ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

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
Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 185KH/TU về việc tổ chức đại hội đảng bộ
các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bản tin
Dân vận Hưng Yên trích đăng nội dung
cơ bản Kế hoạch của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy như sau:
NỘI DUNG
I- NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐẢNG
BỘ CÁC CẤP
Đại hội đảng bộ các cấp thực hiện 4
nội dung sau:
1- Tổng kết thực hiện nghị quyết
đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và
xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm
vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào
dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII
của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ
cấp trên trực tiếp.
3- Bầu ban chấp hành đảng bộ
nhiệm kỳ 2020 - 2025.
4- Bầu đoàn đại biểu dự đại hội
đảng bộ cấp trên.
Những nơi có khó khăn liên quan
đến công tác nhân sự, được cấp uỷ có thẩm
quyền đồng ý thì tiến hành đại hội với 3
nội dung, chưa bầu cấp uỷ khoá mới.
II- CHUẨN BỊ VĂN KIỆN ĐẠI
HỘI VÀ TỔ CHỨC THẢO LUẬN
1- Dự thảo văn kiện của cấp uỷ
trình đại hội
1.1- Báo cáo chính trị của đảng bộ
phải đánh giá khách quan, trung thực, sát
tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm,
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khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng,
chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã
hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh...,
nhất là việc thực hiện ba đột phá chiến
lược và sáu nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị
quyết Đại hội XII của Đảng đã xác định,
cũng như ba khâu đột phá, sáu nhiệm vụ
trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 2020 đã đề ra và nghị quyết của đại hội
cấp mình; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là
nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học
kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực
tế; đồng thời, quán triệt quan điểm, chủ
trương, định hướng lớn trong các dự thảo
văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và
của đại hội cấp trên; đề ra phương
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp
thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện
trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các
nhiệm kỳ tiếp theo.
1.2- Báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ
phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần
tự phê bình và phê bình với thái độ
nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh
giá đúng, khách quan, trung thực công
tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành
và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ vừa
qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4 khoá XI, XII, gắn với việc học
tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu
gương của cán bộ, đảng viên, người đứng
đầu; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên
nhân chủ quan của những hạn chế,
khuyết điểm, yếu kém và xác định rõ
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trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đồng
thời, phải cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe
các ý kiến đóng góp để đề ra kế hoạch, lộ
trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm
sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.
2- Việc xây dựng, đóng góp ý kiến
vào văn kiện
2.1- Quá trình xây dựng dự thảo văn
kiện đại hội, các cấp uỷ phải nghiêm túc
tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp
uỷ, tổ chức đảng trực thuộc, của đại diện
cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu
trí, các nhà khoa học, nhân sỹ, trí thức,
chuyên gia và đại diện các tầng lớp Nhân
dân bằng các hình thức thích hợp, hiệu
quả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban thường
vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy
trực thuộc Tỉnh ủy chuẩn bị tốt và có kế
hoạch, phương thức công bố dự thảo các
văn kiện trình đại hội và báo cáo chính trị
trên các phương tiện thông tin đại chúng,
phù hợp với tình hình thực tế để lấy ý
kiến đóng góp rộng rãi của Nhân dân.
2.2- Để nâng cao chất lượng thảo
luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện tại đại
hội, các cấp uỷ chuẩn bị dự thảo nghị
quyết đại hội, chương trình hành động
(gồm những định hướng lớn, nội dung cơ
bản của báo cáo chính trị) để đại hội thảo
luận, quyết định. Đại hội các cấp phải
dành thời gian thỏa đáng, phát huy trách
nhiệm, trí tuệ của đại biểu trong thảo
luận; bảo đảm dân chủ, kỹ lưỡng, sâu sắc,
hiệu quả, tránh "qua loa", hình thức; các ý
kiến khác nhau cần dành thời gian thảo
luận, tranh luận làm rõ, đi đến thống nhất
trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, đoàn kết,
xây dựng.
3- Việc thảo luận, đóng góp ý
kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội
3.1- Đại hội đảng bộ cơ sở, chi bộ
cơ sở (gọi chung là cấp cơ cở): Thảo luận
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các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII
của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị, báo
cáo kiểm điểm của huyện ủy, thị uỷ,
thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ và
của cấp mình.
3.2- Đại hội đảng bộ huyện, thị xã,
thành phố và đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ
(gọi chung là cấp huyện): Thảo luận các
dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của
Đảng; dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo
kiểm điểm của Tỉnh uỷ và của cấp mình.
III- CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
NHÂN SỰ VÀ BẦU CẤP ỦY
1- Tiêu chuẩn cấp uỷ viên
Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự
cấp uỷ khoá mới phải quán triệt sâu sắc
Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày
19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung
ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán
bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ
phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm
nhiệm vụ; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ
Chính trị; tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy
định số 89-QĐ/TW, ngày 04/8/2017 của
Bộ Chính trị về “Khung tiêu chuẩn chức
danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá
cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” và quy
định của tỉnh về tiêu chuẩn chức danh cán
bộ thuộc diện quản lý theo phân cấp.
Kiên quyết sàng lọc, không để lọt
vào cấp uỷ khoá mới những người bản
lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm
chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu
gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè
phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo
vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có
biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự
chuyển hoá” trong nội bộ; chạy chức,
chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi
ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung
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dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của
Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và
những điều đảng viên không được làm;
quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật
thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ
(chồng), con vi phạm các quy định của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan,
đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực
hiện nhiệm vụ không cao.
1.1- Tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy
định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của
Bộ Chính trị về “Khung tiêu chuẩn chức
danh, định hướng khung tiêu chí đánh
giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”
- Tuyệt đối trung thành với lợi ích
của Đảng, quốc gia, dân tộc và Nhân
dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng
về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và
đường lối đổi mới của Đảng. Có lập
trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị
vững vàng, không dao động trong bất cứ
tình huống nào; kiên quyết đấu tranh bảo
vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến
pháp và pháp luật của Nhà nước. Có tinh
thần yêu nước; đặt lợi ích của Đảng,
quốc gia, dân tộc, Nhân dân, tập thể lên
trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì
sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của
Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự
phân công của tổ chức và hoàn thành tốt
mọi nhiệm vụ được giao.
- Có phẩm chất đạo đức trong sáng,
lối sống trung thực, khiêm tốn, chân
thành, giản dị; cần, kiệm, liêm, chính, chí
công vô tư. Tâm huyết và có trách nhiệm
với công việc; không tham vọng quyền
lực, không háo danh; có tinh thần đoàn
kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu
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đồng chí, đồng nghiệp. Bản thân không
tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và
tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các
biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự
chuyển hoá" trong nội bộ; kiên quyết đấu
tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham
nhũng, lãng phí, tiêu cực, chủ nghĩa cá
nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái,
lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm;
công bằng, chính trực, trọng dụng người
tài, không để người thân, người quen lợi
dụng chức vụ, quyền hạn của mình để
trục lợi. Tuân thủ và thực hiện nghiêm
các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của
Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân
chủ, tự phê bình và phê bình.
- Có tư duy đổi mới, có tầm nhìn,
phương pháp làm việc khoa học; có năng
lực tổng hợp, phân tích và dự báo. Có
khả năng phát hiện những mâu thuẫn,
thách thức, thời cơ thuận lợi, vấn đề mới,
khó và những hạn chế, bất cập trong thực
tiễn; mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ,
giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để
phát huy, thúc đẩy hoặc tháo gỡ. Có năng
lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ
bản tình hình thực tế để cụ thể hoá và tổ
chức thực hiện có hiệu quả các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước; có thành tích,
kết quả công tác nổi trội ở lĩnh vực, địa
bàn công tác được phân công; cần cù,
chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ,
dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì
Nhân dân phục vụ. Có khả năng lãnh
đạo, chỉ đạo; có kinh nghiệm thực tiễn;
gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh
tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán
bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân tin
tưởng, tín nhiệm.
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- Có trình độ chuyên môn, lý luận
chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ được giao và theo quy định
của Đảng, Nhà nước; trình độ tin học,
ngoại ngữ cần thiết và phù hợp.
- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm
vụ (theo kết luận của cơ quan y tế có
thẩm quyền trong thời gian không quá 6
tháng đến thời điểm giới thiệu nhân sự);
bảo đảm tuổi theo quy định.
1.2- Tiêu chuẩn cụ thể
(1) Cấp tỉnh
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh: Bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn
chung và tiêu chuẩn của Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh nêu tại Điểm 1,
Mục II, Quy định số 1090-QĐ/TU ngày
16/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở
một trong các chức danh: Bí thư, phó bí
thư, chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch
Ủy ban nhân dân cấp huyện (gọi chung là
chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện)
hoặc lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã
hội tỉnh.
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy:
Bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung và
tiêu chuẩn của Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy nêu tại Điểm 2, Mục II, Quy định
số 1090-QĐ/TU ngày 16/3/2018 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy. Là Ủy viên Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020;
đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ
của một trong các chức danh lãnh đạo chủ
chốt cấp huyện hoặc trưởng, phó các ban
đảng tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành,
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh. Riêng Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy công tác ở lực lượng vũ trang, nói
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chung phải kinh qua trưởng công an hoặc
chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp
huyện (trừ trường hợp do Trung ương điều
động, luân chuyển).
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch
Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh: Thực hiện theo Quy định số 90QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị.
(2) Cấp huyện
- Ủy viên Ban Chấp hành: Căn cứ
vào tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn cụ thể
quy định tại Điều 3, Điều 4, Quy định số
02-QĐi/TU ngày 25/9/2018 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy và yêu cầu, nhiệm vụ
của nhiệm kỳ đại hội 2020 - 2025, ban
thường vụ cấp ủy cấp huyện quy định cụ
thể, bảo đảm đúng quy định và phù hợp
với yêu cầu thực tiễn của địa phương,
đơn vị.
- Ủy viên Ban Thường vụ: Bảo đảm
đầy đủ các tiêu chuẩn chung và tiêu
chuẩn của ủy viên ban thường vụ cấp
huyện nêu tại Điểm 29, Mục II, Quy định
số 1090-QĐ/TU ngày 16/3/2018 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy. Là ủy viên ban chấp
hành đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2015 2020; đã kinh qua và hoàn thành tốt
nhiệm vụ của một trong các chức danh:
Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2016 2021; cấp trưởng các phòng và tương
đương thuộc các sở, ban, ngành, tổ chức
chính trị - xã hội cấp tỉnh hoặc trưởng,
phó ban đảng cấp huyện, trưởng phòng,
ban, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội
và tương đương ở cấp huyện; bí thư đảng
ủy cấp cơ sở.
Đối với các chức danh lãnh đạo chủ
chốt cấp huyện, thực hiện theo Quy định
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số 1090-QĐ/TU ngày 16/3/2018 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy (từ Điểm 21 đến
Điểm 28, Mục II). Cụ thể:
- Bí thư, phó bí thư, chủ tịch Hội
đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân
dân huyện, thị xã, thành phố
+ Bí thư: Đã kinh qua và hoàn
thành tốt nhiệm vụ ở một trong các chức
danh: Phó bí thư, chủ tịch Hội đồng nhân
dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
hoặc lãnh đạo sở, ban, ngành, Mặt trận
Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
cấp tỉnh trở lên.
+ Phó bí thư: Là ủy viên ban thường
vụ cấp ủy cấp huyện nhiệm kỳ 2015 2020 hoặc phó chủ tịch Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ
2016 - 2021; đã kinh qua và hoàn thành tốt
nhiệm vụ của một trong các chức danh:
Trưởng phòng và tương đương của các sở,
ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức chính trị - xã hội tỉnh.
+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân: Là
bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy cấp huyện.
+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân: Là ủy
viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện
nhiệm kỳ 2015 - 2020 hoặc phó chủ tịch
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp
huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; đã kinh
qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ của một
trong các chức danh: Cấp phó các sở,
ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ
chức chính trị - xã hội tỉnh và đảng ủy
trực thuộc Tỉnh ủy.
- Bí thư, phó bí thư Đảng ủy Khối
Cơ quan - doanh nghiệp tỉnh
+ Bí thư: Đã kinh qua và hoàn thành
tốt nhiệm vụ ở một trong các chức danh:
Lãnh đạo sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc
và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh
hoặc phó bí thư cấp ủy cấp huyện.
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+ Phó bí thư: Đã kinh qua và hoàn
thành tốt nhiệm vụ của một trong các
chức danh: Trưởng phòng và tương
đương của các sở, ban, ngành, Mặt trận
Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
tỉnh; ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp
huyện hoặc phó chủ tịch Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công
an tỉnh, Quân sự tỉnh
Căn cứ vào các quy định, hướng
dẫn chung và văn bản chỉ đạo của Đảng
ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung
ương, khi phê duyệt phương án nhân sự
đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem
xét, quyết định.
Lưu ý: Cấp ủy cấp huyện khi xây
dựng phương án nhân sự đại hội, những
đồng chí được giới thiệu để bầu giữ các
chức danh nêu trên phải bảo đảm tiêu
chuẩn của các chức danh dự kiến đảm
nhiệm. Trường hợp đặc biệt, báo cáo Ban
Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.
(3) Cấp cơ sở
Tiêu chuẩn cấp uỷ, ủy viên ban
thường vụ cấp uỷ cơ sở: Căn cứ vào tiêu
chuẩn chung nêu trên và yêu cầu nhiệm
vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025, ban
thường vụ cấp ủy cấp huyện quy định
bảo đảm đúng nội dung Kế hoạch này và
phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa
phương, cơ quan, đơn vị.
2- Thời điểm tính độ tuổi tham
gia cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
Cấp cơ sở tháng 4/2020; cấp huyện
tháng 6/2020; cấp tỉnh tháng 9/2020. Thời
điểm tính tuổi tham gia chức danh lãnh
đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân,
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh là tháng
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5/2021. Thời điểm tính tuổi tham gia các
chức danh lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và
các tổ chức chính trị - xã hội là thời điểm
đại hội ở các cấp của mỗi tổ chức.
Dừng việc bổ sung cấp uỷ viên và uỷ
viên ban thường vụ cấp uỷ nhiệm kỳ 2015
- 2020 trước 6 tháng tính đến thời điểm đại
hội ở mỗi cấp, cụ thể: (1) Cấp cơ sở từ
01/10/2019; (2) Cấp huyện từ 01/12/2019;
(3) Ở tỉnh từ 01/3/2020. Trường hợp đặc
biệt, do ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực
tiếp xem xét, quyết định.
3- Độ tuổi tham gia cấp uỷ, chính
quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức chính trị - xã hội
Những đồng chí lần đầu tham gia
cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc
và các tổ chức chính trị - xã hội nói
chung phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm
kỳ trở lên, ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ.
Những đồng chí được giới thiệu tái cử
cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc
và các tổ chức chính trị - xã hội nói
chung phải đủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm
kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ
1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tại thời
điểm tính độ tuổi tham gia cấp uỷ ở mỗi
cấp và chính quyền, Mặt trận Tổ quốc,
các tổ chức chính trị - xã hội tại thời
điểm bầu cử. Cụ thể:
3.1- Đối với những đồng chí lần
đầu tham gia cấp ủy
- Cấp ủy tỉnh: Nam sinh từ tháng
9/1965 và nữ sinh từ tháng 9/1970 trở lại đây.
- Cấp ủy huyện, thị xã, thành phố
và cấp ủy viên chuyên trách đảng ủy
khối: Nam sinh từ tháng 6/1965 và nữ
sinh từ tháng 6/1970 trở lại đây.
- Cấp ủy xã, phường, thị trấn và cơ
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công
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lập, doanh nghiệp nhà nước: Nam sinh
từ tháng 4/1965 và nữ sinh từ tháng
4/1970 trở lại đây.
3.2- Đối với những đồng chí được
giới thiệu tái cử
- Cấp ủy tỉnh: Nam sinh từ tháng
3/1963 và nữ sinh từ tháng 3/1968 trở lại đây.
- Cấp ủy huyện, thị xã, thành phố
và cấp ủy viên chuyên trách đảng ủy
khối: Nam sinh từ tháng 12/1962 và nữ
sinh từ tháng 12/1967 trở lại đây.
- Cấp ủy xã, phường, thị trấn: Nam
sinh từ tháng 10/1962 và nữ sinh từ tháng
10/1967 trở lại đây (trừ các trường hợp
cán bộ hoạt động không chuyên trách; cán
bộ đã nghỉ hưu, nghỉ chế độ...).
Các đồng chí bí thư là thủ trưởng
cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
công lập (tỉnh, huyện) còn tuổi công tác
từ 01 năm (12 tháng) trở lên, nếu có đủ
phẩm chất, năng lực, sức khoẻ, tín
nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
và được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm
đồng ý, thì có thể xem xét tiếp tục tham
gia cấp uỷ trong cơ quan hành chính,
đơn vị sự nghiệp công lập nhiệm kỳ
2020 - 2025 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.
Lưu ý: Đối với nhân sự dự kiến
giới thiệu tái cử các chức danh lãnh đạo
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: Nam sinh từ
tháng 11/1963 và nữ sinh từ tháng
11/1968 trở lại đây.
3.3- Đối với lực lượng vũ trang
Độ tuổi tham gia cấp uỷ căn cứ vào
độ tuổi nghỉ hưu quy định tại Luật Sĩ
quan Quân đội nhân dân Việt Nam và
Luật Sĩ quan Công an nhân dân Việt
Nam; các đồng chí tham gia cấp uỷ địa
phương thực hiện theo quy định chung
về độ tuổi tham gia cấp uỷ các cấp theo
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Chỉ thị của Bộ Chính trị; các đồng chí
tham gia cấp uỷ trong Đảng bộ Quân đội,
Công an, tuổi tái cử phải đủ tuổi công tác
ít nhất 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng đối với
nhiệm kỳ 5 năm), trường hợp đặc biệt
còn tuổi công tác từ 01 năm (12 tháng)
đến dưới 30 tháng phải là các đồng chí
có năng lực, đủ sức khoẻ để thực hiện
nhiệm vụ, uy tín cao, hoàn thành tốt
nhiệm vụ trở lên và phải được cấp có
thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ xem xét,
quyết định.
Theo tinh thần này, Đảng ủy Quân
sự tỉnh và Đảng ủy Công an tỉnh căn cứ
quy định của ngành dọc, để hướng dẫn
cụ thể về độ tuổi cấp uỷ viên ở các đảng
bộ trực thuộc.
3.4- Đối với doanh nghiệp, công ty
nhà nước
Các đồng chí bí thư đảng uỷ là
chủ tịch hội đồng thành viên (hội đồng
quản trị) hoặc tổng giám đốc và phó bí
thư chuyên trách công tác đảng ở các tập
đoàn, tổng công ty và các ngân hàng
thương mại nhà nước (hoặc nhà nước có
cổ phần chi phối) còn tuổi công tác từ 01
năm (12 tháng) trở lên, nếu có đủ phẩm
chất, năng lực, sức khoẻ, tín nhiệm, hoàn
thành tốt nhiệm vụ trở lên và được cấp
có thẩm quyền bổ nhiệm đồng ý, thì có
thể xem xét tiếp tục tham gia cấp uỷ
trong doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020 2025 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.
4- Cơ cấu, số lượng cấp uỷ viên,
uỷ viên thường vụ và phó bí thư cấp
uỷ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
4.1- Cơ cấu cấp uỷ
- Cơ bản bảo đảm sự lãnh đạo toàn
diện của cấp uỷ đối với những địa bàn,
lĩnh vực quan trọng; không vì cơ cấu
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mà hạ thấp tiêu chuẩn; thực hiện chủ
trương không nhất thiết địa phương,
ban, ngành nào cũng phải có người
tham gia cấp ủy; đồng thời, thống nhất
quy định một số chức danh cụ thể có cơ
cấu ban thường vụ, số cơ cấu còn lại do
cấp ủy quyết định theo yêu cầu thực
hiện nhiệm vụ chính trị và khả năng
đáp ứng của cán bộ.
- Kết hợp hài hoà, chặt chẽ, hiệu
quả việc chuẩn bị nhân sự tại chỗ với
điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ từ
nơi khác đến. Các địa phương và ngành
có cơ cấu cấp uỷ viên, nhưng chưa chuẩn
bị được nhân sự tại chỗ thì cấp uỷ cấp
trên điều động người đủ tiêu chuẩn, điều
kiện, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm
vụ từ nơi khác đến hoặc xem xét bổ sung
sau đại hội.
- Cơ bản thực hiện bí thư cấp uỷ
đồng thời là chủ tịch Hội đồng nhân dân
các cấp. Phấn đấu thực hiện chủ trương
bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch Ủy
ban nhân dân ở 01 huyện, thị xã, thành
phố; mỗi huyện, thị xã, thành phố có từ 1
đến 2 xã, phường, thị trấn ở những nơi có
đủ điều kiện thực hiện bí thư cấp ủy đồng
thời là chủ tịch ủy ban nhân dân.
- Căn cứ Nghị quyết Trung ương 7
khoá XII, các kế hoạch của Trung ương,
của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây
dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục
thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy và
cấp trưởng một số ngành ở cấp huyện cơ
bản không là người địa phương; đến năm
2025, có 10/10 đảng bộ huyện, thị xã,
thành phố có bí thư cấp ủy không là
người địa phương.
(Xem tiếp Bản tin Dân vận số sau)
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TRONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH HƯNG YÊN
Đại tá Nguyễn Anh Lộc
Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
ông tác dân vận là một nội
dung quan trọng của hoạt
động công tác Đảng, công tác
chính trị, là nhiệm vụ chính trị thường
xuyên của các đơn vị quân đội. Thực hiện
tốt công tác dân vận góp phần xây dựng
và củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó
máu thịt quân - dân, xây dựng “thế trận
lòng dân” vững chắc. Nhận thức được
tầm quan trọng đó, những năm qua, Đảng
ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh
Hưng Yên đã làm tốt chức năng tham
mưu giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh
lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa
phương nói chung, công tác dân vận nói
riêng, góp phần đấu tranh làm thất bại âm
mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của
các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an
ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã
hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa,
xã hội. Các cơ quan, đơn vị trong lực
lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn gắn bó
máu thịt với Nhân dân thông qua nhiều
hoạt động cụ thể nhằm giúp Nhân dân và
các địa phương ổn định cuộc sống, phát
triển kinh tế - xã hội.
Xác định việc tăng cường và đổi
mới công tác dân vận có vị trí, vai trò rất
quan trọng trong tình hình hiện nay, là
yêu cầu, tiêu chí để đánh giá kết quả thực
hiện nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn
vị nên hằng năm, trong Nghị quyết lãnh
đạo và Nghị quyết thường kỳ Đảng ủy
Quân sự tỉnh, cấp ủy các cấp đều có chủ

