ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (trích)
--Ngày 21/02/2021, Tiểu ban Chỉ đạo
về “Lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa
công tác tuyên truyền giúp việc Ủy ban
XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá
2021 - 2026”; Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày
XV và đại biểu Hội đồng nhân dân
14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về
(HĐND) tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021
“Tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và
- 2026 (sau đây gọi tắt là Tiểu ban
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 Tuyên truyền) ban hành Kế hoạch số:
2026”. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
01/KH-TBCĐCTTTr về việc tuyên
của các cơ quan chức năng các cấp, như
truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và
Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Nghị quyết
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021
số 1185/NQ-UBTVQH14 về dự kiến số
- 2026. Bản tin Dân vận Hưng Yên
lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa
trích đăng nội dung cơ bản của Kế
XV, Nghị quyết số 1186/NQ-UBTVQH14
hoạch như sau:
về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri,
II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
việc giới thiệu người ứng cử đại biểu
HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố, việc
Tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH
hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập
khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
danh sách người ứng cử ĐBQH và đại
nhiệm kỳ 2021 - 2026, tập trung vào
biểu HĐND trong bầu cử bổ sung, Nghị
những nội dung chính như sau:
quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 về dự
1- Tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý
kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng
nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử
người được giới thiệu ứng cử đại biểu
ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...;
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phân tích,
Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng ban
làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị
hành: Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW
quan trọng này, đó là đất nước ta sau 35
ngày 02/12/2020 về “Giải quyết tố cáo,
năm đổi mới, tỉnh Hưng Yên sau gần 25
khiếu nại về bầu cử ĐBQH khóa XV và
năm tái lập đã đạt được nhiều thành tựu
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 trên mọi lĩnh vực đời sống cũng như
2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban
vượt qua những khó khăn, thách thức, là
kiểm tra các cấp”; Hội đồng Bầu cử quốc
nhất thời điểm năm 2020 dịch bệnh
gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Covid-19 có những diễn biến phức tạp.
Việt Nam ban hành: Nghị quyết liên tịch
2- Tuyên truyền quán triệt đầy đủ, sâu
số
09/2021/NQLT-UBTVQH14-CPsắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ
ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 15/01/2021
đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử
về Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới
được nêu trong các chỉ thị của Bộ Chính
thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu
trị, Thủ tướng Chính phủ: Chỉ thị 45HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...;
CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị
quán triệt và thực hiện các nội dung của
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Kế hoạch số 01/KH-UBBC, ngày
22/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh về
triển khai công tác bầu cử ĐBQH khoá
XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp
tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026.
3- Tuyên truyền các quy định của
pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật
Tổ chức Quốc hội năm 2015 (vừa được bổ
sung một số Điều theo Luật số
65/2020/QH14); Luật Tổ chức chính
quyền địa phương (vừa được bổ sung một
số Điều theo Luật số 47/2019/QH14);
Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND
năm 2015, Thông tư số 01/2021/TT-BNV,
ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về
“Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức
bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”.
Tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò
của Quốc hội, HĐND các cấp, nguyên
tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền
bầu cử và ứng cử của công dân; số
lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng
miền, thành phần...); việc thẩm định hồ
sơ, danh sách, lý lịch của người được
giới thiệu ứng cử và tự ứng cử, quyền lợi
và trách nhiệm của cử tri... Chú trọng
giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu
cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
4- Nêu bật những thành tựu của
Quốc hội và HĐND các cấp qua các
thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy
tinh thần đổi mới của Quốc hội trong
hoạt động lập pháp, giám sát và quyết
định những vấn đề quan trọng của đất
nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ
quan quyền lực nhà nước trong việc thể
chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng
thành chính sách, pháp luật của Nhà
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nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục
tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và
bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa
qua, đặc biệt là 5 năm gần đây.
5- Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo
hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền
các cấp đối với công tác bầu cử (chuẩn
bị tổ chức và quá trình thực hiện...); nhấn
mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của
các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng
như cử tri trong tỉnh góp phần vào sự
thành công của cuộc bầu cử. Tập trung
tuyên truyền kết quả bầu cử và không
khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu
cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện
quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.
6- Tuyên truyền công tác chuẩn bị
bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an
toàn xã hội, điều kiện vật chất, kỹ thuật,
tài chính bảo đảm thành công cho cuộc
bầu cử... Kết quả giải quyết kịp thời,
đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của
công dân, ngăn chặn mọi hành vi lợi
dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu
cử. Đấu tranh chống mọi luận điệu
xuyên tạc, những âm mưu, hành động
phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để
kích động, gây rối, chia rẽ nội bộ ta của
các thế lực thù địch.
7- Tuyên truyền kết quả các phong
trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử;
biểu dương kịp thời những đơn vị và cá
nhân có thành tích xuất sắc trong công
tác bầu cử.
III- TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI KẾ
HOẠCH TUYÊN TRUYỀN
Công tác tuyên truyền được bắt đầu
từ tháng 01/2021, cao điểm từ tháng
4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và
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sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả
bầu cử; theo tiến độ chung, công tác
tuyên truyền chia làm 3 đợt cụ thể:
Đợt 1: Từ tháng 01/2021 đến ngày
15/4/2021
- Các đơn vị chủ động xây dựng kế
hoạch chỉ đạo, quản lý thông tin, tuyên
truyền và tổ chức thực hiện tại địa
phương, đơn vị; đôn đốc, kiểm tra một số
địa phương, đơn vị về tình hình triển khai
kế hoạch, nội dung công tác thông tin,
tuyên truyền về cuộc bầu cử.
- Chỉ đạo tập trung tuyên truyền
Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45-CT/TW
ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị
số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ
tướng Chính phủ, các quy định của pháp
luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu
chuẩn về ĐBQH, đại biểu HĐND các
cấp; quy định về giới thiệu người ứng
cử, tự ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của
cử tri.
- Tuyên truyền những thành tựu của
Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời
kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt
động lập pháp, giám sát và quyết định
những vấn đề quan trọng của đất nước
những năm gần đây.
Đợt 2: Từ ngày 15/4/2021 đến ngày
bầu cử 23/5/2021
- Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn
ĐBQH, tiêu chuẩn đại biểu HĐND,
quyền, nghĩa vụ của người ứng cử;
quyền, nghĩa vụ của cử tri, các quy định
về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử.
- Tuyên truyền về công tác chuẩn bị
bầu cử trên phạm vi toàn tỉnh; đôn đốc,
kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền
bầu cử.
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- 10 ngày trước ngày bầu cử, tập trung
tuyên truyền với tần suất ở mức cao nhất;
tập trung tuyên truyền, cổ động trong ngày
bầu cử 23/5/2021; tuyên truyền không khí
ngày bầu cử, diễn biến, tiến độ bầu cử ở
các địa phương; tổ chức trang trí, cổ động,
treo khẩu hiệu, băng zôn, áp phích tuyên
truyền về cuộc bầu cử…
Đợt 3: Sau ngày bầu cử 23/5/2021
Xây dựng đề cương tuyên truyền về
kết quả bầu cử; tổ chức tổng kết công tác
thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử.
Xây dựng báo cáo tổng kết về công tác
thông tin, tuyên truyền bầu cử.
IV - TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh
uỷ, xây dựng hướng dẫn Tuyên truyền
cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Tham mưu Tiểu ban tuyên truyền:
xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cuộc
bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;
Phân công nhiệm vụ cho các thành viên
và triển khai kế hoạch tuyên truyền đảm
bảo thời gian và đúng định hướng.
- Tổ chức Hội nghị tập huấn cho đội
ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng về
công tác bầu cử; đăng tải trên Bản tin
Thông báo nội bộ phục vụ sinh hoạt chi
bộ và Trang Thông tin điện tử của Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền về cuộc
bầu cử; vận động cán bộ, đảng viên và
Nhân dân đăng tải thông tin, tuyên
truyền tích cực trên mạng VCNet.vn và
các trang mạng xã hội khác.
- Chủ động nắm tình hình tư tưởng,
tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân
dân; từ đó đề xuất kịp thời với cấp ủy,
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chính quyền các hoạt động tuyên truyền,
định hướng dư luận xã hội.
- Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của
Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ, định hướng công
tác tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH
khoá XV và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021 - 2026; hướng dẫn và
sao gửi tài liệu tuyên truyền trong Đảng
và Nhân dân (do Ban Tuyên giáo Trung
ương ban hành).
2- Ban Dân vận Tỉnh ủy
Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các tổ
chức chính trị - xã hội tỉnh và hệ thống
dân vận trong toàn tỉnh tổ chức các phong
trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác
vận động, tuyên truyền về cuộc bầu cử
ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
3- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và
Văn phòng HĐND tỉnh
Chủ động phối hợp với Ban Tuyên
giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin - Truyền
thông, Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch
và các cơ quan liên quan để chỉ đạo, định
hướng công tác tuyên truyền trong Đảng
và xã hội; chủ động cung cấp thông tin,
tài liệu tuyên truyền cho cơ quan báo chí.
4- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã
hội tỉnh
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và
các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Xây
dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tốt
công tác tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH
khoá XV và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho cán bộ, đoàn
viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân;
vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích
cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu

