Nhà
nước được các cấp chính quyền tổ chức
thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch.
Công tác cải cách hành chính, cải cách chế
độ công vụ, công chức, tạo môi trường
thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và thu
hút đầu tư được đẩy mạnh thực hiện ở các
cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh;
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công tác cải cách tổ chức bộ máy tiếp tục
có chuyển biến, bước đầu khắc phục sự
chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa một
số cơ quan chuyên môn cùng cấp; công tác
xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức được quan tâm.
Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các
tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên
truyền, vận động đoàn viên, hội viên và
các tầng lớp Nhân dân thực hiện công tác
dân vận bằng nhiều hoạt động cụ thể góp
phần động viên các tầng lớp Nhân dân
tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau
giảm nghèo, làm giàu chính đáng, tham
gia xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền trong sạch vững mạnh, thông qua
việc góp ý trực tiếp, góp ý qua hòm thư,
tổ chức các buổi tọa đàm để tham gia
góp ý trên các lĩnh vực, thực hiện tốt
công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri,
đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy
đảng, chính quyền với Nhân dân.
Hoạt động của hệ thống dân vận từ
tỉnh đến cơ sở đã từng bước đổi mới,
hướng về cơ sở, lắng nghe tâm tư,
nguyện vọng, kịp thời phản ánh những
vấn đề liên quan tới lợi ích chính đáng
của Nhân dân. Phát huy vai trò tham mưu
giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện công tác
dân vận, Ban Dân vận các cấp đã tích cực
tham mưu với cấp ủy chỉ đạo tập trung
chỉ đạo triển khai thực hiện một số văn
bản mới về công tác dân vận, 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”. Tham mưu xây dựng và ban hành
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các văn bản 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
tỉnh lần thứ XIX và các dự thảo văn kiện
Đại hội XIII của Đảng. Tham mưu tổ
chức sơ kết, tổng kết một số chỉ thị, nghị
quyết về công tác dân vận, dân tộc, tôn
giáo theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo
Trung ương, Ban Dân vận Trung ương.
Đồng thời, tham mưu cấp ủy chỉ đạo
tổ chức hội nghị giao ban công tác dân
vận theo Quy chế công tác dân vận trong
hệ thống chính trị tỉnh. Chỉ đạo tổ chức
đại hội một số đoàn thể, hội theo nhiệm
kỳ: Đại hội MTTQ, đại hội Hội Liên
hiệp thanh niên Việt Nam... đảm bảo
đúng tiến độ và thành công tốt đẹp.
Tham mưu kiê ̣n toàn các Ban chỉ đạo tỉnh
về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở,
phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công
tác tôn giáo. Tiếp tục tham mưu thực hiện
Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 05/5/2011 của
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khóa XVII) về
“Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực
hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn”; biên
soạn và in cuốn Sổ tay công tác Quy chế
dân chủ ở cơ sở năm 2019; đẩy mạnh
hoạt động của Trang thông tin điê ̣n tử
(Website) Ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng
Yên; biên soạn, phát hành Bản Bản tin
Dân vận Hưng Yên số ra hàng quý. Tiếp
tục tham mưu thực hiện Đề án số 02ĐA/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", trọng tâm là xây dựng
thang điểm, phương pháp đánh giá và xếp
loại công tác dân vận của các cơ quan
hành chính Nhà nước đơn vị sự nghiệp
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công lập trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, thực
hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019,
Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động tham
mưu với cấp ủy chỉ đạo; đồng thời phối
hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ký
kết kế hoạch phối hợp thực hiện. Nhìn
chung nội dung phối hợp được triển khai
thực hiện hiệu quả, UBND tỉnh đã 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. Chỉ đạo
các ngành chức năng làm tốt công tác
thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư
khiếu nại, tố cáo của công dân.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả
đạt được công tác dân vận còn những hạn
chế như: Viê ̣c quán triê ̣t, triể n khai và tổ
chức thực hiê ̣n các chỉ thi,̣ nghi ̣quyế t của
Trung ương và điạ phương về công tác
dân vâ ̣n ở mô ̣t số cơ sở còn hiǹ h thức.
Việc nắ m tình hình, tâm tư, nguyện vọng
của các tầng lớp Nhân dân để dự báo và
xác định những vấn đề bức xúc cần giải
quyết trong Nhân dân ở một số nơi nhất
là cơ sở có lúc chưa kịp thời. Việc giải
quyết một số vấn đề bức xúc theo đơn
thư khiếu nại, tố cáo của công dân có
việc hiệu quả chưa cao. Công tác dân vận
ở một số cơ quan Nhà nước chuyển biến
còn chậm; thực hiê ̣n QCDC ở mô ̣t số nơi
còn mang tính hình thức. Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở
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một số cơ sở chậm đổi mới về nội dung
và phương thức hoạt động, nhiều nội
dung còn dàn trải số việc cụ thể làm
được còn chưa nổi bật, rõ nét.
Trên cơ sở kế thừa, phát huy những
kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới, nâng
cao chất lượng công tác dân vận của hệ
thống chính trị, đưa công tác dân vận
chính quyền là nhiệm vụ thường xuyên,
nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong
việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của
từng cơ quan, tổ chức, của đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức. Năm 2020 có ý
nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tiến
hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 90
năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam, 90 năm Ngày truyền thống công tác
dân vận, Đại hội thi đua yêu nước và
nhiều sự kiện quan trọng khác. Với chủ đề
năm 2020 là “Năm Dân vận khéo”, hệ
thống dân vận tỉnh nhà cần tập trung vào
các nhiệm vụ như:
Một là, tham mưu với cấp ủy lãnh
đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong quá
trình đại hội Đảng các cấp; triển khai thực
hiện Kế hoạch số 192-KH/TU, ngày
12/11/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy 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 Đại hội XIII của Đảng, kịp
thời báo cáo cấp ủy. Tham mưu tổng kết, sơ
kết các văn bản của Trung ương.
Hai là, phối hợp, đẩy mạnh công tác
dân vận trong hệ thống chính trị, kịp thời
nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận
khéo” được Nhân dân đánh giá…
(Tiếp theo trang 16)
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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH HƯNG YÊN VỚI CÔNG TÁC CHĂM LO
TẾT CHO ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
Nguyễn Thị Thanh Tuyết
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
iên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh
hiện đang quản lý 147.491 đoàn
viên công đoàn, trên tổng số
160.316 công nhân, viên chức, lao động
(CNVCLĐ), sinh hoạt tại 1.631 công
đoàn cơ sở. Nhìn chung, tình hình tư
tưởng của đoàn viên, CNVCLĐ ổn định,
tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp
hành tốt chính sách pháp luật của Nhà
nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất
và yên tâm công tác, tích cực tham gia
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
trong sạch, vững mạnh. Các doanh nghiệp
trong tỉnh cơ bản bảo đảm đầy đủ các chế
độ chính sách cho người lao động (NLĐ);
quan hệ lao động ở các doanh nghiệp hài
hòa, ổn định góp phần đảm bảo an ninh
trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh…
Tuy nhiên, một bộ phận CNVCLĐ còn
băn khoăn, lo lắng trước tình hình việc
làm, đời sống, thu nhập còn khó khăn;
mong muốn tiếp tục nhận được sự quan
tâm của các cấp ủy, chính quyền trong
công tác an sinh xã hội để NLĐ có hoàn
cảnh khó khăn, từng bước nâng cao chất
lượng cuộc sống, đón Tết đầm ấm, sung
túc bên gia đình.
Với phương châm không để công
nhân lao động nào không có Tết, những
năm qua, hoạt động của tổ chức công
đoàn tỉnh Hưng Yên đã được đổi mới,
tập trung hướng mạnh về cơ sở, thực
hiện tốt chức năng cốt lõi của tổ chức
Công đoàn, triển khai chương trình phúc
lợi cho đoàn viên đạt được rất nhiều
thành quả đáng trân trọng. Tiếp tục thực
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hiện chủ đề công tác năm “Vì lợi ích
đoàn viên công đoàn”, Ban Thường vụ
LĐLĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch về tổ
chức các hoạt động chăm lo cho đoàn
viên, NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán
Canh Tý 2020 nhằm tuyên truyền, vận
động các doanh nghiệp, người sử dụng
lao động ủng hộ các nguồn lực để tổ
chức các hoạt động trợ giúp, chăm lo đời
sống vật chất, tinh thần tốt hơn cho đoàn
viên và NLĐ. Đồng thời, qua đó giúp
đoàn viên và NLĐ nhận thức rõ hơn vai
trò, trách nhiệm và những đóng góp của
tổ chức công đoàn, doanh nghiệp, góp
phần tạo động lực khích lệ đoàn viên và
NLĐ làm việc đạt năng suất, chất lượng,
hiệu quả cao.
LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công
đoàn chủ động tham gia kiểm tra, giám
sát người sử dụng lao động trong việc
thực hiện các quy định của pháp luật về
điều kiện làm việc, thời gian làm việc,
thời gian nghỉ ngơi, không để người sử
dụng lao động lợi dụng buộc người lao
động tăng ca, làm thêm giờ, không được
nghỉ Tết hoặc nghỉ Tết ít hơn thời gian
luật định. Tham gia với người sử dụng lao
động triển khai thực hiện Nghị định số
90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của
Chính phủ về quy định mức lương tối
thiểu vùng đối với người lao động làm
việc theo hợp đồng lao động. Tham gia
xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch
trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi
khác trước Tết, đảm bảo quyền lợi của
NLĐ và sớm công khai kế hoạch để NLĐ
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biết. Tổ chức các hoạt động thăm, tặng
quà, đưa đoàn viên và NLĐ về quê ăn Tết
đảm bảo đúng đối tượng, chu đáo, an
toàn, thuận lợi. Đồng thời, đề xuất với
chính quyền đồng cấp có biện pháp giúp
đỡ, hỗ trợ, tổ chức thăm hỏi, trợ cấp khó
khăn cho NLĐ tại những doanh nghiệp
đang gặp khó khăn trong sản xuất, kinh
doanh, chưa thanh toán kịp tiền lương,
tiền thưởng trước Tết để NLĐ có điều
kiện đón Tết. Chủ động tham gia giải
quyết, tháo gỡ những bức xúc của tập thể
NLĐ, bảo đảm hài hòa lợi ích các bên
theo quy định pháp luật, ngăn chặn nguy
cơ phát sinh tranh chấp lao động và đình
công trái pháp luật xảy ra trước, trong và
sau Tết. Các cấp công đoàn còn tuyên
truyền, vận động đoàn viên, NLĐ đón Tết
vui xuân tiết kiệm, an toàn, chấp hành các
quy định của pháp luật và trở lại làm việc
đúng thời gian quy định. Đối với công
nhân lao động phải trực, làm ca không có
điều kiện nghỉ Tết, phải thực hiện tốt
nhiệm vụ, đảm bảo an toàn lao động, an
toàn giao thông, không say rượu, đánh
bạc hoặc có hành vi gây mất an ninh trật
tự. Chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực
vận động, thuyết phục các đối tác ký kết
thỏa thuận hợp tác với tổ chức công đoàn,
triển khai thực hiện “Chương trình phúc
lợi cho đoàn viên công đoàn và NLĐ”.
Trong năm 2019, LĐLĐ tỉnh và công
đoàn cấp trên cơ sở đã ký kết thêm 10
thỏa thuận hợp tác, nâng tổng số 29 đối
tác; thực hiện chương trình bán hàng Tết
với giá ưu đãi, mang lại lợi ích thiết thực
cho trên 60.000 đoàn viên và NLĐ, với số
tiền được hưởng lợi 2,3 tỷ đồng.
Nhân dịp năm mới 2020, LĐLĐ
tỉnh tổ chức đi thăm, làm việc tại
11doanh nghiệp và biểu dương, khen
thưởng 180 công nhân lao động tiêu biểu
tại xưởng sản xuất với tổng số tiền trị giá
135 triệu đồng và trao 03 nhà “Mái ấm
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công đoàn” trị giá 105 triệu đồng cho
đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn xây
dựng, sửa chữa nhà ở; trao 200 suất quà
cho các gia đình chính sách và NLĐ trên
địa bàn tỉnh. Qua các buổi đi thăm, làm
việc, Thường trực LĐLĐ tỉnh đã động
viên, khích lệ anh chị em công nhân, gia
đình chính sách vượt qua khó khăn, hăng
hái thi đua lao động sản xuất, tạo động
lực cho sự phát triển của doanh nghiệp,
của tỉnh trong năm mới. Đồng thời, vận
động doanh nghiệp, người sử dụng lao
động phối hợp, hỗ trợ công đoàn cơ sở
chăm lo Tết cho đoàn viên và NLĐ, nhất
là công nhân lao động có hoàn cảnh khó
khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp, các gia đình chính sách và người
lao động nhiều năm chưa có điều kiện về
quê ăn Tết với gia đình; hỗ trợ vé xe, vé
tàu hoặc tổ chức xe đưa đoàn viên và
NLĐ về quê nghỉ Tết và đón trở lại
doanh nghiệp…
Nhằm mang lại cái Tết sum vầy,
đầm ấm cho đoàn viên, NLĐ và thiết
thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam,
LĐLĐ tỉnh tổ chức Chương trình “Ngày
hội Công nhân - Tết Sum vầy - Mừng
Xuân, ơn Đảng” cho trên 2.000 công
nhân lao động (CNLĐ) tham dự. Tại
chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng
800 suất quà và vé xe cho đoàn viên,
NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ ở
xa về quê ăn tết với tổng số tiền trị giá
gần 1 tỉ đồng. Đây là “Tết sum vầy” thứ 5
của NLĐ tỉnh Hưng Yên, mỗi năm
LĐLĐ tỉnh lại tìm ra những nét mới để
thu hút, tập hợp đoàn viên nhiều hơn.
Ngoài việc tổ chức tặng quà, trao nhà
“Mái ấm công đoàn” cho NLĐ với số
lượng và giá trị cao hơn năm trước,
LĐLĐ tỉnh còn mở rộng các gian hàng
bán hàng Tết với giá ưu đãi cho NLĐ; tổ
chức thêm các hoạt động văn hóa, văn

