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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền
thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020)
và biểu dương điển hình “Dân vận khéo” (trích)
--Ngày 06/7/2020, Ban Dân vận Tỉnh
cấp, củng cố vững chắc mối quan hệ máu
ủy ban hành Kế hoạch số 67-KH/BDVTU
thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90
4. Các hoạt động kỷ niệm đảm bảo
năm Ngày truyền thống công tác dân vận
thiết thực, trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm;
của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020) và
qua các hoạt động kỷ niệm tạo sự lan toả
biểu dương điển hình “Dân vận khéo”.
mạnh mẽ tới cán bộ, đảng viên và đông đảo
Bản tin Dân vận Hưng Yên trích đăng nội
quần chúng Nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp
dung cơ bản của Kế hoạch như sau:
phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước
ở địa phương. Kịp thời biểu dương, nhân
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
rộng các điển hình “Dân vận khéo” trên các
1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách
lĩnh vực của đời sống xã hội.
nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền,
II. NỘI DUNG
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã
1. Đối với cấp tỉnh
hội, lực lượng vũ trang. Xác định rõ tầm
1.1. Nội dung thực hiện
quan trọng về công tác dân vận của cả hệ
- Phát động phong trào thi đua lập
thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; từ
thành
tích chào mừng kỷ niệm 90 năm
đó lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt
Ngày truyền thống dân vận của
phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây
Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020).
dựng, nhân rộng các điển hình “Dân vận
khéo” trong từng cơ quan, đơn vị; định
- Tổ chức tọa đàm; hành hương về
hướng triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ
Khu di tích lịch sử, văn hóa…
công tác vận động quần chúng trong thời
- Tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm
gian tiếp theo.
Ngày truyền thống công tác dân vận của
Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020) và biểu
2. Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ
dương điển hình “Dân vận khéo”.
của Nhân dân; nâng cao ý thức tự lực, tự
- Trao kỷ niệm chương “Vì sự
cường, năng động, sáng tạo và huy động
nghiệp dân vận” năm 2020 cho các cá
mọi nguồn lực trong Nhân dân, phấn đấu
nhân có công lao đóng góp cho sự nghiệp
thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị
dân vận của Đảng.
quyết đại hội Đảng các cấp.
1.2. Hình thức, thời gian, thành phần
3. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu
1.2.1. Phát động thi đua lập thành
quả công tác dân vận theo hướng gần dân,
tích chào mừng ngày kỷ niệm
trọng dân và có trách nhiệm với dân; tăng
- Phát động thi đua lập thành tích
cường năng lực tập hợp quần chúng; góp
chào
mừng ngày kỷ niệm, tập trung vào
phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận
các nội dung sau: Theo dõi, đôn đốc,
của Đảng, của cấp ủy, chính quyền các
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kiểm tra triển khai thực hiện và sơ kết,
tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung
ương, Tỉnh ủy và cấp ủy về công tác dân
vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy
chế dân chủ ở cơ sở bảo đảm kịp thời,
chất lượng, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác
tuyên truyền về công tác dân vận của
Đảng, trọng tâm là Nghị quyết số 25NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng (khóa XI) về
“Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác dân vận trong tình
hình mới”; Quyết định số 1115-QĐ/TU,
ngày 09/9/2010 của Tỉnh ủy về “Quy chế
công tác dân vận của hệ thống chính trị
tỉnh Hưng Yên”; Chỉ thị số 05-CT/TW,
ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị (khóa
XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh”… và các chỉ thị, kết luận, nghị
quyết khác của Đảng về công tác dân
vận. Các cấp ủy Đảng, chính quyền gắn
triển khai thực hiện phong trào thi đua
“Dân vận khéo” với quán triệt tư tưởng
và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ
Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác dân vận theo hướng vì Nhân
dân, chăm lo, nâng cao đời sống mọi mặt
của Nhân dân... Duy trì, phát triển bền
vững những mô hình “Dân vận khéo” đã
có. Tổ chức trao đổi, học tập kinh
nghiệm, phổ biến cách làm hay, sáng tạo,
gương người tốt, việc tốt trong phong
trào thi đua “Dân vận khéo”. Tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn nhân rộng
những mô hình “Dân vận khéo” tiêu
biểu, có sức lan tỏa và tác động tích cực
trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
- Kết thúc đợt thi đua, đánh giá kết
quả thi đua và đề xuất khen thưởng theo
quy định.
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- Xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương
“Vì sự nghiệp dân vận” của Đảng.
1.2.2. Tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm
90 năm Ngày truyền thống công tác dân
vận của Đảng và biểu dương điển hình
“Dân vận khéo”
* Thành phần: Thường trực Tỉnh
ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và
Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
lãnh đạo các Hội quần chúng đặc thù tỉnh;
thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành
ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; thường
trực Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố. Lãnh đạo các cơ quan phối
hợp công tác dân vận; lãnh đạo, cán bộ,
công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban
Dân vận các huyện ủy, thị ủy, thành ủy;
các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ
Ban Dân vận Tỉnh ủy đã nghỉ hưu hiện
đang cư trú trên địa bàn tỉnh; đại diện 90
mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.
* Thời gian: ½ ngày, dự kiến trước
ngày 15/10/2020.
Tại Hô ̣i nghi,̣ biểu dương 90 tâ ̣p thể ,
cá nhân điển hình “Dân vận khéo” tiêu
biểu, xuất sắc.
Lựa cho ̣n các tâ ̣p thể , cá nhân tiêu biể u
đă ̣c biê ̣t xuấ t sắ c trong công tác vận động
quần chúng và phong trào thi đua xây dựng
mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực:
kinh tế; văn hóa - xã hội; quốc phòng - an
ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững
mạnh, đề nghi ̣ Ủy ban nhân dân tỉnh tă ̣ng
Bằ ng khen và Ban Dân vâ ̣n Trung ương
biểu dương, khen thưởng.
Đối tượng khen thưởng: Là những
tập thể, cá nhân làm công tác dân vận của
hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.
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2. Cấp huyện và tương đương
- Căn cứ vào tình hình thực tế ở cơ
sở, tổ chức các hoạt động như: Tọa đàm,
gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, cán bộ công
chức làm công tác dân vận ôn lại truyền
thống nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền
thống công tác dân vận của Đảng và biểu
dương, khen thưởng các điển hình “Dân
vận khéo” tiêu biểu.
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, thi đua
lập thành tích chào mừng ngày kỷ niệm.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Dân vận Tỉnh ủy
- Tổng hợp kết quả, tham mưu xét
các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong thực hiện phong trào thi đua, đề xuất
khen thưởng, thời gian xong trước ngày
15/8/2020.
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức gặp
mặt nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền
thống công tác dân vận của Đảng và biểu
dương các điển hình “Dân vận khéo” bảo
đảm nội dung Kế hoạch.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày
truyền thống công tác dân vận của Đảng
(15/10/1930 - 15/10/2020), gắn với tuyên
truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất
nước, của tỉnh và tuyên truyền Đại hội
Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của
Đảng trên các phương tiện thông tin đại
chúng ở tỉnh.
- Xây dựng chuyên trang, chuyên
mục nhằm tuyên truyền về những thành
tựu nổi bật của ngành dân vận qua 90
năm; đưa tin các gương điển hình tiên
tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong
thực hiện phong trò thi đua “Dân vận
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khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới
của Đảng bộ tỉnh.
2. Đề nghị các huyện ủy, thị ủy,
thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và
các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, thi đua
lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm
Ngày truyền thống công tác dân vận của
Đảng. Báo cáo kết quả và lựa chọn các tập
thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc
và đề xuất khen thưởng theo quy định, thời
gian xong trước ngày 15/8/2020. (Ban
Dân vận Tỉnh ủy sẽ có phân bổ số lượng
tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận
khéo” tiêu biểu, xuất sắc sau).
- Tổ chức tọa đàm, gặp mặt các thế hệ
lãnh đạo, cán bộ công chức làm công tác dân
vận của Đảng nhân Ngày truyền thống đảm
bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.
3. Ban Dân vận các huyện ủy, thị ủy,
thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
Căn cứ Kế hoạch này tham mưu cho
cấp ủy chỉ đạo các tổ chức Đảng, chính
quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp triển
khai thực hiện bằng hình thức phù hợp,
thiết thực.
4. Kinh phí thực hiện
- Các hoạt động kỷ niệm ở tỉnh: từ
nguồ n ngân sách đươ ̣c giao cho Ban Dân
vận Tin̉ h ủy năm 2020.
- Các hoạt động kỷ niệm ở cấp huyện
và tương đương: Đề nghị các huyện ủy, thị
ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh cấp kinh phí cho các hoạt động
kỷ niệm ở các cơ quan, đơn vị và địa
phương theo quy định./
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Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng
(15/10/1930 - 15/10/2020), Bản tin Dân vận Hưng Yên xin trân trọng giới thiệu
khái quát về chặng đường 90 năm công tác dân vận của Đảng
1. Công tác dân vận trong thời kỳ
đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945)
Ngay sau Hội nghị thành lập Đảng,
đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc
tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam
ra Lời kêu gọi công nhân, nông dân, binh
lính, thanh niên, học sinh và toàn thể đồng
bào bị áp bức, bóc lột, trong đó, Người
nhấn mạnh “Từ nay anh chị em chúng ta
cần phải gia nhập Đảng, ủng hộ Đảng và
đi theo Đảng" để hoàn thành những
nhiệm vụ mà Đảng đề ra. Đảng nhanh
chóng tổ chức ra các đoàn thể cách mạng,
hình thành bộ máy và cán bộ làm công tác
dân vận. Ngày 18/11/1930, Ban Thường
vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông
dương đã ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế
đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt
trận Dân tộc thống nhất dưới sự lãnh đạo
của Đảng. Để thực hiện mục tiêu cách
mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Đảng đã
tổ chức cho đảng viên đi vào các giai tầng
xã hội, tuyên truyền, vận động, tổ chức và
tập hợp, huấn luyện quần chúng đấu tranh
chống áp bức, bất công, bóc lột, đòi hỏi
dân sinh, dân chủ ở nhiều nơi. Những cán
bộ, đảng viên lớp đầu tiên đã không quản
gian lao, thực hiện chủ trương "vô sản
hóa", "ba cùng" với Nhân dân, tuyên
truyền, giác ngộ và thành lập các tổ chức
quần chúng đoàn kết xung quanh Đảng,
tạo sức mạnh và động lực cho cách mạng
theo đường lối "Đem sức ta mà giải
phóng cho ta”.
Sau cao trào cách mạng 1930-1931,
phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân
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chủ 1936 - 1939, phong trào Phản đế 1939
- 1941 và phong trào Mặt trận Việt Minh
1941-1945, với chủ trương mở rộng chính
sách đại đoàn kết toàn dân và công tác
mặt trận, Đảng đã tập hợp đông đảo các
tầng lớp Nhân dân, bao gồm nhân sĩ, trí
thức, tư sản dân tộc và cả ngoại kiều…
các hình thức đấu tranh công khai, hợp
pháp, nửa hợp pháp đã tạo nên bước phát
triển mới trong xây dựng lực lượng chính
trị quần chúng. Trước những biến động
lớn của tình hình thế giới và trong nước,
Đảng đã phát động cao trào chống Nhật Pháp. Tại Hội nghị lần thứ 8 Trung ương
Đảng Cộng sản Đông Dương, theo đề
nghị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Mặt
trận dân tộc thống nhất chống phát-xít
Pháp - Nhật với tên gọi Việt Nam Độc lập
đồng minh gọi tắt là Việt Minh đã ra đời
ngày 19/5/1941. Với khí thế của cả dân
tộc, thực hiện phương châm kết hợp chặt
chẽ giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh
vũ trang, phát triển từ khởi nghĩa từng
phần tiến tới tổng khởi nghĩa. Dưới sự
lãnh đạo của Đảng, sự tham gia của các
tầng lớp nhân dân, Cách mạng Tháng
Tám đã thành công, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào
ngày 02/9/1945. Thắng lợi của Cách
mạng Tháng Tám đã chứng minh tính
đúng đắn Cương lĩnh chính trị đầu tiên,
đồng thời, là thắng lợi công tác dân vận
của Đảng, chỉ với khoảng 3.000 đảng
viên, nhưng Đảng đã tin vào dân, gắn bó
với dân, hiểu dân, dựa vào sức mạnh của
dân; tuyên truyền giác ngộ cho Nhân dân
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hiểu rõ con đường giành độc lập, tự do,
giành quyền sống; tổ chức tập hợp Nhân
dân vào mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội và các hình thức tổ chức khác một
cách linh hoạt; hướng dẫn quần chúng đấu
tranh từ thấp đến cao, khởi nghĩa đánh đổ
thực dân, phong kiến, giành chính quyền
về tay Nhân dân, làm nên thắng lợi của
cách mạng dân tộc dân chủ, mang tính
chất Nhân dân sâu sắc, làm tiền đề cho
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.
2. Công tác dân vận trong hai cuộc
kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo
vệ Tổ quốc (1945 - 1975)
- Trong kháng chiến chống Pháp
(1945 - 1954), sau khi thành lập Nước, đối
mặt với vô vàn khó khăn, thử thách
của “thù trong, giặc ngoài”, Đảng đã xác
định những vấn đề cơ bản về đường lối
kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài,
dựa vào sức mình là chính, từ đó đề ra chủ
trương phải huy động được sức mạnh của
toàn dân tộc, lãnh đạo toàn dân vừa kháng
chiến ở miền Nam, vừa xây dựng thực lực
mọi mặt cho Nhà nước Dân chủ Cộng hòa.
Phát động cuộc chiến tranh Nhân
dân, Trung ương Đảng chủ trương giáo
dục, động viên và hướng dẫn toàn thể đồng
bào đồng lòng, quyết tâm đánh thắng giặc,
mỗi người dân đều trở thành một chiến sĩ.
Niềm tin ở sức mạnh to lớn của toàn dân
đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định
ngay từ khi chuẩn bị cho cuộc kháng chiến
toàn quốc: "20 triệu người Việt Nam kiên
quyết chống lại 10 vạn thực dân Pháp,
chúng ta nhất định sẽ thắng lợi".
Vận động Nhân dân tham gia kháng
chiến trên mọi mặt trận, vừa huy động,
vừa bồi dưỡng sức dân, Đảng thực hiện
chính sách khuyến khích các thành phần
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kinh tế sản xuất, kinh doanh, tiến hành
giảm tô, giảm tức, giải quyết một phần
quan trọng yêu cầu ruộng đất cho nông
dân, nâng cao dân trí. Các hình thức và
biện pháp đại đoàn kết toàn dân tộc được
mở rộng hơn với sự thành lập Hội Liên
hiệp quốc dân Việt Nam (Hội Liên - Việt)
vào 29/5/1946, thu hút thêm các đảng
phái yêu nước và đồng bào yêu nước
không đảng phái, không phân biệt giai
cấp, tôn giáo, sắc tộc, xu hướng chính trị.
Đảng thực hiện chủ trương tăng cường
đoàn kết dân tộc. Khối đại đoàn kết toàn
dân tộc càng thêm bền chặt khi thống nhất
tổ chức Việt Minh, Liên Việt thành Mặt
trận Liên - Việt (03/3/1951). Phong trào
thi đua ái quốc là hình thức tập hợp toàn
dân do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động,
nhanh chóng được mọi tầng lớp Nhân dân
hưởng ứng sâu rộng, tạo thành sức mạnh
cho cuộc kháng chiến kiến quốc.
Dưới sự chỉ đạo của Trung ương,
đảng bộ và các cấp chính quyền, đoàn thể
bằng nhiều cách thức, phương pháp vận
động khác nhau đã đẩy mạnh tuyên truyền,
động viên, cổ vũ Nhân dân thi đua sản
xuất, nỗ lực chiến đấu, ngày đêm đem sức
người, sức của ủng hộ chiến sĩ nơi tiền
tuyến; khơi dậy trong mỗi cán bộ, đảng
viên và Nhân dân tinh thần dũng cảm, ý
chí cách mạng, nhiệt huyết phấn đấu, hy
sinh vì Tổ quốc. Sức mạnh của công tác
dân vận đã vận động toàn quân, toàn dân
quyết tâm chiến đấu, lao động, sản xuất,
đồng thời, tăng cường công tác địch vận,
làm tan rã hàng ngũ ngụy quân, ngụy
quyền, chống địch lập tề; động viên thanh
niên viết đơn xung phong ra chiến trường,
hàng chục ngàn dân công đi tiền tuyến vận
tải lương thực, thực phẩm, vũ khí phục vụ
các chiến dịch, cao điểm là thắng lợi chiến
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dịch Điện Biên Phủ tạo nên sức mạnh, tiền
đề vững chắc để kế thừa, phát huy trong
các giai đoạn cách mạng tiếp theo.
- Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu
nước (1954 - 1975): Sau khi Hiệp định
Giơnevơ được ký kết, miền Bắc hoàn
thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân
dân, bước vào con đường quá độ lên chủ
nghĩa xã hội với nhiều nhiệm vụ nặng nề,
đó là củng cố chính quyền, khôi phục đất
nước, ổn định kinh tế, xã hội, đời sống
Nhân dân, an ninh trật tự, đoàn kết dân
tộc... sau chiến tranh. Miền Nam tiếp tục
tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ
trong điều kiện khó khăn, phải xây dựng
thế và lực cho cách mạng; chống các chiến
lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và chính
quyền Việt Nam Cộng hòa; tiến tới giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các tầng
lớp Nhân dân trong nước và Nhân dân
yêu chuộng hòa bình trên thế giới; phát
huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc
kết hợp với sức mạnh thời đại để đạt
được những thành tựu đáng khích lệ
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã
hô ̣i ở miền Bắc; góp phần động viên đến
mức cao nhất sức người, sức của hậu
phương miền Bắc đối với tiền tuyến lớn
miền Nam và làm hậu thuẫn vững chắc
cho quân và dân miền Nam đấu tranh
chống đế quốc Mỹ và tay sai, tiến tới giải
phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc,
hoàn thành cách ma ̣ng dân tộc dân chủ
nhân dân trong cả nước. Với đại thắng
mùa Xuân năm 1975, nước ta đã bước
sang một thời kỳ mới - thời kỳ hòa bình,
độc lập, thống nhất, cả nước quá độ lên
chủ nghĩa xã hô ̣i.