5

nước lập thành tích chào mừng cuộc bầu
cử; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, thể thao; đảm nhiệm các công
trình, phần việc chào mừng cuộc bầu cử;
Bám sát cơ sở, địa bàn, địa phương,
tăng cường các hoạt động, hình thức tuyên
truyền để gắn kết các tầng lớp Nhân dân
trong xã hội hướng về ngày bầu cử; nắm
bắt tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp
Nhân dân trước, trong và sau cuộc bầu cử
để có những đề xuất, giải pháp kịp thời
ngăn chặn những vấn đề nhạy cảm mới
phát sinh.
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh: Chủ động phối hợp với Ban Tuyên
giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn
phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng
HĐND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền
thông trong việc chỉ đạo thông tin, tuyên
truyền các hội nghị hiệp thương, giới
thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu
HĐND các cấp bảo đảm dân chủ, đúng
quy định pháp luật.
5- Sở Thông tin và Truyền thông
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh
uỷ, chỉ đạo hệ thống cơ quan báo chí,
cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh
huyện, thị xã, thành phố và cơ sở trên địa
bàn tỉnh đa dạng hóa các hình thức tuyên
truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử
đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
- Quản lý chặt chẽ, theo dõi các hoạt
động thông tin, truyền thông và báo chí xuất bản trong phạm vi và liên quan đến
tỉnh; chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở
phát thanh các bản tin giới thiệu cuộc
bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Phối hợp với Công an tỉnh và các
ngành chức năng theo dõi, quản lý và xử
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lý các nội dung thông tin tuyên truyền
không đúng, không phù hợp, gây ảnh
hưởng tiêu cực đến kết quả cuộc bầu cử
ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên các
ấn phẩm, các trang mạng xã hội
(facebook, zalo…).
6- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt
động cổ động trực quan như: công tác
trang trí, khánh tiết tại các điểm bầu cử
theo quy định, hướng dẫn của Trung
ương; treo băng zôn, khẩu hiệu, panô, áp
phích, cờ…; hoạt động của các đội thông
tin lưu động; chỉ đạo các đơn vị trực
thuộc tổ chức hoạt động triển lãm, văn
hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng cuộc
bầu cử.
7- Sở Tư pháp
Xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức
các hoạt động tuyên truyền; phát hành tài
liệu giới thiệu nội dung của Luật Bầu cử
ĐBQHvà đại biểu HĐND hiện hành.
8- Sở Nội vụ
Chủ trì phối hợp với các cơ quan,
đơn vị liên quan tham mưu việc tổ chức
phát động phong trào thi đua trong toàn
tỉnh chào mừng cuộc bầu cử; đề xuất
khen thưởng đối với những tập thể và cá
nhân có thành tích xuất sắc trong công
tác bầu cử.
9- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Xây dựng kế hoạch và triển khai
công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử
của ngành và đơn vị; phối hợp với các
ngành thành viên Tiểu ban Tuyên truyền
triển khai công tác tuyên truyền về cuộc
bầu cử đảm bảo dân chủ, an toàn, hiệu
quả đúng pháp luật.
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10- Các cơ quan báo chí của tỉnh
và thường trú tại tỉnh; bản tin, trang
thông tin điện tử của các ban, sở,
ngành, đoàn thể tỉnh; đài truyền thanh
các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở
bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban
Tuyên giáo Tỉnh uỷ và của cơ quan báo
chí cấp trên trực tiếp xây dựng kế hoạch
tăng thời lượng tuyên truyền sâu rộng về
cuộc bầu cử, tập trung vào các nội dung:
vai trò của Quốc hội, HĐND trong bộ
máy nhà nước; về Luật Bầu cử ĐBQH và
đại biểu HĐND, tiêu chuẩn ĐBQH, tiêu
chuẩn đại biểu HĐND; trách nhiệm của
các cơ quan, tổ chức và mọi công dân,
biểu dương những đơn vị và cá nhân có
thành tích xuất sắc trong việc triển khai
tổ chức thực hiện và tham gia hoạt động
bầu cử....
Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh: tăng thời lượng tuyên
truyền, mở các chuyên trang, chuyên
mục thường xuyên, định kỳ tuyên truyền
về bầu cử; chú ý hình thức phỏng vấn,
tọa đàm, phóng sự, phát biểu ý kiến của
cử tri, của người ứng cử. Đăng tải các
bản tin giới thiệu cuộc bầu cử ĐBQH,
đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND
các cấp…; phản ánh công tác chuẩn bị,
kết quả bầu cử tại các địa phương…
11- Các cơ quan, đơn vị đóng trên
địa bàn tỉnh
Tổ chức các phong trào thi đua yêu
nước, các đợt sinh hoạt, các hoạt động
văn hoá, văn nghệ, thể thao; triển khai
các hoạt động thông tin, cổ động, tuyên
truyền; tổ chức treo băng zôn, khẩu
hiệu tuyên truyền (tại cổng trụ sở làm
việc), treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại đơn
vị trước, trong và sau ngày bầu cử.
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12- Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố
Xây dựng kế hoạch tổ chức công tác
tuyên truyền về cuộc bầu cử đến cán bộ,
đảng viên và các tầng lớp Nhân dân với
nhiều hình thức đa dạng, đảm bảo kịp
thời, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả;
phối hợp với các tổ chức phụ trách bầu
cử mở hội nghị bồi dưỡng nội dung về
bầu cử; cung cấp thông tin, tài liệu và chỉ
đạo các phương tiện thông tin đại chúng
ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên
truyền về cuộc bầu cử.
13- Căn cứ nội dung Kế hoạch này,
các đơn vị chủ động xây dựng Kế hoạch
công tác và dự toán kinh phí tổ chức
hoạt động tuyên truyền, gửi về Ủy ban
Bầu cử tỉnh và Tiểu ban tuyên truyền
(qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) để tổng
hợp. Định kỳ hàng tháng và sau khi kết
thúc cuộc bầu cử, các đơn vị báo cáo kết
quả tuyên truyền về Tiểu ban tuyên
truyền (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)
trước ngày 29 của tháng để tổng hợp
báo cáo Ủy ban bầu cử tỉnh.
V- KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1- Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử
ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!
2- Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi
bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!
3- Cử tri cả nước tích cực tham gia
bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!

5- Bầu cử ĐBQH khoá XV và đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 2026 là ngày hội của toàn dân!
6- Sáng suốt lựa chọn những người
tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện
cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm
chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội
khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021 - 2026!
7- Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND
các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì
Nhân dân!
8- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân
Hưng Yên thi đua lập thành tích chào
mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021 - 2026!
9- Đảng Cộng sản Việt Nam quang
vinh muôn năm!
10- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam muôn năm!
11- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh
Covid 19 vẫn có những diễn biến phức
tạp, Tiểu ban Tuyên truyền yêu cầu các
ngành thành viên, địa phương, đơn vị
trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ
đạo của Trung ương, của tỉnh về công
tác phòng chống dịch bệnh Covid-19,
đồng thời triển khai kế hoạch này đảm
bảo an toàn, thiết thực, ý nghĩa./.

4- Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND
các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi
công dân!
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PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC TRONG CÔNG TÁC
BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TỈNH HƯNG YÊN, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Lê Quang Toản
TUV, Phó Chủ tịch Thường trực
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
ai trò, trách nhiệm của Mặt
trận Tổ quốc (MTTQ) các
cấp trong công tác bầu cử
được quy định tại Luật Bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
(HĐND) năm 2015, Luật MTTQ Việt
Nam năm 2015 và được cụ thể hóa trong
các văn bản pháp luật, hướng dẫn thi hành
luật liên quan. Đây là một trong những
nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ Việt Nam,
khẳng định: “MTTQ Việt Nam là cơ sở
chính trị của chính quyền Nhân dân; đại
diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát
huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc,
thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận
xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham
gia xây dựng Đảng, Nhà nước”.

V

Luật Bầu cử có 98 điều, trong đó có
40 điều quy định về vai trò, nhiệm vụ
của MTTQ Việt Nam tham gia công tác
bầu cử. Nội dung công tác của MTTQ
các cấp trong bầu cử bao gồm: Phối hợp
cùng với cơ quan nhà nước thành lập các
tổ chức phụ trách bầu cử và cử đại diện
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tham
gia các tổ chức phụ trách bầu cử cùng
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Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội
nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ
cấu, thành phần, số lượng người ứng cử Đại
biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ảnh: Tư liệu

cấp. Tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới
thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội,
đại biểu HĐND. Chủ trì phối hợp với
chính quyền cùng cấp ở xã, phường, thị
trấn tổ chức hội nghị cử tri ở nơi cư trú,
để lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm
của cử tri trước khi tổ chức hội nghị hiệp
thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh
sách chính thức giới thiệu người ứng cử.
Chủ trì tổ chức các hội nghị cử tri để ứng
cử viên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, thực
hiện quyền vận động bầu cử. Tham gia
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tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện
quyền bầu cử, tự mình đi bỏ phiếu trong
ngày bầu cử. Thực hiện quyền giám sát
việc bầu cử thông qua việc cử đại diện
của Ủy ban MTTQ Việt Nam tham gia
các đoàn giám sát và tự mình tổ chức các
đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện các
công việc bầu cử.
Căn cứ trách nhiệm được pháp luật
quy định và kế hoạch của Ủy ban Bầu
cử tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh đã và đang tích
cực triển khai các nhiệm vụ thực hiện
công tác bầu cử: Đã ban hành các văn
bản hướng dẫn MTTQ các cấp tham gia
công tác bầu cử; biên tập và phát hành
cuốn sách “Cẩm nang công tác bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử
đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên,
nhiệm kỳ 2021 - 2026”; tổ chức Hội
nghị tập huấn triển khai, quán triệt đến
cán bộ MTTQ các cấp trong tỉnh các
văn bản của Trung ương, của tỉnh,
MTTQ thực hiện công tác bầu cử; tham
gia các hội nghị tập huấn do Trung
ương, tỉnh tổ chức…
Ngày 05/02/2021, Ban Thường trực
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức
Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để
thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số
lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị
ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
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đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa
XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó,
số lượng phân bổ đại biểu Quốc hội
được bầu tại tỉnh là 7 người, giới thiệu
13 người ứng cử (trong đó, Trung ương
giới thiệu bầu 03 người, tỉnh giới thiệu
10 người); số lượng đại biểu HĐND tỉnh
được bầu là 53 người, thống nhất giới
thiệu 106 người ứng cử.
Ngày 26/02/2021, Ban Thường trực
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức
hội nghị để hướng dẫn các cơ quan, tổ
chức, đơn vị và MTTQ cấp huyện về nội
dung, thủ tục, cách thức tiến hành giới
thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội
khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa
XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, thời hạn
nộp biên bản, hồ sơ ứng cử. Ban hành
Thông báo phân bổ về số lượng, cơ cấu,
thành phần người được giới thiệu ứng
cử đại biểu Quốc hội khoá XV cư trú
và làm việc tại tỉnh Hưng Yên; phân bổ
về số lượng, cơ cấu, thành phần người
được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND
tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị để tiến
hành thực hiện quy trình giới thiệu
người ứng cử theo quy định.
Từ ngày 10/3/2021 đến ngày
12/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh đã thành lập 03
đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra đợt
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một công tác bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu HĐND các cấp,
nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 10/10 MTTQ
các huyện, thị xã, thành phố và 10
MTTQ xã, phường, thị trấn cũng như
Ban công tác Mặt trận tại khu dân cư.
Ngày 16/3/2021, MTTQ tỉnh đã tổ
chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để
thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những
người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII,
nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại các Hội nghị,
các đại biểu đã phát huy tinh thần đoàn
kết, dân chủ, thỏa thuận thống nhất lập
danh sách sơ bộ 10 người tỉnh Hưng
Yên, 3 người do Trung ương giới thiệu
ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; 106
người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa
XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Căn cứ lịch trình thời gian và công
việc phải thực hiện, để ngày bầu cử
23/5/2021 thực sự là ngày hội của toàn
dân, phát huy vai trò, trách nhiệm của
MTTQ trong công tác bầu cử, thời gian
tới MTTQ các cấp sẽ chủ động, tích
cực thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
Phối hợp với ngành chức năng, tổ chức
thành viên, cơ quan thông tin đại chúng
đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu
cử, nắm bắt, tổng hợp tình hình Nhân
dân và dư luận xã hội về công tác bầu
cử. Ban hành kế hoạch, hướng dẫn việc
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tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín
nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với
người ứng cử. Chuẩn bị chu đáo, dân
chủ, công khai, minh bạch, đúng luật
các bước trong quy trình hiệp thương
lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách
những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại
biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu
HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021
- 2026 bảo đảm về tiêu chuẩn, đồng
thời đáp ứng yêu cầu về cơ cấu, thành
phần, số lượng. Thực hiện công tác
kiểm tra, giám sát bầu cử. Phối hợp với
Ủy ban bầu cử các cấp giải quyết
những vướng mắc, kiến nghị của người
ứng cử, cử tri; giải quyết khiếu nại, tố
cáo theo quy định. Tổ chức hội nghị cử
tri nơi cư trú để giới thiệu, nhận xét, tín
nhiệm người ứng cử. Làm tốt công tác
tuyên truyền, vận động các ứng viên
tham gia bảo đảm số dư theo đơn vị
bầu cử. Tổ chức các hội nghị để người
ứng cử đại biểu vận động tranh cử.
Theo dõi, tổng hợp số liệu trong quá
trình thực hiện các bước hiệp thương
và xây dựng báo cáo tổng kết công tác
bầu cử. Phối hợp chặt chẽ trong các
hoạt động bảo đảm phục vụ công tác
bầu cử. Biểu dương, khen thưởng kịp
thời những tập thể, cá nhân có thành
tích tiêu biểu. Tổ chức hội nghị tổng
kết công tác bầu cử, các hoạt động chào
mừng thành công cuộc bầu cử./.
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HƯNG YÊN - “DÂN VẬN KHÉO”
TRONG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ở ĐỊA PHƯƠNG, CƠ SỞ
Trần Tùng Chuẩn
TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
rong bài báo “Dân vận” đăng
trên báo Sự thật số ra ngày
15/10/1949 với bút danh
X.Y.Z, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn
mạnh công tác dân vận là trách nhiệm của
cả hệ thống chính trị, mà trước hết là việc
phát huy vai trò thực hành dân vận của các
cơ quan, cán bộ nhà nước: “Tất cả cán bộ
chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất
cả hội viên của các tổ chức nhân dân
(Liên Việt, Việt Minh, v.v…) đều phải phụ
trách dân vận”. Từ việc nêu ra ví dụ về
việc thực hành dân vận của cán bộ canh
nông, cán bộ chính quyền trong công việc
cụ thể từ xây dựng kế hoạch, phân công tổ
chức thực hiện, tuyên truyền, vận động
Nhân dân, đến theo dõi, đôn đốc, giúp dân
giải quyết những khó khăn phát sinh, Bác
yêu cầu mỗi cơ quan, cán bộ trong bộ máy
chính quyền đều phải làm công tác vận
động quần chúng gắn với nhiệm vụ, quyền
hạn và công việc chuyên môn hằng ngày
của mình để thực hiện được mục tiêu:
“Dân vận là vận động tất cả lực lượng của
mỗi một người dân không để sót một
người dân nào, góp thành lực lượng toàn
dân, để thực hành những công việc nên