BẢN TIN CÔNG TÁC DÂN VẬN

THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM

nghệ, các trò chơi dân gian (thi gói bánh
chưng, nhảy bao bố, kéo co, đập bóng
nước…); bốc thăm trúng thưởng; đố vui;
trả lời câu hỏi tìm hiểu pháp luật và tìm
hiểu kiến thức lịch sử 90 năm vẻ vang
của Đảng, tạo không khí vui vẻ, đầm ấm
cho NLĐ. LĐLĐ tỉnh chỉ đạo 10 LĐLĐ
huyện, thị xã, thành phố và các công
đoàn cơ sở có từ 300 CNLĐ trở lên đồng
loạt tổ chức “Tết sum vầy” cho NLĐ; chỉ
đạo công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh
tổ chức “Tiệc tất niên” cho các gia đình
đoàn viên quê ở xa không có điều kiện về
quê ăn Tết và tổ chức xe đưa đón NLĐ
quay trở lại làm việc…

Những hoạt động trên được LĐLĐ
tổ chức có ý nghĩa thiết thực giúp NLĐ
cùng gia đình đón Xuân Canh Tý vui vẻ,
đầm ấm, từ đó giúp họ hiểu hơn, tin hơn
tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đồng thời,
qua đó giúp NLĐ thấy rõ trách nhiệm
của mình, thêm gắn bó với doanh nghiệp
và khẩn trương thi đua lao động sản xuất
với quyết tâm tạo khí thế mới, hoàn
thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, góp
phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì sự
phát triển bền vững của doanh nghiệp và
của tỉnh Hưng Yên./.

PHÁT HUY VAI TRÒ THAM MƯU… (Tiếp theo trang 13)
… cao, có sức lan tỏa tích cực trong cộng
đồng. Qua đó, tăng cường công tác vận
động các tầng lớp Nhân dân, tạo đồng
thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết
toàn dân tộc; đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi
mới sáng tạo, huy động nguồn lực cho
phát triển, nâng cao chất lượng nông thôn
mới, đô thị văn minh, đời sống các tầng
lớp nhân dân. Tăng cường công tác tiếp
dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề
bức xúc trong Nhân dân.
Ba là, tiếp tục đổi mới công tác
nắm tình hình Nhân dân, kịp thời phản
ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của
Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ
thống chính trị, nhất là những vấn đề bức
xúc, tham mưu cho Đảng, Nhà nước có
giải pháp phù hợp giải quyết những vấn
đề phức tạp nảy sinh. Phối hợp với các
cơ quan nhà nước, hệ thống chính trị
tăng cường công tác vận động đồng bào

