THƯ CHÚC TẾT
Kính thưa đồng bào, đồng chí!
Năm 2020 - năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
(2016 - 2020), năm tiến hành Đại hội đảng các cấp và Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; trong
bối cảnh cả nước nói chung, Hưng Yên nói riêng gặp nhiều khó khăn, thách thức, ảnh
hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội bởi sự suy thoái kinh
tế thế giới, đại dịch Covid-19 và thiên tai, lũ lụt, hạn hán. Nhưng với sự đoàn kết,
thống nhất, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tỉnh ta đã thực
hiện thắng lợi “mục tiêu kép” và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh
vực, đời sống Nhân dân được đảm bảo, khối đại đoàn kết được tăng cường vững chắc.
Trong những kết quả chung đó, không thể không nhắc tới sự nỗ lực, đóng góp to lớn
của hệ thống dân vận tỉnh Hưng Yên.
Phát huy vai trò tham mưu cấp ủy, năm 2020, Ban Dân vận Tỉnh ủy và hệ thống
dân vận các cấp đã tích cực tham mưu triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận
theo Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, trọng tâm như: triển khai thực hiện Kế
hoạch số 43-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị
quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường
và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; tiếp
tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 05/5/2011 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở
xã, phường, thị trấn”; tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện 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”; biên tập và xuất bản cuốn Cẩm nang Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị
trấn năm 2020; duy trì, đẩy mạnh hoạt động Trang Thông tin điện tử Ban Dân vận
Tỉnh ủy Hưng Yên; xuất bản 04 số Bản tin Dân vận Hưng Yên. Tích cực theo dõi, nắm
tình hình Nhân dân đối với Đại hội Đảng bộ các cấp; tổng hợp ý kiến của Nhân dân
đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội
XIII của Đảng. Đặc biệt, thực hiện “Năm dân vận khéo”, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tích
cực tham mưu triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn
tỉnh và đạt hiệu quả thiết thực (sau hơn 10 năm thực hiện, toàn tỉnh đã xây dựng được
1.242 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội);
tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 90 Bằng khen
cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân
vận khéo” nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng;
biên tập và xuất bản cuốn Gương sáng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Công tác

dân vận của các cấp chính quyền tiếp tục được tăng cường và có nhiều đổi mới. Hoạt
động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung hướng về cơ sở,
tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua
yêu nước.
Năm 2021 - năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu
cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021 - 2026, năm triển khai toàn diện và đồng bộ Chương trình hành động thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020
- 2025; hệ thống dân vận trong tỉnh chủ động và tăng cường nắm tình hình Nhân dân,
nhất là tình hình Nhân dân đối với cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ
đạo đẩy mạnh thực hiện các nội dung công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước,
chính quyền các cấp; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất
là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh
tuyên truyền những điển hình “Dân vân khéo” trên các lĩnh vực công tác dân vận trong
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;… Những nhiệm vụ đó hết sức nặng nề, đòi
hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng trong tỉnh phải nêu cao hơn nữa tinh
thần trách nhiệm, tư duy sáng tạo, bản lĩnh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu 2021, tôi gửi tới các đồng chí,
gia đình và Nhân dân trong tỉnh lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh
phúc và phát triển.
Trân trọng!
PHẠM THỊ TUYẾN
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Hưng Yên
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

HƯỚNG DẪN
Thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW
của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác
thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú (trích)
--Ngày 30/10/2020, Ban Tổ chức
Trung ương ban hành Hướng dẫn số 33HD/BTCTW thực hiện một số nội dung
trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ
Chính trị về trách nhiệm của đảng viên
đang công tác thường xuyên giữ mối liên
hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư
trú (sau đây viết tắt là Quy định 213).
Bản tin Dân vận Hưng Yên trích đăng
nội dung cơ bản của Hướng dẫn như sau:
1. Đảng viên đang công tác, học tập
trong điều kiện đặc thù giữ mối liên hệ
với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú
1.1. Đảng viên giới thiệu nhưng
được miễn sinh hoạt nơi cư trú
- Đảng viên đang công tác trong
Quân đội nhân dân và Công an nhân dân
do điều kiện công tác xa nhà hoặc do yêu
cầu, nhiệm vụ phải ở tập trung tại doanh
trại, nhà công vụ ngoài giờ làm việc hằng
ngày không thường xuyên về nơi cư trú.
- Đảng viên công tác tại một số cơ
quan, đơn vị trong nước, các loại hình
doanh nghiệp nhưng thường xuyên đi
làm việc xa nơi cư trú, lưu động; đảng
viên là cán bộ điều động, luân chuyển ở
nhà công vụ, tập thể cơ quan không
thường xuyên về nơi cư trú.
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- Đảng viên là cán bộ, công chức,
viên chức đi học tập trung 12 tháng trong
năm; đảng viên là học sinh, sinh viên đi học
xa nhà không thường xuyên về nơi cư trú.
Các đảng viên nêu trên thực hiện
trách nhiệm tại Khoản 1, Điều 1 và
nhiệm vụ tại Khoản 1, 2, 5, 6, 7, Điều 2
Quy định 213. Không lấy ý kiến nhận xét
định kỳ hằng năm; chỉ lấy ý kiến nhận
xét khi cần thiết (thực hiện quy trình
công tác cán bộ, khen thưởng, kỷ luật…).
1.2. Đảng viên được miễn giới
thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú
- Đảng viên công tác trong Quân
đội nhân dân và Công an nhân dân thực
hiện nhiệm vụ đặc biệt, phải giữ bí mật
về nhân thân; đảng viên ở các đơn vị
thường trực sẵn sàng chiến đấu.
- Đảng viên đang công tác ở vùng
sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo do
yêu cầu nhiệm vụ hằng năm không
thường xuyên về nơi cư trú.
- Đảng viên đang công tác tại các cơ
quan ngoại giao, văn phòng đại diện, đơn vị
kinh tế ở ngoài nước; đảng viên tham gia
lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hợp
Quốc; đảng viên ra ngoài nước lao động,
làm việc, học tập 12 tháng trong năm.
…
(Tiếp theo trang 7)
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MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC CẤP TỈNH HƯNG YÊN
VỚI CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI
Phạm Thị Tuyến
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
n sinh xã hội là một chủ
trương, chính sách lớn của
Đảng và Nhà nước ta. Thực
hiện chính sách an sinh xã hội là trách
nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó
vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và
các đoàn thể chính trị - xã hội là rất quan
trọng. Bằng nhiều việc làm cụ thể và thiết
thực, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt
Nam các cấp tỉnh Hưng Yên đã thực hiện
hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, qua
đó, phát huy tinh thần tương thân, tương
ái, tương trợ, sẻ chia trong cộng đồng,
củng cố vững chắc khối đại đoàn kết trong
Nhân dân.

A

Xác định công tác an sinh xã hội là
nhiệm vụ quan trọng, việc làm thường
xuyên, hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai
các hoạt động thực hiện công tác an sinh
xã hội gắn với thực hiện cuộc vận động
"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh", được thể hiện
trong Chương trình phối hợp thống nhất
hành động và hướng dẫn cụ thể, triển
khai đến cán bộ trong hệ thống Mặt trận
từ tỉnh đến cơ sở, các tổ chức thành viên.
Thực hiện phong trào thi đua “Cả
nước chung tay vì người nghèo - Không
để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh ký Chương trình phối hợp
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với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về
vận động giảm nghèo bền vững, xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
giai đoạn 2016 - 2020. MTTQ Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao hỗ trợ hộ gia đình
người có công xây dựng nhà ở tại huyện Ân Thi

các cấp trong tỉnh thường xuyên phối
hợp với các cơ quan truyền thông, các tổ
chức thành viên tuyên truyền sâu, rộng
đến các tầng lớp Nhân dân các chủ
trương, chính sách của Đảng về đảm bảo
an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững;
vận động xây dựng các loại quỹ nhân
đạo, từ thiện trọng tâm là quỹ “Vì người
nghèo” nhất là vào Tháng cao điểm “Vì
người nghèo” (ngày 17/10 hằng năm);
vận động đoàn viên, hội viên, các tầng
lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng tích
cực các phong trào thi đua gắn với cuộc
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng
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nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối
hợp với các ngành chức năng tiến hành
rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo đúng
quy trình, phương pháp, đảm bảo tính
chính xác theo nguyên tắc công khai,
công bằng, dân chủ và có sự tham gia
của người dân. Ban Công tác Mặt trận ở
khu dân cư thực hiện tốt phương châm
"đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối
tượng”, nắm chắc điều kiện, hoàn cảnh
của người dân ở địa bàn dân cư; những
người yếu thế, những hộ nghèo, hộ có
nguy cơ "tái nghèo” để có biện pháp
giúp đỡ kịp thời.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ,
Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” các
cấp đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo, với
nhiều hình thức quyên góp phong phú,
thu hút đông đảo những “tấm lòng hảo
tâm” trong, ngoài nước và các tầng lớp
Nhân dân tích cực giúp đỡ người nghèo,
những người yếu thế trong xã hội. Năm
2020, MTTQ các cấp đã vận động được
trên 28 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động
được, đã kịp thời hỗ trợ hộ nghèo xây
dựng, sửa chữa nhà ở, thăm tặng quà Tết
Nguyên đán Canh Tý 2020 (đảm bảo
100% hộ nghèo đều được tặng quà từ
quỹ “Vì người nghèo” các cấp), hỗ trợ
học sinh nghèo vượt khó học giỏi; hỗ trợ
khám chữa bệnh, rủi ro đột xuất, hỗ trợ
vốn, khoa học, kỹ thuật...
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh phối hợp UBND tỉnh tham
mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức
Chương trình “Chung tay xây dựng nhà
ở cho người có công và hộ nghèo tỉnh