C

9

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ chỉ huy
Quân sự tỉnh kiểm tra công tác khám bệnh, cấp
thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách
tại xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi
Ảnh: Khắc Cường

trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công
tác dân vận; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị
trong LLVT tỉnh xây dựng kế hoạch
công tác dân vận năm, kế hoạch các mặt
công tác phối hợp khác liên quan đến
công tác dân vận của LLVT tỉnh. Đồng
thời, tổ chức quán triệt, giáo dục tới toàn
thể cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh có nhận
thức đúng đắn về vị trí, vai trò, nhiệm vụ
công tác dân vận trong tình hình mới,
qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm,
sâu sát nắm bắt cơ sở, tình hình Nhân
dân, kịp thời phản ánh và tham mưu với
cấp ủy, chính quyền địa phương giải
quyết kịp thời những vấn đề bức xúc
trong Nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với cơ
quan thông tấn, báo chí của Trung ương,
Quân khu 3 và của địa phương, các đài
truyền thanh cơ sở để tuyên truyền quan
điểm, đường lối của Đảng, chính sách,
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pháp luật của Nhà nước và các chủ trương
của tỉnh trong lực lượng vũ trang.
Cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo,
Bộ CHQS tỉnh chú trọng đến công tác
kiểm tra, đánh giá thực chất, gắn trách
nhiệm rõ ràng. Theo thống kê, từ năm
2014 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã kiểm
tra, giám sát được 5 lượt cấp Ban CHQS
huyện, thị xã, thành phố và 10 lượt cấp
Ban CHQS xã, phường, thị trấn. Qua
kiểm tra, giám sát, Đoàn kiểm tra, giám
sát đã kết luận, chỉ ra ưu, khuyết điểm
cho các cơ quan, đơn vị rút kinh nghiệm
thực hiện nghiêm túc việc xây dựng thực
hiện công tác dân vận trong LLVT tỉnh.
Quan tâm chăm lo bồi dưỡng cho cán bộ
làm công tác dân vận trong các cơ quan,
đơn vị LLVT tỉnh, đã mở 6 lớp tập huấn
nghiệp vụ cho gần 200 lượt cán bộ, chiến
sỹ làm công tác dân vận; tổ chức hội thi
cán bộ dân vận giỏi năm 2019.
Thực hiện Chương trình mục tiêu
Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và
phong trào thi đua “Quân đội chung sức
xây dựng nông thôn mới”, 5 năm qua
(2014 - 2019), LLVT tỉnh đã chủ động
phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa
phương tổ chức làm mới đổ bê tông 38 km
đường và nâng cấp 19,6 km đường giao
thông nông thôn, với số tổng số tiền và
ngày công trị giá trên 2,4 tỷ đồng. Tham
gia củng cố hệ thống thủy lợi phục vụ sản
xuất và dân sinh ở các địa phương cơ sở
(tu sửa, nạo vét được hơn 37 km kênh
mương nội đồng, với 4.400 ngày công,
tương đương số tiền 478,8 triệu đồng); ủng
hộ các địa phương cơ sở còn khó khăn xây
dựng mới, tu sửa, nâng cấp 160 điểm
trường mầm non, nhà văn hóa thôn; tặng
165 chiếc xe đạp cho các cháu học sinh
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nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh với tổng
số tiền 13 tỷ đồng (Trong đó, cán bộ, chiến
sỹ LLVT tỉnh quyên góp 5,4 tỷ đồng, xã
hội hóa 7,6 tỷ đồng).
Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh đã
phối hợp với các tổ chức chính trị - xã
hội, tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh hỗ trợ
kinh phí xây 10 “Nhà tình nghĩa”, mỗi
căn nhà trị giá 70 triệu đồng cho cán bộ,
chiến sỹ, đoàn viên, hội viên có hoàn
cảnh khó khăn; tổ chức thăm, tặng quà
5.313 chiến sỹ mới nhập ngũ tại các đơn vị
của Quân khu 3, Bộ Quốc phòng; phối hợp
với Hội chữ thập đỏ tỉnh, Hội chữ thập
đỏ các huyện, thị xã, thành phố khám
bệnh, cấp thuộc miễn phí cho trên 7.000
đối tượng người có công với cách mạng,
nạn nhân chất độc da cam trị giá trên 1 tỷ
đồng; đề nghị và hỗ trợ xây 06 “Nhà
đồng đội” cho các đồng chí quân nhân có
hoàn cảnh khó khăn với số tiền 60 - 80
triệu đồng/nhà, riêng năm 2017 đã vận
động cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh quyên
góp ủng hộ hơn 1 tỷ đồng, huy động xã
hội hóa hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí xây
12 “Nhà tình nghĩa”, mỗi nhà 70 triệu
đồng tặng các gia đình chính sách trên
địa bàn tỉnh. Từ những việc làm có ý
nghĩa trên, đã xuất hiện nhiều mô hình
hay như: “Xây dựng doanh trại xanh,
không khói thuốc”, “Tặng bò cho hộ
nghèo” “Thắm tình quân dân - an toàn
kho trạm”, “Nâng bước em đến trường”,
“Ấm áp tình quân dân”, “Thắp sáng
đường quê”… và nhiều cá nhân điển
hình như: Đồng chí Nguyễn Quang
Trưởng (đội 13, thôn Tính Linh) là dân
quân tự vệ xã Trung Nghĩa,...