16

có tôn giáo. Nâng cao năng lực đội ngũ
cán bộ làm công tác công tác tôn giáo;
phát huy vai trò của người có uy tín trong
đồng bào dân tộc thiểu số và cốt cán
trong các tôn giáo.
Bốn là, phối hợp đổi mới công tác
dân vận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
các tổ chức chính trị - xã hội, các hội
quần chúng, tập trung nâng cao chất
lượng của các phong trào thi đua yêu
nước, các cuộc vận động các tầng lớp
nhân dân; hướng về cơ sở, tập hợp, phản
ánh, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến
nghị của nhân dân. Vận động nguồn lực
xã hội chăm lo cho người nghèo; tuyên
truyền, vận động nhân dân đóng góp ý
kiến cho các văn kiện Đại hội Đảng;
nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát,
phản biện xã hội, phát huy vai trò của
nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng,
xây dựng chính quyền./.
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN GẮN VỚI NHIỆM VỤ
CÔNG TÁC CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH HƯNG YÊN
Hòa thượng Thích Thanh Hiện
Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN,
Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh
rong bài “Dân vận”, Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã viết: “Dân vận là
vận động tất cả lực lượng của
mỗi một người dân không để sót một người
nào, góp thành lực lượng toàn dân, để
thực hành những công việc nên làm,
những công việc Chính phủ và đoàn thể đã
giao cho… Lực 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”. Quán triệt sâu sắc quan
điểm của Bác về công tác dân vận là
trách nhiệm của cả hệ thống chính trị,
trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam
(GHPGVN), những năm qua, với phương
châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa
xã hội”, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng
toàn thể tăng, ni, Phật tử trong tỉnh luôn
tận tâm, tận lực, xây dựng tổ chức Giáo
hội ngày càng phát triển; tích cực tuyên
truyền, vận động các phật tử và Nhân
dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp
phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã
hội, xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng
giàu đẹp, văn minh.
GHPGVN tỉnh hiện nay có 362
tăng, ni gồm: 01 Hòa thượng, 03
Thượng tọa, 03 Ni trưởng, 25 Ni sư, 89
Đại đức, 213 Sư cô, 06 Sa di và 22 Thức
xoa ma na. Công tác tổ chức giới đàn
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được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh triển
khai trình tự các bước theo quy định của
nội quy Ban Tăng sự Trung ương và
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo như: Khảo
hạch, xét duyệt hồ sơ và xin phép tổ
chức tại các giới đàn, tỉnh hội đều cung
thỉnh Chư tôn Trưởng lão Hòa thượng
Trung ương GHPGVN quang lâm gia hộ
đồng giới sư. Đặc biệt vào năm 2018,
GHPGVN tỉnh đã tổ chức giới đàn
truyền giới cho 31 lượt giới tử, gồm: 4
giới tử thụ giới Tỷ khiêu, 8 giới tử thụ
giới Tỷ khiêu ni, 6 giới tử thụ giới Sa di,
13 giới tử thụ giới Sa di Ni. Giới đàn
được định kỳ 2 năm tổ chức một lần đã
giúp cho số lượng tăng, ni trong tỉnh
ngày một tăng trưởng. Hằng năm, các
tăng, ni đều được tham gia khóa An cư
kết hạ tại 02 cơ sở (cơ sở 1 tại chùa Táo,
phường Hiến Nam, thành phố Hưng
Yên; cơ sở 2 tại chùa Pháp Điện, xã Lạc
Hồng, huyện Văn Lâm), trong thời gian
03 tháng với các nội dung: Nội điển (bộ
kinh Lương Hoàng Sám) và Ngoại điển
(tìm hiểu Luật Tín ngưỡng, tôn giáo do
Ban Dân vận Tỉnh ủy mời giảng viên
Ban Dân vận Trung ương về phổ biến và
các chủ trương, chính sách của Đảng,
Nhà nước do các cơ quan chuyên môn
cấp tỉnh truyền đạt).
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Công tác Hoằng pháp được quan tâm
thường xuyên, vào những ngày rằm, mùng
một hay các ngày lễ trọng trong năm, đặc
biệt là các khóa Quy y tam bảo, song song
với việc lễ Phật, các quý thầy đều dành
thời gian thuyết giảng giáo lý của nhà Phật
cho các tín đồ Phật tử. Ngoài ra, Ban Trị
sự GHPGVN tỉnh đã chú trọng tới việc tổ
chức các ngày lễ trọng (Lễ Phật đản, Vu
lan, Ngày vía chư Phật, Bồ tát, lễ bổ nhiệm
trụ trì, lễ khánh thành tự viện, lễ cầu siêu
các anh hùng liệt sỹ…) hết sức trang
nghiêm, thành kính, đúng theo quy định
của pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Ban Trị
sự GHPGVN tỉnh đã đẩy mạnh việc phối
hợp với cơ quan quản lý Nhà nước trong
thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn
giáo. Nhiều chùa được trùng tu tôn tạo đã
phản ánh lòng thành kính của tín đồ đối
với Đạo pháp, đồng thời cũng cho thấy đời
sống kinh tế của Nhân dân cũng như ý
thức bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa
dân tộc của Nhân dân nói chung được
nâng lên. Một số chùa tuy không có tăng,
ni trụ trì, nhưng Ban hộ tự đã rất cố gắng,
kết hợp với lãnh đạo địa phương, vận động
Nhân dân Phật tử cúng dàng, xây dựng,
trùng tu nhiều hạng mục công trình, góp
phần làm trang nghiêm nơi cửa Phật.
Ngoài việc chăm lo phụng sự Đạo
pháp, các tăng, ni trong tỉnh còn tích cực
vận động các Phật tử tích cực hưởng ứng
các phong trào thi đua yêu nước, học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh, tham gia các hoạt
động từ thiện xã hội. Phát huy tinh thần
“từ bi” của Đạo Phật và truyền thống
“tương thân tương ái”, “uống nước nhớ
nguồn” của dân tộc, những năm qua, các
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tăng, ni, Phật tử trong tỉnh luôn tích cực
tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện
xã hội như: Nhân dịp Đại lễ Phật đản
PL.2563 - DL.2019, Ban Trị sự
GHPGVN tỉnh phối hợp với Ban Trị sự
GHPGVN huyện Ân Thi trao tặng 51 xe
đạp, trị giá 80 triệu đồng cho học sinh
nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Ân
Thi; phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN
thị xã Mỹ Hào trao tặng 72 suất quà (trị
giá 500.000 đồng/suất) tới các hộ nghèo,
khó khăn trên địa bàn thị xã Mỹ Hào.
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã phối hợp
với Bệnh viên Mắt triển khai đợt mổ đục
thủy tinh thể cho 200 bệnh nhân, trị giá
200 triệu đồng. Nhân Ngày thương binh,
liệt sỹ (27/7) hằng năm, Ban Trị sự
GHPGVN các cấp đã ủng hộ cho các gia
đình liệt sỹ, người có công với cách mạng
hàng nghìn suất quà, mỗi suất trị giá
200.000 đồng. Ngoài ra, một số chức sắc
đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo
tâm hỗ trợ kinh phí, đồng thời tổ chức
các đoàn thăm hỏi, tặng quà tới gia đình
có hoàn cảnh khó khăn, trung tâm bảo
trợ xã hội… với số tiền hàng trăm triệu
đồng. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên
đán hằng năm, Ban Trị sự GHPGVN các
cấp đã phối hợp với chính quyền địa
phương tổ chức tặng quà các gia đình
chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại các huyện, thị xã, thành phố (chỉ
tính riêng năm 2018 và năm 2019,
GHPGVN các cấp đã tặng trên 5000 suất
quà bằng tiền và hiện vật, trị giá trên 2 tỷ
đồng). Các cá nhân tiêu biểu, luôn đi đầu
trong công tác từ thiện có Hòa thượng
Thích Thanh Hiện, Ủy viên Hội đồng Trị
sự Trung ương GHPGVN, Trưởng Ban
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Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích
Giác Nghiêm… và nhiều Phật tử đã ủng
hộ xây nhà Đại đoàn kết, tặng nhà tình
thương và tham gia nhiều hoạt động từ
thiện khác trị giá hàng tỷ đồng.
Nhằm tạo sân chơi lành mạnh và bổ
ích cho các thanh, thiếu niên, Phật tử,
trong dịp hè, nhiều tăng, ni trụ trì các
chùa trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các
khóa tu mùa hè, lớp võ thuật, hội trại họp
bạn… thu hút đông đảo thanh, thiếu niên,
Phật tử tham gia, trong đó tiêu biểu như:
chùa Chung, xã An Vĩ, huyện Khoái
Châu; chùa Hoàng Xá, chùa Hoàng Bà,
chùa Phương Trà, thành phố Hưng Yên;
chùa Long Hoa, xã Nghĩa Trụ, huyện
Văn Giang; chùa Tiên Tường, chùa
Khánh Vân, chùa Khánh Lâm, chùa
Miêu Nha, huyện Kim Động; chùa Sùng
Bảo, thị xã Mỹ Hào; chùa Hanh Lạc,
chùa Pháp Vân, huyện Văn Lâm; chùa
Thiên Minh, huyện Ân Thi; chùa Quảng
Yên, chùa Trai Trang, chùa Thiên Lộc,
huyện Yên Mỹ; chùa Núi Lá, chùa Xuôi,
chùa Hồng Ân, huyện Tiên Lữ…
Bên cạnh những kết quả tích cực
mà Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và toàn thể
tăng, ni trong tỉnh đã đạt được, công tác
dân vận gắn với nhiệm vụ công tác của
GHPGVN tỉnh thời gian qua còn một số
việc hạn chế như: Một số tăng, ni đến, đi
chưa hoàn thiện thủ tục theo quy định
dẫn đến gây mất đoàn kết trong nội bộ
Nhân dân ở một số địa phương. Một số
tăng, ni chưa nghiêm túc vâng lời Phật
dạy về việc An cư kết hạ, chưa tham gia
đầy đủ khóa hạ hằng năm…
Để công tác chăm lo phụng sự Đạo
pháp được tốt hơn trong thời gian tới, Ban
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Trị sự GHPGVN các cấp và các tăng, ni,
Phật tử cần thực hiện tốt một số nội dung
sau: (1) Ban Trị sự GHPGVN các cấp và
tăng, ni, Phật tử trong tỉnh cần thực hiện
tốt phương châm hoạt động của Giáo hội
cũng như Hiến chương và nội quy Tăng sự
Trung ương Giáo hội đã được tu chỉnh.
Làm tốt công tác quản lý tăng, ni, tự viện
trong tỉnh, đồng thời chấp hành nghiêm
chỉnh chính sách pháp luật của Đảng, Nhà
nước, cụ thể là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
và Nghị định 162/2017/NĐ-CP, ngày
30/12/2017 về quy định chi tiết một số
điều về biện pháp thi hành Luật tín
ngưỡng, tôn giáo đã đề ra. (2) Phát huy
tinh thần “Từ bi, hỷ xả - Cứu khổ, độ sinh”
của Phật giáo, các tăng, ni, Phật tử cần tích
cực hưởng ứng, tham gia công tác từ thiện
xã hội, các phong trào đền ơn đáp nghĩa,
các phong trào thi đua yêu nước do các
cấp, các ngành phát động. (3) Các tăng, ni
hăng hái tham gia các hoạt động “ích đạo,
lợi đời”, giữ vững tinh thần đoàn kết toàn
dân, quan hệ chặt chẽ với cấp ủy Đảng,
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể nhân dân các cấp tích cực tham
gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ
gìn an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, tích
cực tham gia phong trào phòng, chống các
tai, tệ nạn xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh
công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng
để mọi tầng lớp Nhân dân nhận thức rõ âm
mưu của các thế lực thù địch; chủ động
phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt
động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm rối
loạn tình hình an ninh, trật tự để chống phá
Đảng và Nhà nước./.