T
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Lãnh đạo, cán bộ Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh Hưng Yên thăm quan
mô hình vải trứng tại huyện Phù Cừ
Ảnh: Tư liệu

làm, những công việc Chính phủ và
đoàn thể đã giao cho”.
Kế thừa và vận dụng sáng tạo tư
tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, nhiều năm qua, cùng với sự
nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước,
Đảng ta luôn quan tâm, ban hành nhiều
nghị quyết cụ thể hóa chủ trương,
đường lối đối với công tác dân vận;
nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ
thống chính trị về công tác dân vận, coi
công tác dân vận có vai trò quan trọng
đối với các cơ quan nhà nước, góp
phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối
với cấp ủy và chính quyền các cấp, dựa
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vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Sở Khoa học và Công nghệ
(KH&CN) là cơ quan chuyên môn trực
thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh
Hưng Yên, thực hiện chức năng tham
mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà
nước về khoa học và công nghệ, bao
gồm: hoạt động nghiên cứu khoa học,
phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo;
phát triển tiềm lực khoa học và công
nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;
sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và
đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và
hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện
các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc
phạm vi chức năng của Sở theo quy
định của pháp luật. Trong quá trình
lãnh đạo và chỉ đạo triển khai thực hiện
các nhiệm vụ chính trị của ngành, xác
định tầm quan trọng của công tác dân
vận và phong trào thi đua "Dân vận
khéo" trong lĩnh vực KH&CN, Đảng ủy
và lãnh đạo Sở đã tổ chức quán triệt và
thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các
chủ trương, đường lối, chính sách, pháp
luật của Đảng và Nhà nước về công tác
dân vận; tổ chức phổ biến, quán triệt và
thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng về “Tăng
cường và đổi mới sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác dân vận trong
tình hình mới”; Kết luận số 114-
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KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí
thư về “Nâng cao hiệu quả công tác
dân vận của cơ quan nhà nước các
cấp” (Kết luận số 114-KL/TW); 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”;
Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày
08/7/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên
về việc “Tăng cường và đổi mới công
tác dân vận trong cơ quan hành chính
nhà nước, chính quyền các cấp trên địa
bàn tỉnh trong tình hình mới” trong các
cơ quan, đơn vị thuộc Sở.
Thông qua việc thực hiện công tác
dân vận và phong trào thi đua "Dân vận
khéo" trong hoạt động KH&CN ở địa
phương, Sở KH&CN đã đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, vận động, nâng
cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp
ủy đảng, chính quyền về vai trò của
khoa học, công nghệ và đổi mới sáng
tạo trong phát triển kinh tế - xã hội ở
địa phương. Gắn các mục tiêu, nhiệm
vụ KH&CN với các mục tiêu, nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội của từng
ngành và từng cấp; kế hoạch ứng dụng
và phát triển KH&CN là một nội dung
của quy hoạch, kế hoạch phát triển
ngành và địa phương, cơ sở. Từ đó
nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cấp
ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là các
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doanh nghiệp và người dân tham gia
vào các hoạt động KH&CN ở cơ sở;
làm cho KH&CN thực sự là động lực
quan trọng để nâng cao năng suất, chất
lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của
sản phẩm, hàng hóa sản xuất trên địa
bàn tỉnh.
Trong giai đoạn 2015 - 2020, Sở đã
tổ chức triển khai thực hiện 160 đề tài,
dự án, nhiệm vụ KH&CN ở các địa
phương trong tỉnh; nhiều giống cây,
con có năng suất, chất lượng và hiệu
quả kinh tế cao được đưa vào sản xuất,
góp phần đa dạng hóa giống cây trồng,
vật nuôi, hạn chế rủi ro trong sản xuất
nông nghiệp, bổ sung cơ cấu mùa vụ,
như giống lúa nếp thơm Hưng Yên, lúa
LTh31, N24, N25 chất lượng cao,
ĐS01 và GL102 phục vụ chế biến lúa
gạo xuất khẩu; hoa chất lượng cao như:
lan Đai Châu, Địa Lan, hoa lan huệ lai,
hoa trà Văn Giang; cây ăn quả như:
cam, quýt ít hạt; Đại Táo 15; cây dược
liệu như: đinh lăng, cà gai leo, Đương
Quy, Ngưu Tất; áp dụng những tiến bộ
kỹ thuật mới vào sản xuất nhằm nâng
cao hiệu quả, tăng giá trị sản phẩm
nông nghiệp cho 08 loại quả: nhãn chín
muộn Khoái Châu, vải lai chín sớm
Phù Cừ; vải trứng Hưng Yên, bưởi
Diễn, dưa lê, dưa vàng thơm; chuối tây,
chuối tiêu hồng; ứng dụng công nghệ
sinh học trong phát triển đàn bò lai
hướng thịt chất lượng cao (lai với
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giống bò Bradman đỏ, Drought Master,
Red Angus và BBB), gà Đông Tảo; sản
xuất giống cá chép lai V1, trắm đen,
chạch sông bằng phương pháp sinh sản
nhân tạo,... Hỗ trợ các Hội, đoàn thể,
Hội đồng KH&CN cấp huyện và chỉ
đạo Trung tâm Ứng dụng tiến bộ
KH&CN tổ chức khoảng 1.500 lớp tập
huấn chuyển giao, ứng dụng các thành
tựu KH&CN trong trồng trọt, chăn
nuôi, tuyên truyền, phổ biến các tiến bộ
kỹ thuật áp dụng vào sản xuất và đời
sống cho hơn 80.000 lượt người tham
dự. Hỗ trợ Nhân dân xây mới được trên
1.000 hầm khí biogas, góp phần giảm
thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn
nuôi. Đẩy mạnh thực hiện các dự án
xây dựng, phát triển nhãn hiệu cho các
sản phẩm chủ lực, đặc thù của tỉnh; đến
nay, đã có 26 sản phẩm chủ lực, đặc
thù của tỉnh được bảo hộ nhãn hiệu
chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và chỉ
dẫn địa lý. Đây là một trong những đột
phá trong lĩnh vực nông nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp nhằm tăng sức cạnh
tranh của các sản phẩm thế mạnh của
tỉnh, tạo điều kiện hình thành một số
vùng chuyên canh lớn về hoa, cây
cảnh, cây ăn quả, góp phần thúc đẩy
kinh tế - xã hội phát triển ổn định và
bền vững ở các địa phương.
Để có được những kết quả nêu trên,
tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức,
viên chức của Sở đã phối hợp chặt chẽ
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với cấp ủy, chính quyền các địa
phương, các hội, đoàn thể trong tỉnh
làm tốt công tác tuyên truyền, vận động
Nhân dân tham gia ứng dụng, xây dựng
các mô hình áp dụng tiến bộ khoa học
kỹ thuật trong sản xuất và đời sống,
qua đó đã có nhiều tập thể, cá nhân đúc
kết thành các sáng kiến, giải pháp kỹ
thuật mới nhân rộng ở các địa phương
trong và ngoài tỉnh. Thông qua việc
thực hiện công tác dân vận và phong
trào thi đua “Dân vận khéo” trong hoạt
động KH&CN, đội ngũ công chức, viên
chức của Sở ngày càng trưởng thành
hơn và luôn nêu cao tinh thần trách
nhiệm trong công việc, gắn bó mật thiết
với Nhân dân, thường xuyên giúp Nhân
dân giải quyết những khó khăn phát
sinh trong quá trình thực hiện các
nhiệm vụ KH&CN, nâng cao hiệu quả
sản xuất, kinh doanh và đóng góp phát
triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

công tác dân vận của hệ thống chính
trị; Kết luận số 114-KL/TW và Kết
luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019
của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6
(khóa XI) về phát triển KH&CN phục
vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa trong điều kiện kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội
nhập quốc tế… nhằm tạo sự đồng
thuận, động viên, phát huy vai trò của
các tầng lớp Nhân dân tham gia tích
cực vào việc nghiên cứu khoa học,
phát triển và ứng dụng công nghệ
mới, khởi nghiệp sáng tạo trên cơ sở
tận dụng có hiệu quả các cơ hội của
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ
tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội,
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần
của Nhân dân, đóng góp xây dựng Nhà
nước “của Nhân dân, do Nhân dân, vì
Nhân dân” trong thời kỳ mới./.