5

Hưng Yên năm 2019 - 2020”; kết quả đã
vận động được trên 60 tỷ đồng. Từ
nguồn quỹ vận động được, cùng với ngân
sách tỉnh, huyện, xã đã hỗ trợ xây mới
1375 ngôi nhà, với số tiền là 110 tỷ đồng
(Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 30 triệu
đồng/nhà, ngân sách huyện, xã là 20 triệu
đồng/nhà và xã hội hóa là 30 triệu
đồng/nhà). Phối hợp với các ngành chức
năng, tham mưu với Hội đồng nhân dân,
UBND tỉnh hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho
những đối tượng khuyết tật chưa được
hưởng trợ cấp hàng tháng (gần 3.700 đối
tượng); hỗ trợ cho người cao tuổi từ đủ
75 tuổi đến dưới 80 tuổi không có lương
hưu, trợ cấp hàng tháng, không thuộc
diện hộ nghèo, không có người có nghĩa
vụ và quyền phụng dưỡng.
Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam các
cấp phát huy tốt vai trò chủ trì, hiệp
thương với các tổ chức thành viên trong
thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền
vững. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện
phong trào giảm nghèo cho các hội viên
của mỗi tổ chức như: phong trào “Giúp
Cựu chiến binh nghèo” của Hội Cựu
chiến binh; “Sản xuất kinh doanh giỏi
giúp hội viên nghèo” của Hội Nông dân;
phong trào “Mái ấm Công đoàn” của
Liên đoàn Lao động; phong trào “Mái
ấm cho phụ nữ nghèo” của Hội Liên hiệp
Phụ nữ; mô hình câu lạc bộ “Liên thế hệ
tự giúp nhau” của Hội Người cao tuổi;
“Ngôi nhà khăn quàng đỏ” của Đoàn
Thanh niên,… thu hút đông đảo các tổ
chức, các nhà hảo tâm và các tầng lớp
Nhân dân tham gia.
Năm 2020, dịch bệnh Covid-19
bùng phát và nhanh chóng trở thành đại
dịch, tác động tiêu cực đến mọi hoạt
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động kinh tế - xã hội của toàn cầu và
Việt Nam; hưởng ứng Lời kêu gọi của
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Lời kêu gọi
“Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống
dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy
ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh đã tham mưu với Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, phối hợp với Ban Chỉ đạo tỉnh
phát động phong trào “Toàn dân tham
gia phòng, hống dịch Covid-19”, tạo sự
đồng thuận xã hội thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống dịch,
vừa duy trì hoạt động sản xuất, kinh
doanh, bảo đảm an sinh xã hội; củng cố
vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với
Đảng và Nhà nước.
Cùng với thực hiện tốt công tác
tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm
của các tầng lớp Nhân dân, MTTQ Việt
Nam các cấp đã tổ chức 02 đợt phát động,
vận động toàn dân tham gia ủng hộ
phòng, chống dịch, bệnh Covid-19, huy
động các nguồn lực trong xã hội góp phần
cùng cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện
có hiệu quả công tác phòng, chống dịch
bệnh, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho
Nhân dân. Với vai trò là cầu nối tiếp nhận
mọi sự ủng hộ, quyên góp của các tập thể,
cá nhân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các
cấp đã vận động được gần 20 tỷ đồng tiền
mặt và nhiều trang, thiết bị, phương tiện
phòng chống dịch như: đồ bảo hộ, khẩu
trang y tế, dung dịch sát khuẩn..., trị giá
trên 32 tỷ đồng; vận động toàn dân ủng hộ
gạo, hỗ trợ 100% hộ nghèo (7.575 hộ),
mỗi hộ nhận ít nhất là 30 kg gạo (nhiều
hộ được nhận 70 kg gạo), nhiều địa
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phương hỗ trợ đến hộ cận nghèo; 100%
hộ dân của thôn Chí Trung, xã Tân
Quang, huyện Văn Lâm (thôn thiết lập
vùng cách ly theo Quyết định của UBND
tỉnh) nhận ít nhất 20 kg gạo/hộ; tổng số
gạo ủng hộ được trên 300 tấn gạo, trị giá
trên 6 tỷ đồng (cấp tỉnh tiếp nhận ủng hộ
43,2 tấn gạo và trên 1.5 tỷ đồng); vận
động tặng quà cho các mẹ liệt sỹ, bố liệt
sỹ,… góp phần động viên các gia đình
khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại
dịch Covid-19 gây ra.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt
Nam; thực hiện chỉ đạo của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn của Ban Thường
trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt
Nam về việc vận động, quyên góp ủng hộ
đồng bào miền Trung và Tây Nguyên
khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra; Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh Hưng Yên - Cơ quan Thường trực
Quỹ “Cứu trợ” tỉnh đã vận động được số
tiền 7.348.343.955 đồng từ các cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp, các huyện, thị xã,
thành phố và các cá nhân ủng hộ các tỉnh
miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ
gây ra. Từ nguồn quỹ vận động được, Ban
vận động Quỹ “Cứu trợ” tỉnh đã báo cáo
Thường trực Tỉnh ủy, trước mắt chuyển
hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ gây
ra (Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình,
Quảng Trị, Quảng Nam, Hà Tĩnh) với
tổng số tiền là 5,5 tỷ đồng, kịp thời giúp
đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục
hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.
Để việc triển khai các chính sách
về an sinh xã hội đảm bảo đúng quy định,
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hỗ trợ kịp thời, công khai, minh bạch,
đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót,
MTTQ Việt Nam các cấp chú trọng đến
việc giám sát và phản biện xã hội trong
xây dựng và triển khai thực hiện các
chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh
như giám sát việc rà soát, bình xét hộ
nghèo, hộ cận nghèo hằng năm; việc hỗ
trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ
nghèo, người có công với các mạng; Ban
Thanh tra nhân dân giám sát việc xây
dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn;
việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ
trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch
Covid-19…

tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động,
trọng tâm là huy động mọi nguồn lực của
xã hội chăm lo giúp đỡ người nghèo,
người có công với cách mạng; nâng cao
chất lượng hoạt động giám sát, phản biện
xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam các
cấp và các tổ chức chính trị - xã hội, phát
huy hiệu quả, sử dụng đúng mục đích các
nguồn lực của Nhà nước, xã hội để thực
hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội,
giảm nghèo bền vững, xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh của tỉnh, để
"không để ai bị bỏ lại phía sau", góp phần
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra./.

Phát huy những kết quả đạt được,
thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp

HƯỚNG DẪN... (Tiếp theo trang 3)
…
- Đảng viên đang công tác nhưng
mắc bệnh phải điều trị hoặc dưỡng bệnh
12 tháng liên tục trong năm.
Các đảng viên nêu trên thực hiện
trách nhiệm tại Khoản 1, 2, 6, Điều 2
Quy định 213.
1.3. Thẩm quyền xem xét, quyết định
- Đảng ủy cơ sở xem xét, quyết
định từng đảng viên thuộc Khoản 1.1
hoặc Khoản 1.2, Điểm 1 Hướng dẫn này
trên cơ sở đề nghị của chi bộ nơi đảng
viên đang công tác, học tập.
- Chi bộ cơ sở xem xét, quyết định
từng đảng viên thuộc Khoản 1.1 hoặc
Khoản 1.2 Hướng dẫn này.
2. Mẫu giấy giới thiệu, phiếu xin ý kiến
1.1. Mẫu giấy giới thiệu
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Thực hiện thống nhất mẫu giấy giới
thiệu với đảng viên đang công tác thường
xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng
và Nhân dân nơi cư trú theo mẫu 1-213;
riêng đảng viên nêu tại Khoản 1.1, Điểm
1 Hướng dẫn này thực hiện theo mẫu 2213
(đăng
tải
trên
website:
http://danvanhungyen.vn)
1.2. Mẫu phiếu xin ý kiến
Đảng viên không thuộc đối tượng
nêu tại Khoản 1.1, 1.2, Điểm 1 Hướng
dẫn này thực hiện theo mẫu 3-213. Đảng
viên thuộc đối tượng nêu tại Khoản 1.1,
Điểm 1 Hướng dẫn này thực hiện theo
mẫu 4-213 (đăng tải trên website:
http://danvanhungyen.vn)./.
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LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH NÂNG CAO HIỆU QUẢ
THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Đại tá Đoàn Huy Thái
Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
ông tác dân vận là một trong
những nội dung quan trọng
của hoạt động công tác đảng,
công tác chính trị; nhiệm vụ chính trị
thường xuyên của các đơn vị quân đội.
Thực hiện tốt công tác dân vận góp phần
tăng cường tình đoàn kết quân dân, củng
cố thế trận quốc phòng toàn dân vững
mạnh. Xác định được tầm quan trọng của
công tác dân vận, bám sát sự chỉ đạo của
Tỉnh ủy và Cục Chính trị Quân khu 3,
những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy
Quân sự (CHQS) tỉnh đã tập trung lãnh
đạo, chỉ đạo và ra nghị quyết chuyên đề
về công tác dân vận, trong đó yêu cầu
các cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện
tốt các phong trào thi đua “Dân vận
khéo”; xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”
gắn với phong trào “Quân đội chung sức
xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận
động “Cả nước chung tay vì người
nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”,
với nhiều mô hình và cách làm sáng tạo,
sát với đặc điểm nhiệm vụ của từng cơ
quan, đơn vị, địa phương, góp phần đáp
ứng nhiệm vụ công tác dân vận trong
tình hình mới.

C

Để công tác dân vận đi vào chiều
sâu, đạt hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, Bộ
CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn
vị quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sỹ
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Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư
Trường trực tỉnh ủy dự và chỉ đạo lễ phát động
trồng hàng cây quân dân