BẢN TIN CÔNG TÁC DÂN VẬN

THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM
“DÂN VẬN KHÉO” TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THU GOM, XỬ LÝ RÁC THẢI
HỮU CƠ TẠI HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGUYÊN HÒA, HUYỆN PHÙ CỪ

Trần Thị Thu Thảo
Trưởng phòng Đoàn thể và các Hội,
Ban Dân vận Tỉnh ủy
ôi trường hiện đang là một
vấn đề “nóng” thu hút sự
quan tâm của toàn xã hội và
là một trong những trọng tâm ưu tiên đầu
tư của Chính phủ. Ý thức được tầm quan
trọng đó, với tinh thần trách nhiệm của
mình trong việc giữ gìn môi trường sống,
thời gian qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh
Hưng Yên nói chung, Hội Liên hiệp phụ
nữ (LHPN) xã Nguyên Hòa, huyện Phù
Cừ nói riêng đã tích cực tổ chức triển
khai hiệu quả nhiều hoạt động, từng bước
góp phần cải thiện môi trường sống của
người dân trên địa bàn, trong đó không
thể không nhắc tới quá trình triển khai,
thực hiện có hiệu quả việc thu gom, xử lý
rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa
bàn xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ.

M

Hội LHPN xã Nguyên Hòa có 836
hội viên sinh hoạt tại 04 chi hội, 13 tổ phụ
nữ; hội viên phụ nữ trong xã đa số đều
làm nông nghiệp, số hội viên trẻ thì làm
tại các công ty trên địa bàn huyện. Trong
những năm qua, thực hiện Nghị quyết của
Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân xã, Ban Chấp hành Hội LHPN
xã đã tổ chức thực hiện tốt phong trào thi
đua “Dân vận khéo” gắn với công tác bảo
vệ môi trường, trong đó tập trung tuyên
truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ
thực hiện thu gom, xử lý rác thải hữu cơ
tại hộ gia đình. Mô hình phân loại và xử
lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình ở xã
Nguyên Hòa được triển khai thực hiện
vào tháng 8/2016 với sự quyết tâm, tâm
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huyết, nhiệt tình của các chị em hội viên
trong xã. Xác định công tác tuyên truyền,
vận động là nhiệm vụ rất quan trọng trong
triển khai thực hiện mô hình, đặc biệt là
tuyên truyền các hội viên, Nhân dân tham
gia đăng ký thực hiện mô hình, giúp
người dân hiểu được hiệu quả của việc
phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia
đình, Hội LHPN xã đã tăng cường viết
tin, bài trên hệ thống Đài phát thanh xã,
trong các buổi sinh hoạt chi hội, tổ phụ
nữ, họp dân đều lồng ghép tuyên truyền
về mục đích, ý nghĩa, quy trình và hiệu
quả của việc thực hiện phân loại, xử lý rác
thải hữu cơ tại hộ gia đình.
Đồng thời, nhằm nâng cao hơn nữa
hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động
chị em hội viên về bảo vệ môi trường,
Hội LHPN xã đã phối hợp tổ chức nhiều
hội nghị tại thôn, mời cán bộ Hội và cán
bộ ngành tài nguyên & môi trường về
tuyên truyền, trao đổi, giải đáp, hướng
dẫn cụ thể quy trình phân loại và xử lý
rác thải hữu cơ tại hộ gia đình cho 473
đại diện hộ gia đình hội viên phụ nữ. Kết
quả, toàn xã đã có 1.038/1.256 hộ (bằng
82,6%) thực hiện phân loại và xử lý rác
thải hữu cơ tại hộ gia đình, trong đó có
945 hộ thực hiện mô hình bằng hình thức
đào hố có nắp đậy, 93 hộ thực hiện mô
hình xử lý bằng thùng nhựa. Ngoài ra,
Hội LHPN xã đã phân công cán bộ
thường xuyên đến từng hộ gia đình đôn
đốc, kiểm tra, hướng dẫn lại quy trình
phân loại rác hữu cơ, cách sử dụng chế
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phẩm vi sinh, nhất là đối với những hộ
gia đình chưa tích cực thực hiện.
Sau 04 năm thực hiện mô hình phân
loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia
đình đã góp phần nâng cao nhận thức,
thay đổi hành vi của hội viên phụ nữ trên
địa bàn xã trong công tác bảo vệ môi
trường. Đây là một nội dung trong thực
hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5
không, 3 sạch”, nhất là trong thực hiện“3
sạch” (nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch) để
góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, dẫn
đến thay đổi hành vi của mỗi thành viên
trong gia đình, tạo thành thói quen tốt
trong việc phân loại rác thải ngay tại gia
đình; tạo nguồn phân hữu cơ để bón cho
cây trồng, giảm chi phí đầu tư mua phân
hóa học cho các hộ gia đình; giảm được
chi phí vận chuyển, xử lý rác ở khu tập
trung (giảm khoảng 40% so với khi chưa
thực hiện mô hình) cho xã, góp phần
quan trọng trong thực hiện chương trình
xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Để có được kết quả như ngày hôm
nay, Hội LHPN xã đã luôn bám sát sự
chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và
sự lãnh đạo của Hội LHPN cấp trên; tích
cực phối hợp với cán bộ ngành tài
nguyên & môi trường từ tỉnh đến cơ sở
tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn phân
loại và xử lý rác thải hữu cơ cho tất cả
các hộ gia đình ở các thôn trong xã. Tích
cực đẩy mạnh các hình thức tuyên
truyền, vận động hội viên phụ nữ và
Nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm
trong công tác bảo vệ môi trường, thực
hiện phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại
các hội nghị sơ kết, tổng kết hoặc trong
các buổi sinh hoạt của Hội nhân dịp 8/3,
20/10; viết tin, bài tuyên truyền trên hệ
thống Đài truyền thanh của xã; phối hợp
đưa tin về các gương điển hình, những
hộ gia đình thực hiện tốt trên Báo Hưng
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Yên, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh
Hưng Yên; tham mưu với Hội đồng thi
đua khen thưởng xã tặng giấy khen cho
các hộ gia đình, tổ phụ nữ có thành tích
tiêu biểu trong việc thực hiện mô hình.
Định kỳ, kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn
các hộ gia đình đào hố (nếu hố đầy hoặc
bị ngập do sạt lở đất…), hướng dẫn quy
trình phân loại rác, cách pha chế và sử
dụng chế phẩm vi sinh…
Bên cạnh đó, trong quá trình triển
khai thực hiện mô hình phân loại và xử
lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình còn tồn
tại một số hạn chế như: Các hộ gia đình
đã tận dụng nguồn rác thải hữu cơ vào
chăn nuôi nên nguồn rác hữu cơ thải ra
ít, chưa duy trì sử dụng chế phẩm vi sinh
trong xử lý rác hữu cơ. Thổ nhưỡng của
địa phương là đất bãi bồi nên hay bị sụt
lún, hố rác bị đất lấp đầy nên đối với các
hộ gia đình neo đơn, cao tuổi không duy
trì thực hiện mô hình thường xuyên.
Xác định việc phân loại và xử lý rác
thải hữu cơ tại hộ gia đình là một trong
những nhiệm vụ quan trọng, góp phần
cải thiện môi trường sống, giúp người
dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe,
môi trường, hình thành hành vi ứng xử
thân thiện với môi trường, thời gian tới,
Hội LHPN xã Nguyên Hòa tiếp tục tham
mưu triển khai các biện pháp quản lý,
huy động tối đa mọi nguồn lực, tăng
cường đầu tư cho công tác thu gom, vận
chuyển, xử lý rác thải, đặc biệt là nhân
rộng những mô hình điểm, nhất là tiếp
tục triển khai mô hình phân loại, xử lý
rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; tiếp tục
tuyên truyền cho hội viên phụ nữ và
Nhân dân nâng cao ý thức trong việc thu
gom, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia
đình, góp phần thực hiện tốt mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại
địa phương./.
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NGỌC ĐỒNG - LÀNG CÔNG GIÁO TIÊU BIỂU
TRONG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA
Linh mục Phạm Văn Thiện
Đại diện Đức Giám mục miền Hưng Yên
gọc Đồng là một làng thuần
nông nhỏ bé với 100 mẫu
ruộng canh tác, chủ yếu cấy
lúa, trồng ngô. Xa xưa, Ngọc Đồng thuộc
Tổng Đức Chiêm, phủ Khoái Châu, sau
này đổi tên thành làng Ngọc Đồng thuộc
xứ Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh
Hưng Yên. Năm 1677, Giám mục PhanCicô-Palara người Tây Ban Nha đến làng
Ngọc Đồng truyền giáo và nơi đây đã trở
thành xứ đạo toàn tòng. Đầu thế kỷ
XVIII, làng xây 4 chiếc cổng ra vào, kiến
trúc theo kiểu Á Đông. Khi đó, Ngọc
Đồng là một xứ đạo lớn, nhà thờ to đẹp,
có tháp sóng đôi cao và bề thế. Tọa lạc
trên khuôn viên rộng lớn, có đủ nhà
thương, nhà phước và nhà chung. Năm
1954, hầu hết giáo dân trong làng đã di
cư vào Nam, Ngọc Đồng đã trở thành
thôn có dân cư thưa thớt. Ngay sau đó,
giáo dân từ các tỉnh Hà Đông, Thái Bình,
Nam Định, Bắc Ninh… đã đến định cư.
Cụm dân cư mới được hình thành bao
gồm người tứ xứ, mang theo nhiều dòng
họ khác nhau. Lúc này địa bàn yếu về tổ
chức cơ sở Đảng. Năm 1967, Đảng bộ xã
đã điều động 06 hộ đảng viên từ nơi khác
đến làm nòng cốt ở Ngọc Đồng. Năm
1970, xã điều tiếp 70 hộ nông nghiệp bổ
sung xây dựng thành làng mới với tổ
chức bộ máy chính quyền hầu hết là
người công giáo. Trong những năm qua,