(Tiếp theo trang 14)

BẢN TIN CÔNG TÁC DÂN VẬN

THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM

PHÁT HUY VAI TRÒ THAM MƯU CẤP ỦY THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ
QUY CHẾ DÂN CHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
Vương Quang Hưng
Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
rong suốt quá trình đấu tranh
giải phóng dân tộc và đổi
mới đất nước, Đảng ta cũng
như Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng
định: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản
chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa
là động lực của sự phát triển đất nước”,
“Dân chủ là của cải quý báu nhất,…
Thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn
năng có thể giải quyết được mọi khó
khăn”. Trên cơ sở đó, xác định việc thực
hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở
sẽ giúp củng cố và giữ vững kỷ luật - kỷ
cương, xây dựng được sự đồng thuận xã
hội, mối quan hệ đoàn kết nội bộ, tạo ra
sức mạnh của Đảng, hợp với lòng dân,
góp phần thực hiện một mục tiêu chung
dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh, những năm qua, Ban
Dân vận Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu
giúp cấp ủy thực hiện có hiệu quả QCDC
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Thực hiện các chỉ thị, kết luận, nghị
định của Trung ương về thực hiện QCDC
ở cơ sở, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ
động tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo việc
tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển
khai thực hiện các văn bản của Trung
ương, của tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ
sở đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân
như: Kết luận số 120-KL/TW, ngày
07/01/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục
đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả

T
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việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ
sở”; Nghị định số 149/2018/NĐ-CP, ngày
07/11/2018 của Chính phủ Quy định chi
tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật lao
động về “Thực hiện QCDC ở cơ sở tại
nơi làm việc”; Nghị định số 04/2015/NĐCP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về
“Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ
quan hành chính nhà nước và đơn vị sự
nghiệp công lập”, gắn với việc thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016
của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 35CT/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
08/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về “Tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.
Ban Dân vận Tỉnh ủy - cơ quan
Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh về thực
hiện QCDC ở cơ sở tiếp tục triển khai
thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày
05/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
(khóa XVII) về “Nâng cao chất lượng, hiệu
quả thực hiện QCDC ở xã, phường, thị
trấn”; biên soạn, xuất bản cuốn Sổ tay
thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2019, gắn
với tuyên truyền, giới thiệu gương điển
hình tiên tiến trong thực hiện QCDC ở
xã, phường, thị trấn; duy trì hoạt động
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Trang thông tin điện tử Ban Dân vận
Tỉnh ủy Hưng Yên, biên soạn và phát
hành 4 số Bản tin Dân vận Hưng Yên
năm 2019. Tiếp tục triển khai, thực hiện
các nội dung của Đề án số 02-ĐA/TU,
ngày 15/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy 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”; phối hợp với
một số cơ quan có liên quan tham mưu,
đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban
nhân dân (UBND) tỉnh xây dựng và ban
hành Quy định về “Tiêu chí, thang điểm,
phương pháp đánh giá và xếp loại kết
quả thực hiện công tác dân vận của các
cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị
sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh;
đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành tỉnh;
doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp
có vốn nhà nước”.
Ban Dân vận các cấp - cơ quan
Thường trực Ban chỉ đạo về thực hiện
QCDC ở cơ sở tích cực tham mưu với
cấp ủy và Ban chỉ đạo nội dung hoạt
động và ban hành các văn bản chỉ đạo
thực hiện QCDC ở cơ sở; tổ chức họp
Ban chỉ đạo theo quy chế hoạt động; ban
hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ
đạo; kiện toàn Ban chỉ đạo, phân công
nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo phụ
trách theo dõi các đơn vị ở cơ sở. Hằng
năm, Ban chỉ đạo các cấp tổ chức tập
huấn cho cán bộ cơ sở và ban hành kế
hoạch, tổ chức kiểm tra việc thực hiện
QCDC ở cơ sở; tự đánh giá chất lượng
hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
tổ chức chính trị - xã hội các cấp phát
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huy vai trò trong xây dựng và thực hiện
QCDC ở cơ sở thông qua việc tham gia
công tác tiếp dân, rà soát hương ước, quy
ước, giám sát hoạt động của chính quyền
và việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố
cáo. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận
động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội
viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện
QCDC ở cơ sở bằng nhiều hoạt động cụ
thể góp phần phát triển kinh tế - xã hội,
giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Thực hiện “Năm dân vận chính
quyền” 2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã
phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND
tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch số
10-KH/BDVTU-BCSĐUBND,
ngày
26/02/2019 về phối hợp thực hiện “Năm
dân vận chính quyền” 2019; tham mưu
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đón, làm việc
với Đoàn Kiểm tra của Ban Dân vận
Trung ương về thực hiện “Năm dân vận
chính quyền” 2019 và khảo sát, nghiên
cứu đề tài cấp Quốc gia từ ngày 27/3
đến ngày 29/3/2019 tại tỉnh Hưng Yên;
thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc Ban Dân
vận các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy,
UBND cấp huyện phối hợp xây dựng kế
hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả
“Năm dân vận chính quyền” 2019. Kết
quả, đã có 10/10 Ban Dân vận Huyện ủy,
Thị ủy, Thành ủy phối hợp với UBND
cấp huyện ký kết kế hoạch phối hợp thực
hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019.
Ban Dân vận các Huyện ủy, Thị ủy,
Thành ủy hướng dẫn Khối dân vận cơ sở
triển khai thực hiện “Năm dân vận chính
quyền” 2019. Chính quyền các cấp tích
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cực chỉ đạo thực hiện công tác dân vận,
QCDC ở cơ sở; duy trì thực hiện chế độ
tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân
và chế độ tiếp công dân định kỳ; báo cáo
kết quả thực hiện công tác tiếp dân và đối
thoại trực tiếp với Nhân dân theo quy
định. Kết quả, tính đến hết tháng 11/2019,
các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Hưng
Yên đã tiếp 1.500 lượt công dân (giảm
18,98% so với cùng kỳ năm 2018), với
trên 2.600 công dân (Cấp tỉnh 460 lượt;
cấp huyện 885 lượt; sở, ngành 155 lượt).
Lãnh đạo các cấp, các ngành đã tiếp trên
300 lượt, 1.750 công dân. Thủ trưởng các
cấp tiếp 110 lượt với 1.380 công dân.
Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn
khiếu nại, tố cáo đạt được kết quả tích
cực, tính đến hết tháng 11/2019, toàn
tỉnh đã tiếp nhận 2.250 đơn (giảm
15,19% so với cùng kỳ năm 2018); trong
đó: Cấp tỉnh nhận 732 đơn (khiếu nại 94; tố
cáo 241; kiến nghị, phản ánh 397); cấp
huyện nhận 1.254 đơn (khiếu nại 66; tố cáo
157; kiến nghị, phản ánh 1.031); cấp sở,
ngành nhận 264 đơn (khiếu nại 41; tố cáo
73; kiến nghị, phản ánh 150). Việc tham
mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện
QCDC ở cơ sở nêu trên đã tác động tích
cực đến mọi mặt của đời sống xã hội của
tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội
của tỉnh phát triển, các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2019 ước thực
hiện như sau: Tổng sản phẩm (GRDP)
tăng 10,1% (KH tăng 8,3%); tổng sản
phẩm bình quân đầu người (GRDP/người)
đạt 72 triệu đồng (năm 2018 đạt 68,8 triệu
đồng). Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp, xây
dựng 62,4%; thương mại và dịch vụ
29,67%; nông, lâm nghiệp và thủy sản
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7,93%; kim ngạch xuất khẩu 4.700 triệu
USD, đạt 100% kế hoạch, tăng 10,6%;
tổng thu ngân sách 14.450 tỷ đồng, đạt
112,3% kế hoạch, tăng 9,2%; 100% xã
được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y
tế; tỷ lệ hộ nghèo còn 2%, tỷ lệ làng, khu
phố văn hoá 88,5%; tỷ lệ gia đình văn hoá
91,5%; có 145/145 xã được công nhận đạt
chuẩn nông thôn mới; có 4 huyện, thị xã,
thành phố được công nhận đạt chuẩn
huyện nông thôn mới và hoàn thành nhiệm
vụ xây dựng nông thôn mới…
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả
đã đạt được, công tác tham mưu giúp cấp
ủy thực hiện QCDC ở cơ sở còn có
những hạn chế như: Công tác lãnh đạo,
chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền,
Mặt trận Tổ quốc , các tổ chức chính trị xã hội nhất là ở cơ sở về việc xây dựng
và thực hiện QCDC ở cơ sở có lúc, có
việc còn chưa thường xuyên, hiệu quả
chưa cao. Hoạt động của một số Ban chỉ
đạo về thực hiện QCDC ở cơ sở chưa
thực sự nề nếp; chưa làm tốt vai trò tham
mưu giúp cấp ủy trong lãnh đạo thực
hiện QCDC ở cơ sở. Công tác kiểm tra,
giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện
QCDC ở cơ sở ở một số địa phương chưa
được thực hiện thường xuyên nhất là tại
cơ sở. Công tác thi đua, khen thưởng,
biểu dương các cơ quan, đơn vị, cá nhân
tiêu biểu thực hiện tốt QCDC cũng như
xử lý hoặc phê phán những biểu hiện tiêu
cực vi phạm QCDC chưa được thực hiện
thường xuyên.
Thời gian tới, để việc thực hiện
QCDC ở cơ sở có hiệu quả, cần tập trung
thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp
sau: (1) Tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy
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chỉ đạo thực hiện các văn bản của Trung
ương, của tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ
sở, nhằm tạo sự chuyển biến mới về ý
thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng
viên và Nhân dân trong việc thực hiện
QCDC ở cơ sở. (2) Tiếp tục phát huy vai
trò cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo về
thực hiện QCDC ở cơ sở, Ban Dân vận
các cấp tích cực tham mưu giúp cấp ủy,
Ban chỉ đạo ban hành các văn bản chỉ
đạo thực hiện QCDC ở cơ sở. (3) Tham
mưu phối hợp với chính quyền các cấp
tiếp tục chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở,
tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản
lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành
chính; tăng cường đối thoại trực tiếp với
công dân; quan tâm giải quyết những
kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của
Nhân dân, không để phát sinh các điểm
nóng; nâng cao đạo đức công vụ của đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xử lý

nghiêm minh những trường hợp lợi dụng
dân chủ để kích động lôi kéo Nhân dân
tham gia khiếu kiện đông người vượt
cấp, gây mất an ninh trật tự. (4) Tiếp tục
phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức chính trị - xã hội hướng dẫn, tuyên
truyền vận động đoàn viên, hội viên và
Nhân dân chấp hành nghiêm các quy
định về thực hiện QCDC ở cơ sở. Phát
huy vai trò giám sát và phản biện xã hội
của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã
hội, nhất là các vấn đề có liên quan trực
tiếp đến quyền, lợi ích của Nhân dân. (5)
Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy
chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng
kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của
Trung ương và các văn bản của tỉnh về
thực hiện QCDC ở cơ sở, chú trọng nêu
gương các tập thể, cá nhân điển hình về
thực hiện QCDC ở cơ sở để nhân rộng./.

TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI… (Tiếp theo trang 10)
… thành phố Hưng Yên đã vận động gia
đình tự nguyện hiến hơn 66 m2 đất ở, trị
giá 400 triệu đồng phục vụ làm đường
dân sinh; gia đình đồng chí Thiếu tá
Hoàng Văn Thuỷ - Trợ lý Chính trị, Ban
CHQS huyện Tiên Lữ đã hiến 10m2 đất
ở, trị giá 25 triệu đồng cho gia đình bà
Nguyễn Thị Nô là gia đình chính sách;
đồng chí Nguyễn Văn Quynh - Chỉ huy
trưởng Ban CHQS xã Thắng Lợi, huyện
Văn Giang không sợ hiểm nguy lao vào
cứu các học sinh đang bị bọn côn đồ
hành hung, được Chủ tịch nước tặng
Huân chương dũng cảm và nhiều cá
nhân có những hành động dũng cảm,
việc làm tốt đẹp được cấp ủy, chính
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quyền và Nhân dân địa phương khen
ngợi và đánh giá cao.
Như vậy, với tinh thần hướng về cơ
sở, bám sát thực tiễn, địa bàn, công tác
dân vận trong toàn quân đã phát huy
được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức,
lực lượng; thường xuyên đổi mới nội
dung, hình thức, xây dựng được nhiều
mô hình dân vận hiệu quả. Từ đó, tạo
động lực để người dân các địa phương
vươn lên xây dựng kinh tế gia đình, xây
dựng quê hương. Đồng thời, tạo sức lan
tỏa mạnh mẽ, góp phần tô thắm thêm
hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ
Hồ” trong lòng Nhân dân và củng cố
niềm tin của Nhân dân đối với Đảng,
Nhà nước và Quân đội./.
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HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH HƯNG YÊN - ĐIỂM SÁNG TRONG
CÔNG TÁC NHÂN ĐẠO, TỪ THIỆN
Nguyễn Cao Cường
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh
inh thời, Chủ tịch Hồ Chí
Minh - Chủ tịch danh dự đầu
tiên của Hội Chữ thập đỏ
Việt Nam đã dạy: "Phải xuất phát từ tình
yêu thương Nhân dân tha thiết mà góp
phần bảo vệ sức khỏe của Nhân dân và
làm mọi việc có thể làm được để giảm
bớt đau thương cho họ... Không được có
thái độ hách dịch, ban ơn, cần làm việc
cho tốt, luôn chí công vô tư thì ít mắc sai
lầm. Không nên thiên về hình thức, việc
gì có lợi cho dân thì làm". Thấm nhuần
lời dạy của Bác, trong những năm qua,
với vai trò là cầu nối đưa tấm lòng nhân
ái tới những người cần giúp đỡ, Hội Chữ
thập đỏ tỉnh Hưng Yên luôn bám sát
nhiệm vụ của Hội, quan tâm, trợ giúp
cho hàng trăm nghìn lượt người kém may
mắn, với số tiền lên đến hàng chục nghìn
tỷ đồng. Hội luôn được đánh giá là đơn
vị xuất sắc toàn diện, trở thành điểm sáng
trong công tác Hội và phong trào nhân
đạo, từ thiện tại địa phương.
Với phương châm “Hướng về cơ
sở, ở đâu có những hoàn cảnh kém may
mắn, ở đó có hoạt động Hội”, 49.523 hội
viên, 2.972 tình nguyện viên và 94.000
thanh thiếu niên Chữ thập đỏ thuộc 202
Hội cơ sở ở cả 3 cấp luôn quan tâm đến
việc nâng cao chất lượng hoạt động của
tổ chức Hội, phát huy vai trò của cán bộ,
hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện
viên Chữ thập đỏ, góp phần từng bước
xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình
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mới. Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ
tỉnh đã tập trung chỉ đạo cải tiến lề lối,
phương pháp làm việc của cán bộ Hội
Chữ thập đỏ các cấp theo hướng chủ
động, linh hoạt, sáng tạo, bám sát với
điều kiện, tình hình thực tế ở mỗi địa
phương. Theo đó, mỗi cán bộ Hội tự xây
dựng chương trình, kế hoạch hoạt động
của mình, chủ động bám sát cơ sở, nắm
chắc các địa chỉ và nhu cầu cần trợ giúp
của các hộ gia đình, từng bước khắc phục
tình trạng “hành chính hóa” trong hoạt
động và tình trạng “công chức hóa”
trong đội ngũ cán bộ Hội.
Bên cạnh đó, nhận thức được ý
nghĩa và tầm quan trọng của công tác
giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao
trình độ mọi mặt cho hội viên, thanh
thiếu niên, tình nguyện viên, Hội Chữ
thập đỏ các cấp đã đẩy mạnh việc tuyên
truyền Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước và
Nghị quyết của Hội tới các hội viên,
thanh thiếu niên, tình nguyện viên. Đồng
thời, tập trung tuyên truyền, giáo dục
truyền thống “tương thân tương ái”, “lá
lành đùm lá rách”, “thương người như
thể thương thân” của dân tộc, từ đó phát
huy tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết,
sẻ chia của hội viên, thanh thiếu niên,
tình nguyện viên Chữ thập đỏ với những
hoàn cảnh kém may mắn tại cộng đồng.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp
xây dựng chuyên mục Truyền hình Nhân
đạo định kỳ hàng tháng trên sóng Đài
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Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Tăng
cường mở rộng tuyên truyền các hoạt
động nhân đạo qua các phương tiện
thông tin đại chúng của Trung ương và
địa phương (Bình quân hằng năm, tuyên
truyền từ 300 - 500 tin, bài, phóng sự
trên các Báo, Đài Trung ương và địa
phương). Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã lập
Website: chuthapdohungyen.org.com.vn,
với số lượng người truy cập khoảng 500
lượt/ngày; phát hành Bản tin Chữ thập đỏ
Hưng Yên 02 số/năm và phát hành hàng
chục nghìn cuốn tài liệu, tranh ảnh, tờ
rơi, panô tuyên truyền tới các Hội cơ sở.
Tích cực tham gia các phong trào, cuộc
vận động do Trung ương Hội Chữ thập
đỏ Việt Nam phát động. Đồng thời, Hội
đã làm tốt vai trò cầu nối, điều phối các
hoạt động nhân đạo tại địa phương, vận
động được đông đảo các tổ chức, doanh
nghiệp và các tầng lớp Nhân dân tham
gia chăm lo cho người nghèo, ủng hộ
Nhân dân các vùng bị thiên tai, thảm họa,
trợ giúp nạn nhân chiến tranh, nạn nhân
chất độc da cam, người khuyết tật, người
già cô đơn và những người khó khăn khác
trong xã hội, từng bước gắn công tác nhân
đạo và hoạt động chữ thập đỏ với các
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương, đất nước, góp phần tích cực trong
việc thực hiện chính sách an sinh xã hội
của Đảng, Nhà nước, chăm lo ổn định
cuộc sống của người dân.
Từ những việc làm trên của các cấp
Hội, bước đầu đã thu được kết quả tích
cực, từ năm 2017 đến nay, các cấp Hội
Chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên đã quan tâm,
trợ giúp trên 150.000 lượt người có hoàn
cảnh kém may mắn với tổng giá trị gần
100 tỷ đồng, trong đó nổi bật ở các hoạt
động như: Phong trào “Tết vì người nghèo
và nạn nhân chất độc da cam” được triển
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khai hằng năm vào mỗi dịp tết đến, xuân
về; chỉ tính riêng 3 năm (2017 - 2019),
các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên
đã tuyên truyền vận động và thăm hỏi,
tặng quà cho 48.296 lượt người nghèo, trẻ
em mồ côi, nạn nhân chất độc da cam, trị
giá 16 tỷ 132 triệu đồng. Tích cực tham
mưu với Ban vận động xây dựng Quỹ các
cấp triển khai hỗ trợ cho 46.864 lượt
người, trị giá gần 26 tỷ đồng bằng các
hình thức xây, sửa nhà, tặng bê sinh sản,
vốn sản xuất, khám bệnh cấp thuốc, thăm
hỏi, tặng quà. Mô hình “Bữa ăn miễn phí”
được triển khai hiệu quả tại các Bệnh viện
và các Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh,
trong những năm qua đã hỗ trợ cho trên
10.000 lượt bệnh nhân nghèo, trị giá 2,5
tỷ đồng. Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá
nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do
Hội phát động đã nhận được sự đồng
hành của các tổ chức, cá nhân hảo tâm
trong và ngoài tỉnh; đến nay, toàn tỉnh đã
khảo sát, cập nhật 7.590 hồ sơ địa chỉ
nhân đạo, kết nối bảo trợ bền vững cho
7.144 địa chỉ (đạt 94.12%), tổng trị giá 19
tỷ 527 triệu đồng (Riêng 9 tháng đầu năm
2019, các cấp Hội đã kết nối, bảo trợ bền
vững cho 1.352 địa chỉ, trị giá trên 2 tỷ
327 triệu đồng). Trong quá trình thực
hiện, các cấp Hội luôn chú trọng đến việc
lựa chọn đúng đối tượng, xác định các ưu
tiên và tổ chức trợ giúp bằng tiền mặt,
hiện vật, phương tiện, công sức, động
viên tinh thần kịp thời hỗ trợ cho các đối
tượng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc
sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Song song với các hoạt động trợ giúp
xã hội, các hoạt động về chăm sóc sức
khỏe ban đầu cho Nhân dân tiếp tục được
các cấp Hội duy trì và tập trung cho…
(Tiếp theo trang 22)
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CÔNG TÁC THAM MƯU CẤP ỦY THỰC HIỆN TỐT
ĐỀ ÁN SỐ 02-ĐA/TU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN MỸ
Nguyễn Thị Thanh Tặng
Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Mỹ
uyện Yên Mỹ nằm ở phía
bắc tỉnh Hưng Yên, với diện
tích tự nhiên là 9.250,14 ha,
dân số 154.700 người sống ở 17 xã, thị
trấn (85 thôn, 93 khu dân cư). Tình hình
các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện
ổn định, tin tưởng, chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước; thực hiện tốt các phong
trào thi đua lao động sản xuất, phong trào
xây dựng nông thôn mới, công tác nhân
đạo, từ thiện. Xác định công tác dân vận
là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là
một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên,
đặt ngang hàng với nhiệm vụ xây dựng
Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
Trong những năm qua, cùng với việc chú
trọng tham mưu xây dựng Đảng, chính
quyền trong sạch, vững mạnh, Ban Dân
vận Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường
vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
tốt công tác dân vận, đặc biệt là công tác
lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai,
thực hiện có hiệu quả 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 của cơ
quan hành chính nhà nước, chính quyền
các cấp, giai đoạn 2016 - 2020” (Đề án
số 02-ĐA/TU) gắn với phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn
huyện với các nội dung cụ thể, sát tình
hình thực tế địa phương, góp phần thắt
chặt mối quan hệ giữa chính quyền với
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Nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt động
của các cơ quan Nhà nước, thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội trên địa bàn huyện.
Ngay sau khi Đề án số 02-ĐA/TU
được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy
đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức hội nghị
quán triệt, triển khai thực hiện Đề án số
02-ĐA/TU gắn với việc quán triệt
Chương trình hành động thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII về
công tác dân vận, Kết luận số 114KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư
về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận
của các cơ quan nhà nước các cấp” (Kết
luận số 114-KL/TW) và Chỉ thị số 16/CTTTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới
công tác dân vận trong các cơ quan hành
chính Nhà nước, chính quyền các cấp
trong tình hình mới” (Chỉ thị số 16/CTTTg) tới các đồng chí cán bộ chủ chốt của
huyện. Đồng thời, chỉ đạo các chi, đảng
bộ trực thuộc Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân
(UBND) huyện và các ngành, đoàn thể
xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp
với chức năng, nhiệm vụ của mình và tổ
chức triển khai đến 100% cán bộ, đảng
viên và toàn thể Nhân dân.
Cùng với quán triệt, triển khai nội
dung Đề án số 02-ĐA/TU, Ban Thường
vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch tổ
chức thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, với
08 nhiệm vụ cụ thể, gắn với lộ trình, giải
pháp thực hiện trong từng quý, từng năm.
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Đồng thời, chỉ đạo UBND huyện, các
phòng, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn
thể huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn xây
dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nội
dung của Đề án số 02-ĐA/TU phù hợp
với thực tiễn của đơn vị, địa phương gắn
với việc tổ chức thực hiện phong trào thi
đua “Dân vận khéo”, quy chế dân chủ ở
cơ sở và thực hiện tốt chế độ tiếp xúc,
đối thoại trực tiếp với Nhân dân và chế