về mục đích, ý nghĩa của công tác dân vận
và yêu cầu các cơ quan, đơn vị đăng ký
từng nội dung, phần việc trong quá trình
triển khai thực hiện công tác dân vận.
Đồng thời, thường xuyên đẩy mạnh công
tác tuyên truyền trên các phương tiện
thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận
thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ,
chiến sĩ trong thực hiện công tác dân vận.
Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành,
đoàn thể theo Quy chế công tác dân vận
của hệ thống chính trị nhằm thực hiện
công tác dân vận một cách sáng tạo, linh
hoạt với nhiều biện pháp, nội dung, hình
thức phong phú, phát huy tiềm năng, nội
lực và sức mạnh tổng hợp trong hệ thống
chính trị tại cơ sở và các lực lượng trên địa
bàn. Với phương châm “Nghe dân nói, nói
dân hiểu, làm dân tin”, quá trình thực hiện
công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ lực lượng
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vũ trang tỉnh thường xuyên bám sát cơ sở
và nắm tình hình Nhân dân, kịp thời phản
ánh, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa
phương giải quyết kịp thời những vấn đề
bức xúc trong Nhân dân. Căn cứ vào nội
dung, chỉ tiêu thi đua năm, các cơ quan,
đơn vị đã triển khai nhiều phong trào, phần
việc, mô hình sáng tạo, sát với đặc điểm
nhiệm vụ của mỗi địa phương, cơ quan,
đơn vị như: Mô hình “Ấm áp tình quân
dân”, vận động quyên góp hỗ trợ xây “Nhà
tình nghĩa”, “Nhà đồng đội” của Ban
CHQS thành phố Hưng Yên; Phong trào
“Quân dân y” của phòng Hậu cần; Phong
trào “Doanh trại xanh - không khói thuốc”,
“Nâng bước em đến trường” của Ban
CHQS huyện Ân Thi; Mô hình “Thắm tình
quân dân, an toàn kho trạm” của phòng
Kỹ thuật;…
Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh là cơ
quan trung tâm phối hợp với các tổ chức
chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo
tỉnh thực hiện nhiều nội dung, chương
trình công tác dân vận đạt kết quả thiết
thực tại các địa phương. Tích cực tham
mưu giúp Ban chỉ đạo điều hành chương
trình phối hợp hoạt động tỉnh triển khai kế
hoạch hoạt động năm và Chương trình phối
hợp giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức
chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo
tỉnh. Trong năm 2020, Bộ CHQS tỉnh đã
phối hợp tổ chức đi thăm, tặng quà 65 gia
đình chiến sĩ nhập ngũ năm 2020 có hoàn
cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19 với số
tiền trên 30 triệu đồng; hỗ trợ xây 01 “Nhà
tình nghĩa” tặng gia đình đồng chí Tạ Thị
Thanh thuộc Đoàn thanh niên cộng sản Hồ
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Chí Minh tỉnh và 01 nhà đồng đội tặng gia
đình Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Thế
Anh, phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh,
mỗi nhà trị giá 70 triệu đồng. Phối hợp với
Hội Chữ thập đỏ khám bệnh, tư vấn sức
khỏe và cấp thuốc nhân đạo cho 928 đối
tượng gia đình chính sách, người có công
với cách mạng, người có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn, nạn nhân chất độc da cam tại xã
Tân Việt, huyện Yên Mỹ; xã Hồng Nam,
thành phố Hưng Yên, trị giá gần 200 triệu
đồng. Đặc biệt, trong thực hiện phong trào
thi đua “Quân đội chung sức xây dựng
nông thôn mới” các cơ quan, đơn vị trong
lực lượng vũ trang tỉnh đã hoàn thành 35/35
công trình, phần việc. Trong đó, đã tu sửa,
nâng cấp 24 điểm trường mầm non; tặng
113 chiếc xe đạp cho các cháu học sinh
nghèo vượt khó; trồng 02 hàng cây quân
dân tại thôn La Tràng, xã Cẩm Ninh, huyện
Ân Thi và thôn An Tào, xã Cương Chính,
huyện Tiên Lữ; tặng 01 nhà ở cho đối
tượng người có công và 02 nhà cho thanh
niên nhập ngũ năm 2020, 06 gia đình có
hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 1
tỷ đồng (tiền mặt ủng hộ trên 640 triệu, 440
ngày công tương đương số tiền 92 triệu, xã
hội hóa trên 294 triệu đồng). Phối hợp với
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ
đạo thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn
dân tộc” và Ngày hội Quốc phòng Toàn
dân, “Ngày hội văn hóa quân dân” ở khu
dân cư năm 2020 (Trong đó, Bộ CHQS tỉnh
đã tổ chức thăm, tặng quà cho 11 khu dân
cư, mỗi khu dân cư 90 lá cờ Tổ quốc, tổng
trị giá 36 triệu đồng; Ban CHQS các huyện,
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thị xã, thành phố thăm, tặng quà 138 khu
dân cư với số tiền gần 74 triệu đồng). Ngoài
ra, Bộ CHQS tỉnh còn phân công hơn 1.000
cán bộ, chiến sĩ thuộc các cơ quan, đơn vị
tổ chức hành quân dã ngoại về các địa
phương làm công tác dân vận lao động giúp
dân tổng dọn vệ sinh, phát quang khu vực
nghĩa trang liệt sỹ, nhà văn hóa, khơi thông
dòng chảy, trồng hoa ven đường…
Trong thực hiện nhiệm vụ phòng,
chống dịch bệnh Covid-19, Bộ CHQS tỉnh
đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động
Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định
về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại
các khu dân cư nơi đơn vị đóng quân, Cơ
sở cách ly tập trung số 01 của tỉnh và cơ sở
cách ly thuộc Ban CHQS các huyện, thị xã,
thành phố. Các cơ quan, đơn vị trong lực
lượng vũ trang tỉnh đã cử 2.245 cán bộ,
chiến sỹ tham gia 935 chốt kiểm soát dịch
bệnh trên địa bàn tỉnh. Vận động cán bộ,
chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh và các
doanh nghiệp trên địa bàn tham gia ủng hộ
quỹ phòng, chống dịch Covid-19 với số
tiền trên 270 triệu đồng. Thăm, tặng quà,
động viên Cơ sở cách ly tập trung số 01 của
tỉnh tại Trung đoàn 126 và một số gia đình
chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện Ân
Thi với số tiền 30 triệu đồng; thăm, tặng
quà các cơ sở nhân đạo trên địa bàn tỉnh
trong phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
với tổng số quà gần 100 triệu đồng.
Có được kết quả trên, Đảng ủy, Bộ
CHQS tỉnh đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ
đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công
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tác dân vận, coi đây là nhiệm vụ quan trọng
trong thực hiện nhiệm vụ công tác quốc
phòng, quân sự địa phương của lực lượng
vũ trang tỉnh. Bên cạnh đó là sự phối hợp
chặt chẽ giữa Bộ CHQS tỉnh với các sở,
ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh trong
thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận.
Những kết quả đó đã góp phần tích cực
trong xây dựng nông thôn mới, giữ vững an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa
bàn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị
trung tâm của tỉnh.
Để nâng cao hiệu quả công tác dân
vận trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ
CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan,
đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân
vận khéo”, xây dựng đơn vị “Dân vận tốt”,
“Quân đội chung sức xây dựng nông thôn
mới” và phong trào thi đua “Quân đội
chung tay vì người nghèo - không để ai bị
bỏ lại phía sau” với nhiều cách làm và mô
hình sáng tạo, phù hợp với đặc điểm nhiệm
vụ của từng cơ quan, đơn vị. Chủ động phối
hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn
thể địa phương tuyên truyền nâng cao nhận
thức cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân về
mục đích, ý nghĩa tạo nên sức mạnh tổng
hợp trong thực hiện công tác dân vận. Gắn
các phong trào thi đua về công tác dân vận
với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ
Chính trị, Cuộc vận động “Phát huy truyền
thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ
đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua yêu
nước tại địa phương./.
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HƯNG YÊN THỰC HIỆN TỐT QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ,
TẠO SỰ ĐỒNG THUẬN TRONG NHÂN DÂN
Vương Quang Hưng
Phó trưởng ban, Ban Dân vận Tỉnh ủy
ư tưởng “Lấy dân làm gốc”
là bài học lớn được đúc kết
trong suốt chiều dài lịch sử
hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước
của dân tộc ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã từng nói: “Nước lấy dân
làm gốc. Gốc có vững cây mới bền. Xây
lầu thắng lợi trên nền Nhân dân” và
Người đã lãnh đạo Đảng ta vận dụng
thành công bài học này để xây dựng nên
một nước Việt Nam độc lập và phát triển
như ngày hôm nay. Thấm nhuần tư tưởng
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với phương
châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân
kiểm tra”, những năm qua, các cấp ủy
Đảng, chính quyền đã tích cực lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ
(QCDC) ở cơ sở, phát huy quyền làm
chủ của Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao
trong cộng đồng, góp phần xây dựng tỉnh
Hưng Yên ngày càng phát triển.
Phát huy vai trò tham mưu, hệ
thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở luôn bám
sát chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp
cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có
hiệu quả công tác dân vận, công tác mặt
trận, công tác tôn giáo, QCDC ở cơ sở.
Đặc biệt, với vai trò là cơ quan thường
trực Ban chỉ đạo (BCĐ) về thực hiện
QCDC ở cơ sở, Ban dân vận các cấp
trong tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu
giúp cấp ủy, BCĐ về thực hiện QCDC ở
cơ sở chỉ đạo 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

T

11

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị sơ
kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu
năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

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 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/NĐ-CP,
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… Bên cạnh đó, Ban dân vận các
cấp tích cực tham mưu với cấp ủy và BCĐ
về thực hiện QCDC ở cơ sở nội dung hoạt
động và ban hành các văn bản chỉ đạo thực
hiện QCDC ở cơ sở; tổ chức họp BCĐ
theo quy chế hoạt động; ban hành Kế
hoạch hoạt động của BCĐ; kiện toàn
BCĐ, phân công nhiệm vụ các thành viên
BCĐ phụ trách theo dõi các đơn vị ở cơ
sở. Hằng năm, BCĐ các cấp tổ chức tập
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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 BCĐ các cấp; tổ chức sơ kết
đánh giá 6 tháng, 1 năm về kết quả thực
hiện QCDC ở cơ sở, chú trọng biểu dương
các tập thể, cá nhân có thành tích trong
thực hiện QCDC ở cơ sở để nhân rộng.
Ban Dân vận Tỉnh ủy - cơ quan
Thường trực BCĐ tỉnh về thực hiện
QCDC ở cơ sở đã tích cực tham mưu Ban
Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản
triển khai, thực hiện QCDC ở các loại
hình cơ sở; tiếp tục tham mưu triển khai,
thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày
05/5/2011 (khóa XVII) về “Nâng cao
chất lượng, hiệu quả thực hiện QCDC ở
xã, phường, thị trấn”; biên soạn, xuất bản
các cuốn Sổ tay thực hiện QCDC ở cơ sở,
gắn với tuyên truyền, giới thiệu gương
điển hình tiên tiến trong thực hiện QCDC
ở xã, phường, thị trấn và cuốn Cẩm nang
QCDC ở xã, phường, thị trấn năm 2020;
phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền
hình Hưng Yên ký kết kế hoạch liên
ngành thực hiện chuyên mục QCDC ở cơ
sở trên Đài Phát thanh - Truyền hình
Hưng Yên; phối hợp với Báo Hưng Yên
ký kết kế hoạch liên ngành thực hiện
chuyên mục QCDC ở cơ sở trên Báo
Hưng Yên; tích cực nghiên cứu bổ sung
vào đề cương bài giảng về thực hiện
QCDC để giảng dạy tại Trường Chính trị
Nguyễn Văn Linh và Trung tâm Bồi
dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố;
đưa nội dung tuyên truyền việc thực hiện
QCDC ở cơ sở trên Trang thông tin điện
tử Ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên và
Bản tin Dân vận Hưng Yên.
Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam
và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp
phát huy vai trò trong xây dựng và thực
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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.
Xác định công khai, minh bạch là
“chìa khóa” thực hiện dân chủ ở cơ sở, do
vậy những năm qua, chính quyền các cấp
đã chú trọng thực hiện việc niêm yết công
khai để Nhân dân biết, dân bàn và quyết
định các nội dung như: chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước, chính sách an sinh xã hội, kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương, vốn làm đường giao thông, việc
huy động và sử dụng các loại quỹ (Quỹ
Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người
nghèo)… Từ đó, giúp người dân có thể
nắm vững để thực hiện và kiểm tra việc
giải quyết của chính quyền, góp phần tạo
niềm tin cho Nhân dân. Điển hình như:
nhờ thực hiện tốt việc công khai, minh
bạch nên người dân đã tích cực tham gia
xây dựng nông thôn mới (toàn tỉnh đã vận
động người dân đóng góp trên 800 tỷ
đồng, trên 1,7 triệu m2 đất thổ cư, gần
700ha đất nông nghiệp để làm đường giao
thông, trên 1 triệu ngày công xây dựng
nông thôn mới và các công trình phúc lợi
công cộng), góp phần giúp tỉnh hoàn
thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Việc tham gia ủng hộ phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 cũng được các tầng lớp
Nhân dân đồng tình hưởng ứng (toàn tỉnh
đã quyên góp được gần 20 tỷ đồng tiền
mặt và nhiều trang, thiết bị, phương tiện
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phòng, chống dịch; toàn dân đã tham gia
ủng hộ trên 300 tấn gạo hỗ trợ hộ nghèo,
hộ cận nghèo…) và trên 7 tỷ đồng đã
được các các cấp, các ngành và Nhân dân
ủng hộ các tỉnh miền Trung khắc phục
hậu quả do mưa lũ gây ra.
Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính
quyền đã tổ chức thực hiện việc tiếp xúc,
đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp
ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân
dân và đạt hiệu quả thiết thực. Nội dung
các cuộc đối thoại tập trung vào giải quyết
các vấn đề Nhân dân quan tâm như: Đảm
bảo an ninh trật tự, thực hiện chế độ chính
sách, công tác bồi thường giải phóng mặt
bằng, các chính sách an sinh xã hội, đầu tư
hạ tầng nông thôn và đô thị, chính sách và
giải pháp hỗ trợ phát triển nông nghiệp
nông thôn… Duy trì chế độ tiếp công dân
định kỳ (tính riêng 6 tháng đầu năm 2020,
các cấp, các ngành của tỉnh Hưng Yên đã
tiếp 273 lượt công dân với 462 công dân);
đẩy mạnh việc giải quyết đơn thư khiếu
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (6 tháng
đầu năm 2020, toàn tỉnh đã tiếp nhận 360
đơn, thư). Việc thực hiện QCDC ở cơ sở
của các cấp, các ngành đa tạo sự đồng
thuận trong Nhân dân, tác động tích cực
đến mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần
thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh
phát triển, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của
tỉnh năm sau cao hơn năm trước (Năm
2020, kinh tế tăng trưởng đạt 6,46%; tổng
sản phẩm bình quân đầu người đạt 79,57
triệu đồng, tăng 5 triệu đồng so với năm
2019; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên
37,7 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm
2019; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,8%; tỷ lệ
làng, khu phố văn hóa đạt 88,7%; tỷ lệ gia
đình văn hóa đạt 91,5%...).
Từ những kết quả trên có thể
khẳng định: nơi nào thực hiện tốt QCDC,
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tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân,
thì nơi đó phát huy tốt nhất sức mạnh nội
sinh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ
chính trị đã đề ra. Thời gian tới, để việc
thực hiện QCDC ở cơ sở đạt hiệu quả
hơn nữa, Ban dân vận các cấp cần tập
trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải
pháp sau: (1) Tiếp tục tham mưu giúp
cấp ủy 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) Ban dân vận các cấp
tích cực tham mưu giúp cấp ủy, BCĐ về
thực hiện QCDC ở cơ sở 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 tiếp công dân; quan tâm giải
quyết những kiến nghị, nguyện vọng
chính đáng của Nhân dân, không để phát
sinh các điểm nóng. (4) Tiếp tục phối
hợp với MTTQ 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./.
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CÔNG TÁC DÂN VẬN GÓP PHẦN XÂY DỰNG
HUYỆN TIÊN LỮ TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI
Lê Hữu Cường
Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Tiên Lữ
inh thời, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã dạy: “Lực lượng
của dân rất to. Việc dân vận
rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì
cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng
thành công”. Thấm nhuần lời dạy của
Người, những năm qua, các cấp ủy đảng,
chính quyền trên địa bàn huyện Tiên Lữ
đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương
thức, cách làm dân vận, qua đó tạo sự
chuyển biến trong nhận thức, hành động
của cán bộ, đảng viên, đồng thời tạo sự
đồng thuận, nhất trí cao trong Nhân dân,
góp phần đưa Tiên Lữ trở thành huyện
đạt chuẩn nông thôn mới.