N
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công tác xây dựng đời sống văn hóa ở
làng Ngọc Đồng được chú trọng và đạt
được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp
phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở
địa phương.
Công tác xây dựng đời sống văn
hóa ở cơ sở được Đảng ủy, chính quyền
xã Ngọc Thanh tập trung chỉ đạo thực
hiện. Ngọc Đồng là 1 trong 4 thôn trên
địa bàn xã đã triển khai thực hiện tốt
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa”. Năm 2000, Ngọc
Đồng được công nhận danh hiệu làng
văn hóa. Ngọc Đồng đã xây dựng được
hương ước, quy định cụ thể trong việc
cưới, việc tang, tổ chức lễ hội, quan hệ
ứng xử trong gia đình, thôn, xóm, công
tác đảm bảo an ninh trật tự trong khu dân
cư. 100% các cháu trong độ tuổi được
cắp sách đến trường, không có học sinh
bỏ học, không có trẻ em lang thang cơ
nhỡ. Làng đã thành lập được Quỹ khuyến
học, kịp thời động viên các cháu học giỏi
và đỗ đạt cao. Câu lạc bộ Cựu quân nhân
được thành lập vào diện sớm nhất huyện,
Câu lạc bộ người cao tuổi, Câu lạc bộ
phụ nữ được thành lập và hoạt động
thường xuyên, nề nếp. Thôn đã thành lập
được tủ sách với trên 100 đầu sách. Thôn
xây dựng phòng đọc có báo Nhân dân và
báo Hưng Yên, người dân đến đọc sách
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đã biết được tình hình thời sự trong nước
và địa phương cũng như tìm hiểu kiến
thức khoa học kỹ thuật để áp dụng kiến
thức vào thực tế đồng ruộng.
Ngoài việc duy trì và nâng cao danh
hiệu làng văn hóa, Ngọc Đồng còn đặc
biệt chú trọng đến hoạt động văn hóa văn
nghệ, thể dục thể thao… Thôn đã xây
dựng nhà rèn luyện sức khỏe (có sân chơi
cầu lông trong nhà), kinh phí xây dựng do
Nhân dân đóng góp. Thôn thường xuyên
tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với
các nơi trong huyện và các xứ họ đạo
quanh vùng. Ngọc Đồng có một đội bóng
đá, thi đấu đạt giải cao của huyện và có
đội bóng chuyền hơi thường xuyên tập
luyện để nâng cao sức khỏe; ban nhạc và
dàn kèn đồng luôn biểu diễn phục vụ bà
con giáo dân và các ngày lễ trọng.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới” được Nhân dân
hưởng ứng và thực hiện tốt. Tất cả các
trục đường trong thôn, với tổng chiều dài
là hơn 3 km đều được trải bê tông phẳng
lì. Nhà cửa của các hộ dân đều được xây
dựng kiên cố và cao tầng. Các công trình
phúc lợi như nhà văn hóa, nhà mẫu giáo,
nhà trẻ đều được xây dựng khang trang.
Đường làng, ngõ xóm luôn sạch sẽ, hệ
thống thoát nước được khơi thông. Đội
vệ sinh môi trường luôn thực hiện tốt
công tác vệ sinh đường làng, ngõ xóm,
thu gom rác thải.
Là xã thuần nông nên sản xuất nông
nghiệp luôn được bà con coi trọng, nhất
là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật
nuôi. Đã xuất hiện nhiều mô hình phát
triển nông nghiệp với hiệu quả kinh tế
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cao như: gia đình ông Nguyễn Văn Tiến
đang quản lý trang trại chuối Đài Loan,
02 lò gạch công nghệ cao (không làm ô
nhiếm môi trường) một năm thu khoảng
5 tỷ đồng; trang trại chuối Đài Loan của
ông Đoàn Văn Vinh, Trịnh Ngọc Đức,
Đoàn Văn Tam cũng cho thu nhập từ 300
triệu đồng/1năm. Ngoài việc bố trí cây
trồng vụ đông, Nhân dân còn có tập quán
trồng rau cần. Hằng năm, các hộ dân
trong làng trồng khoảng 8 mẫu rau cần
để bán rau giống và rau thương phẩm
cho thu nhập bình quần 10 triệu
đồng/sào, riêng gia đình ông Phạm Gia
Khánh ông trùm họ đạo đã trồng hàng
mẫu rau cần theo công nghệ chuyên
nghiệp cho thu nhập 100 triệu đồng/1
năm. Nhiều năm qua, hầu hết các chỉ tiêu
kinh tế thôn đều đạt và vượt mức kế
hoạch đề ra; số hộ làm dịch vụ và làm
nghề phụ tăng lên, hộ giàu chiếm 50%,
hộ nghèo giảm xuống còn 1,97%. Công
tác an ninh trật tự và an toàn xã hội luôn
được giữ vững. Tổ hòa giải thôn có 11
người luôn hòa giải kịp thời và có hiệu
quả, trong năm 2019 đã hòa giải thành
công 04 vụ mâu thuẫn, trong đó có 01 vụ
về hôn nhân gia đình, 02 vụ về tranh
chấp đất đai và 01 vụ về mâu thuẫn khác.
Địa bàn không có đơn thư gửi lên cấp
trên. Các ngày lễ hội, lễ Noel hằng năm
được tổ chức đông vui, trang trọng, an
toàn và tiết kiệm. Việc khám tuyển nghĩa
vụ quân sự thường xuyên làm tốt. Điểm
nổi bật hơn hết là làng Ngọc Đồng không
có con nghiện ma túy. Chi bộ đảng liên…
(Tiếp theo trang 26)
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ĐỂ NGÀY TẾT KHÔNG CÒN LÀ NỖI LO CỦA NGƯỜI DÂN
VỀ VẤN ĐỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Nguyễn Mai
Cộng tác viên Báo Hưng Yên
ấn đề vệ sinh an toàn thực
phẩm luôn là vấn đề nóng, là
mối quan tâm hàng đầu với mọi
người dân, đặc biệt khi Tết Nguyên đán
Canh Tý 2020 đang đến gần. Đây là thời
điểm mà nhu cầu tiêu dùng thực phẩm
của người dân trên địa bàn tỉnh tăng
mạnh. Để đảm bảo cung ứng thực phẩm
tươi sống cho dịp Tết dồi dào, đa dạng,
các đơn vị tăng cường sản xuất và tung
ra thị trường nhiều mặt hàng. Bên cạnh
những sản phẩm chất lượng, có không ít
những sản phẩm không đảm bảo vệ sinh
an toàn thực phẩm

V

trà trộn trên thị trường, trở thành nỗi sợ
của người tiêu dùng. Do vậy, các cơ quan
chức năng cũng như người dân cần nêu
cao tinh thần trách nhiệm, có những giải
pháp tích cực trong việc đảm bảo vệ sinh
an toàn thực phẩm, để vấn đề vệ sinh an
toàn thực phẩm trong dịp Tết không còn
là nỗi lo của người dân.
Nhận thức được tầm quan trọng của
vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, trong
năm 2019, công tác vệ sinh an toàn thực
phẩm trên địa bàn tỉnh đã được các cấp,
các ngành, địa phương tích cực, chủ
động phối hợp triển khai thực hiện và đạt