Trong thời gian tới, để tiếp
tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của
công tác dân vận và phong trào thi đua
“Dân vận khéo” nói chung, “Dân vận
khéo” trong thực hiện nhiệm vụ
KH&CN nói riêng, các cấp, các ngành
cần tiếp tục quán triệt và vận dụng
sáng tạo phương pháp dân vận của Chủ
tịch Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Quyết
định 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010
của Bộ Chính trị về Quy chế công tác
dân vận của Bộ Chính trị về Quy chế
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TUỔI TRẺ HƯNG YÊN HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2021
Vũ Hồng Luyến
TUV, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

T

háng Thanh niên có ý nghĩa
nhằm khơi dậy tinh thần tự hào
dân tộc, tự hào về truyền thống

vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh; phát huy tinh thần xung kích,
tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh
niên trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng,
an ninh; chăm lo đời sống vật chất, tinh
thần cho thanh thiếu nhi… Với tinh thần
đó, cùng với tuổi trẻ cả nước, Tháng Thanh
niên năm 2021 được Ban Thường vụ Tỉnh
đoàn Hưng Yên triển khai thực hiện với
chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh”, nhằm thiết thực chào mừng
thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ
niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).
Để triển khai các hoạt động của Tháng
Thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã
chủ động ban hành Kế hoạch và tổ chức Lễ
khởi động Tháng Thanh niên; đồng thời
định hướng nội dung hoạt động phù hợp
với từng địa phương, đơn vị. Theo đó, Lễ
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Đồng chí Vũ Hồng Luyến, TUV,
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tặng 6.000
khẩu trang y tế, 200 nước sát khuẩn cho
Huyện đoàn Văn Giang
Ảnh: Tư liệu

khởi động Tháng Thanh niên được tổ chức
vào ngày chủ nhật (21/02/2021), các hoạt
động được triển khai từ ngày 21/02/2021
đến 31/3/2021 với các nội dung trọng tâm
như: Tiếp tục thực hiện các công trình
thanh niên kỷ niệm 90 năm Ngày thành
lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tuyên
truyền và học tập Nghị quyết Đại hội
Đảng các cấp; các hoạt động tuyên truyền
về lịch sử, truyền thống vẻ vang 90 năm
của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức
hành trình “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam”
đến với các địa chỉ đỏ, gặp mặt truyền
thống các thế hệ cán bộ Đoàn; tổ chức
cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ Đoàn”...
Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã
tổ chức các hoạt động tình nguyện vì
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cộng đồng như: Thanh niên tình nguyện

niên; đề xuất ít nhất 2.000 ý tưởng, sáng

tham gia xây dựng nông thôn mới nâng

tạo. Huy động các nguồn lực xã hội

cao, nông thôn mới kiểu mẫu; triển khai
sâu rộng, hiệu quả mô hình “Văn minh

chăm lo đời sống, sức khỏe, kỹ năng
thực hành xã hội cho các đối tượng

xếp hàng, tiếp bước học sinh đến trường”
tại các cổng trường Tiểu học, Trung học cơ
sở trong tỉnh; trồng cây xanh, làm đẹp

thanh thiếu niên; tổ chức Ngày hội
“Thiếu nhi vui, khỏe” trong các Liên
đội tiểu học và “Tiến bước lên đoàn”

cảnh quan, môi trường sống; tổ chức
đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh” tại các
xã, phường, thị trấn trong Tháng Thanh
niên; tổ chức cho y, bác sĩ trẻ tình
nguyện tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp
thuốc, tư vấn vệ sinh phòng dịch bệnh,

trong các Liên đội Trung học cơ sở; tổ
chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về
Đoàn, phát triển đoàn viên mới. Triển
khai cuộc vận động “Đoàn viên thanh
niên phấn đấu trở thành đảng viên
Đảng Cộng sản Việt Nam”...

vệ sinh an toàn thực phẩm, tặng quà cho
người nghèo và gia đình chính sách; phát
động và tổ chức hiến máu tình nguyện;
tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện”
trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ hỗ
trợ Nhân dân về thủ tục hành chính.
Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong
tỉnh đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động
tư vấn và giới thiệu việc làm cho các đối

Tháng Thanh niên năm 2021 diễn ra
trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt do dịch
bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy
nhiên, với tinh thần xung kích, sáng tạo,
tuổi trẻ Hưng Yên đã tích cực vào cuộc,
thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm tiên
phong triển khai các hoạt động mang
tính chiều sâu, thiết thực, hướng về
cộng đồng. Ngay tại Lễ khởi động

tượng thanh niên, trong đó tập trung đối
tượng thanh niên nông thôn, bộ đội xuất
ngũ, thanh niên công nhân; hỗ trợ thanh
niên khởi nghiệp, ứng dụng khoa học
công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; hỗ
trợ vốn vay ít nhất 01 tỷ đồng cho các dự
án làm kinh tế của thanh niên. Các cấp
bộ Đoàn thực hiện tư vấn, hướng nghiệp
cho ít nhất 1.000 thanh thiếu niên; giới
thiệu việc làm cho ít nhất 300 thanh

Tháng Thanh niên năm 2021 đã diễn ra
nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tỉnh đoàn
và các nhà tài trợ đã tặng 20.000 nghìn
chiếc khẩu trang y tế, 500 chai dung
dịch sát khuẩn, mũ chắn giọt bắn cho
Huyện đoàn Văn Giang và các chốt
kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19
trên địa bàn huyện Văn Giang; khánh
thành công trình thanh niên “Điểm vui
chơi cho thanh thiếu nhi” tại thôn Vàng,

16

BẢN TIN CÔNG TÁC DÂN VẬN

THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM

xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, trị giá

tình huống mới là việc giải cứu hàng

40 triệu đồng… Nằm trong chuỗi các

trăm tấn nông sản của người nông dân

hoạt động của Lễ khởi động Tháng
Thanh niên, ngày 21/02/2021, Ban

bắt đầu vào mùa thu hoạch. Đứng trước
tình huống khó khăn đó, tuổi trẻ Hưng

Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Doanh
nghiệp trẻ, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức
Đoàn công tác trao tặng tuổi trẻ tỉnh Hải

Yên đã tích cực vào cuộc, phối hợp với
các đơn vị chức năng tổ chức nhiều hoạt
động tuyên truyền, vận động người dân

Dương 10.000 khẩu trang y tế, 1.000
chai nước muối sinh lý, 3.000 bánh tẻ
(đặc sản huyện Văn Giang), với tổng trị
giá gần 30 triệu đồng; góp phần hỗ trợ
tỉnh Hải Dương có thêm nguồn lực cho
công tác phòng, chống dịch Covid-19.

ủng hộ các sản phẩm nông sản sạch từ
vùng dịch xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ và
tỉnh Hải Dương. Kết quả, các cấp bộ
Đoàn trong tỉnh đã giải cứu được trên
100 tấn rau, củ, quả và hàng vạn quả
trứng gà, vịt cho Nhân dân thông qua các

Nhằm thực hiện quyết liệt các biện
pháp phòng, chống Covid-19, Ban
Thường vụ Tỉnh đoàn thường xuyên nắm
bắt thông tin, chỉ đạo kịp thời các cấp bộ
Đoàn từ tỉnh đến cơ sở tăng cường tuyên
truyền công tác phòng, chống dịch
Covid-19; chỉ đạo đồng loạt tuyên truyền
về dịch bệnh Covid-19 tại các xã,
phường, thị trấn vào chiều ngày thứ 2

tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, Đội và các Câu
lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện...

hàng tuần trong Tháng Thanh niên; tiếp
tục vận động, hướng dẫn đoàn viên,
thanh niên và Nhân dân cài đặt ứng dụng
Bluezone và thực hiện 5K theo khuyến
cáo của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử
khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung Khai báo y tế;... Dịch Covid-19 tái bùng
phát lần này có những tình huống mới,
đòi hỏi sự nhạy bén, linh hoạt, tinh thần
vào cuộc quyết liệt. Một trong những

TNCS Hồ Chí Minh. Các cơ sở Đoàn
cần đoàn kết hơn nữa, phát huy được vai
trò xung kích, tình nguyện, tinh thần
sáng tạo, chủ động thực hiện các công
trình, phần việc có ý nghĩa, tạo sức lan
tỏa và hưởng ứng nhiệt tình trong đoàn
viên, thanh niên. Hãy để mỗi tháng trôi
qua đều là Tháng Thanh niên và mỗi
ngày trôi qua đều là ngày của sức trẻ./.
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Như vậy, có thể thấy, đối với thế hệ
trẻ Hưng Yên, Tháng Thanh niên năm
2021 mang trong mình một ý nghĩa hết
sức đặc biệt, bởi đây là đợt hoạt động
cao điểm trong chuỗi các hoạt động 90
ngày thi đua lập thành tích chào mừng
kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn
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THỊ XÃ MỸ HÀO NÂNG CAO HIỆU QUẢ
THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN
Đào Thị Bằng
Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy Mỹ Hào
ân vận là nhiệm vụ thường
xuyên của các cấp ủy đảng,
các đoàn thể, chính quyền,
trong đó, công tác dân vận chính quyền
có vai trò quan trọng. Nhận thức được
tầm quan trọng của công tác dân vận
chính quyền, thời gian qua, thị xã Mỹ
Hào đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm
nâng cao hiệu quả công tác dân vận
chính quyền, góp phần thực hiện các
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương.