S

Xác định làm tốt công tác dân vận
là một trong những giải pháp quan trọng
để tập hợp, quy tụ Nhân dân, hình thành
nền tảng sức mạnh vượt qua những khó
khăn trở ngại để làm nên thành công
trong thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban
Dân vận Huyện ủy Tiên Lữ đã bám sát
Chương trình xây dựng nông thôn mới
huyện Tiên Lữ giai đoạn 2011 - 2020,
định hướng đến năm 2030, đồng thời,
ban hành hướng dẫn về thực hiện phong

14

trào thi đua “Dân vận khéo” thực hiện
“Chương trình mục tiêu xây dựng nông
thôn mới huyện Tiên Lữ”. Trên cơ sở các
đề án, dự án đã được phê duyệt, Ban Dân
vận Huyện ủy Tiên Lữ đã tích cực tham
mưu giúp cấp ủy lãnh đạo hệ thống chính
trị từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác
tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức
và phát động rộng rãi phong trào thi đua
xây dựng nông thôn mới trong các tầng
lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh tổng
hợp, nêu cao vai trò chủ thể của Nhân
dân, vận động Nhân dân và các tổ chức
trong hệ thống chính trị cùng chung tay,
chung sức thực hiện. Trong quá trình
thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa
phương đã cấp phát hơn 2.074 cuốn "Bộ
tài liệu xây dựng nông thôn mới và các
văn bản hướng dẫn thi hành”; 465 cuốn
"Sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn
mới"; 192 đĩa CD tuyên truyền về xây
dựng nông thôn mới và 50 pano cổ động,
tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho
các xã, cơ quan và cán bộ tham gia xây
dựng nông thôn mới; các ban, ngành,
đoàn thể huyện đẩy mạnh các phong trào,
cuộc vận động “Cả nước chung tay xây
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dựng nông thôn mới”,“Khu dân cư 3
không”, “Xây dựng gia đình 5 không 3
sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây
dựng nông thôn mới’’,“Cựu chiến binh
chung sức xây dựng nông thôn
mới’’;“Tuổi trẻ Hưng Yên chung tay xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 2020’’ trên địa bàn huyện; tổ chức được
1.100 lượt tuyên truyền về xây dựng nông
thôn mới cho trên 130 nghìn lượt người
tham gia. Đài Truyền thanh huyện và Đài
phát thanh các xã phát 3.000 lượt tin bài
tuyên truyền; phối hợp với Ban Văn hóa
xã viết được trên 600 tin bài tuyên truyền
về nông thôn mới.
Nhờ làm tốt công tác dân vận đã
huy động được sức người, sức của góp
phần xây dựng nông thôn mới trên địa
bàn huyện. Trong giai đoạn 2012 - 2019,
tổng nguồn vốn huy động cho Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới toàn huyện là: 3.828,674 tỷ
đồng. Trong đó, nguồn vốn huy động từ
các doanh nghiệp: 231,65 tỷ đồng
(chiếm 6,05%); nguồn vốn đóng góp của
cộng đồng dân cư: 175,254 tỷ đồng
(chiếm 4,58%); nguồn vốn huy động từ
con em xa quê: 71,21 tỷ đồng (chiếm
1,86%).... Đặc biệt, Nhân dân đã đóng
góp trên 50 tỷ đồng, trên 10.000 ngày
công, hiến 382.390m2 đất để làm đường
thôn, xóm và đường ra đồng. Bên cạnh
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đó, người dân đã tự nguyện tham gia các
phong trào xây dựng cổng ngõ sạch, làm
cầu, đường nông thôn, thắp sáng đường
làng ngõ xóm, cải tạo vườn tạp, tăng gia
sản xuất phát triển kinh tế gia đình, giúp
nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền
vững, xóa nhà tạm, xây dựng gia đình
văn hóa, làng văn hóa góp phần làm đổi
mới bộ mặt nông thôn; đời sống vật
chất, tinh thần của người dân khu vực
nông thôn từng bước được nâng lên; thu
nhập bình quân đầu người từ 16,1 triệu
đồng (năm 2011) tăng lên 47 triệu đồng
(năm 2019).
Toàn huyện đến nay có 94,4% khu
dân cư đạt loại tốt; 15% số gia đình được
công nhận danh hiệu “Ông bà, cha mẹ
mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo
hiền”; 100% các khu dân cư không có trẻ
em bỏ học; 100% khu dân cư có tổ vệ
sinh môi trường. 55/55 làng, khu phố đạt
danh hiệu văn hóa, trên 90% số cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
Cảnh quan, vệ sinh môi trường nông
thôn ngày càng sạch đẹp, khang trang.
Toàn huyện đã xây dựng 52 điểm tập kết,
bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh, cơ bản
đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt.
Duy trì 02 xe ô tô thu gom, vận chuyển
rác thải đưa đến Công ty Cổ phần môi
trường đô thị và công nghiệp 11- Urenco
11 để xử lý theo quy định và 25 xe ba
bánh, 74 xe đẩy tay thu gom rác 2, 3 bánh
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cho 74 tổ, đội vệ sinh môi trường tự quản
(với sự tham gia của 202 người) tham gia
hoạt động thu gom rác thải từ hộ gia
đình, các khu vực công cộng như chợ,
trường học, nhà văn hóa xã… đến điểm,
bãi tập kết của xã, thôn theo quy định, với
tần suất 2 - 3 lần/tuần. Các cơ sở sản xuất,
kinh doanh, các làng nghề cam kết xử lý
nước thải, khí thải, thực hiện việc thu gom,
phân loại, tái chế, thu hồi hoặc xử lý chất
thải đúng quy định. Không còn tình trạng
đốt rơm rạ sau thu hoạch, vứt bừa bãi
xuống kênh mương; các loại vỏ bao bì
thuốc bảo vệ thực vật được thu gom vào
các bể chứa trên các cánh đồng để vận
chuyển, xử lý đảm bảo quy định. Chất thải
chăn nuôi đã được các chủ trang trại, thu
gom và xử lý bằng bể biogas hoặc đệm lót
sinh học, ủ phân... sau đó sử dụng để bón
cho ruộng đồng, không thải trực tiếp chất
thải chăn nuôi ra ngoài môi trường. Hạ
tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư xây
dựng; mạng lưới chợ nông thôn được nâng
cấp, xây mới; sự nghiệp văn hóa, xã hội có
nhiều tiến bộ; giáo dục đào tạo được quan
tâm đặc biệt; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp
trung học cơ sở tiếp tục học trung học phổ
thông, bổ túc, học nghề đạt trên 98%.
Phong trào xây dựng gia đình văn hóa,
làng xã văn hóa được triển khai tích cực;
công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu
cho cán bộ và Nhân dân được quan tâm;
lao động và việc làm được quan tâm chỉ
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đạo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
được giữ vững và ổn định.
Với những kết quả trên, đến tháng
6/2019, 100% số xã trên địa bàn huyện
được công nhận đạt chuẩn nông thôn
mới; 02 xã (Hải Triều, Nhật Tân) đạt
nông thôn mới nâng cao. Ngày
14/10/2020, Thủ tướng Chính phủ ban
hành Quyết định số 1586/QĐ-TTg, công
nhận huyện Tiên Lữ đạt chuẩn nông
thôn mới năm 2019. Ghi nhâ ̣n thành tích
của huyện, Chủ tịch nước đã tă ̣ng
thưởng Huân chương Lao động hạng Ba
cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân
huyện Tiên Lữ về thành tích xuất sắ c
trong phong trào thi đua “Cả nước
chung sức xây dựng nông thôn mới” giai
đoạn 2016 - 2020, góp phầ n vào sự
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và
bảo vệ Tổ quốc.
Phát huy kế t quả đa ̣t đươ ̣c, thời gian
tới huyê ̣n Tiên Lữ đề ra mô ̣t số mu ̣c tiêu
nhằm duy trì và nâng cao hơn nữa các
tiêu chí tại 100% các xã đã được công
nhận đạt chuẩn nông thôn mới và tiêu chí
huyện nông thôn mới; phấn đấu đến hết
năm 2025, toàn huyện có ít nhất 50% số
xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và
3 - 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu
mẫu, mỗi xã phấn đấu có 1-2 khu dân cư
nông thôn mới kiểu mẫu./.
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HUYỆN KIM ĐỘNG THỰC HIỆN TỐT PHONG TRÀO THI ĐUA
“DÂN VẬN KHÉO” GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
Đỗ Thị Thanh Hà
Phó trưởng phòng Tổng hợp, Ban Dân vận Tỉnh ủy
im Động là huyện nằm
phía Bắc của tỉnh Hưng
Yên, có 16 xã và 01 thị
trấn. Trong những năm qua, dưới sự lãnh
đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự chỉ
đạo của chính quyền, sự phối hợp có hiệu
quả của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và
các đoàn thể, cùng sự tham gia tích cực
của Nhân dân trong huyện, các chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luận
của Nhà nước đều được tổ chức thực
hiện có hiệu quả. Nổi bật là các phong
trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua
“Dân vận khéo” gắn với việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh đã góp phần thực hiện
thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế
- xã hội của địa phương, đời sống của
người dân ngày càng được nâng cao.