Trong điều kiện đất nước tạm thời
bị chia cắt hai miền, Đảng ta luôn quan
tâm củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn
kết toàn dân tộc, xây dựng Mặt trận và
các đoàn thể nhân dân vững mạnh, thực
sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với
Nhân dân. Ngày 10/9/1955, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam ra đời, tăng cường đoàn
kết mọi lực lượng dân tộc và dân chủ,
động viên đồng bào, chiến sĩ nêu cao chủ
nghĩa anh hùng cách mạng đánh thắng
chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và
hết lòng đáp ứng các yêu cầu của cuộc đấu
tranh yêu nước của đồng bào miền
Nam. Tại miền Nam, ngày 20/12/1960,
Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam họp
tại vùng căn cứ Tây Ninh quyết định
thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng
miền Nam Việt Nam. Nhờ chú trọng đổi
mới nội dung và phương thức, công tác
dân vận được triển khai sâu rộng trong

3. Công tác dân vận trong sự
nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (từ
1975 đến nay)
Sau 30 năm chiến tranh, cả nước
bước vào thời kỳ mới cùng thực hiện một
chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã
hội chủ nghĩa với nhiều khó khăn, thách
thức. Đảng đã vận động Nhân dân khắc
phục hậu quả chiến tranh, vượt qua khủng
hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng và kéo
dài, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tròn
nghĩa vụ quốc tế đối với Lào, Campuchia,
bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng,
củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới,
Đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất họp từ
31/01 - 04/02/1977 tại thành phố Hồ Chí
Minh đã thống nhất các tổ chức Mặt trận ở
hai miền Nam Bắc thành tổ chức Mặt trận
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thống nhất duy nhất, lấy tên là Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI
(1986), Đảng đã nhìn thẳng vào sự thật,
cùng toàn dân khởi xướng sự nghiệp đổi
mới với bốn nội dung "đổi mới chủ
trương, đổi mới tổ chức, đổi mới cán bộ,
đổi mới phong cách lãnh đạo và công
tác". Trên cơ sở đó, giữ vững vai trò lãnh
đạo của Đảng, đưa đất nước vượt qua
khó khăn, phá thế bao vây cấm vận, tiếp
tục phát triển.
Bước vào thời kỳ đổi mới, nhằm
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
tộc tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện
và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước, Đảng tiếp tục đổi mới công
tác dân vận. Hội nghị lần thứ tám Ban
Chấp hành Trung ương khóa VI đã ban
hành Nghị quyết số 08B-NQ/HNTW,
ngày 27/3/1990 về "Đổi mới công tác
quần chúng của Đảng, tăng cường mối
quan hệ giữa Đảng và Nhân dân” với 4
quan điểm chỉ đạo: Cách mạng là sự
nghiệp của dân, do dân và vì dân; động
lực thúc đẩy phong trào quần chúng
là đáp ứng lợi ích thiết thực của Nhân
dân và kết hợp hài hòa các lợi ích, thống
nhất quyền lợi với nghĩa vụ công dân;
các hình thức tập hợp Nhân dân phải đa
dạng; công tác quần chúng là trách
nhiệm của Đảng, Nhà nước và các đoàn
thể. Nghị quyết 8B là bước chuyển kịp
thời nhằm tăng cường mối quan hệ giữa
Đảng với Nhân dân trong tình hình mới,
khắc phục tình trạng một bộ phận cán bộ,
đảng viên quan liêu, mệnh lệnh, xa dân,
chuyên quyền, độc đoán, tham ô, hối lộ,
sống xa hoa, lãng phí, làm giảm nhiệt
tình cách mạng, hạn chế việc phát huy
khả năng to lớn của Nhân dân trong công
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cuộc xây dựng đất nước. Năm 1991,
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội khẳng
định “Toàn bộ hoạt động của Đảng phải
xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chân
chính của Nhân dân. Sức mạnh của Đảng
là ở sự gắn bó mật thiết với Nhân dân”.
Thực hiện các Nghị quyết từ Đại hội
VII đến Đại hội XI của Đảng, Ban Chấp
hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến
công tác dân vận, đó là: Chỉ thị 30CT/TW, ngày 18/02/1998 về “Xây dựng
và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”;
các Nghị quyết số 23, 24, 25, khoá IX
(năm 2003) về phát huy sức mạnh đại đoàn
kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, công tác
tôn giáo; Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày
25/02/2010 về "Quy chế công tác dân vận
của hệ thống chính trị". Đặc biệt, trên cơ
sở đánh giá tình hình, làm rõ các thách
thức đối với công tác dân vận trong Đảng
cầm quyền, xây dựng Nhà nước pháp
quyền, phát triển kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc
tế, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành
Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013
về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác dân vận trong
tình hình mới”. Nghị quyết khẳng định và
làm sâu sắc thêm 5 quan điểm, 7 nhiệm vụ
nhằm tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác dân vận trong
tình hình mới. Đồng thời, nhiều văn bản
của Đảng liên quan đến công tác dân vận
được ban hành nhằm phát huy quyền làm
chủ của Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn
kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới,
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(Tiếp theo trang 22)
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HƯNG YÊN NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH “DÂN VẬN KHÉO”
Phạm Thị Tuyến
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
ông tác dân vận là một
nhiệm vụ quan trọng và
thường xuyên của hệ thống
chính trị, có ý nghĩa chiến lược trong sự
nghiệp cách mạng của Đảng; là điều kiện
cần thiết bảo đảm cho sự lãnh đạo của
Đảng và góp phần củng cố, tăng cường
mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà
nước với Nhân dân, xây dựng khối đại
đoàn kết toàn dân tộc, động viên Nhân
dân tham gia sự nghiệp xây dựng, bảo vệ
Tổ quốc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh
luôn quan tâm đến công tác dân vận.
Trong bài “Dân vận”, Người có viết:“…
Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận
kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo
thì việc gì cũng thành công”. Nhận thức
được tầm quan trọng của công tác dân
vận, những năm qua, tỉnh Hưng Yên luôn
chú trọng đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác dân vận, nhân
rộng các mô hình, điển hình “Dân vận
khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi các
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội trên địa bàn.