D

Xác định việc thực hiện công tác dân
vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính
trị, do vậy, trên cơ sở chức năng, nhiệm
vụ của từng ngành, từng đơn vị, Huyện
ủy và Ủy ban nhân dân (UBND) huyện
đã ban hành kế hoạch cụ thể về việc triển
khai thực hiện công tác dân vận, trong đó
có công tác dân vận chính quyền và coi
đây là nhiệm vụ thường xuyên, là một
trong những tiêu chí đánh giá, phân loại
thi đua khen thưởng hằng năm của cơ
quan, đơn vị. Cấp ủy, chính quyền các
cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ
quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển
khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số
290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ
Chính trị (khóa X) về ban hành Quy chế
công tác dân vận của hệ thống chính trị;
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Quyết định số 1115-QĐ/TU, ngày
09/9/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
(khóa XVI) về việc ban hành Quy chế
công tác dân vận của hệ thống chính trị
tỉnh Hưng Yên; Kết luận số 114-KL/TW,
ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu
quả công tác dân vận của cơ quan Nhà
nước các cấp”; 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 các cơ quan hành chính
nhà nước, chính quyền các cấp trong
tình hình mới”; Chỉ thị số 15/CTCTUBND, ngày 28/9/2016 của Chủ tịch
UBND tỉnh Hưng Yên về “Tăng cường
kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành
chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh
Hưng Yên”. Qua đó, tạo sự chuyển biến
về nhận thức và hành động của cán bộ,
công chức, viên chức trong thực hiện
nhiệm vụ công tác dân vận nói chung,
công tác dân vận chính quyền nói riêng,
góp phần quan trọng vào việc thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế chính trị, văn hóa - xã hội của thị xã.
Cùng với đó, thị xã Mỹ Hào còn chú
trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của
người đứng đầu trong việc thực hiện
nhiệm vụ gắn với công tác dân vận theo
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phương châm “kỷ cương, liêm chính,
hành động, sáng tạo, hiệu quả”; quan
tâm nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tập
trung giải quyết dứt điểm những vấn đề
bức xúc, nổi cộm bằng việc đối thoại
trực tiếp giữa người đứng đầu chính
quyền với Nhân dân; thường xuyên theo
dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực
thi công vụ của cán bộ, công chức, viên
chức có liên quan đến giải quyết công
việc của Nhân dân; thường xuyên
chuyển tải những chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước đến với Nhân dân thông qua công
tác dân vận, với phương châm “Nghe
dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.
Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội, chính quyền các cấp thị xã
luôn công khai, minh bạch, dân chủ, luôn
lắng nghe, đồng thời giải quyết những
nguyện vọng, bức xúc, khó khăn, vướng
mắc từ cơ sở một cách thấu tình đạt lý.
Đặc biệt, có nhiều vụ việc phức tạp, khó
khăn gây bức xúc trong Nhân dân đều
được người đứng đầu cấp ủy, chính
quyền giải quyết thông qua đối thoại trực
tiếp, qua đó tạo sự đồng thuận và niềm
tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của
Đảng, chính quyền các cấp trong xây
dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao
và xây dựng đô thị văn minh.
Xác định lấy kết quả giải quyết thủ
tục hành chính là thước đo kết quả phục
vụ, UBND thị xã, UBND các xã, phường
đã niêm yết đầy đủ, công khai các thủ
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tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết
tại trụ sở các cơ quan và trên Cổng thông
tin điện tử thị xã. Qua đó, tạo điều kiện
thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, cơ
quan, đơn vị trong việc tra cứu, tìm hiểu
khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành
chính. Thực hiện có hiệu quả cơ chế
“một cửa”, “một cửa liên thông”; kịp
thời kiện toàn cán bộ, công chức trực tại
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ
chế “một cửa”, “một cửa liên thông” các
cấp (Đến nay, có 05 cán bộ, công chức
làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả UBND thị xã; 72 cán bộ, công chức
làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả UBND xã, phường). Thực hiện kiện
toàn cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục
hành chính tại UBND thị xã và các xã,
phường theo quy định (Đến nay, toàn thị
xã có 16 cán bộ đầu mối kiểm soát thủ
tục hành chính).
Công tác thanh tra, tiếp công dân,
giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và
phòng chống tham nhũng được thực hiện
theo đúng quy định (Năm 2020, toàn thị
xã đã tiến hành 10 cuộc thanh tra, kiểm
tra trên các lĩnh vực. Qua thanh tra, kiểm
tra đã yêu cầu, kiến nghị các cơ quan,
đơn vị, địa phương thực hiện đúng quy
định của pháp luật; theo dõi, đôn đốc,
kiểm tra sau thanh tra năm 2019 tại 26
đơn vị). Công tác tiếp công dân, nhất là
tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các
cấp được thực hiện thường xuyên, có
hiệu quả; đơn thư khiếu nại, tố cáo của

BẢN TIN CÔNG TÁC DÂN VẬN

THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM

công dân được tiếp nhận, xử lý và trả lời
theo đúng quy định của pháp luật. Thực
hiện nghiêm các biện pháp nhằm ngăn
chặn, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các
hành vi tham nhũng, lãng phí; công khai,
minh bạch trong hoạt động tại các cơ
quan, đơn vị.
Với những cách làm sáng tạo, quyết
liệt đối với công tác dân vận của hệ
thống chính trị nói chung, công tác dân
vận của chính quyền nói riêng đã tạo
được niềm tin, sự đồng thuận trong Nhân
dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp
phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Mỹ
Hào, đặc biệt là trong lĩnh vực công
nghiệp, dịch vụ và phát triển đô thị (Năm
2020, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp, làng nghề phát triển ước
đạt 18.253 tỷ 230 triệu đồng, tăng 11,2%
so với năm 2019; tổng giá trị thương
mại, dịch vụ ước đạt 9.271 tỷ 800 triệu
đồng, tăng 9,5% so với năm 2019. Công
tác quản lý xây dựng, quản lý quy hoạch,
quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản,
quản lý trật tự xây dựng được thực hiện
khá tốt, đảm bảo đúng quy định. Công
tác quản lý kiến trúc - quy hoạch, quản
lý trật tự đô thị được đẩy mạnh). Các
lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển
biến tích cực (Năm 2020, thị xã có 74/75
làng, tổ dân phố được công nhận đạt
danh hiệu làng, tổ dân phố văn hóa, đạt
98,7%; gia đình văn hoá đạt 95%; cơ
quan, đơn vị văn hóa đạt 100%; các
chương trình mục tiêu quốc gia về y tế
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được triển khai đúng kế hoạch và có hiệu
quả; chất lượng khám bệnh, chữa bệnh
và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân
dân được nâng lên, tỷ lệ phát triển dân số
tự nhiên 0,95%; tỷ lệ hộ nghèo còn
1,29%; 39/40 trường công lập đạt chuẩn
quốc gia, đạt 97,5%; hoạt động đầu tư cơ
sở vật chất, trang thiết bị dạy học được
đẩy mạnh, tỷ lệ phòng học kiên cố cao
tầng đạt 97,3%; triển khai thực hiện tốt
các chính sách an sinh xã hội; công tác
đền ơn đáp nghĩa, chi trả trợ cấp hằng
tháng cho các đối tượng được thực hiện
kịp thời, chu đáo, đầy đủ; thực hiện trợ
cấp hằng tháng đối với người từ đủ 75
tuổi đến người 80 tuổi theo đúng quy
định của tỉnh; triển khai xây dựng 57 ngôi
nhà cho hộ người có công, hộ nghèo...).
Những kết quả trên có thể khẳng định
hiệu quả hoạt động của công tác dân vận
chính quyền đã làm hài lòng sự mong đợi
của người dân, góp phần tích cực vào
việc xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền
trong sạch, vững mạnh, tạo sự đồng thuận
cao trong xã hội, khẳng định được niềm
tin của Nhân dân đối với Đảng, chính
quyền các cấp trong toàn thị xã, xây dựng
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển
kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, an
ninh quốc phòng hằng năm và Nghị quyết
Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Mỹ Hào
khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.
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HIỆU QUẢ THỰC HIỆN QCDC Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN LÂM
Phan Thị Minh Huế
Chuyên viên Ban Dân vận Tỉnh ủy
ân chủ là khát vọng sâu xa,
là thành tựu của cuộc đấu
tranh lâu dài của các dân tộc
và của loài người. Sinh thời,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:
“Thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn
năng để giải quyết mọi khó khăn”. Thực
hiện lời dạy của Bác, những năm qua,
cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn
huyện Văn Lâm đã quan tâm, lãnh đạo
thực hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC) ở
cơ sở; qua đó, góp phần củng cố mối
quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Nhân
dân, tăng cường khối đại đoàn kết, nhân
lên đồng thuận và động lực thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