24

được nhiều kết quả. Ban chỉ đạo liên
ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh
tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng
hành động vì an toàn thực phẩm năm
2019 với chủ đề: “Nói không với thực
phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng.
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”. Qua
01 tháng triển khai (15/4 - 15/5/2019), đã
thu được kết quả tích cực như: đã tổ chức
77 hội thảo, lớp tập huấn, buổi nói
chuyện về an toàn thực phẩm cho 3.662
lượt người tham dự; in ấn, cấp phát
25.650 tờ gấp, 276 đĩa CD, DVD; treo
119 áp phích, 356 băng rôn, khẩu hiệu
tuyên truyền về an toàn thực phẩm; 05
tin, 01 thông điệp tuyên truyền trên
truyền hình; phát thanh 2.792 lượt nội
dung về an toàn thực phẩm trên hệ thống
loa phóng thanh tại tuyến huyện, thành
phố, xã phường, thị trấn; đăng 03 tin, bài
trên báo điện tử Hưng Yên, 03 tin, bài
trên báo Hưng Yên, 02 tin, bài trên Đài
Phát thanh - Truyền hình tỉnh, 1 tin, bài
trên website Cục An toàn thực phẩm,
tuyên truyền trực tiếp thông qua kiểm tra,
giám sát việc đảm bảo an toàn thực phẩm
tại 118 cơ sở thực phẩm.
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Để tăng cường hơn nữa công tác
quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
trên địa bàn tỉnh những tháng cuối năm
2019, đặc biệt khi Tết Nguyên đán Cánh
Tý 2020 đang cận kề, vì Tết là dịp người
dân tích trữ thực phẩm, biếu tặng người
thân nên các nhóm hàng lương thực, thực
phẩm, hàng tiêu dùng tăng lên gấp nhiều
lần so với ngày thường, do đó, vấn đề
đảm bảo an toàn thực phẩm cần được siết
chặt để người dân có một cái Tết vui vẻ
và khỏe mạnh. Hơn nữa, năm nay do ảnh
hưởng của dịch bệnh tả lợn Châu Phi,
Hưng Yên là địa phương thứ 2 trong cả
nước bị dịch bệnh tả lợn Châu Phi, số lợn
chết và bị tiêu hủy là rất lớn. Đến nay,
Hưng Yên đã công bố hết dịch bệnh tả
lợn Châu Phi nhưng nguồn cung thực
phẩm thịt lợn sau dịch bị giảm nghiêm
trọng. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực
tiếp tới sinh kế người dân mà còn tác
động không nhỏ tới giá cả thị trường, đặc
biệt là lo ngại về đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm. Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu
thụ thực phẩm dịp Tết của người dân
trong tỉnh, đồng thời đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm, Ban chỉ đạo liên ngành
về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã xây
dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực
phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm
và bệnh truyền qua thực phẩm trên địa
bàn tỉnh. Bên cạnh đó, công tác thanh tra,
kiểm tra tại các cơ sở thực phẩm được
chú trọng, trong Tháng hành động vì an
toàn thực phẩm và dịp Tết Nguyên đán,
Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an
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toàn thực phẩm tỉnh đã kiểm tra 145 cơ
sở (trong đó, đã phát hiện và xử lý 4 cơ
sở vi phạm); kiểm tra về an toàn thực
phẩm đối với các bếp ăn tập thể và giám
sát, truy xuất nguồn gốc cơ sở cung cấp
nguyên liệu cho các bếp ăn tập thể
trường học: Số bếp ăn tập thể trường học
được kiểm tra là 67 cơ sở. Số cơ sở cung
cấp nguyên liệu cho các bếp ăn tập thể
trường học được truy xuất là 47 cơ sở.
Xét nghiệm nhanh 39/39 mẫu đạt, xét
nghiệm labo 76/76 mẫu đạt. Trong quá
trình thanh tra, kiểm tra, đoàn đã phối hợp
làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến
các quy định của pháp luật, các kiến thức
về bảo đảm an toàn thực phẩm giúp cơ sở
nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các
quy định pháp luật của nhà nước. Ngoài
ra, Sở Y tế đã cấp giấy chứng nhận đủ
điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho
23 cơ sở. Tiếp nhận hồ sơ tự công bố cho
138 sản phẩm, tiếp nhận hồ sơ đăng ký
bản công bố 32 sản phẩm, tiếp nhận 19
công văn bổ sung quy cách bao gói của
các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Các cơ quan chức năng thực hiện
nghiêm các văn bản của Trung ương,
tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy
mạnh công tác thông tin, tuyên truyền
vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trên
các phương tiện thông tin đại chúng của
tỉnh. Các cơ quan quản lý tăng cường
thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm
tại các địa phương, đơn vị với mục tiêu
chống sản xuất kinh doanh sản phẩm giả,
kém chất lượng. Song song với việc
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tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an
toàn thực phẩm cần lên án, phê phán
những hành vi sai trái trong thực hiện các
quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
của những cơ sở vi phạm, xử lý nghiêm
các cơ sở vi phạm và công khai trên các
phương tiện thông tin đại chúng theo quy
định của pháp luật. Qua đó, góp phần vào
việc nâng cao nhận thức của người dân
về an toàn thực phẩm, chống ngộ độc
thực phẩm cũng như nâng cao nhận thức
trách nhiệm của chủ cơ sở sản xuất, chế
biến, kinh doanh thực phẩm.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho
Nhân dân, đồng thời góp phần ổn định
hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm
và an sinh xã hội, các cơ sở sản xuất kinh
doanh phải tuân thủ nghiêm các quy định
của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt
đối không sản xuất, kinh doanh thực

phẩm giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ,
kém chất lượng, không an toàn. Cùng với
sự vào cuộc của lực lượng chức năng
trong kiểm soát công tác an toàn thực
phẩm dịp cuối năm, mỗi người dân hãy là
người tiêu dùng thông thái, thận trọng
trong lựa chọn thực phẩm bảo vệ sức
khỏe của gia đình để đón Tết an vui. Kiên
quyết nói không với những thực phẩm
không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không sử
dụng thực phẩm đã ôi thiu, mốc hỏng; tẩy
chay các cơ sở sản xuất, kinh doanh
không bảo đảm an toàn thực phẩm; tham
gia phát hiện các hành vi vi phạm vệ sinh
an toàn thực phẩm… từng bước hạn chế
và đẩy lùi thực phẩm bẩn ra khỏi thị
trường. Vì Tết Canh Tý an khang - hạnh
phúc, vì sức khỏe cộng đồng, hãy nói
không với thực phẩm bẩn, thực phẩm kém
chất lượng./.