C

Thực hiện Kế hoạch của Ban Dân
vận Trung ương về tổ chức phong trào thi
đua “Dân vận khéo”, Ban Dân vận Tỉnh ủy
đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban
hành văn bản về việc phát động phong trào
thi đua “Dân vận khéo” đến tất cả các ban,
sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
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chính trị - xã hội, chi tổ, hội nghề nghiệp
trên địa bàn tỉnh; các huyện ủy, thị ủy,
thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;
ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ
đạo (BCĐ) tỉnh về thực hiện phong trào thi
đua “Dân vận khéo”, phân công đồng chí
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy là Trưởng
BCĐ và giao Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ
quan Thường trực BCĐ tỉnh; xây dựng
Quy chế làm việc của BCĐ tỉnh; ban hành
Quyết định thành lập Tổ giúp việc và phân
công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ giúp
việc BCĐ tỉnh; đồng thời, tham mưu ban
hành văn bản về việc xây dựng mô hình,
điển hình “Dân vận khéo” và triển khai tới
tất cả các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể,
đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Hằng
năm, tiến hành kiểm tra việc tổ chức thực
hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại
các đơn vị sở, ngành, huyện, thị xã và
thành phố. Ngoài ra, Ban còn tăng cường
phối hợp với Báo Hưng Yên, Đài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh tích cực tuyên
truyền mục đích, ý nghĩa của phong trào
thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng các
phóng sự, bài viết tuyên truyền, phổ biến
nội dung xây dựng mô hình, điển hình
“Dân vận khéo” và kết quả thực hiện
phong trào thi đua của các địa phương, cơ
quan, đơn vị trên chuyên mục của Báo
Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh Hưng Yên.
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Sau hơn 10 năm phát động và triển
khai thực hiện phong trào thi đua “Dân
vận khéo”, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng
kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả
các phong trào thi đua, kiện toàn BCĐ
phong trào thi đua “Dân vận khéo” các
cấp; thường xuyên tổ chức quán triệt,
triển khai phong trào thi đua tới cán bộ,
đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Các
cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa
bàn tỉnh đã chủ động lựa chọn đăng ký
xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận
khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã
hội. Chính quyền các cấp trong tỉnh đã
quan tâm chỉ đạo thực hiện phong trào thi
đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan
hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức; phân công lãnh đạo
phụ trách và chuyên viên tham mưu, giúp
việc công tác dân vận. Mặt trận Tổ quốc
và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã
chủ động triển khai, lựa chọn, đăng ký
xây dựng điểm mô hình “Dân vận khéo”
để triển khai thực hiện trong toàn cơ quan
và hệ thống ở cơ sở; chủ động ký kết
chương trình phối hợp hoạt động giữa
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội với Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ
quan chính quyền về công tác dân vận và
thực hiện phong trào thi đua “Dân vận
khéo”. Với sự tập trung vào cuộc của cả
hệ thống chính trị, đến nay, 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 và bước đầu đạt được
hiệu quả tích cực như:
Trên lĩnh vực kinh tế, xây dựng nông
thôn mới và giảm nghèo bền vững: Có 383
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mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong
sản xuất, kinh doanh; chuyển đổi cơ cấu
cây trồng, vật nuôi, xây dựng trang trại,
phát triển tiểu, thủ công nghiệp, dịch vụ,
phát triển ngành, nghề, làng nghề, tổ hợp
tác, hợp tác xã kiểu mới hoạt động theo
chuỗi, thu hút lao động, góp phần giải
quyết việc làm, tăng thu nhập cho người
dân. Tiêu biểu có các mô hình như: Mô
hình Hợp tác xã sản xuất nhãn lồng Nễ
Châu (xã Hồng Nam, thành phố Hưng
Yên); Mô hình trồng hoa, cây cảnh (xã
Xuân Quan, huyện Văn Giang); Mô hình
trồng bưởi diễn (các xã Tân Dân, Đông
Tảo, huyện Khoái Châu); Mô hình trồng
cây cam, cây vải lai, vải trứng (các xã Tam
Đa, Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ)…
Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội: Có
520 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”,
gắn thực hiện các cuộc vận động, phong
trào thi đua của ngành, đơn vị, địa phương
như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa”; Cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh”, “Phụ nữ tích cực
học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia
đình hạnh phúc”... các “Tổ liên gia”, “Tổ
tự quản”, “Tổ hoà giải”, “Khu dân cư 3
không”; các chương trình: “Phúc lợi cho
đoàn viên công đoàn”, “Tết sum vầy”,
“Mái ấm công đoàn”, “Thanh niên tình
nguyện bảo vệ môi trường”, “Tổ phụ nữ
thu gom, phân loại rác thải”; mô hình
“Đường hoa phụ nữ”, “Thắp sáng đường
quê”, “xây dựng nhà đồng đội cho quân
nhân tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn”,
“Nâng bước em đến trường”… Các mô
hình, điển hình “Dân vận khéo” đã tạo
đồng thuận cao trong xây dựng đời sống
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văn hoá mới; xoá bỏ được nhiều tập tục
lạc hậu, nâng cao đời sống văn hoá tinh
thần, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần
tích cực vào sự phát triển của đơn vị, địa
phương, đất nước, tăng cường khối đại
đoàn kết toàn dân tộc.
Trên lĩnh vực an ninh - quốc phòng:
Có 268 mô hình, điển hình cùng với nhiều
cách làm hay, sáng tạo, phong phú, có ý
nghĩa và đạt hiệu quả thiết thực. Các đơn
vị lực lượng vũ trang thực hiện tốt quy chế
phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận Tổ
quốc, 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, 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 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 cho Nhân dân. Tiêu
biểu như: Mô hình tự quản an ninh nông
thôn, phố mới thôn Yên Lão (Khối Dân
vận xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ); Mô
hình vận động Nhân dân tham gia phòng
chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng
khu dân cư bình yên (Tổ Dân vận Bắc
Hải, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ); Mô
hình đội tự quản nông dân bảo vệ hành
lang an toàn giao thông (Thị trấn Trần
Cao, huyện Phù Cừ)...
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Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống
chính trị: Có 71 mô hình mô hình, điển
hình như các mô hình “Dân vận khéo” gắn
với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; vận
động Nhân dân tham gia ý kiến đối với các
chính sách, pháp luật liên quan mật thiết
đến cuộc sống người dân; đổi mới nội dung,
hình thức tiếp xúc cử tri (tại nơi cư trú, nơi
làm việc, theo chuyên đề, lĩnh vực, theo đối
tượng và cá nhân hoặc nhóm cử tri...), tăng
cường sự đồng thuận, mở rộng dân chủ,
phát huy tốt hơn trách nhiệm của cử tri
trong việc tham gia góp ý xây dựng chính
sách, pháp luật, phản ánh kiến nghị của cử
tri. Cơ quan hành chính nhà nước xây dựng
mô hình “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh
cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ
tục hành chính; xây dựng đạo đức công vụ,
tăng cường tiếp dân, đối thoại, giải quyết
những vấn đề bức xúc, phức tạp trong
Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi
mới, hướng về cơ sở, chăm lo lợi ích hợp
pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ
của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tổ
chức tốt các mô hình tự quản trong cộng
đồng dân cư; thực hiện tốt hương ước, quy
ước gắn với các phong trào thi đua, các
cuộc vận động. Tiêu biểu như: Mô hình
tiếp nhận, xử lý và trả kết quả một cửa có
hiệu quả, đảm bảo thủ tục hành chính của
tổ chức, công dân được giải quyết kịp thời,
không quá hạn, qua đó góp phần xây dựng
cơ quan vững mạnh (Sở Nội vụ); Mô hình
nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức
công vụ của cán bộ, công chức phục vụ tốt
nhất cho người dân và doanh nghiệp đến
giao dịch (Sở Giao thông vận tải); Mô hình

BẢN TIN CÔNG TÁC DÂN VẬN

KINH NGHIỆM VÀ THỰC TIỄN

hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động (Sở
Tư Pháp); Mô hình công chức bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa,
cơ chế một cửa liên thông hướng tới sự hài
lòng của tổ chức, công dân trong việc giải
quyết các thủ tục hành chính (Văn phòng
Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân
thành phố Hưng Yên); Mô hình xây dựng
hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
(xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu);…
Từ những kết quả trên có thể khẳng
định, phong trào thi đua “Dân vận khéo”
đã thật sự tạo sức lan tỏa sâu rộng trên các
lĩnh vực của đời sống xã hội; các mô hình,
điển hình “Dân vận khéo” được nhân rộng
qua các năm. Các cấp ủy Đảng, chính
quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức
chính trị - xã hội, các hội quần chúng từ
tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ
đạo, triển khai thực hiện; kịp thời biểu
dương, khen thưởng những mô hình, điển
hình “Dân vận khéo”. Thời gian tới, để
phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục
lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực cho
Nhân dân, đòi hỏi cả hệ thống chính trị của
tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số
nhiệm vụ, giải pháp như: Thứ nhất, tiếp tục
tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên
và Nhân dân về các quan điểm, chủ trương
của Đảng về công tác dân vận trong giai
đoạn hiện nay. Thứ hai, Cấp uỷ, chính
quyền các cấp tích cực phối hợp, chỉ đạo,
triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào
thi đua “Dân vận khéo”, đảm bảo thiết
thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu, nhiệm
vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan,
đơn vị, nguyện vọng chính đáng của nhân
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dân. Chỉ đạo các ngành, cơ quan đơn vị,
địa phương đăng ký xây dựng các mô hình
điển hình “Dân vận khéo” phù hợp với
chức năng, nhiệm vụ; thực hiện tốt quy chế
dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành
chính; đổi mới lề lối làm việc, nâng cao
năng lực, trách nhiệm và thái độ phục vụ
Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức. Thứ ba, các ban, sở, ngành, Mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã
hội, các hội quần chúng tiếp tục củng cổ,
phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc;
đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua
“Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi
đua yêu nước, các cuộc vận động do địa
phương, đơn vị phát động. Tăng cường
công tác nắm tình hình Nhân dân; công tác
giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền; quan tâm
công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu
nại, tố cáo của công dân. Thứ tư, BCĐ
phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp
tích cực tham mưu giúp cấp ủy triển nội
dung, giải pháp để nâng cao chất lượng,
hiệu quả hoạt động của BCĐ. Tiếp tục rà
soát, kiện toàn bổ sung thành viên BCĐ;
duy trì thực hiện tốt quy chế hoạt động; tổ
chức các lớp tập huấn, kỹ năng, phương
pháp tuyên truyền, vận động; hội nghị, tọa
đàm theo chuyên đề để triển khai các văn
bản chỉ đạo về thực hiện phong trào thi đua
“Dân vận khéo” cho đơn vị, địa phương và
cán bộ làm công tác dân vận. Hằng năm,
tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá
và biểu dương, khen thưởng những mô
hình, điển hình “Dân vận khéo” thực hiện
có hiệu quả theo các tiêu chí và chỉ tiêu đã
xây dựng để nhân ra diện rộng./.
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HỘI NÔNG DÂN TỈNH HƯNG YÊN PHÁT HUY HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG ỦY THÁC VỐN VAY ƯU ĐÃI
Trần Thị Tuyết Hương
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