độ tiếp dân định kỳ theo quy định; tăng
cường công tác kiểm tra việc quán triệt
và triển khai xây dựng kế hoạch thực
hiện Đề án số 02-ĐA/TU của cơ sở, coi
đây là một nội dung quan trọng trong
đánh giá thi đua hằng năm.
Các cấp chính quyền trong huyện
đã triển khai đồng bộ, toàn diện Kế
hoạch cải cách hành chính hằng năm,
trong đó xác định rõ nhiệm vụ và sản
phẩm cụ thể phải hoàn thành trên các
lĩnh vực cải cách hành chính thuộc thẩm
quyền giải quyết của cấp huyện và các
xã, thị trấn; tập trung chỉ đạo các phòng,
ngành và chính quyền các cấp tập trung
cải cách, rút gọn các thủ tục hành chính
tạo thuận lợi cho người dân và doanh
nghiệp; UBND huyện và UBND các xã,
thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức thực
hiện công tác tuyên truyền, vận động
Nhân dân tự tháo dỡ được các công trình
xây dựng trên đất nông nghiệp, hành lang
giao thông, thủy lợi theo sự chỉ đạo của
UBND tỉnh; tăng cường công tác giải
quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản
ánh, tiếp công dân nhằm giải quyết kịp
thời và đảm bảo đúng quy định. Kết quả
năm 2019, toàn huyện tiếp nhận 25.585
hồ sơ thủ tục hành chính trên tất cả các
lĩnh vực, trong đó đã giải quyết được
25.564 hồ sơ (đạt 99,92%); huyện đã tổ
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chức tiếp 38 lượt công dân (tăng 13 lượt
so với cùng kỳ).
Bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Dân vận
Tỉnh ủy; Ban Dân vận Huyện ủy đã phối
hợp với UBND huyện xây dựng Chương
trình phối hợp và Kế hoạch triển khai
Chương trình phối hợp thực hiện công tác
dân vận giữa Ban Dân vận Huyện ủy và
UBND huyện giai đoạn 2017 - 2021. Phối
hợp với các ngành liên quan tiếp tục tổ
chức, thực hiện có hiệu quả các chương
trình phối hợp với ngành y tế, tài nguyên
và môi trường, vận động các tầng lớp
Nhân dân cùng chung tay vì sự nghiệp
bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe
Nhân dân. Phối hợp đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, vận động Nhân dân tự tháo
dỡ các công trình xây dựng trên đất nông
nghiệp, hành lang giao thông, thủy lợi
theo Kế hoạch số 93A của UBDN tỉnh và
Kế hoạch số 31A của UBND huyện. Hằng
năm, Ban Dân vận Huyện ủy đã phối hợp
UBND huyện tổ chức tập huấn công tác
dân vận chính quyền nhằm giúp cho cán
bộ, công chức hiểu và nắm bắt đầy đủ nội
dung, phương pháp công tác dân vận của
chính quyền trong quá trình thực thi công
vụ, phục vụ tốt hơn nhu cầu, lợi ích của
người dân và doanh nghiệp.
Bên cạnh những kết quả đạt được,
việc triển khai thực hiện Đề án số 02ĐA/TU còn có những tồn tại, hạn chế cần
được khắc phục đó là: Một số cấp ủy
đảng, cơ quan, ban, ngành triển khai quán
triệt Đề án chưa sâu rộng, có nơi chưa xây
dựng được kế hoạch cụ thể hóa Đề án số
02-ĐA/TU ở địa phương, đơn vị mình;
công tác sơ kết, tổng kết Đề án thực hiện
chưa nghiêm túc. Hiệu lực, hiệu quả quản
lý nhà nước trên một số lĩnh vực của
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chính quyền còn hạn chế; một số địa
phương, đơn vị, người đứng đầu, cán bộ,
công chức, viên chức chưa nhận thức đầy
đủ vai trò của công tác dân vận chính
quyền, chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ
ở cơ sở. Phong trào thi đua “Dân vận
khéo” và các phong trào thi đua của một
số chính quyền cơ sở, Mặt trận Tổ quốc,
các đoàn thể triển khai chưa liên tục, sâu
rộng, sức lan tỏa chưa cao; việc xây dựng
quy chế phối hợp, chương trình phối hợp
hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị liên
quan đến công tác dân vận còn chậm, nội
dung phối hợp chưa được trọng tâm.
Để thực hiện tốt Đề án số 02ĐA/TU, Ban Dân vận Huyện ủy Yên Mỹ
đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
Một là, tiếp tục tham mưu giúp cấp
ủy huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện tốt các chương trình, kế hoạch thực
hiện Đề án số 02-ĐA/TU gắn với việc
thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, Chỉ
thị số 16/CT-TTg…
Hai là, thực hiện hiệu quả chương
trình tổng thể cải cách hành chính nhà
nước giai đoạn 2011- 2020 theo Nghị
quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011
của Chính phủ; tiếp tục thực hiện cơ chế
một cửa theo hướng chuyên nghiệp, hiện
đại; Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày
10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về
việc “Tăng cường trách nhiệm của người
đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước
các cấp trong công tác cải cách thủ tục
hành chính”. Công khai quy định cụ thể
về trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân
dân của cán bộ, công chức, viên chức để
Nhân dân biết và giám sát, kiểm tra việc
thực hiện; phân công lãnh đạo tiếp dân,
tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân.
Ba là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện
quy chế dân chủ trong các loại hình cơ
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sở; chú trọng việc rà soát ban hành nội
quy, quy định; công khai hóa các trình tự
thủ tục giải quyết công việc của đơn vị,
giúp cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động biết để kiểm tra, giám sát. Nâng
cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp
dân, đối thoại với Nhân dân; giải quyết
kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng
chính đáng liên quan trực tiếp đến đời
sống và sinh hoạt của Nhân dân. Tập
trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố
cáo, không để vụ việc phức tạp kéo dài,
khiếu kiện đông người.
Bốn là, thường xuyên đôn đốc,
kiểm tra và giám sát việc thực hiện công
tác dân vận của cơ quan nhà nước các
cấp; phối hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ
quá trình triển khai thực hiện công tác
dân vận, đặc biệt là việc thể chế hóa, cụ
thể hóa chủ trương của Đảng về công tác
dân vận, việc xây dựng và thực hiện quy
chế dân chủ ở cơ sở, việc giải quyết
những bức xúc, nguyện vọng chính đáng
của Nhân dân. Tăng cường sự phối hợp
thường xuyên giữa các tổ chức trong hệ
thống chính trị thực hiện tốt công tác dân
vận. Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội
và Nhân dân tham gia giám sát, phản
biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền theo quy định của
Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết
định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
Chú trọng việc lựa chọn những lĩnh vực
cụ thể, trọng tâm để phát động, đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, nhân rộng gương
điển hình ở các cơ quan, đơn vị; biểu
dương, khen thưởng kịp thời những tập
thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào
thi đua “Dân vận khéo”./.
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XÃ HÙNG AN, HUYỆN KIM ĐỘNG
THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC DÂN VẬN
Trần Xuân Tuấn
Trưởng phòng Tổng hợp, Ban Dân vận Tỉnh ủy
ùng An là một xã thuần
nông, nằm cách trung tâm
huyện Kim Động 5 km, có 6
thôn, với diện tích 7,46km2. Những năm
qua, xác định công tác dân vận là một
nhiệm vụ quan trọng trong hệ thống
chính trị, Đảng ủy xã đã đặc biệt chú
trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế
dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân
vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ
chính trị của địa phương.
Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ
đạo khối dân vận tham mưu thực hiện có
hiệu quả công tác dân vận; tuyên truyền,
phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ,
đảng viên và Nhân dân các nghị quyết,
kết luận của Trung ương và các văn bản
của tỉnh, của huyện về công tác dân vận,
trọng tâm là Kết luận số 43-KL/TW,
ngày 07/01/2019 của Ban Chấp hành
Trung ương về việc tiếp tục thực hiện
Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày
03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung
ương về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác dân vận
trong tình hình mới”; đồng thời, tuyên
truyền sâu rộng các chủ trương, chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,
vận động Nhân dân thực hiện các chương
trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh và công tác xây
dựng Đảng, từ đó đã tạo ra sự chuyển
biến về nhận thức trong cán bộ, đảng
viên và Nhân dân về công tác dân vận.
Đảng ủy xã đã ban hành quyết định thành
lập 6 Tổ dân vận thôn do đồng chí Bí thư
chi bộ làm tổ trưởng, các tổ phó là
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Trưởng thôn và Trưởng ban công tác mặt
trận, thành viên là các chi hội đoàn thể;
các Tổ dân vận thôn duy trì họp đánh giá
và triển khai nhiệm vụ, qua đó nắm bắt
tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để
kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính
quyền chỉ đạo triển khai thực hiện công
tác dân vận.
Ủy ban nhân dân xã đã quan tâm
chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính
quyền theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày
16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về
“Tăng cường và đổi mới công tác dân
vận trong cơ quan hành chính nhà nước,
chính quyền các cấp trong tình hình
mới”; cụ thể hóa thực hiện nội dung Đề
án số 02-ĐA/TU, ngày 15/8/2016 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy 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”. Ủy ban nhân dân xã duy trì
giao ban với trưởng, phó thôn, qua đó chỉ
đạo các thôn thực hiện tốt các nhiệm vụ,
giải pháp về kinh tế - xã hội, quốc phòng
- an ninh và bước đầu thu được kết quả
như: Trên địa bàn xã hiện có 395 hộ kinh
tế cá thể với 750 người chủ yếu kinh
doanh buôn bán dịch vụ các hàng hóa
thiết yếu phục vụ đời sống sinh hoạt của
Nhân dân; 257 người làm dịch vụ buôn
bán ngoại tỉnh. Dịch vụ thu mua sữa bò
cho các hộ chăn nuôi bò sữa được đảm
bảo kịp thời, toàn bộ sản phẩm đều đủ
điều kiện tiêu chuẩn. Tổng sản lượng tiêu
thụ thu mua tại trạm là 1.260 tấn. Triển
khai chương trình nước sạch cho Nhân
dân, đến nay đã có 1300 hộ lắp đặt đồng
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hồ đo đếm sử dụng nước sạch (đạt tỷ lệ
70% số hộ theo nóc nhà) trong toàn xã.
Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,85%; hộ cận nghèo
còn 3,22%; hộ có mức sống trung bình là
36,6%. Công tác dân số, chăm sóc sức
khỏe Nhân dân được quan tâm; các hoạt
động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao
được quan tâm tổ chức nhân dịp các ngày
lễ lớn của đất nước; phong trào xây dựng
làng văn hóa, gia đình văn hóa thực hiện
hiệu quả. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
đã từng bước phát triển, các trường đã có
nhiều cố gắng trong việc thi đua dạy tốt
và học tốt. Các chính sách xã hội được tổ
chức thực hiện tốt, người có công, gia
đình chính sách, người nghèo, trẻ em
nghèo, người tàn tật, chúc thọ người cao
tuổi luôn được quan tâm chu đáo. Xã đã
xây dựng kế hoạch cải cách hành chính,
triển khai trong đội ngũ cán bộ, công
chức thực hiện nhận và chuyển văn bản
qua phần mềm quản lý văn bản điều hành
của Ủy ban nhân dân tỉnh; quan tâm kiện
toàn bộ phận một cửa theo quy định gồm
05 người, trong đó có 01 lãnh đạo Ủy
ban nhân dân xã và 04 công chức xã; xây
dựng quy chế bộ phận một cửa thực hiện
niêm yết công khai các thủ tục hành
chính theo quy định. Công tác tiếp dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
được thực hiện theo đúng quy định, các
đơn kiến nghị của công dân được giải
quyết kịp thời.
Ban chỉ đạo xã về thực hiện quy
chế dân chủ ở cơ sở thường xuyên được
kiện toàn, phân công nhiệm vụ các
thành viên, duy trì họp Ban chỉ đạo
theo quy chế hoạt động. Tham mưu cấp
ủy chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở
theo Pháp lệnh số 34/2007/PLUBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) về
“Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị
trấn” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính

21

trị của địa phương. Đảng ủy, Ủy ban
nhân dân xã đã quan tâm chỉ đạo các
ban, ngành, đoàn thể và các thôn thực
hiện tốt các việc công khai theo quy
định để Nhân dân được biết, được bàn
và được giám sát; quyền làm chủ của
Nhân dân được coi trọng, tạo sự đồng
thuận cao trong Nhân dân, Nhân dân
tích cực tham gia vào các hoạt động của
địa phương. Cụ thể, trong xây dựng
nông thôn mới, xã đã phát động triển
khai xây dựng nâng cấp chất lượng các
tiêu chí về nông thôn mới trên địa bàn
toàn xã bằng việc hỗ trợ đầu tư kinh phí
để Nhân dân các thôn tham gia đóng
góp xây dựng, tiêu biểu là các thôn Lai
Hạ, Tả Hà, Phục Lễ và Ninh Phúc. Sau
khi được công nhận xã đạt chuẩn nông
thôn mới, xã đã đầu tư xây dựng mở
rộng các tuyến đường giao thông nông
thôn và hệ thống tiêu thoát nước đảm
bảo môi trường trị giá hơn 1 tỷ đồng,
trong đó Nhân dân đóng góp 60%, xã
đầu tư 40%.
Khối dân vận xã đã tham mưu với
cấp ủy chỉ đạo, đồng thời phối hợp triển
khai thực hiện có hiệu quả công tác dân
vận, duy trì họp khối để triển khai thực
hiện nhiệm vụ công tác dân vận. Mặt trận
Tổ quốc, các đoàn thể đã bám sát nghị
quyết hội cấp trên, nghị quyết của Ban
Chấp hành Đảng ủy xã để xây dựng kế
hoạch hoạt động, chú trọng lồng ghép
các hoạt động, phong trào thi đua “Dân
vận khéo” sát với thực tế nhiệm vụ của
địa phương. Duy trì tổ chức sinh hoạt,
qua đó phổ biến, tuyên truyền vận động
hội viên, đoàn viên và Nhân dân đẩy
mạnh phát triển sản xuất; tham gia vào
các phong trào thi đua, cuộc vận động
như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hoá ở khu dân cư”, “Nông dân
sản xuất kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ tích
cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng
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gia đình hạnh phúc”, “Cựu chiến binh
gương mẫu”, “5 xung kích, 4 đồng hành
của thanh niên” và hưởng ứng tham gia
chương trình xây dựng nông thôn mới;
quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiên tai,
các loại quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn
đáp nghĩa”... Thực hiện công tác vệ sinh
môi trường, xã đã thành lập các tổ thu
gom rác thải tại các thôn và duy trì hoạt
động có hiệu quả.
Từ những kết quả trên cho thấy,
Đảng ủy xã Hùng An đã lãnh đạo hệ thống

chính trị cùng với Nhân dân thực hiện tốt
công tác dân vận, góp phần phát triển kinh
tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh.
Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục lãnh
đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng
gắn với thực hiện công tác dân vận; trọng
tâm tổ chức thành công đại hội đại biểu
Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp
phần xây dựng xã Hùng An ngày càng đổi
mới và phát triển./.