D

Để triển khai, thực hiện QCDC ở cơ
sở, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành
lập và duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo
huyện về thực hiện QCDC ở cơ sở; chỉ
đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt
trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân đẩy
mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản
của Trung ương, tỉnh, huyện 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 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
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hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp
công lập… Chính quyền các cấp từ huyện
đến cơ sở chú trọng công tác triển khai,
thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung
ương, tỉnh, địa phương về thực hiện
QCDC ở cơ sở; đưa nội dung thực hiện
QCDC ở cơ sở vào chương trình công tác
năm của cơ quan, đơn vị, địa phương và
là tiêu chí xếp loại thi đua, công nhận tổ
chức đảng, chính quyền trong sạch, vững
mạnh. Qua đó, nâng cao nhận thức cho
cán bộ, đảng viên và Nhân dân về dân
chủ, từ đó giúp cho cán bộ, đảng viên và
Nhân dân nắm được quyền lợi và nghĩa
vụ của mình trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ; góp phần ủng cố và phát huy
sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thúc
đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững
ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam
và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp
đã phát huy vai trò trong xây dựng và
thực hiện QCDC ở cơ sở thông qua việc
tham gia công tác tiếp dân, hòa giải, rà
soát hương ước, quy ước, giám sát hoạt
động của chính quyền và việc giải quyết
đơn thư khiếu nại tố cáo (Năm 2020,
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam huyện đã phối hợp với Hội đồng
nhân dân (HĐND) huyện tổ chức tốt các
cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ
họp HĐND các cấp, với tổng số 476 cử
tri tham dự, có 43 ý kiến; phối hợp,
thực hiện hòa giải thành công 75/85
vụ việc ở cơ sở. Ban thanh tra nhân
dân các xã, thị trấn đã tham gia giám
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sát được 18 việc, giám sát đầu tư của
cộng đồng được 58 công trình). 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.
Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính
quyền các cấp, việc triển khai, thực hiện
QCDC ở các loại hình cơ sở trên địa bàn
huyện Văn Lâm đã đạt được kết quả tích
cực như: Việc thực hiện QCDC ở xã, thị
trấn theo Pháp lệnh số 34/2007/PLUBTVQH11 được cấp ủy, chính quyền,
MTTQ và các đoàn thể coi trọng, thực
hiện có hiệu quả. Những nội dung công
khai để Nhân dân biết; Nhân dân bàn và
quyết định; Nhân dân tham gia ý kiến
trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết
định; Nhân dân giám sát đều đảm bảo
tính dân chủ bằng nhiều hình thức như
thông qua các kỳ họp HĐND, Ủy ban
nhân dân (UBND), thông báo trên hệ
thống Đài Truyền thanh, niêm yết tại trụ
sở UBND xã, Nhà văn hóa thôn; họp
dân, tiếp xúc cử tri, qua các tổ chức đoàn
thể để thông báo trực tiếp để Nhân dân
biết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;
mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng,
công trình phúc lợi công cộng trong
phạm vi cấp xã, thôn, xóm; xây dựng cơ
sở hạ tầng, phương án quy hoạch khu
dân cư, phương án đền bù, hỗ trợ giải
phóng mặt bằng, tái định cư liên quan
đến dự án… UBND các xã, thị trấn duy
trì lịch tiếp công dân, giải quyết đơn thư
khiếu kiện của công dân; Chủ tịch
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UBND cấp xã chịu trách nhiệm trong
việc chỉ đạo, điều hành công tác cải cách
hành chính, xây dựng và thực hiện quy
chế, nội quy hoạt động, nâng cao chất
lượng của Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả theo cơ chế “một cửa”.
Việc thực hiện QCDC ở cơ sở theo
Nghị định số 04/2015/NĐ-CP được các
cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự
nghiệp công lập trên địa bàn huyện
nghiêm túc triển khai, thực hiện; người
đứng đầu cơ quan, đơn vị đã thực hiện
tốt việc công khai, minh bạch các chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước, các quy định của cơ quan,
đơn vị đến cán bộ, công chức, viên chức.
Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính
nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc
triển khai và thực hiện có hiệu quả
chương trình cải cách hành chính, đổi
mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chú
trọng công tác phòng chống tham nhũng,
lãng phí trong cơ quan, đơn vị. Hiện nay,
100% cán bộ, công chức của 12 phòng
chuyên môn và trên 85% cán bộ, công
chức cấp xã được trang bị máy tính có
kết nối internet và 90% cán bộ, công
chức, viên chức sử dụng thư điện tử, các
phần mềm để giải quyết công việc; 100%
các xã, thị trấn khai thác sử dụng tốt các
phần mềm quản lý văn bản và điều hành
văn bản. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư
khiếu nại, tố cáo của công dân được các
cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo
thực hiện quyết liệt và đúng quy định, đặc
biệt, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố
cáo của công dân đã được UBND các cấp
tổ chức đối thoại trực tiếp với người
khiếu nại, tố cáo, các tổ chức, cá nhân có
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liên quan và chỉ đạo các cơ quan chuyên
môn giải quyết theo đúng thẩm quyền,
góp phần đảm bảo quyền lợi của công
dân và làm giảm số vụ việc khiếu nại, tố
cáo trên địa bàn huyện. Kết quả, trong
năm 2020, UBND huyện Văn Lâm đã
tiếp 256 lượt công dân (giảm 22% so với
cùng kỳ năm 2019), với 280 người (giảm
29% so với cùng kỳ năm 2019); tiếp nhận
257 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh
(giảm 20% so với cùng kỳ năm 2019).
Những vụ việc đúng thẩm quyền đã được
Chủ tịch UBND huyện giải quyết, đạt
100%; những vụ việc không thuộc thẩm
quyền giải quyết đã được UBND huyện
tiếp nhận và xử lý theo quy trình của pháp
luật; từ đó, góp phần ổn định an ninh
chính trị trên địa bàn huyện.
Việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi
làm việc theo Nghị định số
149/2018/NĐ-CP được đẩy mạnh và đạt
hiệu quả cao. Trên địa bàn huyện hiện có
1.401 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo
việc làm cho 57.401 lao động. Công
đoàn các doanh nghiệp phát huy vai trò
là người đại diện, thường xuyên chăm lo
đời sống tinh thần cho người lao động,
công khai các quy định của doanh nghiệp
đến người lao động; người lao động
được tham gia ý kiến, quyết định, kiểm
tra, giám sát. Các doanh nghiệp đã chú
trọng xây dựng và triển khai thực hiện có
hiệu quả bản Thỏa ước lao động tập thể,
thang bảng lương, quy chế chia lương
nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao
động. Việc thực hiện đầy đủ các quy
định về QCDC tại các doanh nghiệp đã
góp phần giúp người lao động yên tâm
làm việc, chủ doanh nghiệp từng bước
cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao
đời sống cho người lao động, tập trung
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cho phát triển sản xuất kinh doanh.
Phát huy những kết quả đã đạt được,
trong thời gian tới, huyện Văn Lâm tiếp
tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản
của Trung ương, tỉnh, huyện về thực hiện
QCDC ở cơ sở. Tăng cường lãnh đạo,
chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở đối
với các loại hình trên địa bàn huyện đảm
bảo thực chất, hiệu quả. Tăng cường
công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa
người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính
quyền với Nhân dân để nắm bắt kịp thời
những ý kiến, kiến nghị chính đáng của
Nhân dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động
của Ban thanh tra nhân dân; xây dựng và
phát huy tốt các mô hình, điển hình về
thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với phong
trào thi đua “Dân vận khéo”. Chú trọng
thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao
chất lượng công tác cải cách hành chính
và chất lượng chỉ số PAPI, gắn việc thực
hiện QCDC ở cơ sở với việc thực hiện
cải cách hành chính./.
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PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY TRONG CÔNG TÁC
PHÒNG, CHỐNG DỊCH, BỆNH COVID-19 TẠI XÃ YÊN PHÚ
Nguyễn Xuân Cường
Chuyên viên Ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên
ùng với cả nước, ngay từ
những tháng đầu năm 2021,
tỉnh Hưng Yên đã phải đối
mặt với nhiều khó khăn để
ngăn chặn dịch, bệnh Covid-19 lây lan
trong cộng đồng. Cụ thể, ngày
08/2/2021, trên địa bàn xã Yên Phú,
huyện Yên Mỹ có trường hợp nhiễm
Covid-19 đầu tiên là anh Đào Công Luật,
đến ngày 09/02/2021 có thêm 02 trường
hợp nhiễm Covid-19 (là mẹ và vợ anh
Luật). Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt
của cấp ủy, chính quyền các cấp, trong
đó không thể không nhắc tới vai trò của
đồng chí Hoàng Hữu Hùng, Bí thư Đảng
ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Yên
Phú cùng sự chung tay, đồng lòng của
người dân, đến nay xã Yên Phú đã kiểm
soát được dịch bệnh.
Ngay sau khi xuất hiện 03 ca nhiễm
Covid-19 tại xã Yên Phú, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Chỉ
thị hỏa tốc số 06/CT-CTUBND, ngày
09/02/2021 về việc thực hiện các biện
pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị nêu rõ từ
0h00 ngày 10/2/2021, thực hiện giãn
cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg
ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính
phủ đối với huyện Yên Mỹ theo nguyên
tắc gia đình cách ly gia đình; thôn, khu
phố cách ly thôn, khu phố; xã, thị trấn
cách ly xã, thị trấn; yêu cầu người dân ở
nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các
trường hợp thật sự cần thiết. Phong tỏa
toàn bộ xã Yên Phú. Đồng thời, Chỉ thị
yêu cầu: Thực hiện tốt tinh thần “chống
dịch như chống giặc” với mức độ cảnh
giác cao nhất, tuyệt đối không lơ là, chủ
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quan và phương châm “4 tại chỗ”. Thực
hiện nghiêm yêu cầu 5K theo chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của
Bộ Y tế. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện yêu cầu 5K,
trước hết là đeo khẩu trang, không tụ tập
đông người, xử lý nghiêm các trường
hợp vi phạm.
Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh,
huyện, đồng chí đã lãnh đạo, chỉ đạo
chính quyền, đoàn thể phân công nhiệm
vụ, triển khai nhiều giải pháp cấp thiết để
phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời,
đồng chí đã phối hợp với các cơ quan
chức năng của huyện lãnh đạo, chỉ đạo
Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch
Covid-19 xã tổ chức điều tra, rà soát, truy
vết được 318 người đi, đến, trở về hoặc
có liên quan đến các tỉnh có dịch (tính
đến 14 giờ ngày 13/02/2021) như: huyện
Chí Linh, tỉnh Hải Dương có 37 người;
huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh có 11
người, nơi khác có 163 người; phối hợp
điều tra, rà soát, truy vết F1 có 176 người,
F2 có 814 người, F3 có 419 người tiếp
túc gần với 03 bệnh nhân tại xã. Bên cạnh
đó, đồng chí đã chỉ đạo BCĐ phòng,
chống dịch Covid-19 của xã thành lập 07
tổ đội phòng chống dịch Covid-19, 01 tổ
phản ứng nhanh, 91 tổ phòng chống
Covid-19 cộng đồng, 06 tổ giúp việc
BCĐ phòng chống dịch; thành lập 23
chốt tại các trục đường đi vào xã và các
thôn, duy trì thường trực 24/24 giờ.
Để đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh
trong toàn xã Yên Phú, đồng chí Hoàng
Hữu Hùng đã cùng tập thể Đảng ủy,
UBND, Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn
thể xã, các thôn, làng, khối xóm đã tập
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trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền
trên đài truyền thanh xã, thôn thực hiện
phát thanh 05 lần/ngày về công tác phòng
chống dịch; tuyên truyền người dân
không ra khỏi nhà theo phương châm nhà
nào ở yên nhà đó (trừ trường hợp cần
mua nhu yếu phẩm, lương thực, thuốc
chữa bệnh); không tổ chức chúc Tết, chúc
thọ, mừng thọ, liên hoan gặp mặt đầu
xuân; tổ chức tang lễ theo quy định… để
giúp người dân nâng cao nhận thức phối
hợp tốt trong công tác phòng chống dịch.
Cung cấp cho mỗi gia đình trong khu vực
phong tỏa của xã 01 “thẻ ra ngoài phục
vụ hộ gia đình” để sử dụng khi thật sự
cần thiết. Hằng ngày, BCĐ phòng, chống
dịch Covid-19 xã tổ chức 01 xe ô tô lưu
động tuyên truyền công tác phòng chống
dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho
biết: Trong thời gian toàn bộ xã Yên Phú
bị phong tỏa, cách ly xã hội, công tác vệ
sinh môi trường, phun thuốc khử khuẩn,
hậu cần được BCĐ phòng, chống dịch
Covid-19 xã thực hiện đầy đủ, đảm bảo
cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí con
người, nhu yếu phẩm thiết yếu cung cấp
cho Nhân dân trên địa bàn xã trong thời
gian phong tỏa cho đến khi hết dịch, theo
phương châm “4 tại chỗ” (dự phòng,
cách ly điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất,
trang thiết bị, thuốc men, phòng hộ tại
chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ).
BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 xã chỉ
đạo lực lượng dân quân đi phun thuốc
khử trùng 03 ngày/lần tại các điểm công
cộng trên địa bàn xã; các thôn tiến hành
rải vôi bột 03 lần/ngày và thu gom rác 01
lần/ngày tập trung ra điểm đã được
UBND xã thông báo để đơn vị của
UBND huyện về thu gom đi xử lý.
Trong thời gian cách ly xã hội,
UBND xã Yên Phú đã hỗ trợ 52.500
khẩu trang y tế và 11.000 gói nước sát
khuẩn cho hơn 4.000 hộ dân trên địa bàn
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xã; cấp trên 20,8 tấn gạo hỗ trợ cho 865
người thuộc gia đình chính sách, 181 hộ
nghèo và cận nghèo. Ngoài ra, xã Yên
Phú còn nhận được đóng góp không nhỏ
của các cấp ủy, chính quyền cấp trên, các
tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh như:
BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện
Yên Mỹ đã hỗ trợ 19 tấn gạo, 36.000
khẩu trang y tế, 10.000 gói rửa tay; Tỉnh
Đoàn Hưng Yên hỗ trợ 5.000 khẩu trang
y tế, 250 chai cồn; Hội Nông dân huyện
Yên Mỹ hỗ trợ 20.000 khẩu trang; Công
ty Kosei hỗ trợ 500 khẩu trang, 10.000
gói sát khuẩn; Công ty dược EUNANO
hỗ trợ 5.000 khẩu trang, 300 lọ cồn; ông
Đỗ Xuân Động thôn Từ Hồ hỗ trợ
12.500 khẩu trang y tế…
Với sự vào cuộc của các cấp ủy,
chính quyền, đoàn thể và Nhân dân đã
phối hợp tốt với ngành y tế rà soát các
trường hợp liên quan đến các ca dương
tính để cách ly, theo dõi sức khỏe; việc
cung ứng hàng hóa thiết yếu được triển
khai kịp thời; người dân trong xã chấp
hành tốt quy định trong vùng phong
tỏa... Đến ngày 26/02/2021, có 100%
trường hợp F1 và nhiều trường hợp F2
đã được lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần,
đều cho kết quả âm tính; thời gian các F1
tiếp xúc lần cuối cùng với ca dương tính
từ 15 ngày trở lên; qua hơn 2 tuần, địa
phương không phát hiện ca mắc mới…
do đó, UBND huyện Yên Mỹ quyết định
kết thúc phong tỏa xã Yên Phú.
Việc rỡ bỏ phong tỏa tại xã Yên Phú,
kết thúc giãn cách xã hội tại huyện Yên
Mỹ là kết quả của việc chỉ đạo quyết liệt,
nghiêm túc, kịp thời của các cấp ủy
Đảng, mà trên hết là người đứng đầu cấp
ủy cơ sở, trên tinh thần “chống dịch như
chống giặc” đã góp phần củng cố, tăng
cường niềm tin của Nhân dân, đóng góp
vào thành công trong công tác phòng,
chống dịch Covid-19 của tỉnh nhà./.
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CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN HƯNG YÊN HƯỚNG TỚI NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU
QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Thu Phương
Cộng tác viên Báo Hưng Yên
hỉ còn gần 2 tháng nữa là đến
ngày bầu cử đại biểu Quốc
hội (ĐBQH) khóa XV và đại
biểu Hội đồng nhân dân
(HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026,
mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện chính
trị trọng đại của đất nước nói chung,
Hưng Yên nói riêng đang được các cấp,
các ngành tập trung hoàn tất. Cùng với
Nhân dân cả nước, cử tri và Nhân dân
tỉnh Hưng Yên đang náo nức, phấn khởi
hướng về sự kiện chính trị trọng đại của
đất nước, của tỉnh với sự tin tưởng, kỳ
vọng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được
những đại biểu có đức, có tài, đại diện
cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân và
đóng góp trí tuệ vào sự phát triển của
quê hương, đất nước.