K

Thực hiện phong trào thi đua
“Dân vận khéo” do Ban Dân vận Trung
ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát
động, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban
hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo,
triển khai việc thực hiện phong trào thi
đua “Dân vận khéo”; thành lập Ban chỉ
đạo huyện về thực hiện phong trào thi
đua “Dân vận khéo”, do đồng chí Phó Bí
thư Thường trực Huyện ủy làm Trưởng
Ban và giao Ban Dân vận Huyện ủy là cơ
quan thường trực của Ban chỉ đạo. Ban
chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận
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khéo” cấp cơ sở đã được thành lập và chủ
động thực hiện công tác tham mưu giúp
cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực
hiện phong trào thi đua. Hằng năm, Ban
chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua
“Dân vận khéo” huyện và cơ sở xây
dựng kế hoạch hoạt động theo chức năng
nhiệm vụ của từng cấp, từng địa phương,
đơn vị và đảm bảo phù hợp với tình hình
thực tế địa phương; đồng thời, tiến hành
kiểm tra, đánh giá, tổ chức sơ kết, tổng
kết phong trào, biểu dương, khen thưởng
cách làm hay, mô hình tốt, hiệu quả về
“Dân vận khéo”, từ đó, đề ra giải pháp thực
hiện cho năm sau.
Xác định đây là nội dung quan
trọng trong công tác dân vận của Đảng,
các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện đã
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện
phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tập
trung chỉ đạo phong trào thi đua bám sát
nhiệm vụ chính trị của từng địa phương,
cơ quan, đơn vị. Các cấp chính quyền,
Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức
chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn
viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ
trang tích cực tham gia thực hiện phong
trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của
đời sống xã hội. Với sự quan tâm lãnh
đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền,
phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên
địa bàn huyện đã được triển khai rộng
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khắp với nhiều hình thức đa dạng và đạt
hiệu quả tích cực, tạo sức lan tỏa trong
cộng đồng dân cư, góp phần hoàn thành
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm
nghèo và xây dựng nông thôn mới. Đến
nay, toàn huyện đã xây dựng được 86 mô
hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất
cả các lĩnh vực của đời sống xã hội như:

dựng đường giao thông nông thôn, nhà
văn hóa thôn, các công trình phúc lợi
trong cộng đồng dân cư, nên được Nhân
dân đồng thuận đóng góp xây dựng nông
thôn mới. Kết quả, ngày 13/10/2020, Thủ
tướng Chính phủ đã ban hành quyết định
công nhận huyện Kim Động đạt chuẩn
nông thôn mới năm 2019.

Trên lĩnh vực kinh tế (gắn với
thực hiện chương trình xây dựng nông
thôn mới và giảm nghèo bền vững): Việc
thực hiện phong trào thi đua “Dân vận
khéo” đã tạo điều kiện để Nhân dân tham
gia, thực hiện hiệu quả việc phát huy dân
chủ theo phương châm “dân biết, dân
bàn, dân làm, dân giám sát, dân được
hưởng lợi”, đóng góp đầu tư xây dựng cơ
sở hạ tầng trong nông thôn, chuyển đổi
cây trồng vật nuôi, phát triển ngành nghề,
giải quyết việc làm tại chỗ… góp phần
nâng cao đời sống Nhân dân, thay đổi
diện mạo nông thôn, làm cho Nhân dân
phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của
Đảng, quản lý, điều hành của chính
quyền. Tiêu biểu như: Mô hình chuyển
đổi cây ăn quả ở xã Đồng Thanh; Mô
hình trồng hoa, cây cảnh ở xã Chính
nghĩa; Mô hình chăn nuôi của hội viên
Hội Nông dân xã Phạm ngũ Lão; Mô hình
Hợp tác xã sản xuất đầu tư và phát triển
nông nghiệp Đức Thịnh, xã Hùng An…
Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận
động để Nhân dân hiểu rõ vai trò chủ thể
và những lợi ích mang lại từ việc xây
dựng nông thôn mới; đồng thời, phát huy
dân chủ, công khai, minh bạch những
việc phải huy động sức dân và trong
quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư xây

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội:
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã
huy động được sức mạnh của hệ thống
chính trị và toàn xã hội tham gia xây
dựng đời sống văn hoá, nếp sống văn
minh, nâng cao chất lượng công tác giáo
dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực
hiện tốt các chính sách an sinh xã hội,
giải quyết việc làm và những vấn đề mâu
thuẫn ở cơ sở. Do làm tốt công tác vận
động, nhiều cán bộ, đảng viên và Nhân
dân nêu cao tính tiên phong gương mẫu
thực hiện, tham gia các mô hình tiết kiệm
trong việc cưới, việc tang và lễ hội; nhiều
nơi tổ chức lễ hỏi, lễ cưới theo nếp sống
mới và đoàn kết nông thôn được tăng
cường. Đến nay, huyện có 97,5% làng
văn hóa, 94,9% gia đình văn hóa.
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Trên lĩnh vực an ninh - quốc
phòng: Các đơn vị lực lượng vũ trang
thực hiện tốt quy chế phối hợp với các
ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị
- xã hội trong công tác tuyên truyền vận
động cán bộ hội viên, đoàn viên, công
nhân viên chức, lao động, cán bộ, chiến
sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân thực
hiện đường lối, chủ trương, chính sách
pháp luật của Đảng và Nhà nước; nắm
chắc tình hình Nhân dân, xây dựng lực
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lượng nòng cốt, kịp thời đề xuất, xử lý có
hiệu quả các vụ, việc phức tạp phát sinh
ở cơ sở; cung cấp nhiều nguồn tin có giá
trị; tham gia đấu tranh giải quyết, làm
thất bại mọi âm mưu và các thủ đoạn của
các thế lực thù địch, từng bước đẩy lùi
tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững
quốc phòng - an ninh và cuộc sống bình
yên của Nhân dân.
Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống
chính trị: Cấp ủy các cấp luôn coi trọng
việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt
động công tác dân vận theo phương
châm “Gần dân, hiểu dân, có trách
nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân
hiểu, làm dân tin”, nhất là lắng nghe,
tiếp thu ý kiến Nhân dân tham gia góp ý
xây dựng Đảng, chính quyền. Chính
quyền từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt
công tác cải cách hành chính; công khai
các thủ tục hành chính, chương trình, dự
án phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực
hiện dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt công
tác tiếp dân, giải quyết đơn thư và chủ
động tổ chức đối thoại với Nhân dân; đẩy
mạnh các chương trình phát triển kinh tế
- xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân;
phân công trách nhiệm cho cán bộ, đảng
viên sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư
nguyện vọng của dân, những vấn đề
Nhân dân quan tâm và làm tốt công tác
vận động quần chúng. Các tổ chức hội,
đoàn thể tăng cường công tác vận động,
tập hợp hội viên, đoàn viên; bảo vệ lợi
ích chính đáng, hợp pháp của hội viên,
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đoàn viên; có kế hoạch cụ thể giúp đỡ
đoàn viên, hội viên nghèo vươn lên thoát
nghèo. Từ đó, góp phần củng cố mối
quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với
Nhân dân, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng
trong sạch, vững mạnh.
Để phong trào thi đua “Dân vận
khéo” huyện Kim Động đạt hiệu quả hơn
nữa, thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy
mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân
vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực kinh tế
- xã hội gắn với các phong trào thi đua
yêu nước của địa phương, đơn vị. Tiếp
tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt
động của Ban chỉ đạo thực hiện phong
trào thi đua “Dân vận khéo” huyện và cơ
sở; nâng cao trách nhiệm của thành viên
Ban chỉ đạo, cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức, lực lượng vũ trang và
Nhân dân trong việc tham gia phong trào
thi đua “Dân vận khéo”. Rà soát, xây
dựng và nhân rộng các mô hình, điển
hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh
vực để đánh giá, rút kinh nghiệm và phổ
biến, giới thiệu cách làm hay, hiệu quả
nhằm đưa phong trào thi đua “Dân vận
khéo” phát triển đi vào chiều sâu, góp
phần phát triển kinh tế - xã hội, giải
quyết tốt những vấn đề bức xúc của
Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị,
trật tự xã hội; thường xuyên kiểm tra,
giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết, khen
thưởng kịp thời và có giải pháp để nhân
rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”
có hiệu quả./.
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CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CƠ SỞ VƯỢT KHÓ,
LÀM KINH TẾ GIỎI
Thu Hiền
Cán bộ Chi hội phụ nữ thôn Đan Nhiễm,
thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang
ề thị trấn Văn Giang, hỏi
thăm chị Nguyễn Thị Hằng
thì ai ai cũng dành tình cảm
và có chung nhận xét: Chị là người phụ
nữ đảm đang, tháo vát, làm kinh tế giỏi
và tích cực tham gia công tác xã hội.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có
hoàn cảnh khó khăn, vất vả, nhưng bằng
sự quyết tâm, nỗ lực, không cam chịu đói
nghèo, chị đã vươn lên phát triển kinh tế,
làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình
trên mảnh đất quê hương.