T

rong những năm qua, mục
tiêu giảm nghèo bền vững
cho nông dân nói chung, hội
viên nông dân nói riêng đã được các cấp
Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên quan tâm
triển khai thực hiện nhằm hỗ trợ nông dân
đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế,
trong đó không thể không nhắc đến việc
tạo nguồn vốn vay hỗ trợ nông dân phát
triển kinh tế gia đình thông qua các nguồn
vốn vay ưu đãi đã giúp nông dân thoát
nghèo, ổn định cuộc sống và vươn lên làm
giàu chính đáng.
Phát huy vai trò cầu nối nhận ủy thác
vốn vay ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng
Chính sách xã hội tỉnh, Hội Nông dân tỉnh
đã làm tốt công tác quản lý, giải ngân vốn
vay cho các đối tượng hộ nghèo và các
đối tượng chính sách khác. Xác định đây
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm,
thiết thực của các cấp Hội Nông dân trong
tỉnh, những năm qua cùng với việc vận
động hội viên nông dân phát huy tinh thần
tự chủ, năng động, sáng tạo, các cấp Hội
trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác quản
lý nguồn vốn được ủy thác từ Chi nhánh
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, tạo
điều kiện cho nhiều hội viên có vốn phát
triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền
vững. Thực hiện Nghị định của Chính phủ
về ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối
tượng chính sách khác thông qua các tổ
chức chính trị - xã hội, các văn bản liên
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tịch của Trung ương Hội Nông dân Việt
Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội
Việt Nam, Ban Thường vụ Hội Nông dân
tỉnh đã tích cực phối hợp với Chi nhánh
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh ký Văn
bản liên tịch triển khai hoạt động ủy thác
cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính
sách khác, góp phần tích cực thực hiện
mục tiêu xóa đói giảm nghèo, phát triển
kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn
định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội của tỉnh.
Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã
thực hiện có hiệu quả Văn bản liên tịch,
Văn bản thỏa thuận và Hợp đồng ủy thác đã
ký với Ngân hàng Chính sách xã hội và các
Văn bản hướng dẫn của Hội cấp trên, đặc
biệt là việc triển khai thực hiện nhận ủy thác
cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối
tượng chính sách khác; tăng cường củng cố
xây dựng nâng cao chất lượng của các tổ
tiết kiệm và vay vốn; tích cực thực hiện việc
kiểm tra, kịp thời xử lý những tồn tại hạn
chế, nhất là khi có các hộ nợ quá hạn. Hội
Nông dân tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã
hội tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội phối hợp
chặt chẽ với hệ thống ngân hàng tổ chức
triển khai thực hiện tốt việc giải ngân, quản
lý, sử dụng vốn nên tốc độ tăng trưởng dư
nợ ủy thác cho vay liên tục tăng qua các
năm. Tính đến ngày 30/6/2020, các cấp Hội
Nông dân trong tỉnh đang quản lý 956 Tổ
tiết kiệm và vay vốn, với 25.477 thành viên;
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dư nợ của các chương trình tín dụng đạt
945.810 triệu đồng, tăng 52.783 triệu đồng
so với thời điểm ngày 31/12/2019, theo các
chương trình cho vay như: hộ nghèo, học
sinh, sinh viên, nước sạch vệ sinh môi
trường, xuất khẩu lao động, giải quyết việc
làm, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, nhà ở
xã hội, nhà ở (theo Quyết định số
167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của
Thủ tướng Chính phủ), nhà ở (theo Quyết
định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015
của Thủ tướng Chính phủ).
Để nâng cao hiệu quả trong việc sử
dụng nguồn vốn, các cấp Hội đã chủ động
lồng ghép hoạt động vay vốn với đẩy
mạnh chuyển giao tiến bộ, vận động nông
dân mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật
vào sản xuất và xây dựng các mô hình
phát triển kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả
nguồn vốn vay. Đồng thời, thay đổi
phương thức hoạt động chuyển mạnh
sang hoạt động tư vấn, hỗ trợ, vận động
nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật
nuôi theo hướng chuyên canh, gắn sản
xuất với thị trường; thực hiện cung ứng
giống, phân bón, máy nông nghiệp và các
điều kiện cần thiết để phục vụ nông dân
sản xuất hiệu quả. Chủ động phối hợp với
các ngành, cơ quan chuyên môn, các nhà
khoa học, đặc biệt là đội ngũ cán bộ
khuyến nông tập huấn khoa học kỹ thuật,
triển khai xây dựng các mô hình liên kết
sản xuất chuỗi, mô hình kinh tế hợp tác,
hợp tác xã, hỗ trợ nông dân về giống, vốn
vay, tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ
thuật, dạy nghề cho nông dân. Tuyên
truyền, tư vấn, hướng dẫn hội viên nông
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dân về các thủ tục thành lập các chi, tổ hội
nghề nghiệp, các tổ hợp tác, hợp tác xã.
Hằng năm, các cấp Hội đã trực tiếp và
phối hợp tổ chức được trên 700 lớp
chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên
60.000 lượt hội viên nông dân tham dự;
hướng dẫn kỹ thuật cho trên 15.000 lượt
người tham gia; mở trên 60 cuộc hội thảo
đầu bờ cho trên 3.000 lượt người tham gia;
30 lớp dạy nghề cho 1.000 lượt lao động
nông thôn; phối hợp với các công ty cung
ứng phân bón để cung ứng cho nông dân
phát triển sản xuất theo hình thức trả chậm,
với số lượng 1.200 tấn/năm, trị giá gần 10
tỷ đồng; xây dựng được 67 chi hội, tổ hội
nông dân nghề nghiệp, tư vấn; hướng dẫn
thành lập được 36 tổ hợp tác và 53 hợp tác
xã trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ.
Bên cạnh đó, thông qua hoạt động
ủy thác giúp các cấp Hội có điều kiện thực
hiện tốt hơn việc lồng ghép chương trình
tín dụng chính sách với phong trào “Nông
dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết
giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền
vững”, góp phần thay đổi bộ mặt nông
thôn, thúc đẩy kinh tế địa phương phát
triển. Hằng năm, đã có trên 70.000 hội
viên nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất
kinh doanh giỏi các cấp. Các cấp Hội đã
giúp đỡ trên 2.000 hộ nông dân thoát
nghèo, qua đó xuất hiện nhiều mô hình
hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình trồng
cây ăn quả xã Thọ Vinh, huyện Kim
Động; Mô hình chăn nuôi bò thịt xã Song
Mai, huyện Kim Động; Mô hình chăn
nuôi vịt xã Nguyễn Trãi và xã Xuân Trúc,
huyện Ân Thi; Mô hình chăn nuôi gà xã

BẢN TIN CÔNG TÁC DÂN VẬN

KINH NGHIỆM VÀ THỰC TIỄN

Đông Tảo, huyện Khoái Châu; Mô hình
trồng cây ăn quả xã Thuần Hưng, huyện
Khoái Châu…
Từ những kết quả trên có thể khẳng
định, thông qua việc thực hiện ủy thác với
Ngân hàng Chính sách xã hội là điều kiện
để Hội tập hợp, đoàn kết nông dân, hoạt
động của Hội thực chất và hiệu quả hơn.
Việc thực hiện dịch vụ ủy thác, với phí hoa
hồng được hưởng của các Tổ tiết kiệm và
vay vốn, Hội Nông dân các cấp, đặc biệt ở
cơ sở đã có thêm nguồn lực đáng kể để các
cấp Hội có thêm kinh phí hoạt động, có
điều kiện để thực hiện tốt hơn việc lồng
ghép các chương trình công tác của Hội,
trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao khoa học
kỹ thuật, dạy nghề cho nông dân, nâng cao
hiệu quả sử dụng vốn vay, hội viên thêm
gắn bó, tin tưởng ngày càng đến với Hội
nhiều hơn. Đồng thời, trình độ của cán bộ
Hội các cấp được nâng lên rõ rệt về năng
lực quản lý nhà nước, quản lý tài chính, tín
dụng; phát huy được vai trò, nhiệm vụ của
Hội là trung tâm nòng cốt trong phong trào
nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn
mới, xây dựng giai cấp nông dân xứng đáng
là chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây
dựng nông thôn mới.
Thời gian tới, để hoạt động ủy thác
vốn vay tiếp tục đạt hiệu quả, Hội Nông dân
tỉnh đề xác định thực hiện một số nhiệm vụ
và giải pháp quan trọng như: Tiếp tục công
tác tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, hội
viên nắm được mục đích, ý nghĩa của việc
cho vay tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo
và các đối tượng chính sách khác, trách
nhiệm của người sử dụng vốn vay. Tiếp tục
chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tốt công tác
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lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ủy thác,
đảm bảo thực hiện đầy đủ những nội dung
liên tịch và thỏa thuận đã ký với Chi nhánh
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Nâng
cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết
kiệm và vay vốn, chú trọng khâu lựa chọn
người có uy tín kinh nghiệm làm tổ trưởng
vay vốn, xét duyệt đối tượng cho vay bảo
đảm khách quan dân chủ, giám sát; việc
kiểm tra sử dụng vốn vay của các hộ, đôn
đốc các hộ vay trả nợ gốc và phí khi đến
hạn. Tiếp tục chỉ đạo Hội Nông dân các cấp
trong tỉnh phối hợp với Chi nhánh Ngân
hàng Chính sách xã hội tỉnh thường xuyên
tổ chức tập huấn về quản lý tín dụng, ghi
chép sổ sách cho cán bộ hội và tổ trưởng
các Tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm nâng cao
năng lực trong việc quản lý nguồn vốn vay.
Các cấp Hội phối hợp tổ chức chuyển giao
khoa học kỹ thuật và xây dựng nhiều mô
hình, dự án về chuyển đổi cơ cấu cây trồng,
vật nuôi. Tăng cường công tác kiểm tra của
Hội cấp trên với Hội cấp dưới về tổ chức
thực hiện ủy thác đảm bảo Hội Nông dân
cấp tỉnh kiểm tra 100% huyện, thành Hội ít
nhất 02 lần/năm, Hội Nông dân cấp huyện
kiểm tra 100% Hội Nông dân cấp xã và các
Tổ tiết kiệm và vay vốn theo quy định.
Tăng cường phối hợp với các ngành chức
năng tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ
khoa học kỹ thuật, dạy nghề, hướng dẫn
cách làm ăn có hiệu quả. Triển khai lồng
ghép hoạt động với Chi nhánh Ngân hàng
Chính sách xã hội với các chương trình dự
án của Hội và mục tiêu phát triển kinh tế xã
hội của tỉnh và từng địa phương. Chỉ đạo
xây dựng các mô hình hỗ trợ cho nông dân
nghèo và các đối tượng chính sách khác có
sự hướng dẫn, tư vấn của Hội./.
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SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN LÀM TỐT CÔNG TÁC THAM MƯU
PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
Nguyễn Thị Anh
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế

Đ

ại dịch Covid-19 do vi
rút SARS-CoV-2 gây ra,
bắt đầu xuất hiện từ tháng
12 năm 2019, với tâm dịch đầu tiên được
ghi nhận tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ
Bắc, Trung Quốc), tính đến ngày
11/9/2020, dịch đã lan ra trên 200 quốc
gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đã ghi
nhận trên 28,3 triệu ca mắc, trên 913
nghìn người tử vong. Tại Việt Nam, ngày
23/01/2020, đã ghi nhận ca mắc đầu tiên,
tính đến ngày 11/9/2020 đã ghi nhận
1.059 ca nhiễm, đã điều trị khỏi 893 ca, tử
vong 35 ca, dịch lây lan ra 40/63 tỉnh,
thành phố. Tỉnh Hưng Yên đến nay chưa
ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19,
nhưng tỉnh vẫn luôn trong tình huống sẵn
sàng đối phó nếu có dịch bệnh xảy ra, đảm
bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe của
Nhân dân. Với vai trò là cơ quan tham
mưu về lĩnh vực y tế, thời gian qua, Sở Y
tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (BCĐ
tỉnh) đã triển khai tốt công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Hưng Yên.
Thực hiện sự chỉ đạo của Trung
ương, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia
phòng, chống dịch Covid-19 (BCĐ quốc
gia), Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan,
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với phương châm “chống dịch như chống
giặc” và “kỷ cương, quyết liệt, trách
nhiệm, bình tĩnh, hiệu quả”, đảm bảo thực
hiện tốt 4 tại chỗ (Dự phòng, cách ly, điều
trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị,
thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu
cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại
chỗ), ngay từ ngày 17/01/2020, Sở Y tế đã
tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
các văn bản chỉ đạo công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Với tinh thần cao nhất trong phòng chống
dịch, Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng
Yên đã chỉ đạo chuẩn bị tốt các cơ sở cách
ly y tế, phương án cách ly trên diện rộng,
các biện pháp phát hiện sớm trường hợp
nghi ngờ, người tiếp xúc gần với người về
từ vùng dịch và người mắc bệnh Covid19 để tổ chức cách ly, khoanh vùng và xử
lý kịp thời. Toàn tỉnh đã cách ly 18.086
trường hợp, trong đó cách ly tại cơ sở y tế
là 578 người, cách ly tập trung tại cơ sở
của tỉnh 1.650 người Việt Nam nhập
cảnh, cách ly tập trung tại khách sạn 699
người nước ngoài nhập cảnh, cách ly tại
cơ sở cách ly tập trung tuyến huyện 509
người tiếp xúc gần, cách ly tại nhà/nơi lưu
trú 14.650 người.
Sở đã tham mưu thiết lập mạng lưới
phòng chống dịch các cấp trên toàn tỉnh
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như: BCĐ tỉnh, các Tiểu ban giúp việc
BCĐ tỉnh, Tổ giúp việc BCĐ tỉnh, Tổ
giúp việc Trưởng BCĐ tỉnh; các sở, ban,
ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp
xã đã thành lập BCĐ phòng, chống dịch;
mỗi xã, phường, thị trấn thành lập Tổ
Kiểm soát, phòng chống dịch cấp xã; mỗi
thôn, tổ dân phố, chung cư, cơ quan,
doanh nghiệp, chợ, trung tâm thương mại
thành lập Tổ phòng, chống dịch; bố trí 16
cơ sở y tế thực hiện nhiệm vụ thu dung,
cách ly y tế, điều trị người bệnh, người
nghi ngờ, các đối tượng liên quan khác;
bố trí cơ sở cách ly tập trung tuyến tỉnh,
10 cơ sở cách ly tập trung tuyến huyện và
06 khách sạn làm nơi cách ly tập trung
cho ngươi nước ngoài nhận cảnh có
phương án mở rộng khi có nhu cầu; xây
dựng phương án thành lập Bệnh viện dã
chiến chống dịch. Xây dựng phương án,
các điều kiện cần thiết để tổ chức thu dung
cách ly y tế và điều trị bệnh nhân nhiễm
dịch tại các bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa
tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Bệnh
viên Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện phổi,
Bệnh viện sản nhi, Bệnh viện Hưng Hà và
các Trung tâm y tế tuyến huyện.
Nhằm đáp ứng nhu cầu xét nghiệm
phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở đã
chỉ đạo xây dựng 02 phòng xét nghiệm
dịch bệnh tại Trung tâm Kiểm soát bệnh
tật và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hưng
Yên; đảm bảo các điều kiện cần thiết về
trang thiết bị y tế, dụng cụ bảo hộ, hậu
cần… đối với đội ngũ cán bộ, chiến sĩ,
nhân viên y tế trực tiếp làm nhiệm vụ
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phòng, chống dịch. Đến ngày 31/8/2020,
phòng xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm
soát phòng chống dịch của tỉnh đã được
chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm
khẳng định vi rút SARS-CoV-2. Từng
bước mở rộng khả năng xét nghiệm, phấn
đấu đạt 1.000 mẫu/ngày và trên 1.000
mẫu/ngày. Đến nay, toàn tỉnh đã lấy 7.690
mẫu, xét nghiệm 7.689 mẫu, còn 01 mẫu
mới lấy chưa có kết quả.
Bên cạnh đó, Sở đã tổ chức tập
huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ
kịp thời đến toàn bộ hệ thống, không chỉ
tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế còn tập
huấn cho lực lượng ngoài ngành y tế
tham gia phòng, chống dịch tại các địa
phương (trưởng thôn, công an,...). Đến
nay, ngành y tế đã tổ chức được 132 lớp
tập huấn về phòng, chống dịch Covid-19,
với 9.976 lượt người tham dự, là cán bộ
y tế và 1.190 lượt cán bộ liên quan khác.
Sở đã triển khai sớm, đồng bộ hoạt động
tuyên truyền phòng, chống dịch, thực hiện
đa dạng hình thức truyền thông, đồng bộ
trên địa bàn toàn tỉnh; vận động các cấp,
ngành, hội, đoàn thể tham gia tuyên
truyền. Kết quả, đã cấp phát và tuyên
truyền được: 27.381 tin, bài; 47.238 lần
tuyên truyền trên loa phát thanh xã,
huyện; cấp phát được 547.403 tờ rơi; lắp
đặt được 25.720 pano, áp phích, băng rôn,
khẩu hiệu; tổ chức được 7.955 buổi truyền
thông. Cung cấp “Sổ tay hướng dẫn tổ
chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch
Covid-19” cho các đơn vị. Đồng thời, Sở
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chỉ đạo các cơ sở y tế tuyên truyền vận
động người dân tăng cường các biện pháp
cách ly, biện pháp nâng cao thể lực, sức
đề kháng; thực hiện nghiêm việc vệ sinh,
khử trùng tiêu độc tại các địa điểm có
nguy cơ lây nhiễm, đặc biệt tại hộ gia đình
của ca bệnh nghi ngờ, người tiếp xúc, nơi
cách ly các đối tượng, tại trường học,
doanh nghiệp và những địa điểm có nguy
cơ khác; đeo khẩu trang, rửa tay thường
xuyên bằng xà phòng, nước khử khuẩn,
vệ sinh cá nhân, nhà ở thoáng mát, ăn
uống, khoảng cách tiếp xúc.
Để tăng cường hơn nữa trong công
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở
Y tế đã tham mưu tổ chức được 12 cuộc
kiểm tra tại Ủy ban nhân dân và BCĐ các
địa phương và các cơ sở y tế về công tác
triển khai phòng, chống dịch. Lãnh đạo Sở
đã chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác
giám sát, thu dung, cách ly, điều trị, xét
nghiệm. Chủ động thực hiện giám sát qua
nhiều kênh thông tin như: qua thông tin
phản ánh từ vào điện thoại đường dây
nóng của Sở Y tế và các đơn vị trong
ngành; giám sát các đối tượng nhập cảnh
về địa phương; giám sát thông qua theo
dõi chặt chẽ việc di biến động dân số tại
địa phương; giám sát thông qua hệ thống
khai báo y tế.
Thời gian tới, trước diễn biến phức
tạp của dịch bênh Covid-19 trên thế giới
nói chung, Việt Nam nói riêng, Sở Y tế
tỉnh Hưng Yên tiếp tục làm tốt nhiệm vụ
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tham mưu BCĐ tỉnh trong công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh như:
Phối hợp với các sở, ngành liên quan
thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình
dịch bệnh, phát hiện ngay, kịp thời những
người có nguy cơ nhiễm bệnh, tham mưu
với Ủy ban nhân dân tỉnh, BCĐ tỉnh xác
định phạm vi khu vực nguy cơ cao trên
địa bàn, để áp dụng nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch. Đẩy mạnh, nâng cao
chất lượng xét nghiệm, chất lượng khám,
chữa bệnh theo chỉ đạo của BCĐ quốc
gia, Bộ Y tế; tổ chức phân luồng, phân
tuyến điều trị ngay từ khâu tiếp đón bệnh
nhân, phòng ngừa lây nhiễm tại các cơ sở
y tế, bảo đảm an toàn đối với cán bộ y tế,
người tham gia phòng, chống dịch, người
cao tuổi. Hướng dẫn công tác phòng,
chống dịch cho các sự kiện phục vụ mục
đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần
thiết phải tổ chức; hướng dẫn phòng,
chống dịch tại nhà ăn, bếp ăn tập thể, cơ
sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống,
dịch vụ vận tải theo hướng dẫn của BCĐ
quốc gia, Bộ Y tế, bộ, ngành Trung ương
và phù hợp với điều kiện thực tế tại tỉnh,
bảo đảm tuyệt đối vệ sinh, an toàn thực
phẩm. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành
liên quan thường xuyên, đột xuất tổ chức
kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh
doanh, nhất là các cơ sở sản xuất nông
nghiệp bảo đảm an toàn thực phẩm,
không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên
địa bàn./.
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CHI BỘ THÔN CÔNG LUẬN 1 LÀM TỐT CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG
XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG, THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Đỗ Thị Thanh Huyền
Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Văn Giang
hi bộ thôn Công Luận 1, thị

buổi họp từ chi ủy đến sinh hoạt chi bộ

trấn Văn giang có 92 đảng

nhằm quán triệt tới toàn thể cán bộ đảng

viên tham gia sinh hoạt.

viên trong Chi bộ. Trong đó nhiệm vụ phát

Trong những năm qua, chi bộ thôn Công

triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu dân cư

Luận 1 đã tập trung xây dựng chi bộ trong

được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Thực hiện

sạch, vững mạnh, lãnh đạo, vận động Nhân

Nghị quyết chuyên đề của Chi bộ về xây

dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa -

dựng cơ sở hạ tầng phục vụ chương trình

xã hội, an ninh quốc phòng, đặc biệt Chi

xây dựng nông thôn mới, cán bộ, đảng

bộ đã làm tốt công tác dân vận trong xây

viên đã tích cực tuyên truyền, vận động

dựng cơ sở hạ tầng nhất là hệ thống giao

mọi người, mọi nhà góp công, góp sức,

thông nông thôn hoàn chỉnh, góp phần xây

hiến đất, góp tiền làm đường giao thông

dựng nông thôn mới.

nội thôn, nội đồng.

C

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ

Khi được hỏi về vai trò của Chi bộ

Chí Minh “Dân vận là vận động tất cả lực

nói chung, của từng đảng viên trong Chi

lượng của mỗi một người dân, không để

bộ nói riêng, đồng chí Đỗ Thanh Sơn, Bí

sót một người dân nào, góp thành lực
lượng toàn dân, để thực hành những việc
nên làm, những công việc mà Chính phủ
và đoàn thể đã giao cho”, Chi bộ xác định

thư chi bộ, Trưởng thôn Công Luận 1 chia
sẻ: “Để làm tốt công tác dân vận, Chi bộ
phân công mỗi đảng viên phụ trách một

muốn làm tốt công tác dân vận trước hết

khu dân cư, nắm chắc tình hình tư tưởng,

phải xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững

nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời

mạnh, từ đó phát huy vai trò của người dân

giải quyết những vướng mắc phát sinh.

trong các phong trào. Để triển khai và thực

Đồng thời, các đồng chí đảng viên phải

hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của

giải thích để Nhân dân hiểu rõ mục đích

cấp trên, Chi bộ thường xuyên tổ chức các

của chương trình xây dựng nông thôn
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mới, việc xây dựng kết cấu hạ tầng, giao

271 triệu đồng (trong đó, có trên 61 triệu

thông, các công trình phúc lợi công cộng

đồng do Nhân dân đóng góp), đổ bê tông

là làm cho bộ mặt của nông thôn đổi mới,

2 dốc chùa có chiều dài 78m, Nhân dân

phát triển, Nhân dân phải là chủ thể, đóng

đóng góp 146 triệu đồng… Không chỉ

góp ý kiến công khai. Qua đó, tạo sự đồng

dừng lại ở việc làm tốt công tác vận động

thuận, đoàn kết trong Nhân dân”.