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH HƯNG YÊN … (Tiếp theo trang 16)
… các đối tượng ở các vùng khó
khăn ít có điều kiện được thường xuyên
tiếp cận với các dịch vụ y tế. Trong tổ
chức triển khai, các cấp Hội đã thực hiện
đúng các quy định hiện hành về công tác
khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và hoạt
động sơ cấp cứu ban đầu. Thông qua các
hoạt động, từ năm 2017 đến nay, Hội
Chữ thập đỏ các cấp đã tổ chức khám
bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 20.678 lượt
người, với tổng giá trị đạt 7 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, phong trào hiến máu
tình nguyện hiện nay đã thực sự trở thành
phong trào tự giác của toàn dân. Các cấp
Hội trong tỉnh luôn làm tốt vai trò tham
mưu và thực hiện chức năng của cơ quan
Thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến
máu tình nguyện cùng cấp. Nếu năm
2016 toàn tỉnh chỉ vận động và tiếp nhận
được 7.281 đơn vị máu, thì năm 2018 các
cấp Hội đã tuyên truyền, vận động đạt
8.500 đơn vị máu, tăng 1.219 đơn vị máu
so với năm 2016, góp phần đáng kể trong
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việc giải quyết tình trạng thiếu máu cho
cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện.
Như vậy có thể khẳng định, việc
đổi mới lề lối làm việc, thay đổi phương
thức tiếp cận, đa dạng hóa các mô hình
hoạt động đã không chỉ thay đổi cách
nghĩ, cách làm mà còn phát huy tính chủ
động, sáng tạo của cán bộ, hội viên, tình
nguyện viên Chữ thập đỏ trong các hoạt
động Hội. Phát huy kết quả đạt được,
trong những năm tới, Hội Chữ thập đỏ
tỉnh Hưng Yên tiếp tục phối hợp với các
ban, ngành, đoàn thể, chủ động tham
mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy
mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận
động Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao
trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và
phong trào Chữ thập đỏ, góp phần từng
bước khẳng định vị trí, vai trò của Hội
Chữ thập đỏ là một tổ chức nhân đạo
chuyên nghiệp, là “cầu nối”, “người điều
phối” tin cậy trong các phong trào nhân
đạo tại địa phương./.
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LƯƠNG Y ĐỖ VĂN CẦN - SÁNG MÃI MỘT CHỮ “TÂM”
Thu Hương
Hội Đông y tỉnh
inh ra và lớn lên trong một gia
đình có truyền thống nhiều
đời làm nghề thuốc đông y
nổi tiếng chuyên điều trị sai, gãy xương
khớp tại thôn Đầu, xã Phụng Công,
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên,
lương y Đỗ Văn Cần luôn ý thức được
trách nhiệm phải gìn giữ cái nghiệp của
tổ tiên truyền lại, cố gắng học tập, trau
dồi kiến thức, nghiên cứu kết hợp giữa y
học cổ truyền và hiện đại để cho ra các
phác đồ điều trị hết sức hiệu quả, phù
hợp với từng bệnh nhân.
Lương y Đỗ Văn Cần sinh năm
1970. Tháng 3 năm 1987, ông tình
nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc, biên
chế Trung đoàn C13 Cục An ninh quân
đội. Năm 1990, ông chuyển đến Lữ đoàn
144 Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân
dân Việt Nam và được cử đi học sơ cấp
chuyên về xoa bóp, bấm huyệt. Sau khi
học xong, ông về công tác làm nhiệm vụ
chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo Bộ Quốc
phòng và trở thành quân nhân chuyên
nghiệp. Ông công tác tại Bộ Quốc phòng
được khoảng 2 năm 4 tháng, nhưng vì
hoàn cảnh gia đình, ông đã xuất ngũ trở
về địa phương. Không từ bỏ ước mơ làm
một thầy thuốc đông y, đặc biệt tiếp nối
truyền thống làm nghề thuốc Đông y vốn
có của gia đình, ông đã phấn đấu để trở
thành một lương y “giỏi về y thuật, sáng
về y đức”.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch
Hồ Chí Minh: "Phải xuất phát từ tình
yêu thương Nhân dân tha thiết mà góp
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phần bảo vệ sức khỏe của Nhân dân và
làm mọi việc có thể làm được để giảm
bớt đau thương cho họ”, ông đã mở
phòng khám tại thôn Đầu, xã Phụng
Công, huyện Văn Giang. Ông được
nhiều người biết đến không chỉ vì chữa,
điều trị bệnh, mà còn nổi tiếng bởi sự
nhân đức. Đối với những bệnh nhân
nghèo, những người có hoàn cảnh khó
khăn, những người neo đơn không có
tiền chữa bệnh, ông đều khám, chữa
bệnh, cấp thuốc miễn phí (trung bình mỗi
năm, ông khám, cấp thuốc miễn phí cho
khoảng 300 người, với số tiền gần 400
triệu đồng). Đối với các tổ chức xã hội,
ông luôn dành tình cảm và phát tâm đóng
góp các hoạt động thiện nguyện. Hằng
năm, ông tham gia đóng góp đầy đủ các
loại quỹ do Trung ương, tỉnh, huyện phát
động (trên 30 triệu đồng/năm). Lương y
Đỗ Văn Cần tâm sự: "Nghề đông y rất
gần gũi với người bệnh nghèo. Làm nghề
thuốc thì cái tâm phải trong sáng, không
ham muốn vật chất thì mới toàn tâm,
toàn lực vì người bệnh được. Cả đời làm
nghề thuốc, tài sản lớn nhất mà tôi có
được là cái đức để lại cho con cháu...".
Từ những suy nghĩ đến việc làm của ông
được nhiều người trân trọng, quý mến và
cảm phục như: Ông Trần Văn Tư, ở
thành phố Hà Nội cho biết: Vào một
hôm, nửa đêm tỉnh dậy, vợ tôi kêu đau
nhói ở mông trái và từ lúc đó tôi phải trợ
giúp từng bước đi, mấy ngày sau bệnh
tình càng nặng thêm, tôi đưa vợ tôi đến
một số bệnh viện để thăm khám và điều
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trị nhưng bệnh không thuyên giảm, bác sĩ
có lời khuyên nên làm xét nghiệm
chuyên khoa sâu để loại trừ nguyên nhân
đau do K xương di căn, sau mấy ngày
phân vân không biết theo hướng nào,
theo lời khuyên của nhiều người, tôi
quyết định đưa vợ đến gặp lương y Đỗ
Văn Cần. Bằng kỹ thuật gia truyền,
lương y bấm một số huyệt và kết hợp với
phương pháp tâm lý trong quá trình điều
trị. Kết quả, sau 10 ngày điều trị, qua tài
năng chẩn đoán, điều trị của lương y Đỗ
Văn Cần, vợ tôi khỏi bệnh, đi lại bình
thường, đồng thời đã giúp tôi thoát khỏi
cơn khủng hoảng tinh thần vì lo cho bệnh
tình của vợ. Ông Nguyễn Văn Hiệp ở
thành phố Hải Phòng tâm sự: Một lần
trên đường đi làm, ông đã bị bị ngã
chệch đốt sống và không đi lại được, ông
đã đi rất nhiều bệnh viện chụp chiếu và
được các bác ý điều trị bằng thuốc tây y,
nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày
càng nặng. Ðược mọi người mách bảo,
ông đã đến phòng khám của lương y Đỗ
Văn Cần. Tại đây, ông được lương y
không quản ngày đêm cứu chữa, bệnh của
ông ngày một thuyên giảm, ông bắt đầu
ngồi dậy được và dần đi lại được. Sau một
thời gian điều trị, ông đã khỏi bệnh hoàn
toàn và đi làm bình thường. Ông Hiệp xúc
động nói: Nếu không có tấm lòng nhân
hậu của lương y Đỗ Văn Cần thì không
biết đến bao giờ tôi mới khỏi bệnh. Tôi
không những được chữa bệnh, mà còn
được lương y Đỗ Văn Cần thường xuyên
gọi điện hỏi thăm sức khỏe.
Ngoài việc chữa trị bệnh nhân tại
phòng khám, Lương y Đỗ Văn Cần còn
giữ cương vị Chủ tịch Hội Đông y huyện
Văn Giang. Với vai trò Chủ tịch Hội, ông
thường xuyên xuống địa bàn nắm bắt tâm
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tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời
giúp đỡ, động viên, hỗ trợ những người
có hoàn cảnh khó khăn. Với uy tín và trách
nhiệm của mình, mỗi năm cá nhân ông
ủng hội Hội Đông y huyện từ 400 đến 500
triệu đồng để hoạt động và làm công tác từ
thiện cho bệnh nhân nghèo và những
người già có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn
không nơi nương tựa… Hằng năm, nhân
kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của
tỉnh và của ngành, Hội Đông y huyện Văn
Giang tổ chức tư vấn và khám, chữa bệnh,
cấp thuốc miễn phí cho 2.638 lượt người là
những người cô đơn, không nơi nương tựa,
gia đình chính sách, người nghèo trong và
ngoài huyện, mỗi người 200.000 đồng, với
tổng số tiền là 527.600.000 đồng.
Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả
nước chung sức xây dựng nông thôn
mới”, ông cùng với cán bộ, Ban công tác
Mặt trận và các chi hội đoàn thể trong
thôn tích cực tuyên truyền, vận động
Nhân dân và những người con quê hương
trong và ngoài nước tham gia đóng góp
tiền, ngày công lao động để xây dựng
đường giao thông nông thôn, xây chùa
làng khang trang nhằm phục vụ Nhân
dân trong làng đến lễ Phật cầu bình an
cho gia đình. Kết quả, đã vận động Nhân
dân đóng góp trên 1,5 tỷ đồng và 1.200
ngày công lao động, riêng Lương y Đỗ
Văn Cần hộ trợ trên 1 tỷ đồng…
Với những nỗ lực và cống hiến
không ngừng trong sự nghiệp chăm sóc
sức khỏe cộng đồng, Lương y Đỗ Văn
Cần đã được các cấp, các ngành tặng
nhiều bằng khen, giấy khen cao quý và
được đi dự hội nghị điển hình tiến tiến
toàn quốc và khu vực./.
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HƯNG YÊN TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG,
CHỐNG DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT
Thu Hậu
Cộng tác viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
hời gian gần đây, người dân rất
hoang mang, lo lắng khi dịch
bệnh sốt xuất huyết diễn biến
phức tạp trong cả nước, trong đó có Hưng
Yên. Trước kia, dịch bệnh sốt xuất huyết
vài năm mới có một lần, nhưng những
năm gần đây thì năm nào cũng có dịch và
diễn ra quanh năm. Tại Hưng Yên, qua
điều tra dịch tễ ghi nhận không có ổ dịch
sốt xuất huyết. Theo thống kê, toàn quốc
có khoảng 200.000 ca, khoảng 38 ca tử
vong do sốt xuất huyết. Tại tỉnh Hưng
Yên, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
tỉnh Hưng Yên, tính đến hết tháng
10/2019, toàn tỉnh có khoảng 151 ca mắc
bệnh sốt xuất huyết; tất cả các ca nhiễm
bệnh sốt xuất huyết đều được điều trị an
toàn, bệnh nhân khỏe mạnh, ra viện không
có tai biến gì.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền
nhiễm cấp tính, do vi rút Dengue gây ra.
Bệnh lây lan do muỗi vằn (muỗi có màu
đen, thân và chân có những đốm trắng)
đốt người bệnh nhiễm vi rút sau đó
truyền bệnh cho người lành vết đốt. Bệnh
xảy ra quanh năm nhưng thường bùng
phát dịch lớn vào mùa hè, đông xuân. Sốt
xuất huyết thường khởi phát một cách rất
đột ngột và tiến triển nhanh qua 3 giai
đoạn: Giai đoạn 1, sốt kéo dài 1 - 2 ngày,
người bệnh bị sốt cao một cách đột ngột,
nhiệt độ cơ thể có thể lên đến 39 - 400C;
trong giai đoạn này, các triệu chứng bệnh
thường rất khó phân biệt với các loại sốt
vi rút thông thường. Giai đoạn 2, từ ngày
thứ 3 đến ngày thứ 7 kể từ khi sốt là giai
đoạn rất nguy hiểm. Trong giai đoạn này,
các triệu chứng nặng của bệnh bắt đầu
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được nhận thấy. Người bệnh đã hạ sốt
nhưng lại xuất hiện những hiện tượng
như xuất huyết dưới da, chảy máu cam,
chảy máu chân răng. Những biến chứng
nặng hơn, người bệnh có thể bị chảy máu
nội tạng, tràn dịch màng phổi hoặc màng
bụng, xuất huyết tiêu hóa hoặc nghiêm
trọng hơn là xuất huyết não. Ở giai đoạn
này, người bệnh cần theo dõi sát sao và
xét nghiệm tiểu cầu thường xuyên. Giai
đoạn 3, người bệnh bắt đầu hồi phục, đi
tiểu nhiều, các xét nghiệm tiểu cầu tăng
dần lên và trở lại trạng thái bình thường.
Sốt xuất huyết hiện chưa có thuốc
điều trị đặc hiệu và chưa có vắc xin phòng
bệnh, thường gây ra dịch lớn với nhiều
người mắc cùng lúc, làm cho công tác điều
trị hết sức khó khăn, có thể gây tử vong,
nhất là với trẻ em, gây thiệt hại lớn về kinh
tế và xã hội. Nguyên nhân dẫn đến dịch
bệnh sốt xuất huyết là do tốc độ đô thị hoá
nhanh, nhiều công trình xây dựng, đất bỏ
hoang, nhà trọ, lán trại, nghĩa trang, ao tù...
là môi trường thuận lợi cho muỗi và loăng
quăng truyền bệnh, khó kiểm soát triệt để.
Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết nắng nóng
liên tục kéo dài xen lẫn các đợt mưa là môi
trường rất thuận lợi cho muỗi truyền bệnh
và loăng quăng phát triển. Ngoài ra, do
một số địa phương chưa chú trọng bố trí
kinh phí chống dịch, chưa huy động được
sự phối hợp, chủ động của các ban, ngành,
đoàn thể trong phòng chống sốt xuất
huyết. Các chế tài xử phạt với cá nhân,
đơn vị làm phát sinh ổ bọ gậy truyền bệnh
còn rất hạn chế, đa số chưa được áp dụng
tại các địa phương. Các chiến dịch diệt bọ