NGỌC ĐỒNG - LÀNG CÔNG GIÁO TIÊU BIỂU… (Tiếp theo trang 23)
… tục đạt trong sạch, vững mạnh và
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các đoàn
thể được cấp trên công nhận là những tổ
chức vững mạnh toàn diện. Ngày
10/11/2017, xã Ngọc Thanh vinh dự
được chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công
nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả
đạt được trong công cuộc xây dựng nông
thôn mới, có đóng góp không nhỏ của
thôn Ngọc Đồng.
Như vậy, với sự đoàn kết lương
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giáo một lòng cùng sự kiên trì cố gắng
phấn đấu của người dân, Ngọc Đồng
xứng đáng là một làng công giáo tiêu
biểu trong xây dựng đời sống văn hóa,
góp phần vào công cuộc xây dựng nông
thôn mới của địa phương. Về Ngọc Đồng
hôm nay đâu đâu cũng thấy những ngôi
nhà cao tầng mọc san sát nhau, đường bê
tông rộng chạy dài từ đầu thôn đến cuối
thôn và tận hưởng không khí trong lành,
tươi mát của một làng quê thanh bình,
đang trên đà phát triển./.
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1. Hội nghị toàn quốc tổng kết
công tác dân vận và đánh giá kết quả
thực hiện “Năm dân vận chính quyền”
2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Ngày 09/01/2020, Ban Dân vận
Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến
toàn quốc tổng kết công tác dân vận và
đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận
chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ
năm 2020.
Năm 2019, các cấp ủy Đảng, Nhà
nước, hệ thống chính trị tiếp tục quan
tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung,
phương thức, tạo được chuyển biến tích
cực về nhận thức, trách nhiệm đối với
công tác dân vận. Mặt trận Tổ quốc và
các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần
chúng đổi mới nội dung, phương thức
hoạt động; nâng cao chất lượng giám sát,
phản biện; phát triển tổ chức, thực hiện
vai trò cầu nối giữa Đảng với Nhân dân,
động viên Nhân dân tham gia các phong
trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động
lớn. Ban Dân vận các cấp tiếp tục phát
huy vai trò tham mưu với cấp ủy, tổ chức
Đảng lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, đánh
giá hệ thống chính trị thực hiện chủ
trương, đường lối của Đảng đối với công
tác dân vận…
Đặc biệt, thực hiện “Năm dân vận
chính quyền” 2019, các cấp ủy, chính
quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn
với thực hiện phương châm hành động
“Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng
tạo, bứt phá hiệu quả” và đạt nhiều kết
quả tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của
chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức trong thực thi công
vụ được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả
quản lý nhà nước được tăng cường; công
tác cải cách hành chính, phòng, chống
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tham nhũng, lãng phí, sắp xếp, kiện toàn
tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế đạt
nhiều kết quả, nâng cao kỷ luật, kỷ cương,
đạo đức công vụ, ý thức phục vụ Nhân
dân, hiệu quả trong công tác dân vận
chính quyền. Công tác tiếp dân về giải
quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm
lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng nâng cao chất
lượng công tác tiếp dân, đối thoại giữa
người đứng đầu chính quyền các cấp với
Nhân dân và các giai tầng xã hội…
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng
chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ
Chính trị, Bí thư Ban cán sự đảng Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và
biểu dương những kết quả đạt được của
hệ thống dân vận. Thủ tướng Chính phủ
đề nghị trong năm 2020, hệ thống dân
vận tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả
công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh
vực đời sống xã hội, cải cách mạnh mẽ
thủ tục hành chính, môi trường kinh
doanh, giảm chi phí, tạo điều kiện thuận
lợi hơn nữa cho người dân và doanh
nghiệp. Chính quyền các cấp phải hướng
về người dân, lo cho dân, tăng cường
mối quan hệ máu thịt với người dân và
cơ quan nhà nước, từ đó tạo nền tảng để
góp phần thực hiện tốt công tác dân vận.
Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham
nhũng, lãng phí; tăng cường thanh tra,
kiểm tra công vụ; kiên quyết xử lý những
cán bộ, công chức nhà nước quan liêu,
tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa
quyền, năng lực phẩm chất kém, coi
thường pháp luật. Tăng cường đối thoại
trực tiếp với người dân, doanh nghiệp,
đồng thời giải quyết kịp thời những kiến
nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất
là các vụ việc khiếu kiện đông người,
phức tạp, kéo dài./.
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2. Hội nghị tổng kết công tác dân
vận 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Ngày 10/01/2020, Ban Dân vận
Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công
tác dân vận năm 2019, triển khai nhiệm
vụ năm 2020.
Năm 2019, chính quyền các cấp tập
trung thực hiện các nội dung của “Năm
dân vận chính quyền”; đẩy mạnh cải
cách hành chính; quan tâm phát triển
kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an
ninh, tăng cường đối ngoại, cải thiện và
nâng cao cuộc sống của Nhân dân. Đồng
thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát
huy quyền làm chủ của Nhân dân; nâng
cao chất lượng công tác tiếp dân, đối
thoại, tập trung giải quyết các vụ khiếu
kiện phức tạp, đông người kéo dài. Hoạt
động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức
chính trị - xã hội tập trung hướng về cơ
sở, tuyên truyền, vận động Nhân dân
thực hiện tốt các cuộc vận động, phong
trào thi đua yêu nước; nâng cao chất
lượng giám sát, phản biện, vai trò đại
diện cho quyền, lợi ích hợp pháp chính
đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân
dân; phát triển tổ chức, thực hiện vai trò
cầu nối giữa Đảng với Nhân dân; động
viên Nhân dân tham gia các phong trào
thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn.
Ban Dân vận các cấp tiếp tục phát huy
vai trò tham mưu với cấp ủy, tổ chức
Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công
tác dân vận. Việc thực hiện quy chế dân
chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân
vận khéo” được đẩy mạnh, duy trì trên
các lĩnh vực của đời sống, góp phần thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững
an ninh chính trị, trật tự xã hội.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí
Điểu K'ré, Phó Trưởng ban Thường trực
Ban Dân vận Trung ương biểu dương
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những kết quả mà hệ thống dân vận tỉnh
Hưng Yên đã đạt được trong năm 2019.
Đồng chí đề nghị trong năm 2020, Ban
Dân vận các cấp cần: Tiếp tục triển khai
thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25NQ/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”; đẩy mạnh các phong trào thi
đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo”.
Ngành dân vận chú trọng công tác tham
mưu với cấp ủy các cấp chuẩn bị các nội
dung nhằm tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ
các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tăng
cường công tác nắm bắt tình hình Nhân
dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện
vọng, kiến nghị của Nhân dân với Đảng,
Nhà nước./.
3. Ban chỉ đạo công tác tôn giáo
tỉnh Hưng Yên thăm và tặng quà nhân
dịp Giáng sinh năm 2019
Ngày 21/12/2019, Ban chỉ đạo công
tác tôn giáo tỉnh Hưng Yên do đồng chí
Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh
ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh làm
trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các
chức sắc Công giáo nhân dịp Giáng sinh
năm 2019 tại Giáo xứ Cao Xá, thị trấn
Trần Cao, huyện Phù Cừ, Giáo xứ Ngọc
Đồng, xã Ngọc Thanh, Kim Động và
Giáo xứ thành phố Hưng Yên.
Tại các nơi đến thăm, đồng chí
Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh
ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh,
Trưởng Ban chỉ đạo công tác tôn giáo
tỉnh đã trao tặng quà và gửi lời chúc
mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến
các vị linh mục, chức sắc và toàn thể bà
con giáo dân trong giáo xứ; biểu dương
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những đóng góp của các chức sắc và giáo
dân trong việc xây dựng khối đại đoàn
kết toàn dân, tham gia các phong trào thi
đua yêu nước, các cuộc vận động do tỉnh,
địa phương phát động… Đồng thời, đồng
chí mong muốn trong thời gian tới, các
chức sắc và giáo dân tiếp tục đoàn kế t,
tích cực tham gia các phong trào của địa
phương, các hoạt động từ thiện nhân đạo,
giúp đỡ những có hoàn cảnh khó khăn,
góp phần xây dựng quê hương ngày càng
giàu mạnh.
Các linh mục cảm ơn sự quan tâm
của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt
trận Tổ quốc các cấp và khẳng định sẽ
tiếp tục tuyên truyền, động viên bà con
giáo dân chấp hành tốt chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước, quy định của địa
phương; có những đóng góp để quê
hương ngày càng phát triển./.
4. Tổng kết công tác Phật sự năm
2019 - Phật lịch 2563 và Kế hoạch hoạt
động Phật sự năm 2020 - Phật lịch 2564
Ngày 07/01/2020, Ban Thường trực
Giáo hội Phật giáo Việt Nam
(GHPGVN) tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội
nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019
- Phật lịch 2563 và Kế hoạch hoạt động
Phật sự năm 2020 - Phật lịch 2564 tại
chùa Táo, phường Hiến Nam, thành phố
Hưng Yên.
Năm 2019, được sự quan tâm chỉ
đạo của Trung ương GHPGVN và sự
quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các
cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh, với
phương châm “Đạo pháp - Dân tộc Chủ nghĩa xã hội”, các tăng, ni trong tỉnh
đã tích cực triển khai các hoạt động Phật
sự theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật
giáo toàn quốc lần thứ VIII và Nghị
quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh
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Hưng Yên lần thứ V đạt nhiều kết quả tốt
đẹp, điển hình như: GHPGVN tỉnh duy
trì tổ chức khóa An cư kết hạ cho tăng, ni
trong tỉnh tại 02 cơ sở, từ ngày 16/5 đến
ngày 14/8 năm Kỷ Hợi (tức từ ngày 18/6
đến ngày 12/9/2019), với tổng số 246
hành giả và đạt kết quả viên mãn. Tổ
chức thành công Đại lễ Phật đản 2019 Phật lịch 2563 tại 03 khu vực. Nhân dịp
năm mới Kỷ Hợi 2019, GHPGVN tỉnh
đã vận động Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn
Vigroup ủng hộ 1500 suất quà Tết cho hộ
nghèo trong tỉnh, trị giá 750 triệu đồng…
Năm 2020, Ban Trị sự GHPGVN
tỉnh đề ra Kế hoạch hoạt động Phật sự
năm 2020 - Phật lịch 2564 như: Hướng
dẫn, đôn đốc các Ban Trị sự huyện, thị
xã, thành phố nghiêm túc chấp hành việc
báo cáo công tác Phật sự định kỳ theo
quy định; xây dựng kế hoạch, triển khai
tổ chức Giới đàn năm 2020; tiếp tục tổ
chức tốt khóa An cư kết hạ và Đại lễ
Phật đản 2020 - Phật lịch 2564 và các
ngày lễ trọng khác trong năm. Động viên
tăng, ni, phật tử luôn giữ vững tinh thần
đoàn kết, tích cực hưởng ứng các hoạt
động chào mừng Đại hội Đảng các cấp
tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần
thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng./.
5. Trên 35 nghìn suất quà Tết
tặng người có công, gia đình quân
nhân làm nhiệm vụ trên biển, đảo
Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý
2020, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh chuẩn bị trên 35 nghìn
suất quà tặng người có công, gia đình
quân nhân làm nhiệm vụ tại Quần đảo
Trường Sa, Hoàng Sa, Nhà giàn DK1
(trong đó, tặng 21.591 suất quà cho gia
đình liệt sỹ, 6.847 thương binh, 4.321
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bệnh binh, 1.889 người hoạt động kháng
chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 340
người hoạt động kháng chiến bị địch bắt
tù đày, 60 gia đình quân nhân làm nhiệm
vụ tại Quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa,
Nhà giàn DK1...) Mỗi suất quà trị giá
700 nghìn đồng (500 nghìn đồng tiền mặt
và 1 túi quà trị giá 200 nghìn đồng)./.
6. Chương trình “Chung tay xây dựng
nhà ở cho người có công và hộ nghèo tỉnh
Hưng Yên năm 2019 - 2020”
Tối ngày 26/12/2019, tại Trung tâm
Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân
dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND),
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
(MTTQVN) tỉnh tổ chức Chương trình
“Chung tay xây dựng nhà ở cho người có
công và hộ nghèo tỉnh Hưng Yên năm
2019 - 2020”.
Thực hiện chủ trương của Đảng,
chính sách của Nhà nước, tiếp nối truyền
thống nhân ái của dân tộc, những năm
qua, công tác bảo đảm an sinh xã hội
luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền
trong tỉnh quan tâm thực hiện và đạt
được nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ
nghèo của tỉnh còn 1,9%. Đặc biệt,
chương trình hỗ trợ về nhà ở cho người
có công và hộ nghèo đã nhận được sự
đầu tư về ngân sách của tỉnh và các địa
phương, sự chung tay ủng hộ của các
doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm
và các tầng lớp Nhân dân. Đến hết năm
2018, đề án hỗ trợ nhà ở cho người có
công và hộ nghèo giai đoạn I đã hoàn
thành xây mới và sữa chữa cho trên
4.400 hộ gia đình với tổng số tiền hỗ trợ
khoảng 110 tỷ đồng. Qua khảo sát, toàn
tỉnh còn khoảng 1.000 hộ còn khó khăn
về nhà ở.
Tại chương trình, Ban chỉ đạo thực
hiện hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo và
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người có công với cách mạng tỉnh đã tiếp
nhận sự ủng hộ của gần 130 doanh
nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm với số
tiền trên 37 tỷ đồng và trao tặng kỷ niệm
của chương trình cho các doanh nghiệp,
doanh nhân, nhà hảo tâm.
Cũng tại chương trình, đồng chí Đỗ
Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn
Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Đỗ
Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ
tịch HĐND tỉnh trao số tiền hỗ trợ 80
triệu đồng/căn cho 10 gia đình có công
với cách mạng; đồng chí Nguyễn Văn
Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
UBND tỉnh và đồng chí Phạm Thị
Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch
Ủy ban MTTQVN tỉnh trao tiền hỗ trợ
xây nhà cho 10 hộ nghèo./.
7. Chương trình “Ngày hội công
nhân, Tết sum vầy, mừng Xuân, ơn Đảng
năm 2020” cho công nhân lao động
Ngày 05/01/2020, tại Nhà văn hóa
thị xã Mỹ Hào, Liên đoàn Lao động tỉnh
Hưng Yên đã tổ chức chương trình
“Ngày hội công nhân, Tết sum vầy, mừng
xuân, ơn Đảng năm 2020” cho công
nhân lao động.
Tại chương trình, Liên đoàn Lao
động tỉnh đã trao tặng 7 nhà mái ấm công
đoàn, mỗi nhà xây mới hỗ trợ 35 triệu
đồng, sửa chữa là 15 triệu đồng và 800
suất quà, vé xe cho các công nhân lao
động có hoàn cảnh khó khăn. Đây một
trong những hoạt có ý nghĩa sâu sắc của hệ
thống công đoàn các cấp với mong muốn
giúp các anh, chị, em công nhân viên chức
lao động trong toàn tỉnh sẽ có được những
ngày Tết Nguyên đán vui vẻ, đầm ấm và
hạnh phúc./.
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8. Hội nghị tổng kết, đánh giá kết
quả công tác hội và phong trào nông
dân, hoạt động của Ban chỉ đạo thực
hiện Đề án số 61 tỉnh năm 2019
Ngày 03/01/2020, Ban Thường vụ
Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban chỉ
đạo thực hiện Đề án số 61 tỉnh tổ chức
hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả công
tác hội và phong trào nông dân, hoạt
động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án số
61 tỉnh năm 2019, đề ra phương hướng,
nhiệm vụ năm 2020.
Năm 2019, các cấp hội nông dân
trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ
nông dân đẩy mạnh phong trào sản xuất,
kinh doanh giỏi; hỗ trợ hộ nghèo vượt
khó; xây dựng duy trì nâng cao chất
lượng các mô hình sản xuất. Toàn tỉnh có
gần 73 nghìn hộ đạt hộ sản xuất kinh
doanh giỏi các cấp; trên 1,5 nghìn hộ
được các cấp hội phối hợp giúp đỡ thoát
nghèo… Hội nông dân các cấp đã trực
tiếp tư vấn, hướng dẫn, thành lập mới 12
hợp tác xã kiểu mới, 12 tổ hợp tác, 11 chi
hội nghề nghiệp, 23 tổ hội nghề nghiệp;
tham gia xây dựng mới 36 mô hình kinh
tế tập thể, nhiều mô hình liên kết có quy
mô sản xuất lớn, liên kết tiêu thụ nông
sản. Đến nay, quỹ hỗ trợ nông dân toàn
tỉnh quản lý đạt trên 74 tỷ đồng./.
9. Hội nghị tổng kết công tác hội và
phong trào phụ nữ năm 2019, triển khai
nhiệm vụ công tác năm 2020
Ngày 26/12/2019, Hội Liên hiệp
phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị
tổng kết công tác hội và phong trào phụ
nữ năm 2019, triển khai nhiệm vụ công
tác năm 2020.
Năm 2019, các cấp Hội LHPN
trong tỉnh đã triển khai thực hiện các
nhiệm vụ công tác hội, các đề án đạt hiệu
quả cao. Các cấp hội cơ sở phát triển mới