Nhân dân đóng góp ngày công, kinh phí

Bằng tinh thần tâm huyết, trách

làm đường mà Chi bộ thôn Công Luận 1

nhiệm, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã

còn tích cực xây dựng các công trình phúc

tích cực vận động Nhân dân chấp hành tốt

lợi, tu sửa đình, chùa; vận động Nhân dân

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp

đẩy mạnh lao động sản xuất, xây dựng đời

luật của Nhà nước, chung sức đồng lòng

sống văn hóa. Đến nay, thôn có thu nhập

xây dựng nông thôn mới, xây dựng cuộc

bình quân đầu người đạt cao, trên 58 triệu

sống no ấm, xây dựng đời sống văn hóa ở

đồng/người/năm. Cùng với đó, người dân

khu dân cư. Đặc biệt, nhờ có sự dân chủ

trong thôn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây

bàn bạc, tham gia đóng góp ý kiến của

trồng, nâng cao thu nhập trên một đơn vị

đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng

canh tác; chú trọng nâng cao đời sống văn

Nhân dân, khi Chi bộ phát động phong

hóa tinh thần ở thôn quê.

trào làm đường giao thông thôn xóm đã

Để hoàn thành thắng lợi các mục

được cán bộ, Nhân dân đồng tình hưởng

tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, mỗi cán

ứng, tích cực tham gia. Mặc dù đây là tiêu

bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân

chí đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn, song

phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm,

khi lòng dân đã thuận thì “việc gì khó có

đoàn kết, thống nhất cao thành một tập thể

dân lo” và đã trở thành phong trào có sức

vững mạnh nhằm thực hiện tốt mọi chỉ

lan tỏa rộng khắp thôn. Kết quả, năm

tiêu, kế hoạch đã được đề ra; phấn đấu xây

2017, thôn đã đổ đường bê tông khu vực

dựng làng quê ngày càng khởi sắc, đời

nghĩa trang dài 205m, với tổng kinh phí

sống vật chất, tinh thần của người dân

trên 21 triệu đồng; năm 2019, thôn đã xây

ngày càng được nâng cao./.

dựng khu vực nghĩa trang, với tổng số tiền
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ÂN THI THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHÀ Ở
ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ HỘ NGHÈO
Bùi Văn Hiệp
Phó trưởng phòng Đoàn thể và các Hội,
Ban Dân vận Tỉnh ủy
uyện Ân Thi nằm ở phía

cách mạng, hộ nghèo có khó khăn về nhà

đông bắc tỉnh Hưng Yên, với

ở; tiến hành rà soát các hộ gia đình người

diện tích tự nhiên 12.998,19

có công với cách mạng, hộ nghèo đủ điều

ha, dân số 134.403 người; có 128 thôn, ấp,

kiện hỗ trợ làm nhà ở. Việc rà soát, thẩm

khu phố thuộc địa bàn 20 xã, 01 thị trấn.

định được triển khai, thực hiện chặt chẽ,

Đảng bộ huyện có 48 chi, đảng bộ trực

minh bạch, dân chủ và đúng đối tượng. Kết

thuộc (gồm 21 đảng bộ xã, thị trấn; 6 đảng

quả, trong đợt 1 (năm 2019 - 2020), 168 hộ

bộ và 21 chi bộ khối cơ quan), trên 7.700

người có công với cách mạng, hộ nghèo

đảng viên. Thực hiện chính sách hỗ trợ

của huyện Ân Thi được phê duyệt hỗ trợ

H

kinh phí xây dựng nhà ở đối với người có
công và hộ nghèo trên địa bàn, những năm
qua huyện Ân Thi đã tập trung nhiều
nguồn lực để xây dựng, sửa chữa, tạo điều
kiện cho nhiều hộ gia đình người có công
với cách mạng và hộ nghèo có nhà ở an
toàn, ổn định để yên tâm lao động sản
xuất vươn lên thoát nghèo.

xây dựng nhà ở (53 hộ người có công với
cách mạng, 115 hộ nghèo), với tổng số tiền
hỗ trợ là 13,44 tỷ đồng (trong đó ngân sách
huyện hỗ trợ 3,36 tỷ đồng, ngân sách tỉnh
hỗ trợ 5,04 tỷ đồng và nguồn vận động Hội
tán trợ Chữ Thập đỏ Tình người 5,04 tỷ
đồng). Đợt 2 (năm 2019 - 2020), tổng số hộ
người có công với cách mạng và hộ nghèo
được phê duyệt hỗ trợ xây dựng nhà ở trên

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân

địa bàn huyện Ân Thi là 223 hộ (trong đó,

dân tỉnh Hưng Yên, huyện Ân Thi đã thành

có 74 hộ người có công với cách mạng và

lập Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ về nhà ở

149 hộ nghèo); mỗi hộ được hỗ trợ xây

cho hộ nghèo và người có công với cách

dựng 80 triệu đồng/nhà (Trong đó, có 65 hộ

mạng tỉnh Hưng Yên. Thực hiện Quyết

nghèo được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt

định của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện Ân

Nam tỉnh và Ngân hàng Đại chúng Việt

Thi đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ

Nam hỗ trợ; 158 hộ được huyện hỗ trợ), với

trợ xây dựng nhà ở cho người có công với

tổng kinh phí 17,84 tỷ đồng. Đến hết tháng
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8/2020, Chương trình hỗ trợ về nhà ở cho
hộ nghèo và người có công với cách mạng

thể hiê ̣n tinh thầ n “tương thân tương ái”,
“lá lành đùm lá rách” của dân tô ̣c Viê ̣t

trên địa bàn huyện Ân Thi đã hoàn thành

Nam. Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người

mục tiêu đề ra với tổng kinh phí thực hiện

có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa

chương trình (cả 2 đợt) là 31,28 tỷ đồng.

bàn huyện Ân Thi mang lại hiệu quả thiết

Với những kết quả trên có thể khẳng
định, trong những năm qua, huyện Ân Thi
đã thực hiện tốt chính sách hỗ trợ nhà ở đối
với người có công với cách mạng và hộ
nghèo. Qua đó, thể hiê ̣n sự quan tâm của
Đảng, Nhà nước và của toàn xã hô ̣i đố i với

thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc
sống, giúp người dân yên tâm lao đô ̣ng sản
xuấ t, phát triể n kinh tế để từng bước vươn
lên thoát nghèo, góp phầ n đảm bảo an sinh
xã hô ̣i, nâng cao chất lượng tiêu chí về nhà
ở trong xây dựng huyện nông thôn mới./.

người có công với cách mạng và hô ̣ nghèo;

Nhân kỷ niệm 90 năm… (Tiếp theo trang 8)
… Nghị quyết Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XII (2016) đã nhấn mạnh nội
dung phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân
tộc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa,
bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân và
công tác dân vận trong xây dựng đảng,yêu
cầu tăng cường quan hệ mật thiết giữa
Đảng với Nhân dân, củng cố vững chắc
niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, vận
động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước, phát huy sức mạnh to lớn của Nhân
dân, tạo thành phong trào cách mạng rộng
lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ
sở đó, đổi mới phương thức lãnh đạo của
Đảng đối với công tác dân vận trong điều
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kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; xây dựng
đội ngũ cán bộ thật sự tin dân, trọng dân,
hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách
nhiệm với dân; giải quyết bức xúc, kiến
nghị chính đáng của Nhân dân; kịp thời
thể chế đường lối, chủ trương của Đảng
phù hợp với lợi ích, nguyện vọng chính
đáng của Nhân dân, nhất là cơ
chế: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý,
Nhân dân làm chủ” và phương
châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân
kiểm tra”; tăng cường công tác dân vận
của các cơ quan nhà nước, công tác dân
vận của hệ thống chính trị./.
Nguồn: Tư liệu
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GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

ĐỒNG CHÍ VŨ DUY HÂN - TRƯỞNG KHỐI DÂN VẬN TÂM HUYẾT
Thu Hằng
Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên
ề xã Hồng Nam, thành phố
Hưng Yên hỏi thăm đồng
chí Vũ Duy Hân - Bí thư
Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
(UBND) xã Hồng Nam thì ai ai cũng dành
nhiều lời khen ngợi bởi sự tận tụy, hết
lòng vì công việc. Sinh ra và lớn lên tại xã
Hồng Nam, bản thân đồng chí đã trải qua
nhiều chức vụ công tác như: Bí thư Đoàn
Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã
(năm 1996), Phó Chủ tịch Hội đồng nhân
dân xã (năm 2005), Phó Bí thư Thường
trực, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy
xã (năm 2010), Phó Bí thư, Chủ tịch
UBND xã (năm 2011 đến tháng 3/2019),
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
(4/2019 đến nay). Dù ở vị trí công tác nào,
đồng chí luôn có trách nhiệm với công việc,
nói đi đôi với làm, phấn đấu hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, với cương vị
là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng
Khối Dân vận xã, đồng chí đã cùng với tập
thể Ban Thường vụ Đảng ủy thường
xuyên đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo,
điều hành Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận
Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể nhân
dân xã xây dựng nội dung kế hoạch, tổ
chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ
của từng đơn vị; tổ chức phổ biến quán
triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về
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công tác dân vận tới cán bộ, đảng viên,
đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong xã.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ
Chí Minh: “Dân vận kém thì việc gì cũng
kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành
công”, trong quá trình lãnh đạo, đồng chí
cùng với Ban Thường vụ Đảng ủy xã chú
trọng phát huy dân chủ trong Nhân dân,
do vậy trong mọi công việc điều hành đều
công khai minh bạch theo tinh thần Pháp
lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày
20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ quốc
hội về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường,
thị trấn”. Lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã
thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và
công tác dân vận của chính quyền theo
tinh thần Kết luận số 114-KL/TW, ngày
14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng về “Nâng cao hiệu quả công tác dân
vận của cơ quan nhà nước, chính quyền
các cấp”. Đồng thời, đồng chí đã cùng tập
thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã thường
xuyên đổi mới nội dung, phương thức
lãnh đạo theo hướng gần dân, nghe ý kiến
tham gia, góp ý của Nhân dân trong việc
xây dựng các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng các công trình phúc lợi
công cộng, báo cáo thu, chi ngân sách,
lịch tiếp công dân, thực hiện cải cách hành
chính; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, động
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viên thăm hỏi, tặng quà gia đình chính
sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Hằng tháng, đồng chí trực tiếp chủ trì giao
ban Khối dân vận, nắm bắt tình hình các
tầng lớp Nhân dân, kịp thời chỉ đạo giải
quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng
của Nhân dân.
Với những việc làm trên của đồng
chí cũng như của tập thể Ban Thường vụ
Đảng ủy xã đã góp phần vào sự phát triển
kinh tế - xã hội của xã. Kinh tế của xã trong
5 năm (2015 - 2020) tăng trưởng bình quân
đạt 15%/năm; đời sống của vật chất và tinh
thần của người dân được cải thiện rõ rệt,
số hộ khá và giàu tăng nhanh, thu nhập
bình quân đầu người năm sau cao hơn năm
trước; cơ sở hạ tầng, kinh tế kỹ thuật được
đầu tư đồng bộ, phục vụ tốt hơn cho đời
sống người dân. Các chính sách đền ơn
đáp nghĩa, an sinh xã hội được quan tâm
thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, đã giúp
đời sống người dân từng bước được cải
thiện, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã
xuống còn 0,55%, hộ cận nghèo 30 hộ, tỷ
lệ 2,37%; người trong độ tuổi lao động
3.271 người, tạo việc làm mới cho 180 lao
động; tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm đạt
hơn 91%; cả 3/3 thôn đạt danh hiệu văn
hóa. Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu
cho người dân tiếp tục được quan tâm. Vận
động cán bộ và Nhân dân tham gia ủng hộ
các loại quỹ như: Quỹ bệnh dịch Covid-19
với tổng số tiền là 89,256 triệu đồng cùng
nhiều hiện vật có giá trị khác; Quỹ Vì
người nghèo; Quỹ đền ơn đáp nghĩa… với
tổng số tiền 56,662 triệu đồng. Xã được

24

tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn
mới năm 2015 và đang phấn đấu xây dựng
xã nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn
2018 - 2020 (Khu dân cư thôn Nễ Châu,
xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên đã
hoàn thành 4/4 tiêu chí khu dân cư nông
thôn mới kiểu mẫu, với 100% đường giao
thông thôn, xóm được cứng hoá, bê tông
hóa; tỷ lệ nhà ở dân cư đạt tiêu chí của
Bộ Xây dựng đạt 100%…). Các tiêu chí
về điện, đường, trường, trạm được quan
tâm đầu tư, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu
phát triển của xã. Công tác quản lý đất
đai được thực hiện chặt chẽ, đã phát hiện
và lập biên bản đình chỉ 67 trường hợp
xây dựng nhà trái phép trên đất nông
nghiệp, ra quyết định xử phạt hành chính
đối với các trường hợp vi phạm, giải
quyết kịp thời các vụ tranh chấp đất đai
không để khiếu kiện kéo dài, đơn thư
vượt cấp. Công tác an ninh chính trị được
giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm
bảo. Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và
các đoàn thể hằng năm đều được công
nhận vững mạnh.
Sau gần 30 năm công tác, với sự
cống hiến không ngừng của đồng chí Vũ
Duy Hân, cùng với sự đoàn kết thống
nhất cao của tập thể Ban Thường vụ
Đảng ủy xã Hồng Nam đã lãnh đạo, chỉ
đạo đảng bộ, chính quyền và Nhân dân
trong xã hoàn thành thắng lợi các mục
tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững
an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng
quê hương Hồng Nam ngày càng giàu
đẹp, văn minh./.
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TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC
KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ EM
Hoàng Nam
Cộng tác viên Báo Hưng Yên
rẻ em - tương lai của đất
nước, do đó nền giáo dục cần
phải tạo nhiều điều kiện để trẻ
em có thể phát triển một cách toàn diện,
bên cạnh việc học kiến thức, văn hóa, thì
việc học tập kỹ năng sống cho trẻ hiện nay
là rất cần thiết. Đặc biệt, mỗi dịp nghỉ hè,
việc chăm sóc, giáo dục, quản lý quỹ thời
gian của trẻ em lại là mối quan tâm hàng
đầu của mỗi gia đình và toàn xã hội, nhiều
phụ huynh đã chú trọng hơn đến việc rèn
luyện kỹ năng sống, phát huy năng khiếu
cho con trẻ với hy vọng các con sẽ có
những trải nghiệm mới, phát triển toàn
diện và có những ngày hè bổ ích, hứng thú.