V

Chị Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch
Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thị trấn
Văn Giang, huyện Văn Giang được biết
là một người phụ nữ đảm đang, luôn
nhiệt tình trong các hoạt động của Hội,
đồng thời là một tấm gương sáng cho
những hội viên khác noi theo trong vượt
khó vươn lên làm giàu, xây dựng cuộc
sống gia đình hạnh phúc. Lập nghiệp
trên mảnh đất quê hương với 2 bàn tay
trắng, khó khăn nối tiếp khó khăn khi
con thứ 2 của vợ chồng chị sinh ra bị
bệnh bại não thể co cứng, không đi lại
được. Trong suốt 7 năm liền, vợ chồng
chị vừa lo làm kinh tế, vừa lo chữa bệnh
cho con, nhưng bệnh tình không tiến
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triển, kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ,
cuộc sống các gia đình lại càng thêm khó
khăn. Không cam chịu trước hoàn cảnh
gia đình như vậy, năm 2001, chị bàn với
chồng và gia đình vay vốn của Ngân
hàng Chính sách xã hội và người thân
xây dựng 3 gian chuồng lợn, lợp mái
bằng lá mía để nuôi lợn. Nhận thấy việc
chăn nuôi lợn vừa có thêm thu nhập lại
có thời gian chăm sóc cho con nên anh
chị vay mượn thêm để mở rộng diện tích
chăn nuôi. Sau khi đầu tư, mở rộng trang
trại, với kinh nghiệm tích lũy được trong
chăn nuôi, chị Hằng còn mày mò học hỏi
trên sách báo, đặc biệt, chị rất tích cực
tham gia các lớp tập huấn chuyển giao
khoa học kỹ thuật về chăn nuôi lợn, gà
do Hội LHPN huyện phối hợp các ban,
ngành tổ chức và trực tiếp đi thăm quan
các mô hình, hướng dẫn cụ thể từ cách
sản xuất, chế biến thực phẩm cho lợn, gà.
Chị cũng tích cực học hỏi thêm kinh
nghiệm của những người làm kinh tế
giỏi, dần dần đàn lợn của chị ngày càng
phát triển tốt.
Từ những kiến thức được tập huấn,
kinh nghiệm trong nhiều năm chăn nuôi
và sau nhiều lần thay đổi giống lợn nuôi,
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đáp ứng nhu cầu của thị trường, đến nay,
gia đình chị tập trung phát triển đàn lợn
nái, lợn thịt và lợn giống. Hiện tại, trang
trại chăn nuôi của chị được mở rộng và
đi vào quy mô với tổng diện tích trên
3000m2, đầu tư nuôi 70 con lợn nái, gần
1000 con lợn thịt và lợn giống. Được sự
quan tâm của các cấp, các ngành trong
việc tư vấn phòng, chống dịch bệnh cho
đàn gia súc gia cầm và hướng dẫn cách
chăn nuôi, nên từng lứa lợn được sinh
trưởng, phát triển khỏe mạnh, đem lại
hiệu quả kinh tế cao. Đến nay mỗi tháng,
gia đình chị xuất chuồng bán cho các
thương lái (từ các nơi khác đến và người
ở địa phương) thu mua từ 200 - 300 con
lợn thịt, lợn giống, trừ các khoản chi phí
gia đình chị thu lãi từ 1,5 đến 2 tỷ
đồng/năm, tạo việc làm cho 3 lao động
với mức thu nhập trung bình từ 5 - 8 triệu
đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, do được
tham gia các lớp tập huấn của Hội LHPN
các cấp tổ chức nên chị đã tiếp cận và
học hỏi thêm được kiến thực chăn nuôi
giống lợn mán (hay còn gọi là lợn bản)
cho thu nhập cao. Đến nay, gia đình chị
xuất chuồng bình quân 30 con lợn
bản/năm, cho thu nhập ổn định từ 70 100 triệu đồng/năm.

chăm sóc đàn lợn nhằm hạn chế rủi ro
trong quá trình sản xuất. Bản thân chị
còn gương mẫu vận động gia đình,
người thân chấp hành các chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước và hương ước, quy
ước của địa phương. Năm 2016, khi địa
phương tiến hành xây dựng đường liên
xóm, gia đình chị đã tự nguyện tháo dỡ
2 dãy chuồng lợn, bể biogas…, hiến
hơn 100m2 đất để xây dựng đường giao
thông. Chị luôn gương mẫu thực hiện
tốt các phong trào của địa phương,
tham gia các hoạt động nhân đạo, từ
thiện như: xây dựng nhà tình thương,
tình nghĩa, giúp đỡ gia đình chính sách,
trẻ em hoàn cảnh khó khăn, góp phần
thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn.
Với những thành tích và kết quả
đã đạt được, nhiều năm liền, Hội LHPN
thị trấn Văn Giang được công nhận
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bản thân
chị Nguyễn Thị Hằng luôn được cấp
ủy, chính quyền địa phương và Hội
LHPN cấp trên đánh giá cao. Chị và gia
đình được tặng thưởng nhiều bằng
khen, giấy khen của các cấp và xứng
đáng là một tấm gương sáng cho những
hội viên khác noi theo./.

Với vai trò là Chủ tịch Hội LHPN
cơ sở, chị không chỉ chú trọng vào phát
triển kinh tế gia đình, mà còn hỗ trợ các
hội viên về vốn, con giống, thức ăn
chăn nuôi, khoa học kỹ thuật trong
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CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN TÍCH CỰC THAM GIA Ý KIẾN
VÀO CÁC DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
Ngọc Sơn
Cộng tác viên Báo Hưng Yên
ịch sử dựng nước và giữ
nước của dân tộc ta đã
chứng minh quần chúng
Nhân dân luôn có một vị trí, vai trò vô
cùng to lớn “chở thuyền là dân, lật
thuyền cũng là dân”. Sinh thời, Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã khẳng định “Trong bầu
trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong
thế giới không gì mạnh bằng lực lượng
đoàn kết của Nhân dân”. Quán triệt quan
điểm của Người, trong suốt 90 năm xây
dựng và trưởng thành, Đảng ta luôn tin
tưởng vào lực lượng và trí tuệ của Nhân
dân, tổ chức và phát huy lực lượng cách
mạng vô tận của Nhân dân trên tất cả các
lĩnh vực, ngay cả việc xây dựng Cương
lĩnh chính trị cũng như báo cáo chính trị
trong mỗi nhiệm kỳ Đại hội. Cũng như
các Đại hội trước, Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng, bên cạnh
việc lấy ý kiến của các tổ chức đảng, của
cán bộ, đảng viên, các chuyên gia…, việc
lấy ý kiến của các tầng lớp Nhân dân
tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại
hội XIII của Đảng đã được Ban soạn
thảo văn kiện Đại hội rất coi trọng.

L

Với mục đích nhằm tập hợp và
phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân
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dân tham gia đóng góp với Đảng trong
việc hoạch định đường lối, chủ trương,
quyết sách quan trọng của đất nước đến
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và
2045, góp phần nâng cao chất lượng dự
thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ ngày
20/10/2020, nhiều cơ quan báo chí Trung
ương và địa phương đã đăng tải toàn văn
các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
(Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII
của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực
hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã
hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm
2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá
kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và
phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo
Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng
Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ
Đại hội XII) để các tầng lớp Nhân dân
nghiên cứu, đóng góp, tham gia ý kiến.
Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị có
ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện cho
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Nhân dân nói lên tiếng nói của mình,
đóng góp cho đường lối phát triển của
đất nước; đáp ứng yêu cầu, mong muốn
của Nhân dân trong công tác xây dựng
Đảng cũng như trách nhiệm của mình
trước vận mệnh của đất nước. Đồng thời,
đây cũng là dịp để giúp các cấp ủy Đảng
nắm được tư tưởng, nguyện vọng, ý kiến
của các tầng lớp Nhân dân, từ đó bổ
sung, phát triển đường lối, chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước, tăng cường hơn nữa mối quan hệ
chặt chẽ giữa Đảng và Nhân dân. Chính
vì vậy, sau khi các dự thảo văn kiện trình
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng được chính thức công bố trên
các phương tiện thông tin đại chúng, đã
có rất nhiều các ý kiến tâm huyết, trách
nhiệm của người dân tham gia trực tiếp
tại các hội nghị, hội thảo và tham gia
thông qua hệ thống thư, báo.
Sau hơn 20 ngày công bố 04 dự
thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
để các tầng lớp Nhân dân tham gia ý kiến,
các cơ quan của Đảng đã nhận được rất
nhiều ý kiến đóng góp của các tầng lớp
Nhân dân. Nhiều ý kiến đóng góp rất tâm
huyết, trí tuệ, trách nhiệm, đề cập đến các
nội dung quan trọng về định hướng phát
triển đất nước trên nhiều lĩnh vực như kinh
tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công
nghệ…, đặc biệt là công tác xây dựng
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Đảng và hệ thống chính trị. Cùng với
Nhân dân cả nước, các tầng lớp Nhân dân
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tích cực
tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo
văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Tính
đến hết ngày 13/11/2020, trên địa bàn tỉnh
Hưng Yên đã có trên 6 vạn lượt ý kiến của
cán bộ, đảng viên và Nhân dân; 10 ý kiến
qua thư điện tử tham gia vào dự thảo các
văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở,
các cơ quan báo chí… đã lãnh đạo và tổ
chức gần 200 hội nghị với gần 7.000 lượt
người tham dự để thảo luận, lấy ý kiến
đóng góp của đoàn viên, hội viên và Nhân
dân tham gia vào dự thảo các văn kiện
trình Đại hội XIII của Đảng bảo đảm
nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn của
cấp trên. Không khí thảo luận sôi nổi,
thẳng thắn, tâm huyết, thể hiện tinh thần
trách nhiệm và ý thức xây dựng Đảng, xây
dựng hệ thống chính trị.
Đa số các ý kiến nhất trí với kết cấu,
đề mục lớn và các nội dung trong dự thảo
các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
Các ý kiến đều có chung nhận định: Dự
thảo các văn kiện của Trung ương được
chuẩn bị chu đáo, công phu, kỹ lưỡng,
nghiêm túc, mang tính khái quát và toàn
diện cao; kết cấu, bố cục, phương pháp
trình bày, đảm bảo tính chặt chẽ, logic,
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khoa học, có sự đổi mới, phản ánh tư duy
mới, tầm nhìn mới và cách tiếp cận mới;

lực đối với các địa phương mới được giao

nội dung được trình bày rõ, thể hiện sự
kiên định đường lối đổi mới và những

Trung ương (trong 5 năm, 10 năm đầu kể

nguyên tắc xây dựng Đảng; kiên định
mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã

đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng, thúc đẩy

hội; có bước phát triển mới về lý luận,

khuyến khích các tỉnh, thành trong cả nước

phản ánh khách quan thực tiễn, tình hình

phấn đấu tự cân đối được thu - chi ngân

trong nước và thế giới, tính chất và xu thế
thời đại. Bên cạnh đó, còn có một số ý

sách để có thêm nhiều nguồn ngân sách

kiến đề nghị xem xét, bổ sung một số
đánh giá, nhận định và góp ý điều chỉnh

quyết nợ xấu, nợ công; việc đánh giá công

một số từ, ngữ trong dự thảo văn kiện; ý
kiến góp ý bổ sung những nội dung chưa

hơn, mang lại hiệu quả nhiều hơn, tránh

rõ, còn thiếu, hạn chế, thể hiện tinh thần
trách nhiệm cao.

tự chủ về ngân sách và có điều tiết về
từ khi có điều tiết) để hỗ trợ địa phương
phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời

điều tiết về Trung ương. Cần quan tâm giải
tác xây dựng nông thôn mới cần thực chất
hình thức. Cần có cơ chế, chính sách hiệu
quả để khuyến khích phát triển chăn nuôi
trang trại, gia trại hiệu quả kinh tế cao gắn

Cùng với việc đánh giá cao những

với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh liên kết

điểm mới được nêu trong dự thảo, các tầng

hợp tác trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ

lớp Nhân dân cũng đưa ra những đề xuất

nông sản, khuyến khích phát triển hợp tác

với Đảng các giải pháp xây dựng và phát

xã nông nghiệp và các tổ hợp tác...