31

9.976 hội viên; tín chấp với Ngân hàng
Chính sách - Xã hội 111 tỷ đồng cho hội
viên vay phát triển kinh tế hộ gia đình;
giúp 1.351 hộ hội viên phụ nữ thoát
nghèo; xây dựng mới 364 km đường hoa
ở các khu dân cư; tiếp tục thực hiện hiệu
quả phong trào “5 không, 3 sạch” gắn với
thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh”… Tại Hội nghị, lãnh đạo Trung
ương Hội LHPN Việt Nam đã trao cờ thi
đua "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua
năm 2019", Bằng khen "Đã có thành tích
xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới"
của Trung ương Hội LHPN Việt Nam
tặng Hội LHPN tỉnh. Nhiều tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc thực hiện
nhiệm vụ công tác hội năm 2019 được
Hội LHPN tặng bằng khen./.
VĂN HÓA - VĂN NGHỆ:
MỪNG XUÂN CANH TÝ
Đông đi xuân đến liền ngay,
Đón xuân Canh Tý đắm say lòng người.
Cây khô nảy lộc đâm chồi,
Bao la hoa nở, bầu trời sáng trong.
Trẻ thơ khoe chiếc áo hồng,
Cánh cò chớp trắng, lúa đồng mướt xanh.
Muôn nơi đẹp tựa bức tranh,
Lung linh ánh điện thị thành, làng quê.
Vui xuân ca múa say mê,
Đình làng mở hội tràn trề vui tươi.
Đào mai khoe sắc tuyệt vời,
Biển xanh ôm đảo, đất trời giao thoa.
Xuân về hương ngát ngàn hoa,
Hưng Yên đón bạn gần xa đến mừng.
Lê Quý Trưng
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rong năm 2019, Bản tin Dân vận Hưng Yên đã nhận được sự
quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng sự
phối hợp của các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh
cũng như sự cộng tác tích cực của các cộng tác viên trong cả nước. Với 4 số
(9.400 ấn phẩm) mỗi năm, Bản tin Dân vận Hưng Yên đã và đang từng bước
đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả, kịp thời tuyên truyền các chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của
tỉnh đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, tuyên truyền, biểu
dương những tập thể, cá nhân điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực của
đời sống xã hội để nhân rộng thêm nhiều điển hình, xứng đáng là tấm
gương để mọi người noi theo, tạo được sức lan tỏa rộng khắp, mạnh mẽ
trong toàn xã hội, trong mỗi ngành, địa phương, đơn vị.
Thời gian tới, Tổ biên tập rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm,
phối hợp, cộng tác của các cộng tác viên và độc giả để Bản tin Dân vận
Hưng Yên ngày càng phát triển, trở thành cuốn cẩm nang cho cán bộ trong
hệ thống dân vận tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung. Trong quá trình
biên tập và xuất bản Bản tin Dân vận Hưng Yên không tránh khỏi những
thiếu sót, Tổ biên tập rất mong nhận được những đóng góp của độc giả để
Bản tin Dân vận Hưng Yên ngày càng hoàn thiện hơn.
Trân trọng cảm ơn!
TỔ BIÊN TẬP
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