T

Kỹ năng sống là tập hợp các hành vi
tích cực và khả năng thích nghi cho phép
mỗi cá nhân đối phó hiệu quả với các nhu
cầu và thách thức của cuộc sống hàng
ngày. Kỹ năng sống được hình thành từ
quá trình giáo dục hoặc trải nghiệm trực
tiếp trong cuộc sống, được dùng để xử lý
các vấn đề và câu hỏi thường gặp trong
đời sống con người. Kỹ năng sống có
chức năng đem lại hạnh phúc và hỗ trợ
các cá nhân trở thành người tích cực và có
ích cho cộng đồng. Giáo dục kỹ năng
sống là một quá trình tác động sư phạm có
mục đích, có kế hoạch nhằm hình thành
năng lực hành động tích cực, có liên quan
tới kiến thức và thái độ, giúp cá nhân có ý
thức về bản thân, giao tiếp, quan hệ xã
hội, thực hiện công việc, ứng phó hiệu quả
với các yêu cầu thách thức của cuộc sống
hằng ngày…
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Một thực tế trong xã hội hiện nay là
có nhiều gia đình quá nặng vào việc quan
tâm cho con em mình được no đủ, không
thiếu thứ gì, luôn chú ý đến việc phòng
tránh tai nạn cho trẻ mà quên đi mất việc
giáo dục cho trẻ một cách nghiêm túc các
kỹ năng để giúp trẻ đối phó với các nguy cơ
trong cuộc sống, có nền tảng cơ sở để tự lập
sau này. Chính vì vậy, trong những năm
gần đây, cả nước nói chung, Hưng Yên nói
riêng đã xảy ra nhiều tai nạn thương tâm đối
với trẻ em như: đuối nước, tai nạn giao
thông, ngộ độc, bỏng nước, điện giật, bị
lạm dụng tình dục, đặc biệt là bạo lực gia
đình, học đường và xã hội… Theo Báo cáo
của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội,
chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2020, trên
địa bàn tỉnh đã xảy ra 114 vụ tai nạn,
thương tích trẻ em, làm tử vong 7 trẻ em.
Để khắc phục những hậu quả
không nhỏ từ việc thiếu kỹ năng sống ở
trẻ em, những năm gần đây, Bộ Giáo dục
& Đào tạo đã đưa nội dung giáo dục kỹ
năng sống cho học sinh vào giảng dạy ở
các trường mầm non, tiểu học, trung học
cơ sở, góp phần giáo dục toàn diện cho
học sinh. Các cơ sở giáo dục đẩy mạnh
công tác truyền thông nâng cao nhận thức,
giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em, góp
phần phòng, chống tai nạn, thương tích ở
trẻ em. Giáo dục cho học sinh hiểu biết về
mô hình "Trường học an toàn, phòng,
chống tai nạn, thương tích", chú trọng mô
hình phòng, chống đuối nước cho trẻ em,
tăng cường công tác giáo dục an toàn giao