BẢN TIN CÔNG TÁC DÂN VẬN

Ý KIẾN NHÂN DÂN

gậy cũng vẫn mang tính hình thức và chưa
được duy trì thường xuyên, bền vững…
Đặc biệt, nhận thức của người dân về bệnh
sốt xuất huyết còn chưa đầy đủ nên còn
chủ quan, coi nhẹ bệnh, người dân cho
rằng bệnh sốt xuất huyết đã mắc rồi sẽ
không mắc lại, chủ quan đi ngủ không mắc
màn, không diệt muỗi, bọ gậy, nhiều
người dân có thói quen sinh hoạt thiếu
ngăn nắp, đồ đạc, vật dụng trong nhà, lẫn
ngoài đường vứt lung tung, nhất là chai,
lọ… gặp mưa trở thành vật chứa nước, là
nơi lý tưởng cho loăng quăng và muỗi
sinh sôi; nhiều người khi xuất hiện triệu
chứng đầu tiên của sốt xuất huyết như
đau đầu, đau người, đau cơ khớp, sốt…
đa phần đều nghĩ đến cúm, hoặc sốt do vi
rút và tự ý mua thuốc giảm đau về sử
dụng… Chính những điều đó đã vô tình
làm cho bệnh sốt xuất huyết lan rộng
thành dịch bệnh nguy hiểm.
Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất
huyết trong nước và tỉnh Hưng Yên diễn
biến phức tạp, để tăng cường chủ động
công tác phòng, chống dịch sốt xuất
huyết bảo vệ sức khỏe cho người dân,
hạn chế thấp nhất số người mắc bệnh và
tử vong, người dân cần tự nâng cao ý
thức phòng, tránh bệnh như: diệt muỗi,
lăng quăng, bọ gậy (loại bỏ những nơi
sinh sản của muỗi, đậy kín dụng cụ chứa
nước để muỗi không vào đẻ trứng; thả cá
vào dụng cụ chứa nước lớn bể, giếng,
chum, vại để tiêu diệt lăng quăng, bọ
gậy; vệ sinh bể, chum, vại chứa nước
hàng tuần; thu gom, hủy các vật dụng
phế thải trong nhà và xung quanh nhà
như chai, lọ… dọn vệ sinh môi trường,
lật úp các dụng cụ chứa nước khi không
dùng đến…) và phòng chống muỗi đốt
(Bất cứ khi nào ngủ đều cần mắc màn; sử
dụng bình xịt muỗi, kem chống muỗi
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hoặc vợt điện diệt muỗi, đèn xông tinh
dầu. Nếu gia đình có người bị sốt xuất
huyết phải cho họ nằm trong màn để
tránh muỗi đốt, lây bệnh sang các thành
viên khác. Hằng năm, tích cực phối hợp
với chính quyền và các ngành y tế trong
công tác phun thuốc diệt muỗi, chống
dịch ở các khu vực trong nhà và quanh
nhà…). Cùng với việc nâng cao ý thức
phòng, chống bệnh sốt xuất huyết cho
người dân, các ngành, các cấp cần đẩy
mạnh công tác tuyên truyền người dân
thực hiện phong trào vệ sinh phòng bệnh,
vệ sinh nguồn nước; tổ chức chiến dịch
diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ các vật
dụng phế thải có chứa nước đọng; gắn
việc phòng, chống sốt xuất huyết, phòng,
chống dịch bệnh với các phong trào xây
dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình
văn hóa và các phong trào khác tại các
địa phương. Các cơ quan truyền thông,
cơ quan báo chí tăng dung lượng, thời
lượng tuyên truyền về phòng chống dịch
bệnh sốt xuất huyết. Ngành y tế phối hợp
chặt chẽ với các sở, ngành liên quan kịp
thời cung cấp thông tin, các nội dung
tuyên truyền về phòng, chống dịch sốt
xuất huyết, phòng chống dịch bệnh.
Đồng thời, triển khai quyết liệt việc phun
thuốc diệt trừ muỗi trên diện rộng, chỉ
đạo các cơ sở điều trị thực hiện việc thu
dung, phân tuyến điều trị, tăng cường
năng lực trong chuẩn đoán, điều trị, hạn
chế thấp nhất các trường hợp tử vong do
sốt xuất huyết…
Vì mục tiêu đem lại sức khỏe cho
mỗi gia đình và cả cộng đồng, tất cả mọi
người hãy cùng chung tay phòng, chống
dịch bệnh sốt xuất huyết với khẩu
hiệu: “Không có lăng quăng, không có
muỗi vằn, không có sốt xuất huyết”./.
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1. Hội thảo khoa học trực tuyến
70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ
tịch Hồ Chí Minh
Ngày 14/10/2019, Ban Dân vận
Trung ương phối hợp với Học viện
Chính trị Quốc gia Hồ CHí Minh tổ chức
hội thảo khoa học 70 năm tác phẩm “Dân
vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao
giải cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận
khéo” năm 2019 với hình thức trực tuyến
tại 64 điểm cầu trong cả nước.
Tác phẩm “Dân vận” được Chủ tịch
Hồ Chí Minh viết cách đây 70 năm đã đề
cập toàn diện những nguyên lý cơ bản
nhất trong công tác dân vận của Đảng,
được xem là cương lĩnh, kim chỉ nam về
công tác vận động quần chúng của Đảng,
Nhà nước ta, đó là tư tưởng: Nước ta là
nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì
dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân.
Tại hội thảo các đại biểu tham dự
đã tập trung tham luận về quan điểm, tư
tưởng Hồ Chí Minh trong công tác vận
động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng,
chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội,
củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và xây
dựng xã hội chủ nghĩa; những vấn đề đặt
ra trong công tác dân vận ở nước ta hiện
nay. Hội thảo nêu nên một số kinh
nghiệm nhằm tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác dân vận, thực
hiện quy chế công tác dân vận của hệ
thống chính trị; đổi mới hoạt động của hệ
thống dân vận theo hướng gần dân, sát
cơ sở, đóng vai trò cầu nối, củng cố, xây
dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng,
Nhà nước với Nhân dân.
Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung
ương đã trao thưởng cho các tác giả đạt
giải tại Cuộc thi Báo chí viết về tấm
gương “Dân vận khéo” năm 2019./.
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2. Ban Dân vận Tỉnh ủy giao ban
công tác dân vận quý III và triển khai
nhiệm vụ quý IV năm 2019
Ngày 25/10/2019, tại thị xã Mỹ
Hào, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội
nghị giao ban công tác dân vận quý III và
triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019.
Trong quý III, công tác dân vận ở
các địa phương trên địa bàn tỉnh có nhiều
chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng
tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức
thực hiện công tác dân vận gắn với thực
hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương,
đơn vị, trọng tâm là thực hiện “Năm dân
vận chính quyền” năm 2019, tăng cường
đối thoại với Nhân dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo. Hệ thống dân vận các cấp đã
phát huy tốt vai trò công tác tham mưu
giúp cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo triển
khai thực hiện các văn bản của Đảng về
công tác vận động quần chúng…
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí
Phạm Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh
ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh nhấn mạnh trong thời gian tới, công
tác dân vận các cấp cần tập trung một số
nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai thực
hiện 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”; đẩy mạnh
thực hiện quy chế dân chủ trong các loại
hình cơ sở; nhân rộng các mô hình “Dân
vận khéo”; tăng cường công tác nắm bắt
tình hình Nhân dân, tình hình tôn giáo,
giải quyết kịp thời những vấn đề phát
sinh tại cơ sở./.
3. Kiểm tra công tác dân vận năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 60KH/BDVTU, ngày 22/10/2019 của Ban
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Dân vận Tỉnh ủy về “Kiểm tra thực hiện
nhiệm vụ công tác năm 2019”, Ban Dân
vận Tỉnh ủy đã thành lập Đoàn kiểm tra,
đồng thời tiến hành kiểm tra đối với Sở
Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công
nghệ, Ban Dân vận Huyện ủy Kim Động,
Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ. Thông
qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đánh giá
những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và
những khó khăn trong thực hiện công tác
dân vận, công tác dân vận chính quyền,
thực hiện QCDC ở cơ sở, phong trào thi
đua “Dân vận khéo” và công tác tôn giáo
tại các địa phương, đơn vị để tiếp tục
tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện
công tác dân vận trong thời gian tới./.
4. Hưng Yên tổng kết 10 năm xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
Ngày 03/10/2019, tại Trung tâm Hội
nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức
Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông
thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020 và
nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 - 2025.
Thực hiện nghị quyết của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng và chương trình
của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh khóa XVII đã ban hành Nghị quyết
số 02-NQ/TU về Chương trình xây dựng
NTM tỉnh giai đoạn 2011-2020, định
hướng 2030. Với tinh thần quyết tâm,
không ngại khó, luôn lắng nghe, sẵn sàng
học tập, cùng sự đồng lòng của toàn hệ
thống chính trị và Nhân dân, đến nay,
tỉnh đã đạt được những kết quả rất tích
cực như: bộ mặt nông thôn có nhiều thay
đổi, hạ tầng nông thôn được quan tâm
đầu tư, cải tạo, nâng cấp, đáp ứng tốt nhu
cầu sản xuất, dân sinh. Sản xuất nông
nghiệp tăng trưởng đều qua các năm. Đời
sống vật chất và tinh thần của Nhân dân
ngày càng được cải thiện và nâng cao.
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Hưng Yên đã huy động tổng nguồn lực
gần 64 nghìn tỷ đồng để xây dựng NTM.
Toàn tỉnh đã có 145/145 xã (đạt tỷ lệ
100%) đạt chuẩn NTM; có 04 huyện, thị
xã, thành phố được công nhận đạt chuẩn
NTM và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng
NTM (Mỹ Hào, Văn Giang, Văn Lâm,
thành phố Hưng Yên).
Thời gian tới, tỉnh tập trung thực
hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như:
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
về xây dựng NTM; tăng cường vai trò
lãnh đạo của Đảng, các cấp chính quyền
địa phương, phát huy vai trò, trách nhiệm
chủ thể của người dân trong việc thực
hiện, giám sát và hưởng thụ; tăng cường
kiểm tra, đánh giá và đôn đốc thực hiện
các nội dung trọng tâm và các phong trào
thi đua gắn với xây dựng NTM; xây
dựng kế hoạch cụ thể để hoàn thiện các
tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu;
khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu
tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn,
chính sách liên kết giữa doanh nghiệp và
hộ nông dân trong sản xuất, chế biến và
tiêu thụ sản phẩm./.
5. Hội nghị gặp mặt lấy ý kiến
đóng góp vào dự thảo văn kiện trình
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX,
nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 23/11/2019, tại Trụ sở Tỉnh
ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị
gặp mặt lãnh đạo một số bộ, ngành Trung
ương và những người con Hưng Yên
đang công tác tại thủ đô Hà Nội và một số
địa phương để lấy ý kiến đóng góp vào dự
thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại
tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ
trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn
những người con quê hương Hưng Yên
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đang công tác tại các ban, bộ, ngành
Trung ương và một số địa phương.
Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
Đỗ Tiến Sỹ báo cáo với các đại biểu khái
quát tình hình kết quả chủ yếu phát triển
kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng,
hệ thống chính trị năm 2019, những mục
tiêu, nhiệm vụ, phương hướng đề ra trong
năm 2020; chủ đề đại hội và dự thảo đề
cương báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 2025. Năm 2019, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh
thực hiện 3 khâu đột phá mà Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề
ra và đạt nhiều kết quả tích cực.
Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô
Lâm đánh giá cao những nỗ lực, thành
tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, công
tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị
của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Về
đóng góp ý kiến tham gia xây dựng dự
thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đại
tướng Tô Lâm đề nghị tỉnh cần quan tâm
xây dựng lộ trình, quy hoạch phát triển
của tỉnh định hướng đến năm 2030 và
2045; tăng cường liên kết với các vùng
kinh tế; chú trọng cải thiện môi trường
đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh công tác
khuyến nông, sản xuất nông nghiệp sạch,
công nghệ cao; tập trung phát triển các
khu đô thị; quan tâm đầu tư lĩnh vực giáo
dục đào tạo, tạo nguồn nhân lực chất
lượng cao; tích cực giải quyết vấn đề ô
nhiễm môi trường./.
6. Thành lập Đảng bộ Khối cơ
quan - Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên
Ngày 29/10/2019, Tỉnh ủy đã ban
hành quyết định số 1761-QĐ/TU về việc
“Thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh”. Theo đó, Đảng bộ
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Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh được
thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ
Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối
Doanh nghiệp tỉnh, từ ngày 1.11.2019.
Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp
tỉnh gồm các tổ chức đảng và đảng viên
của 86 chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ
Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối
Doanh nghiệp tỉnh. Chức năng, nhiệm vụ
của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh
nghiệp tỉnh thực hiện theo các Quy định
của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đảng
ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
được cấp kinh phí hoạt động, trang bị cơ
sở vật chất, phương tiện làm việc theo
quy định. Đảng ủy có con dấu riêng, tài
khoản riêng./.
7. 10 sản phẩm công nghiệp nông
thôn tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2019
Ngày 03/10/2019, Ủy ban nhân dân
tỉnh ban hành Quyết định số 2224/QĐUBND về việc “Công nhận sản phẩm
công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh
Hưng Yên năm 2019”. Theo đó, tỉnh đã
công nhận 10 sản phẩm đạt tiêu chuẩn
sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu
biểu như: Bộ sản phẩm Ochi của Công ty
cổ phần Hoa Lan (Văn Giang); bộ sản
phẩm từ nghệ của Công ty TNHH Hoàng
Minh Châu Hưng Yên (xã Chí Tân,
Khoái Châu); bộ sản phẩm gạo của Công
ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm
Hưng Việt (Ân Thi); bộ sản phẩm trà cà
gai leo của Hợp tác xã đầu tư và phát
triển nông nghiệp công nghệ cao Minh
Châu (thành phố Hưng Yên); bộ trang
sức bằng bạc của Hợp tác xã chạm bạc
Phù Ủng (Ân Thi); bộ sản phẩm long
nhãn sấy dẻo, ô mai của hộ kinh doanh
Phương Thảo (thị trấn Trần Cao, Phù
Cừ); trà mầm đậu đen, trà mầm ngũ cốc,
bột mầm ngũ cốc của hộ kinh doanh
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Lương Đức Toàn (xã Hiệp Cường, Kim
Động); bộ ngũ sự “Phúc thọ song toàn”
của cơ sở đúc đồng Bảo Minh (xã Đại
Đồng, Văn Lâm); bộ sản phẩm Hoff của
Công ty cổ phần thực phẩm và đồ uống
Quốc tế (xã Tân Tiến, Văn Giang); bộ
sản phẩm phấn hoa ong, mật ong và sữa
ong chúa của Công ty TNHH mật ong
Danh Vị (xã Mễ Sở, Văn Giang)./.
8. Đa ̣i hô ̣i thi đua “Cựu chiến binh
gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019
Ngày 2/10/2019, Hội Cựu chiến binh
(CCB) tỉnh tổ chức Đại hội thi đua "Cựu
chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2014 2019 và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội
CCB Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019).
Hiê ̣n nay, toàn hô ̣i có 249 doanh
nghiê ̣p vừa và nhỏ, 10 hơ ̣p tác xa,̃ 65 tổ
hơ ̣p tác và hàng nghiǹ trang tra ̣i, gia tra ̣i,
ta ̣o viê ̣c làm cho trên 15 nghìn lao đô ̣ng
là con, em CCB, cựu quân nhân (CQN);
tỷ lê ̣ hô ̣ CCB khá, giàu đa ̣t 69,7%. Giai
đoa ̣n 2019 - 2024, phong trào thi đua
“CCB gương mẫu” hướng đế n mô ̣t số
mu ̣c tiêu cu ̣ thể như: Tâ ̣p hơ ̣p trên 75%
số CQN vào sinh hoa ̣t ta ̣i các câu la ̣c bô ̣;
100% số chi hô ̣i tổ chức đươ ̣c các mô
hình tự quản bảo đảm thiế t thực, hiê ̣u
quả; 100% số cơ sở hô ̣i tổ chức ký cam
kế t tham gia bảo đảm an ninh trâ ̣t tự, an
toàn xã hô ̣i ở cơ sở; 10/10 hô ̣i CCB
huyê ̣n, thi ̣ xa,̃ thành phố thực hiê ̣n tố t
Cuô ̣c vâ ̣n đô ̣ng “Toàn dân đoàn kế t xây
dựng nông thôn mới, đô thi ̣ văn minh”.
Đại hội đã bầu 7 đại biểu đi dự Đại
hội thi đua yêu nước toàn quốc Hội CCB
Việt Nam lần thứ VI giai đoạn 2014 2019. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn
Khắc Hùng, Chủ tịch Hội CCB tỉnh được
Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen;
nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương
Hội CCB Việt Nam, Ủy ban nhân dân
tỉnh, Hội CCB tỉnh khen thưởng về thành
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tích xuất sắc trong phong trào thi đua
CCB gương mẫu giai đoạn 2014 - 2019./.
9. Ban vận động Quỹ “Vì người
nghèo” tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội
nghị phát động tháng cao điểm “Vì
người nghèo” năm 2019
Ngày 08/10/2019, Ban vận động
Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Hưng Yên đã
tổ chức Hội nghị phát động tháng cao
điểm “Vì người nghèo” năm 2019.
Tại Hội nghị phát động, đồng chí
Phó Trưởng ban Thường trực Ban vận
động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã triển
khai kế hoạch phát động tháng cao điểm
“Vì người nghèo” năm 2019 (từ 17/10 18/11/2019), đồng thời kêu gọi các cơ
quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức,
cá nhân và các tầng lớp Nhân dân phát
huy truyền thống tương thân, tương ái
tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ
“Vì người nghèo”. Theo kế hoạch, Quỹ
“Vì người nghèo” cấp tỉnh năm 2019
phấn đấu thu được trên 800.000 triệu
đồng; cấp huyện và cấp xã phấn đấu đạt
trên 6 tỷ đồng. Đối tượng vận động là
cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động trong các cơ quan đơn vị, doanh
nghiệp và các tổ chức kinh tế tối thiểu
1,5 ngày lương; Trưởng phòng, phó
trưởng phòng (ban) trực thuộc sở, ngành,
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, huyện
và tương đương tối thiểu 2 ngày lương;
Trưởng, phó ngành, Mặt trận Tổ quốc, các
đoàn thể tỉnh, Thường trực cấp ủy huyện,
lãnh đạo ỦY ban nhân dân huyện, thị xã,
thành phố và tương đương trở lên: Tối
thiểu 2,5 ngày lương./.
10. Chương trình trao tặng Tủ
sách pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp
luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam (09/11)
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
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(09/11) năm 2019; nhằm tăng cường đổi
mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu
quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
trong hệ thống tổ chức của Đoàn, phát
huy vai trò của đoàn viên, thanh niên
trong quá trình tuyên truyền, phổ biến
giáo dục pháp luật, xây dựng xã, phường,
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Ngày
08/11/2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ
chức Chương trình trao tặng tủ sách pháp
luật năm 2019 cho Đoàn xã Minh Hoàng,
huyện Phù Cừ. Tại Chương trình, đồng
chí Doãn Thế Dương - Phó Bí thư Tỉnh
đoàn đã trao tặng Đoàn xã Minh Hoàng
01 tủ sách pháp luật trị giá 5.000.000
đồng gồm 10 đầu sách về các luật hiện
hành được đoàn viên, thanh niên quan
tâm như: Luật Hôn nhân gia đình, Luật
Nghĩa vụ quân sự, Luật Lao động, Luật
Bình đẳng giới, Luật Trẻ em./.
11. Liên đoàn lao động tỉnh giao
ban công tác kiểm tra, giám sát công
đoàn năm 2019
Ngày 08/10/2019, Liên đoàn Lao
động (LĐLĐ) tỉnh Hưng Yên tổ chức
Hội nghị giao ban công tác kiểm tra,
giám sát công đoàn năm 2019.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe
các ý kiến phát biểu về những thuận lợi
và khó khăn của các đơn vị trong quá
trình triển khai thực hiện công tác kiểm
tra, giám sát công đoàn. Từ đầu năm
2019 đến nay, hoạt động kiểm tra, giám
sát của công đoàn các cấp đã đạt được
những kết quả khả quan như: Ban chấp
hành, Ban thường vụ công đoàn đã xây
dựng, ban hành đầy đủ các kế hoạch có
liên quan đến công tác kiểm tra, giám
sát; 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ
sở đã thực hiện kiểm tra tài chính đồng
cấp; đa số ủy ban kiểm tra công đoàn cấp
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trên trực tiếp cơ sở đã cơ bản hoàn thành
và vượt chỉ tiêu kiểm tra, giám sát cả
năm theo kế hoạch; tiếp tục thực hiện
Luật công đoàn và Nghị định 191/NĐCP của Chính phủ, giúp các doanh
nghiệp đóng đúng, đủ, thực hiện tốt
nghĩa vụ trích nộp kinh phí công đoàn; tổ
chức triển khai thực hiện tốt Quyết định
833/QĐ-TLĐ, ngày 17/4/2018 của Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc
“Ban hành Quy định Giám sát trong tổ
chức công đoàn”./.
12. Hội Nông dân tỉnh tỉnh Hưng
Yên tổ chức Hội thi nông dân tìm hiểu
pháp luật và an toàn giao thông
Ngày 22/10/2019, tại trường Chính trị
Nguyễn Văn Linh, Hội Nông dân tỉnh Hưng
Yên đã tổ chức Hội thi nông dân tìm hiểu
pháp luật và an toàn giao thông đường bộ.
Tham gia hội thi có 150 thí sinh
thuộc 10 đội tuyển đến từ Hội Nông dân
các huyện, thị xã, thành phố. Các đội trải
qua 4 phần thi, gồm: Chào hỏi, giới thiệu
về đội tuyển; trả lời các câu hỏi về pháp
luật; trình diễn tiểu phẩm và phần thi
năng khiếu với nội dung liên quan đến
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam năm 2013; Bộ luật Dân
sự; Luật Giao thông đường bộ; Luật Đất
đai; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật
Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo
lực gia đình; Luật An toàn thực phẩm;
Luật Bảo vệ môi trường... và các quy
định về xây dựng nông thôn mới.
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã
trao giải Nhất cho đơn vị Hội Nông dân
thành phố Hưng Yên; giải Nhì cho Hội
Nông dân các huyện Văn Lâm và Yên
Mỹ, giải ba cho các huyện, thị xã còn lại
và nhiều giải nhánh khác./.
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CHUYỆN XƯA VÀ NAY VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN
LUÔN NHỚ NÓI CHO AI NGHE?

Có đồng chí A là cán bộ lão thành đã từng làm việc bên cạnh
Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc kể rằng: Một lần, đồng chí được giao
viết dự thảo một tài liệu tuyên truyền để vận động nhân dân ủng hộ
kháng chiến, nuôi bộ đội. Khi viết xong, đồng chí đưa lên Bác để
thông qua, Bác đã yêu cầu mang văn bản độc cho đồng chí B, nhân
viên phục vụ trong cơ quan nghe (đồng chí này trình độ văn hóa
còn thấp), nếu đồng chí B có chỗ nào không hiểu thì sửa lại sao
cho đồng chí ấy hiểu. Khi đó hãy mang lên cho Bác xem.
Thực hiện việc trên, đồng chí A phải sửa đi, sửa lại nhiều lần
để có một tài liệu tuyên truyền dễ hiểu nhất với đa số bà con nông
dân còn chưa thoát nạn mù chữ. Câu chuyện trên đi theo mãi cuộc
đời đồng chí A.

In 2.350 cuốn, khổ 19 x 27cm tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Phát
triển công nghệ Lam Loan - Smart Print. Giấy phép xuất bản số 05/XBBT - STTTT do
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên cấp ngày 05/3/2019.
In xong và nộp lưu chiểu tháng 12/2019.
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