C

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và
HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là
sự kiện chính trị quan trọng, là đợt sinh
hoạt chính trị - pháp lý, dân chủ sâu rộng
trong các tầng lớp Nhân dân; được Quốc
hội quyết định tổ chức vào ngày
23/5/2021 trên phạm vi cả nước. Cuộc
bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm
kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào thời điểm có ý
nghĩa đặc biệt quan trọng khi cả nước
đang ra sức thi đua lập thành tích chào
mừng thành công của Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là
cơ hội để Nhân dân thực hiện quyền làm
chủ của mình thông qua việc lựa chọn,
bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có
đức, có tài, xứng đáng đại diện cho Nhân
dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.
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Xác định rõ công tác bầu cử ĐBQH
khóa XV và đại biểu HĐND các cấp,
nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm vụ chính
trị quan trọng, các cấp ủy Đảng, chính
quyền trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn
diện; kịp thời ban hành các văn bản chỉ
đạo tổ chức, triển khai công tác chuẩn bị
cho cuộc bầu cử như: Chỉ thị số 46CT/TU, ngày 09/9/2020 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử
ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu
HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026;
Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày
22/01/2021 của Ủy ban nhân dân
(UBND) tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử
ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các
cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026… Thành lập
các tổ chức bầu cử như Ủy ban bầu cử,
Ban bầu cử và ấn định số đại biểu được
bầu, số đơn vị bầu cử, số đại biểu được
bầu ở mỗi đơn vị, phê chuẩn khu vực bỏ
phiếu… được tiến hành đúng thời gian
quy định. Cùng với đó, với trách nhiệm
được pháp luật quy định và Kế hoạch
của Ủy ban bầu cử tỉnh, Ban Thường
trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ)
Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch số
76/KH-MTTQ-BTT ngày 25/01/2021 về
việc tham gia thực hiện công tác bầu cử
ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu
HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026;
biên tập và phát hành cuốn sách “Cẩm
nang công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và
đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên,
nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Tổ chức thành
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công 02 Hội nghị hiệp thương; theo đó,
số lượng ĐBQH được bầu tại tỉnh là 07
đại biểu; tổng số người được giới thiệu
ứng cử là 13 đại biểu (trong đó, số đại
biểu do Trung ương giới thiệu bầu 03 đại
biểu; số đại biểu cư trú và làm việc tại
Hưng Yên giới thiệu 10 đại biểu, bầu 04
đại biểu). Số lượng đại biểu HĐND tỉnh
được bầu là 53 đại biểu; số lượng người
được giới thiệu ứng cử là 106 đại biểu.
Số lượng đại biểu HĐND cấp huyện
được bầu là 323 đại biểu; số lượng người
được giới thiệu ứng cử là 613 đại biểu.
Số lượng đại biểu HĐND cấp xã được
bầu là 4.074 đại biểu; số lượng người
được giới thiệu ứng cử là 7.527 đại biểu.
Đồng thời, chuẩn bị chu đáo, dân chủ,
công khai, minh bạch, đúng luật các
bước trong quy trình hiệp thương lần thứ
ba để lựa chọn, lập danh sách những
người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa
XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII,
nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo về tiêu
chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng.
Việc lấy ý kiến nhận xét và tín
nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác
đối với người được giới thiệu ứng cử và
người tự ứng cử ĐBQH và đại biểu
HĐND các cấp là một việc làm hết sức
cần thiết nhằm kịp thời nắm bắt những
trường hợp cử tri đưa ra, cần phải xem
xét, tiến hành xác minh đối với những
người được giới thiệu ứng cử và người
tự ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các
cấp. Tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư
trú, cử tri đối chiếu với tiêu chuẩn của
ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp để nhận
xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người
ứng cử.
Nhiệm kỳ này, cử tri và Nhân dân
mong muốn những người đã được cử tri
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tín nhiệm bầu làm ĐBQH và đại biểu
HĐND cần thực hiện tốt chương trình
hành động của mình trước cử tri và Nhân
dân trong các cuộc tiếp xúc, vận động
bầu cử; đồng thời, thường xuyên giữ mối
liên hệ và dành nhiều thời gian tiếp xúc
với cử tri và Nhân dân để lắng nghe và
nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân
dân, từ đó phản ánh với Quốc hội, Chính
phủ, các cơ quan nhà nước hữu quan kịp
thời xem xét, giải quyết. Bên cạnh đó, cử
tri và Nhân dân mong muốn các đại biểu
cần dành nhiều thời gian, tâm trí vào
hoạt động giám sát việc thực hiện chính
sách pháp luật của các cơ quan Nhà
nước, cán bộ, công chức, nhất là việc
giải quyết khiếu nại, tố cáo của công
dân, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp, chính đáng của công dân. Mỗi
ĐBQH và đại biểu HĐND phải là người
có tầm nhìn sâu rộng, đổi mới cả trong tư
duy và hành động, thực sự là tấm gương
sáng trong việc thực hiện đường lối, chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước, có bản lĩnh và luôn đấu
tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí;
gương mẫu trong việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh.
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự nỗ
lực, cố gắng trong công tác chuẩn bị cho
cuộc bầu cử của các cấp chính quyền và
sự phấn khởi, tin tưởng của mọi tầng lớp
Nhân dân, cử tri, tin rằng cuộc bầu cử
ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các
cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn
tỉnh Hưng Yên sẽ diễn ra thuận lợi, đúng
quy định, thực sự là ngày hội lớn của
toàn dân./.
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1. Hội nghị tổng kết công tác dân
vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ
năm 2021
Ngày 12/01/2021, Ban Dân vận
Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công
tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm
vụ năm 2021.
Năm 2020, công tác dân vận của hệ
thống chính trị tiếp tục có chuyển biến
tích cực. Các cấp ủy Đảng tăng cường
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công
tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị
của địa phương, đơn vị, trong đó trọng
tâm là thực hiện “Năm dân vận khéo”
2020. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã
hội chú trọng đổi mới nội dung, phương
thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính
trị của địa phương, quan tâm đến quyền,
lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên
và Nhân dân. Hệ thống dân vận phát huy
tốt vai trò tham mưu với các cấp ủy đảng
lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các
văn bản của Đảng về công tác vận động
quần chúng. Việc thực hiện quy chế dân
chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân
vận khéo” được đẩy mạnh, duy trì trên
các lĩnh vực của đời sống, góp phần thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững
an ninh chính trị, trật tự xã hội.
Năm 2021, hệ thống dân vận các cấp
trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác dân vận; tăng
cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng
với Nhân dân; thực hiện tốt quy chế công
tác dân vận của hệ thống chính trị; phát
huy vai trò của Nhân dân tham gia xây
dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững

28

mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua
yêu nước, lập thành tích chào mừng Ðại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Ðảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; hưởng ứng
năm đẩy mạnh thực hiện quy chế dân
chủ ở cơ sở; kịp thời phản ánh tâm tư,
nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân
với Đảng, chính quyền; kiện toàn, củng
cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ dân
vận các cấp./.
2. Tổng kết công tác Phật sự năm
2020 - PL.2564 và Kế hoạch hoạt động
Phật sự năm 2021 - PL.2565
Ngày 25/01/2021, Ban Thường trực
Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN)
tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết
công tác Phật sự năm 2020 - PL.2564 và
Kế hoạch hoạt động Phật sự năm 2021 PL.2565 tại chùa Táo, phường Hiến Nam,
thành phố Hưng Yên.
Năm 2020 là một năm đặc biệt khó
khăn, thách thức đối với tỉnh Hưng Yên
nói chung và GHPGVN tỉnh Hưng Yên
nói riêng do ảnh hưởng của đại dịch
Covid-19, nhưng với sự chỉ đạo của
Trung ương GHPGVN và sự quan tâm
giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính
quyền trong tỉnh cũng như sự đoàn kết,
chung sức, đồng lòng của các hội viên
trong Giáo hội và bà con Phật tử…,
GHPGVN tỉnh đã khắc phục được những
khó khăn, tích cực hoạt động Phật sự và
thu được nhiều kết quả quan trọng như:
Số lượng tăng, ni toàn tỉnh tính đến ngày
24/01/2021 có 380 vị (tăng 18 vị so với
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năm 2019). Duy trì tổ chức khóa An cư
kết hạ cho tăng, ni trong tỉnh tại 02 cơ
sở, với tổng số 279 hành giả. Tuy nhiên,
do tình hình dịch bệnh Covid-19 không
thể tập trung tu tập nên GHPGVN tỉnh
thống nhất yết ma cho các tăng, ni về
tâm niệm an cư tại chùa. Tích cực tham
gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện…

Cường (thành phố Hưng Yên); Hòa
Phong (thị xã Mỹ Hào); Yên Phú (huyện
Yên Mỹ); Ông Đình (huyện Khoái
Châu). Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã có 37
xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn
mới nâng cao./.