triển đất nước nói chung, tỉnh Hưng Yên
nói riêng trong thời gian tới như: quan tâm
chỉ đạo các bộ, ngành đẩy mạnh hơn nữa
tái cơ cấu, đôn đốc kết hợp thanh tra, kiểm
tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các
chủ trương của Đảng và Nhà nước; kịp
thời chỉ đạo tháo gỡ có hiệu quả những
khó khăn phát sinh liên quan đến chủ
trương, chính sách, để chủ trương của
Đảng sớm đi vào cuộc sống và phát huy
hiệu quả; có cơ chế đặc thù về bố trí nguồn
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Như vậy có thể nói, việc lấy ý kiến
Nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn
kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính
trị quan trọng, không chỉ động viên, phát
huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của cán
bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân,
mà qua đó góp phần củng cố, bồi đắp
niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, làm
cho ý Đảng hợp với lòng dân./.
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1. Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày
truyền thống công tác dân vận của
Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020)
Ngày 12/10/2020, tại Trung tâm Hội
nghị tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức
Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống
công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 –
15/10/2020). Tại buổi lễ, 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 đọc
diễn văn ôn lại truyền thống 90 năm công
tác dân vận của Đảng. Trải qua các thời
kỳ, các giai đoạn lịch sử, công tác dân vận
của Đảng đã góp phần quan trọng trong
vận động, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp
Nhân dân tạo nên sức mạnh to lớn trong
công cuộc đấu tranh giành độc lập dân
tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong những năm qua, hệ thống
dân vận các cấp trong tỉnh đã làm tốt
chức năng tham mưu, định hướng, kiểm
tra, đôn đốc, phối hợp triển khai thực
hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ công tác
dân vận, được Tỉnh uỷ và các cấp uỷ
đảng ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, đã
tham mưu triển khai phong trào thi đua
“Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh với
nhiều hình thức mới, có sức lan tỏa và
đạt hiệu quả thiết thực, được các tầng lớp
Nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực
tham gia. Công tác dân vận của các cấp
chính quyền được tăng cường và có sự
đổi mới. Hoạt động của MTTQ, các tổ
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chức chính trị - xã hội tập trung hướng
về cơ sở, tuyên truyền, vận động Nhân
dân thực hiện tốt các cuộc vận động,
phong trào thi đua yêu nước. Qua đó,
tăng cường đoàn kết, tạo sự đồng thuận
trong xã hội, đồng thời huy động nhiều
lực lượng, nguồn lực để phát triển kinh tế
- xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh,
xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí
Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận
Trung ương và đồng chí Nguyễn Duy
Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
biểu dương những thành tựu mà hệ thống
dân vận của tỉnh đã đạt được trong thời
gian qua; đồng thời, đề nghị trong thời
gian tới, hệ thống dân vận các cấp trong
tỉnh tiếp tục học tập, tuyên truyền, phổ
biến, quán triệt bài báo “Dân vận” và tư
tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh
đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp
Nhân dân; tăng cường công tác dân vận
chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân
chủ ở cơ sở tạo sự đồng thuận trong
Nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua
“Dân vận khéo” gắn với các phong trào
thi đua yêu nước; tuyên truyền, nâng cao
nhận thức, vai trò trách nhiệm của các
cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các
tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện
công tác dân vận;…
Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh tặng hệ thống dân vận tỉnh bức
trướng mang dòng chữ “Đoàn kết - Đổi
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mới - Sáng tạo - Hiệu quả”; Ban Thường
vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 22 tập thể,
20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong
thực hiện phong trào thi đua “Dân vận
khéo”; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng
Bằng khen cho 27 tập thể, 19 cá nhân có
thành tích xuất sắc trong thực hiện phong
trào thi đua “Dân vận khéo”; Ban Dân vận
Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự
nghiệp Dân vận” cho 11 cá nhân có nhiều
cống hiến trong công tác dân vận./.
2. Hưng Yên tổ chức Đại hội thi
đua yêu nước lần thứ IX và đón Bằng
công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ
xây dựng nông thôn mới năm 2020
Ngày 24/11/2020, tại Trung tâm hội
nghị tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức Đại
hội Thi đua yêu nước lần thứ IX và đón
Bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ
xây dựng nông thôn mới năm 2020.
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ
Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu
nước thì phải thi đua; những người thi
đua là những người yêu nước nhất”, 05
năm qua, cả hệ thống chính trị tỉnh Hưng
Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nhiều
phong trào thi đua yêu nước, ngày càng
đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng
khắp, tạo động lực mạnh mẽ, đóng góp
vào những thành tựu nổi bật: Tốc độ tăng
trưởng kinh tế bình quân 05 năm qua đạt
8,38%/năm. Qua phong trào thi đua yêu
nước, toàn tỉnh đã có 286 tập thể, gia
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đình, cá nhân được Chủ tịch nước tặng
Huân chương, Huy chương; 64 tập thể
được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc,
41 tập thể và 110 cá nhân được Thủ
tướng Chính phủ tặng Bằng khen và
hàng nghìn tập thể, cá nhân được các
cấp, ngành ở tỉnh Hưng Yên tặng Bằng
khen, giấy khen...
Tại Đại hội thi đua yêu nước lần
thứ IX, đồng chí Nguyễn Văn Phóng,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát
động phong trào thi đua yêu nước giai
đoạn 2020 - 2025, với chủ đề “Đổi mới
sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và
bền vững, thi đua thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phấn
đấu đưa Hưng Yên trở thành tỉnh mạnh
của toàn quốc”.
Cũng tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nguyễn Xuân Cường đã trao Bằng công
nhận tỉnh Hưng Yên hoàn thành nhiệm
vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020./.
3. Đoàn công tác của tỉnh thăm,
tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi
mưa lũ tại tỉnh Hà Tĩnh
Ngày 25/11/2020, Đoàn công tác
của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Phóng,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh
làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà
người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại
tỉnh Hà Tĩnh. Cùng đi có đồng chí Phạm
Thị Tuyến, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh
ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

BẢN TIN CÔNG TÁC DÂN VẬN

TIN CÔNG TÁC DÂN VẬN

(MTTQ) Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số
sở, ngành, địa phương, đơn vị của tỉnh...

4. Khai mạc Tuần lễ cam và nông
sản Hưng Yên năm 2020 tại Hà Nội

Tại các điểm tặng quà như: UBND
xã Cẩm Thành (huyện Cẩm Xuyên),
Đoàn công tác đã trao tặng xã Cẩm Thành
(huyện Cẩm Xuyên) 300 triệu đồng;
5.800 chiếc quần, áo; 200 bộ thiết bị lọc
nước, 300 chiếc chăn và nhiều hàng hóa
thiết yếu khác... UBND huyện Cẩm
Xuyên, Đoàn đã trao tặng 600 triệu đồng
tiền mặt; 20 tấn gạo; 25 nghìn cuốn vở, 10
thùng đồ dùng học tập, thuốc chữa bệnh,
bàn chải đánh răng. Tại Công an thành
phố Hà Tĩnh, Đoàn đã tặng 200 triệu đồng
tiền mặt, 800 chiếc đèn pin, 751 thùng mì
ăn liền, 300 chiếc màn, 100 thùng lương
khô và 4 tấn gạo. Ước tổng giá trị quà tại
03 điểm là trên 3 tỷ đồng (Trong đó, 1,1
tỷ đồng tiền mặt và hơn 20 loại hàng hóa
thiết yếu trị giá hơn 2 tỷ đồng). Toàn bộ
số tiền, quà bằng hiện vật đều do Uỷ ban
MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Lao động,
Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao
động tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh huy động
từ nguồn xã hội hóa.

Ngày 26/11/2020, tại siêu thị MM
Mega Market Hà Đông, Hà Nô ̣i, Ủy ban
nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức khai
mạc Tuần lễ cam và nông sản Hưng Yên,
nhằm quảng bá, giới thiệu với người tiêu
dùng trong và ngoài nước về cam Hưng
Yên cùng nhiều nông sản của tỉnh.

Tiếp nhận các phần quà của tỉnh
Hưng Yên, lãnh đạo, Nhân dân các địa
phương, đơn vị tại tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ sự
xúc động trước tình cảm chân thành của
cán bộ, Nhân dân tỉnh Hưng Yên; trân
trọng cảm ơn những phần quà ý nghĩa
mà các thành viên trong đoàn trao tặng./.
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Tuần lễ cam và nông sản Hưng Yên
diễn ra từ ngày 26/11 đến hết ngày
01/12/2020, với quy mô 15 gian hàng
trưng bày sản phẩm cam, các loại quả có
múi và một số nông sản tiêu biểu của
tỉnh. Trong đó chủ yếu là các sản phẩm:
Cam Hưng Yên, cam Đường Canh, bưởi
các loại và nhiều gian hàng trưng bày các
sản phẩm nông sản khác như: Mật ong,
hạt sen, long nhãn… Các nhà vườn còn
giới thiệu đến khách hàng sản phẩm cam
đồng tiền, cam ruột đỏ, cam lòng vàng
được trồng tại thành phố Hưng Yên,
huyện Khoái Châu và huyện Phù Cừ với
mẫu mã đẹp, chất lượng ngon và an toàn
cho người sử dụng./.
5. Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng
tỉnh lần thứ X năm 2020
Ngày 22/11/2020, tại Trung tâm đào
tạo bóng đá trẻ PVF (huyện Văn Giang)
đã diễn ra lễ khai mạc Hội khỏe Phù
Đổng tỉnh lần thứ X năm 2020. Tham gia
Hội khỏe Phù Đổng có 2.700 vận động
viên, học sinh phổ thông trong tỉnh.
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Tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn
Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Hội khỏe
Phù Đổng tỉnh thắp lửa truyền thống
khích lệ các vận động viên thi đấu với
tinh thần thể thao trong sáng, cao thượng,
khát vọng vươn tới những thành tích đỉnh
cao mới và nhấn mạnh trong bài diễn văn
khai mạc: Hội khỏe Phù Đổng nhằm đẩy
mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện
thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; giúp
thế hệ trẻ, học sinh phổ thông thường
xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể
thao để nâng cao sức khỏe, phát triển thể
chất góp phần giáo dục toàn diện cho học
sinh. Đây là dịp đánh giá công tác giáo
dục thể chất và hoạt động thể thao trong
trường phổ thông; phát hiện năng khiếu
và những tài năng thể thao để bồi dưỡng,
đào tạo, chuẩn bị lực lượng tham gia Hội
khỏe Phù Đổng khu vực và toàn quốc lần
thứ X năm 2020. Kết thúc lễ khai mạc là
màn trống hội, đồng diễn võ thuật, đồng
diễn thể dục tạo khí thế sôi nổi, vui tươi,
phấn khởi của ngày hội thể thao học
đường tỉnh Hưng Yên./.
6. Kỷ niêm
̣ 90 năm Ngày thành
lập Mặt trận Dân tộc thố ng nhấ t Viêṭ
Nam - Ngày truyề n thố ng Mặt trận Tổ
quốc Viêṭ
Nam (18/11/1930 18/11/2020)
Ngày 13/11/2020, Tỉnh ủy, Hội
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
(UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
(MTTQ) Viê ̣t Nam tỉnh tổ chức kỷ niê ̣m
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90 năm Ngày thành lâ ̣p Mă ̣t trâ ̣n Dân tô ̣c
thố ng nhấ t Viê ̣t Nam (18/11/1930 18/11/2020); tổ ng kế t phong trào “Cả
nước chung tay vì người nghèo - Không
để ai bi ̣ bỏ lại phía sau” giai đoa ̣n 2016 2020.
Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn
lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt
trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Tự
hào về truyền thống lịch sử vẻ vang 90
năm qua của MTTQ Việt Nam, MTTQ
Việt Nam tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát
huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân
tộc, tạo sự đồng thuận trong quần chúng
Nhân dân, chung sức, đồng lòng cùng
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thực
hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.
Thực hiê ̣n phong trào “Cả nước chung tay
vì người nghèo - Không để ai bi ̣ bỏ lại
phía sau” giai đoạn 2016 - 2020, cấp ủy,
chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cùng
cả hê ̣ thống chính tri ̣từ tỉnh đến cơ sở vào
cuộc chủ động, tić h cực với nhiều giải
pháp, chính sách chăm lo cho người
nghèo, nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn
tỉnh ngày càng giảm (năm 2016 là 4,65%,
đến năm 2020 giảm còn dưới 1,8%)...
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí
Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng
đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhâ ̣n, đánh
giá cao những đóng góp của MTTQ trong
những năm qua, đồng thời nhấ n ma ̣nh mô ̣t
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số nhiê ̣m vu ̣ chủ yế u cấ p ủy, chính quyề n,

văn Việt Nam tại tỉnh Hưng Yên tổ chức

MTTQ Viê ̣t Nam các cấ p trong tin̉ h cầ n
tâ ̣p trung thực hiê ̣n trong thời gian tới.
Nhân dịp này, đồ ng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ

Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiế n Sỹ trao tă ̣ng bức trướng của Ban
Chấp hành Đảng bô ̣ tin̉ h tă ̣ng Ủy ban

hội viên của chi hội đã sáng tác nhiều tác

MTTQ Viê ̣t Nam tỉnh với dòng chữ
“Đoàn kế t - Dân chủ - Đổ i mới - Phát triể n

sống sinh hoạt cũng như nét văn hóa đặc

nhân kỷ niê ̣m 90 năm ngày truyề n thố ng
18/11/1930 – 18/11/2020”; Ban Thường

Yên; những thành tựu trong phát triển

vu ̣ Tỉnh ủy tă ̣ng Bằ ng khen cho 50 cá
nhân; Chủ tich
̣ UBND tỉnh tă ̣ng Bằ ng
khen cho 40 cá nhân có thành tić h xuấ t sắ c
trong công tác Mă ̣t trâ ̣n.

Chi hội Nhà văn Việt Nam tại tỉnh Hưng
Yên gồm 6 hội viên. Thời gian qua, các
phẩm với nội dung phản ánh sâu sắc đời
sắc của mảnh đất và con người Hưng
kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát huy kết
quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020 2025, Chi hội Nhà văn Việt Nam tại tỉnh
Hưng Yên sẽ tập trung phát triển hội
viên; tạo điều kiện để các hội viên tham

Thừa ủy quyền của Thủ tướng
Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Phóng,

gia trại sáng tác văn học, nghệ thuật và

Chủ tich
̣ UBND tỉnh trao Bằ ng khen của
Thủ tướng Chin
́ h phủ cho đồ ng chí Pha ̣m

văn học, nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ

Thi ̣Tuyến, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,

dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến,

Chủ tich
̣ Ủy ban MTTQ Viê ̣t Nam tỉnh;
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằ ng khen cho

đậm đà bản sắc dân tộc…

41 tập thể, cá nhân có thành tích xuấ t sắ c
trong thực hiện phong trào “Cả nước
chung tay vì người nghèo - Không để ai bị
bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020./.
7. Đại hội Chi hội Nhà văn Việt
Nam tại tỉnh Hưng Yên lần thứ I,
nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 04/11/2020, tại trụ sở Hội
Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Chi hội Nhà
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hỗ trợ hội viên xuất bản các tác phẩm
chính trị tại địa phương, góp phần xây

Tại Đại hội đã bầu 02 đồng chí vào
Ban Chấp hành Chi hội Nhà văn Việt Nam
tại tỉnh Hưng Yên khóa I, nhiệm kỳ 2020 2025. Đồng chí Nguyễn Khắc Hào,
nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Nhà
văn Việt Nam tại tỉnh Hưng Yên khóa I,
nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội bầu 03 đại
biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội
Nhà văn Việt Nam khóa X./.
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8. Đại hội Liên minh Hợp tác xã
tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

hành Liên minh HTX tỉnh khóa VI,

Ngày 06/11/2020, Liên minh Hợp

9. Tuổi trẻ Hưng Yên chung tay

tác xã (HTX) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ
VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo báo cáo
tại Đại hội, nhiệm kỳ 2018 - 2020, Liên
minh HTX tỉnh tham mưu Tỉnh ủy,
UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà
nước về phát triển kinh tế tập thể. Phối
hợp với chính quyền các cấp, tổ chức
đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
tư vấn, vận động hộ cá thể, tổ hợp tác và
cá nhân thành lập HTX,… Đến ngày
30/6/2020, toàn tỉnh có 115 tổ hợp tác có
chứng thực của UBND cấp xã, 416 HTX,
tăng 40 tổ hợp tác, 89 HTX so với năm
2018, thu hút trên 82 nghìn thành viên và
tạo việc làm cho trên 23 nghìn lao động
trên địa bàn tỉnh… Nhiệm kỳ 2020 2025, Liên minh HTX tỉnh đề ra mục tiêu:

nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 39 đồng chí./.
“Hướng về miền Trung” năm 2020
Trong 03 ngày (06 - 08/11/2020),
Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt
Nam tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công
ty cổ phần may Tiên Hưng, Công ty cổ
phần may Bảo Hưng, Đội Thiện nguyện
Hưng Yên tổ chức chuỗi các hoạt động
Tuổi trẻ Hưng Yên chung tay “Hướng về
miền Trung” năm 2020 tại 04 điểm: xã
Đức Hóa, xã Phong Hóa (huyện Tuyên
Hóa) và xã Phong Thủy, xã Hồng Thủy
(huyện Lệ Thủy), tỉnh Quảng Bình. Đoàn
công tác đã trao tặng 1.150 suất quà, với
tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng bao gồm các
vật phẩm như: gạo, lương khô, muối, mì
ăn liền, quần áo, tiền mặt, thuốc men và
nhu yếu phẩm khác…

Phấn đấu đến năm 2025 thành lập mới

Bên cạnh việc tổ chức các chương

150 - 170 HTX, 300 - 450 tổ hợp tác, kết

trình tặng quà cho người dân, Đoàn công

nạp được 95% số HTX trên địa bàn tỉnh

tác tổ chức 02 hoạt động thăm hỏi, trao

là thành viên Liên minh HTX; tốc độ tăng

quà, khắc phục thiệt hại sau lũ tại Trường

trưởng bình quân của HTX đạt 4 -

Tiểu học xã Đức Hóa (huyện Phong Hóa),

5%/năm. Phấn đấu tỷ lệ HTX hoạt động

Trường Mầm non xã Hồng Thủy (huyện

khá, giỏi đạt 40 - 50%, giảm tỷ lệ HTX

Lệ Thủy), tỉnh Quảng Bình. Tư vấn sức

yếu, kém xuống dưới 15%;…

khỏe, phát thuốc và thực hiện các biện

Trước đó, ngày 5/11/2020, Đại hội
Liên minh HTX tỉnh đã bầu Ban Chấp
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pháp chăm sóc sức khỏe cộng đồng,
phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ./.
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NHỮNG MẨU CHUYỆN XƯA VÀ NAY VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN

BÙI THỊ XUÂN RA TAY ĐỂ DÂN YÊN

rấn Quảng Nam loạn lạc, dân
không yên, nên vua Cảnh
Thịnh đã mời nữ tướng Bùi
Thị Xuân tới để hỏi ý kiến.
Bùi Thị Xuân tâu rằng: Do mất mùa
dân đói, quan lại không thương dân nên
sinh loạn. Người xưa nói: ai được nhân tâm
thì hưng thịnh, ai mất nhân tâm thì tan vỡ.
Ai cậy đức thì hùng cường, ai cậy sức thì sẽ
bại. Xem vậy, mang quân dẹp loạn không
phải kế hay mà tuyển mộ người hiền tài lo
cho dân yên là điều nên làm.
Thấy ý Bùi Thị Xuân hợp đạo lý,
nhà vua đã cử nữ tướng đi trấn thủ
Quảng Nam. Đảm nhận trọng trách trước
triều đình, Bùi Thị Xuân phải ra tay trấn

T

yên xã tắc, thu phục lòng dân, giữ kỷ
cương, phép nước. Bà đã đi khắp vùng
đề tìm hiểu dân tình, cứu đói cho dân. Nữ
tướng ra lệnh: bãi bỏ việc truy lùng kẻ
cướp bóc; ai vác cày bừa, nông cụ coi là
dân lành, lính không được hỏi; mở kho
phát chẩn cho dân đói; ai già, ai bệnh
được gấp đôi. Bà cách chức những người
có chức ăn hối lộ, chiếm công vi tư và cử
người có tài đức lên thay. Bà khen
thưởng người làm ăn giỏi; yêu cầu mọi
nhà trồng màu, nuôi lợn gà, chăm sóc
lúa… Tiếng tăm nữ tướng Bùi Thị Xuân
được ngợi ca vì đã làm cho dân yên ổn,
nạn trộm cướp cũng hết./.

KHI DÂN CÓ NIỀM TIN
Nguyễn Thế Trung
Nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương
Kháng chiến còn gian lao
Dù bộn bề công việc
Bác vẫn dành thời gian viết bài “Dân vận”
Là “Tuyên ngôn” chỉ lối, đưa đường.
Từ miền núi, đồng bằng, thành phố, biên cương
Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ…
Qua mưa nắng, đêm ngày không nghỉ
Gắn bó địa bàn, vận động Nhân dân.
Về với dân về với người thân
Học dân, tin dân, dân yêu, dân quý
Thêm thấu hiểu một điều giản dị
Khi dân có niềm tin,
Khó khăn mấy cũng vượt qua!
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rong năm 2020, Bản tin Dân vận Hưng Yên đã nhận được sự
quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng sự
phối hợp của các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh
cũng như sự cộng tác tích cực của các cộng tác viên trong cả nước. Với 4 số
(9.400 ấn phẩm) mỗi năm, Bản tin Dân vận Hưng Yên đã và đang từng bước
đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả, kịp thời tuyên truyền các chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của
tỉnh đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, tuyên truyền, biểu
dương những tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực
của đời sống xã hội để nhân rộng thêm nhiều điển hình, xứng đáng là tấm
gương để mọi người noi theo, tạo được sức lan tỏa rộng khắp, mạnh mẽ
trong toàn xã hội, trong mỗi ngành, địa phương, đơn vị.
Thời gian tới, Tổ biên tập rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm,
phối hợp, cộng tác của các cộng tác viên và độc giả để Bản tin Dân vận
Hưng Yên ngày càng phát triển, trở thành cuốn cẩm nang cho cán bộ trong
hệ thống dân vận tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung. Trong quá trình
biên tập và xuất bản Bản tin Dân vận Hưng Yên không tránh khỏi những
thiếu sót, Tổ biên tập rất mong nhận được những đóng góp của độc giả để
Bản tin Dân vận Hưng Yên ngày càng hoàn thiện hơn.
Trân trọng cảm ơn!
TỔ BIÊN TẬP

In 2.350 cuốn, khổ 19 x 27cm tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và
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