Tại Hội nghị, Ban Trị sự GHPGVN
tỉnh đề ra Kế hoạch hoạt động Phật sự
năm 2021 - Phật lịch 2565 như: Tập
trung chỉ đạo GHPGVN các huyện, thị
xã, thành phố trong tỉnh tổ chức Đại hội
Đại biểu nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức
lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập
GHPGVN (7/11/1981 - 7/11/2021). Tiếp
tục tổ chức tốt khóa An cư kết hạ và Đại
lễ Phật đản năm 2021 - PL.2565 và các
ngày lễ trọng khác trong năm. Tích cực
chỉ đạo, động viên tăng, ni, phật tử phát
huy tinh thần “từ bi cứu khổ” của đạo
Phật hưởng ứng, tham gia các hoạt động
từ thiện xã hội./.

Ngày 25/2/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh
ban hành Nghị quyết số 30/NQ-UBBC
ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các
đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được
bầu mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng
nhân dân (HĐND) tỉnh Hưng Yên,
nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Hưng Yên có thêm 12 xã thuộc 7
huyện, thị xã, thành phố được công nhận
đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Ngày 19/02/2021, Ủy ban nhân dân
tỉnh ban hành Quyết định số 519/QĐUBND về việc công nhận xã đạt chuẩn
nông thôn mới nâng cao đợt 2, năm
2020. Theo đó, 12 xã thuộc 7 huyện, thị
xã, thành phố trên địa bàn tỉnh được
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng
cao gồm: Tân Tiến, Vĩnh Khúc (Văn
Giang); Nhật Quang, Đình Cao (huyện
Phù Cừ); An Viên, Dị Chế (huyện Tiên
Lữ); Tân Hưng, Phú Cường, Hùng
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4. Hưng Yên có 14 đơn vị bầu cử đại
biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Toàn tỉnh hiện có 1.275.768 người.
Số đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII
nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu là 53 đại
biểu. Theo đó, Ủy ban bầu cử tỉnh ấn
định toàn tỉnh có 14 đơn vị bầu cử đại
biểu HĐND tỉnh, trong đó các huyện: Ân
Thi, Khoái Châu, Yên Mỹ và Văn Lâm,
mỗi huyện có 2 đơn vị bầu cử; các
huyện, thị xã, thành phố còn lại mỗi địa
phương có 1 đơn vị bầu cử. Có 4 đơn vị
bầu cử được bầu 5 đại biểu; 3 đơn vị
được bầu 4 đại biểu và 7 đơn vị được
bầu 3 đại biểu./.
5. Đồng chí Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng chúc
mừng cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh
nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Nhân dịp kỷ niệm 111 năm Ngày
Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8/3/1910 8/3/2021) và 1981 năm khởi nghĩa Hai
Bà Trưng (40 - 2021), ngày 8/3/2021,
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đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy đã đến chúc mừng
cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh tại Hội
Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh.
Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Phó Bí
thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy
Hưng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới
toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh,
đồng thời ghi nhận, biểu dương những
đóng góp của hội viên, phụ nữ vào sự
phát triển chung của tỉnh thời gian qua,
nổi bật là phong trào xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh, xây dựng gia đình
hạnh phúc. Đồng chí mong muốn, trong
thời gian tới, các cấp hội và toàn thể hội
viên, phụ nữ tiếp tục phát huy truyền
thống của phụ nữ Việt Nam nói chung,
phụ nữ Hưng Yên nói riêng, đoàn kết,
sáng tạo, đổi mới trong việc thực hiện
các nhiệm vụ, phong trào thi đua, xây
dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh;
đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.
6. Chương trình “Ngày hội công
nhân - Tết sum vầy - Kết nối yêu
thương” năm 2021
Ngày 22/01/2021, tại Trung tâm văn
hóa, thể thao và du lịch thị xã Mỹ Hào,
Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ
chức Chương trình “Ngày hội công
nhân - Tết sum vầy - Kết nối yêu
thương” năm 2021 (Chương trình) cho
đoàn viên, công nhân lao động.
Tại Chương trình, các đồng chí lãnh
đạo, cùng các đoàn viên, công nhân lao
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động đã tham gia các hoạt động sôi nổi,
ý nghĩa như: các hoạt động văn nghệ;
giao lưu với cán bộ công đoàn, lãnh đạo
doanh nghiệp, công nhân lao động có
hoàn cảnh khó khăn. Trao tặng tiền hỗ
trợ xây mới và sửa chữa nhà "Mái ấm
công đoàn" của LĐLĐ tỉnh với tổng trị
giá 250 triệu đồng cho 8 đoàn viên,
công nhân lao động khó khăn về nhà ở;
1.000 suất quà, mỗi suất quà trị giá từ
800 nghìn đến 1,3 triệu đồng đã được
trao cho đoàn viên và công nhân lao
động có hoàn cảnh khó khăn, người lao
động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Phát biểu tại Chương trình, đồng chí
Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu
dương những kết quả, đóng góp tích cực
của các cấp công đoàn trong việc chăm
lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của người lao động. Đồng chí Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh:
Trong thời gian tới, tổ chức công đoàn
và đội ngũ công nhân, viên chức, lao
động tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh phong
trào thi đua “Lao động giỏi, lao động
sáng tạo”; LĐLĐ tỉnh tiếp tục thực hiện
nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích
hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và
người lao động./.
7. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh
triển khai công tác đoàn năm 2021
Ngày 14/01/2021, Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp
thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ
chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn, hội
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và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020;
triển khai công tác Đoàn năm 2021.

nghị tổng kết công tác năm 2020, triển
khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, các cấp bộ Đoàn thanh
niên trên địa bàn tỉnh đã bám sát và thực
hiện hiệu quả chủ đề công tác năm “Tuổi
trẻ Hưng Yên tự hào tiến bước dưới cờ
Đảng”. Trong năm, các cấp bộ Đoàn đã
sửa chữa 12km và làm mới 3,5km đường
giao thông nông thôn; triển khai xây dựng
26,5km công trình thắp sáng đường nông
thôn; 20/20 đơn vị Đoàn cấp huyện đã
thực hiện gắn biển 26 công trình thanh
niên với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng; Đoàn
các cấp đã tổ chức gắn biển 127 tuyến
đường thanh niên tự quản sáng - xanh sạch - đẹp, trồng mới trên 35 nghìn cây
xanh… Hội LHTN Việt Nam tỉnh tích
cực tuyên truyền, phổ biến phong trào
“Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tổ chức được hơn
250 buổi sinh hoạt Hội;…

Trong năm 2020, các cấp Hội NCT
trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham
mưu, chỉ đạo và tuyên truyền thi đua,
công tác xây dựng tổ chức hội vững
mạnh; công tác chăm sóc NCT, công tác
phát huy vai trò NCT, thực hiện chương
trình NCT chung tay xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ
môi trường. Toàn tỉnh đã kết nạp được
9.902 hội viên mới, nâng tổng số hội
viên trong tỉnh lên 207.958 hội viên.
Các cấp hội đã phối hợp với ngành y tế
lập sổ quản lý sức khỏe và khám định
kỳ sức khỏe cho 37.312 NCT; khám
bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà,
thuốc cho 84.746 cán bộ, hội viên NCT
với tổng số tiền trên 2,8 tỷ đồng...

Năm 2021, với chủ đề “Thanh niên
Hưng Yên khởi nghiệp, lập nghiệp”, Tỉnh
đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh tập
trung các mục tiêu, nhiệm vụ như: Làm
tốt công tác tuyên truyền, giáo dục của
Đoàn gắn với việc học tập và triển khai
Chương trình của Đoàn thực hiện nghị
quyết đại hội đảng bộ các cấp; bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại
biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 2026; triển khai các hình thức tuyên
truyền, hỗ trợ thanh niên làm kinh tế,
khởi nghiệp, lập nghiệp./.
8. Triển khai công tác Hội người
cao tuổi năm 2021

Năm 2021, Hội NCT tỉnh đề ra một
số nhiệm vụ trọng tâm như: Tuyên
truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; chỉ đạo việc
tổ chức Đại hội Hội NCT cấp cơ sở,
nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiếp tục thực hiện
Đề án 67 về xây dựng tổ chức hội vững
mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động
của chi hội, tổ hội làm nòng cốt trong
phong trào toàn dân chăm sóc, phụng
dưỡng và phát huy NCT; đẩy mạnh
phong trào thi đua tuổi cao gương sáng
gắn với học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Ngày 14/01/2021, Ban Đại diện Hội
người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức hội
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ở

xưởng dệt thảm có chị Thu bị phạt một ngày công do trong tháng có
hai lần đi làm muộn (mỗi lần 15 phút). Chị em trong tổ rất hiểu, chị
Thu là người làm việc nghiêm túc, hai lần đi muộn, là do tắc đường.
Cả tổ làm đơn đề nghị giám đốc không phạt chị Thu vì lý do khách quan. Chị
Hào, Tổ trưởng công đoàn đã lên gặp Chủ tịch công đoàn cơ sở đưa đơn và đề
xuất công đoàn bảo vệ cho đoàn viên của mình, nhưng việc này không có kết quả.
Trong đợt trợ cấp khó khăn, Tổ công đoàn xưởng dệt thảm đề xuất hai
trường hợp công nhân rất khó khăn, nhưng chỉ được xem xét một trường
hợp. Trong khi đó có cô thư ký giám đốc, nhà khá giả lại được hưởng trợ cấp.
Chị Hào lên hỏi Chủ tịch công đoàn thì được giải thích rằng: do có thư của giám
đốc nên phải chấp nhận trợ cấp cho thư ký của giám đốc.
Cuối tháng, công nhân chậm được nhận lương, chỉ có các phòng gián tiếp
được nhận lương trước. Chị em công nhân hỏi thì Chủ tịch công đoàn nói rằng:
Công nhân đông hơn thì chờ nhận sau, bộ phận gián tiếp ít thì lĩnh trước là hợp
lý. Công nhân hiểu rằng mọi đề nghị của mình không còn có ai bảo vệ. Sáng
hôm sau tất cả công nhân đến ngồi ở cửa xưởng, không làm việc. Giám đốc đề
nghị Chủ tịch công đoàn giải thích, vận động công nhân đi làm việc nhưng tất cả
công nhân đều yên lặng. Chị em nói với nhau rằng: khi nào có cấp trên về công
nhân có thể nói rõ lý do cho cấp có thẩm quyền nghe thì sẽ đi làm. Chị em buộc
phải tỏ thái độ, dù biết là có sai, nhưng vì cảm thấy mình không còn chỗ dựa để
bảo vệ lợi ích của mình./.

In 2.350 cuốn, khổ 19cm x 27cm tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và
Phát triển công nghệ Lam Loan - Smart Print. Giấy phép xuất bản số 12/XBBTSTTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên cấp ngày 30/3/2021.
In xong và nộp lưu chiểu tháng 3/2021.
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