BẢN TIN CÔNG TÁC DÂN VẬN

Ý KIẾN NHÂN DÂN

thông, văn hóa khi tham gia giao thông
cho học sinh. Ngoài ra, các trường thường
xuyên chỉ đạo đội ngũ giáo viên chủ
nhiệm, giáo viên Tổng phụ trách Đội đẩy
mạnh công tác truyền thông với nhiều
hình thức như: tọa đàm, ngoại khóa, tuyên
truyền trong giờ chào cờ đầu tuần,... nhằm
tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng
sống cho trẻ em, đặc biệt là phòng, chống
bạo lực, xâm hại trẻ em. Các ngành chức
năng của tỉnh thực hiện các biện pháp hỗ
trợ trẻ em và gia đình các kỹ năng cần
thiết để bảo vệ trẻ em, phòng, tránh xâm
hại trẻ em; tổ chức các hoạt động tuyên
truyền tại cộng đồng nhằm nâng cao nhận
thức, trách nhiệm về bảo vệ trẻ em; các
biện pháp phòng ngừa nguy cơ gây tổn hại
cho trẻ em tới cộng đồng để kịp thời ngăn
chặn hành vi xâm hại trẻ em; hướng dẫn
cộng đồng xây dựng các mô hình bảo vệ
trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em và
phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em;
giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em nhất là
kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em. Tiêu
biểu như Sở Lao động, Thương binh và
Xã hội đã tổ chức 04 lớp tập huấn nâng
cao năng lực và trang bị các kiến thức, kỹ
năng về phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ
em cho cho gần 500 em học sinh của 04
trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa
bàn các huyện Ân Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ
và thành phố Hưng Yên; phối hợp với
ngành Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm
đào tạo kỹ năng sống và trường Tiểu học
và trung học cơ sở Ngô Quyền tổ chức 01
hội nghị truyền thông về phòng chống
xâm hại trẻ em thu hút trên 700 em học
sinh của nhà trường tham gia; phối hợp
với các địa phương tiếp tục thực hiện hiệu
quả mô hình "Ngôi nhà an toàn", kỹ năng
nhận biết, loại bỏ yếu tố nguy cơ gây tai
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nạn, thương tích trẻ em trong gia đình và
nhà trường. Với mục tiêu xã hội hóa giáo
dục nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam
tự lực và kiên cường với đầy đủ sức khỏe,
kiến thức, kỹ năng sống và bản lĩnh đương
đầu với mọi thử thách trong thời đại mới,
giáo dục tinh thần kỷ luật, tính tự lập và
trau dồi kỹ năng sống, Chương trình “Học
kỳ trong quân đội” đã được Ban Thường
vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh tổ chức và đạt hiệu quả cao.
Trong thời gian tới, để việc giáo dục
kỹ năng sống cho trẻ em, nhất là lứa tuổi
học sinh đạt hiệu quả hơn nữa, giúp các
em ngày càng vững vàng trong cuộc sống,
hoàn thiện bản thân và nhân cách hơn, cần
phải tiến hành đồng bộ giải pháp phối hợp
giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Theo
đó, đối với nhà trường, mỗi thầy giáo, cô
giáo phải giáo dục cho học sinh bằng sự
nêu gương. Thầy giáo, cô giáo phải gương
mẫu trong ứng xử, trong giáo dục nhân
cách, phải chấm dứt những hành động bạo
lực học đường, những ứng xử thiếu văn
hóa của thầy giáo, cô giáo đối với học trò.
Bên cạnh nhà trường, gia đình và xã hội
là hai môi trường thiết yếu quan trọng đối
với việc giáo dục kỹ năng sống cho học
sinh. Gia đình là nơi hình thành nhân
cách, ứng xử cho học sinh. Một gia đình
hạnh phúc biết trân trọng các giá trị tinh
thần sẽ giáo dục nên những đứa con
ngoan, những học trò lễ phép. Ngược lại,
gia đình thiếu hạnh phúc, coi nhẹ các giá
trị tinh thần, coi trọng giá trị đồng tiền và
vật chất, thậm trí thường xuyên xảy ra
tình trạng bạo lực sẽ tác động tiêu cực đến
tính cách, cách ứng xử của các em học
sinh. Ngoài gia đình, xã hội phải thực sự
vào cuộc để cùng phối hợp giáo dục cho
các em biết ứng xử giữa con người với
con người, biết tuân thủ đối với pháp luật,
coi trọng các giá trị truyền thống./.
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1. Hội nghị đánh giá công tác dân
vận quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV
năm 2020
Ngày 3/9/2020, Ban Dân vận Tỉnh
ủy tổ chức Hội nghị đánh giá công tác dân
vận quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV
năm 2020. Tại Hội nghị, các đại biểu đã
thảo luận tập trung vào các nội dung như:
công tác nắm tình hình Nhân dân đối với
Đại hội Đảng bộ các cấp; tổng hợp ý kiến
của Nhân dân đóng góp vào các dự thảo
văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XIX và các dự thảo văn kiện Đại hội XIII
của Đảng; công tác tham mưu giúp cấp ủy
lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các
chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung
ương, tỉnh về công tác dân vận; công tác
tuyên truyền, vận động Nhân dân tham
gia phòng, chống dịch Covid-19.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cao
Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng
ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy
yêu cầu thời gian tới, các đơn vị tiếp tục
làm tốt công tác nắm tình hình Nhân dân,
tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện
công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, quy
chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua
“Dân vận khéo”. Đôn đốc, kiểm tra, giám
sát các tổ chức đảng trong việc triển khai,
thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết
định, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy.
Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo Hội
phụ nữ triển khai các nhiệm vụ tiến tới
chào mừng Đại hội Hội phụ nữ các cấp.
Nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng
lớp Nhân dân trước diễn biến phức tạp của
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dịch bệnh Covid-19 để người dân không
chủ quan với dịch bệnh./.
2. Hội nghị gặp mặt, tọa đàm về
đổi mới, nâng cao chất lượng công tác
dân vận của Đảng
Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền
thống công tác dân vận của Đảng
(15/10/1930
15/10/2020),
ngày
21/9/2020, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức
Hội nghị gặp mặt, tọa đàm về đổi mới, nâng
cao chất lượng công tác dân vận của Đảng.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đại
diện cho các địa phương, đơn vị đã trao
đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong
thực hiện công tác dân vận như công tác
dân vận trong giải phóng mặt bằng, xây
dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh trật
tự ở cơ sở; phương thức nắm và phản ánh
tình hình Nhân dân, tạo sự đồng thuận
trong xã hội; tuyên truyền, vận động Nhân
dân tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng,
phát triển kinh tế và hội nhập; công tác bồi
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ
cán bộ làm công tác dân vận;…
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn
Duy Hưng yêu cầu trong thời gian tới,
hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh thực
hiện công tác dân vận xuất phát từ lợi
ích của người dân; chú trọng nâng cao
đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm của
cán bộ, công chức, viên chức trong việc
giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến
Nhân dân; cán bộ làm công tác dân vận
phải gương mẫu, liêm khiết, có phương
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pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân phù
hợp với thực tiễn cơ sở; thường xuyên nắm
và phản ánh nguyện vọng, kiến nghị, bức
xúc của Nhân dân để tham mưu giúp cấp
ủy, chính quyền giải quyết kịp thời; tiếp
tục đẩy mạnh xây dựng mô hình, điển hình
“Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của
đời sống xã hội./.
3. Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ
cán bộ chủ chốt dân vận toàn tỉnh
năm 2020
Từ ngày 15 - 17/9/2020, Ban Dân
vận Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính
trị Nguyễn Văn Linh tổ chức Lớp bồi
dưỡng nghiệp vụ cán bộ chủ chốt dân vận
toàn tỉnh năm 2020. Tham gia Lớp bồi
dưỡng có 180 học viên là cán bộ chủ chốt
dân vận trên địa bàn toàn tỉnh, với các
chuyên đề: Thực trạng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên giai đoạn hiện
nay, những định hướng lớn trong phát
triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2020 2025, tầm nhìn đến năm 2030; nâng cao
hiệu quả công tác dân vận của cơ quan
nhà nước các cấp; về quy chế dân chủ ở
cơ sở; về công tác tôn giáo; học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh chuyên đề năm 2020 về “Tăng
cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây
dựng Đảng và hệ thống chính trị trong
sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”; đổi mới nội
dung, phương thức hoạt động của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể
chính trị - xã hội trong thời kỳ mới. Trong
thời gian học tập, các học viên còn được
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bố trí thời gian thảo luận, trao đổi, chia sẻ
kinh nghiệm thực tiễn công tác dân vận,
thăm quan các mô hình “Dân vận khéo”,
từ đó, giúp các học viên cập nhật những
thông tin mới, bổ sung những kiến thức
cơ bản nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ
làm công tác dân vận, vận dụng những
kiến thức đã được học tập vào triển khai,
thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận ở cơ
sở được tốt hơn, góp phần giữ vững ổn
định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở
địa phương./.
4. Lễ khai giảng Khóa An cư kiết
hạ PL.2564 - DL.2020
Trong 2 ngày 17 và 18/7/2020, tại
chùa Táo (phường Hiến Nam, thành phố
Hưng Yên) và chùa Pháp Điện (xã Lạc
Hồng, huyện Văn Lâm), Giáo hội Phật
giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Hưng
Yên đã trang nghiêm tổ chức Lễ khai
pháp Khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2564 Dương lịch 2020. Quang lâm chứng minh
và tham dự có Hòa thượng Thích Thanh
Hiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung
ương GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự
GHPGVN tỉnh Hưng Yên - Đường chủ 2
Hạ trường cùng chư tôn đức tăng, ni trong
Hạ trường và đông đảo Phật tử thập
phương cùng về tham dự. Về phía lãnh
đạo Đảng, chính quyền có đại diện lãnh
đạo các cơ quan ban, ngành, đoàn thể của
tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về
tham dự.
Tiếp nối duy trì truyền thống An cư
kết hạ, Khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2564
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- Dương lịch 2020 có tổng số 273 hành
giả tu học (cơ sở 1 có 230 hành giả, cơ sở
2 có 43 hành giả). Hòa Thượng Thích
Thanh Hiện thay mặt các tăng, ni trong
tỉnh gửi lời cảm ơn tới các cấp chính
quyền, các ban ngành của tỉnh đã tạo điều
kiện thận lợi để Ban Trị sự GHPGVN tỉnh
hoàn thành các công tác Phật sự nói
chung, công tác tổ chức an cư kiết hạ cho
tăng, ni nói riêng./.
5. Kỳ họp thứ mười hai, Hội đồng
nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI
Từ ngày 09 - 10/7/2020, Hội đồng
nhân dân tỉnh khóa XVI đã tổ chức kỳ họp
thứ mười hai. Kỳ họp đã thông qua các
nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng
đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tổng hợp
ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp
thứ mười hai, Hội đồng nhân dân tỉnh
khóa XVI; dự thảo nghị quyết về các
chính sách đặc thù của tỉnh; Báo cáo, tờ
trình và dự thảo nghị quyết về Quy định
mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp,
quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí
thuộc thẩm quyền quyết định của Hội
đồng nhân dân tỉnh…
Tại Kỳ họp, các đại biểu đã chia làm
5 tổ thảo luận với trên 40 lượt ý kiế n đóng
góp các giải pháp về thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm.
Đồng thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh và
các ngành chức năng tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc về công tác quy hoạch phát
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triển cây trồng, tiêu thụ sản phẩm nông
nghiệp, vi phạm trên đất nông nghiệp, giải
phóng mặt bằng... Tiếp đó, lañ h đa ̣o một số
đơn vị phát biểu giải triǹ h, trả lời ý kiế n,
kiế n nghi cu
̣ ̉ a cử tri tại kỳ họp. Các đại biểu
tại Kỳ họp đã biểu quyết, nhất trí thông qua
13 nghị quyết./.
6. Hội nghị triển khai các hoạt
động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền
thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
(18/11/1930 - 18/11/2020)
Ngày 28/8/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị triển
khai các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày
truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
(18/11/1930 - 18/11/2020); tổng kết phong
trào “Cả nước chung tay vì người nghèo Không để ai bỏ lại phía sau” giai đoạn
2016 - 2020. Tại Hội nghị, các đại biểu tập
trung thảo luận và tham gia ý kiến vào dự
thảo Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm
Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống
nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/193018/11/2020); tổng kết phong trào “Cả
nước chung tay vì người nghèo - Không để
ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 2020; báo cáo kết quả thực hiện việc hỗ trợ
người có công với cách mạng, hộ nghèo
xây dựng nhà ở (đợt 2); những khó khăn,
vướng mắc trong quá trình triển khai thực
hiện tại các huyện, thị xã, thành phố.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí
Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,
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Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh đề nghị: Mặt trận Tổ quốc các
huyện, thị xã, thành phố báo cáo Thường
trực cấp ủy xây dựng Kế hoạch triển khai
các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày
truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
tổng kết phong trào “Cả nước chung tay
vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại
phía sau” giai đoạn 2016 - 2020 hiệu quả,
thiết thực./.
7. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61
tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên tổ
chức Hô ̣i nghi ̣sơ kế t 6 tháng đầ u năm
và phương hướng, nhiêm
̣ vu ̣ 6 tháng
cuố i năm 2020
Ngày 24/7/2020, Ban Chỉ đa ̣o thực
hiê ̣n Đề án 61 tỉnh và Hô ̣i Nông dân tỉnh
Hưng Yên tổ chức Hô ̣i nghi sơ
̣ kế t 6 tháng
đầ u năm và phương hướng, nhiê ̣m vu ̣ 6
tháng cuố i năm 2020.
Từ đầ u năm đế n nay, các cấ p hô ̣i
nông dân trong tỉnh đã phố i hơ ̣p tổ chức
gầ n 1,5 nghìn buổ i tuyên truyề n cho gầ n
159 nghìn lươ ̣t hô ̣i viên các nô ̣i dung về
phòng, chố ng dich
̣ Covid-19 và phòng,
chố ng dich
̣ bê ̣nh gia súc, gia cầ m. Đến
nay, toàn tỉnh có 159/159 cơ sở hội có
quỹ, với tổng số tiền gầ n 25 tỷ đồng; trên
87 nghìn hộ đăng ký danh hiê ̣u hô ̣ nông
dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.
Các cấ p hô ̣i đẩ y ma ̣nh hỗ trơ ̣ nông dân về
vố n, giố ng, kỹ thuâ ̣t phu ̣c vu ̣ sản xuấ t,
kinh doanh.
6 tháng cuố i năm 2020, Ban Chỉ đa ̣o
thực hiê ̣n Đề án 61 tỉnh và Hội Nông dân
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tỉnh đề ra mô ̣t số nhiê ̣m vu ̣ chủ yếu như:
Chỉ đa ̣o các cấp hội nông dân chủ động
tham mưu với các cấp ủy đảng, chính
quyền trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc
thực hiện và tham mưu tổ ng kế t viê ̣c thực
hiê ̣n các Kết luận, Quyết định của Trung
ương; chủ động tham gia tái cơ cấu ngành
nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao
giá trị gia tăng và phát triển bền vững; thực
hiện tốt Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc thực hiện Đề án phát triển 15 nghin
̀
hợp tác xã./.
8. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hưng
Yên tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu
năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối
năm 2020 và tổng kết phong trào thi
đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020
Ngày 7/7/2020, Hội Liên hiệp phụ
nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6
tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6
tháng cuối năm 2020 và biểu dương điển
hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.
6 tháng đầu năm 2020, Ban Thường
vụ Hội LHPN tỉnh bám sát chủ đề năm “An
toàn cho phụ nữ và trẻ em” để triển khai
thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng
tâm của công tác hội. Từ đầu năm đến nay,
toàn tỉnh kết nạp mới 1.245 hội viên, nâng
tổng số hội viên toàn tỉnh lên 271.905 hội
viên; tổ chức 20 lớp tập huấn nâng cao kiến
thức, kỹ năng thực hiện Cuộc vận động
“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” cho
cán bộ hội cơ sở. Các cấp hội đã vận động
2.273 hội viên giúp 2.251 hội viên, với tổng
trị giá gần 6,6 tỷ đồng và hàng trăm ngày
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công lao động; tiếp tục quản lý, tín chấp
vốn vay các tổ chức tín dụng đạt 2.203 tỷ
đồng cho 51.631 hộ vay…
6 tháng cuối năm 2020, Hội LHPN
tỉnh chỉ đạo các cấp hội tiếp tục tuyên
truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ
tích cực tham gia hoạt động thiết thực
chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; chào
mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội
LHPN Việt Nam; hưởng ứng đợt thi đua
đặc biệt với chủ đề “90 hành động thiết
thực vì phụ nữ và trẻ em”.
Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh tổng
kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn
2015 - 2020. Sau 5 năm thực hiện phong
trào thi đua yêu nước, có 143 tập thể, cá
nhân được đề nghị Thủ tướng Chính phủ,
Trung ương Hội LHPN Việt Nam, các
bộ, ngành của Trung ương, Ủy ban nhân
dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
tặng cờ, bằng khen; Hội LHPN tỉnh tặng
bằng khen cho 326 tập thể, cá nhân. Tại
hội nghị, có 10 hộ gia đình, 3 cá nhân
được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng
Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong
Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5
không, 3 sạch”./.
9. Đoàn TNCS HCM tỉnh Hưng
Yên tổ chức Lễ ra quân chiến dịch
thanh niên tình nguyện hè và Chương
trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2020

tướng Nguyễn Bình (xã Giai Phạm, huyện
Yên Mỹ), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ
chức Lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình
nguyện hè và chương trình "Tiếp sức mùa
thi" năm 2020.
Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè
2020 với chủ đề "Thanh niên Hưng Yên
sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng" diễn
ra từ tháng 7 đến tháng 8/2020 được triển
khai với nhiều nội dung, hình thức phong
phú, đa dạng, thiết thực trên cơ sở bám sát
nhu cầu và tình hình thực tiễn của từng địa
phương, xung kích tình nguyện trên mọi
lĩnh vực của đời sống như: Chương
trình “Tiếp sức mùa thi”, Chiến dịch tình
nguyện “Mùa hè xanh”, Chiến dịch tình
nguyện “Hoa phượng đỏ”, Chiến dịch
tình nguyện “Hành quân xanh”, Chiến
dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” dành cho
đoàn viên, thanh niên, công chức, viên
chức, khối lực lượng vũ trang tham gia.
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao
tặng 10 suất quà cho các em học sinh có
hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên
trong học tập; trao kinh phí hỗ trợ xây
dựng điểm vui chơi cho thiếu nhi xã Đồng
Than, huyện Yên Mỹ, với tổng giá trị 40
triệu đồng; tặng 20 áo phao bơi cho Câu
lạc bộ dạy bơi và thiếu nhi huyện Yên
Mỹ./.

Ngày 14/7/2020, tại Khu lưu niệm
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Trung
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VĂN HÓA – VĂN NGHỆ

NHỮNG MẨU CHUYỆN XƯA VÀ NAY VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN
NGHE NHỮNG LỜI BỐP CHÁT
nh Thành được điều về cơ
quan, cũng được giữ một
cương vị lãnh đạo. Nhân
một dịp anh Thành được phân công soạn
thảo và trình bày về kế hoạch bồi dưỡng
cán bộ, ở cơ quan đã diễn ra một buổi thảo
luận sôi nổi. Số người ủng hộ cũng có mà
người phê phán cũng có. Trong số những
người phê phán có ba người nói khá gay
gắt, lời lẽ nặng nề.
Sau buổi ấy, anh Thành dành thời
gian lần lượt đi nghe từng người góp ý.
Với người có ý kiến khác, anh Thành

A

chăm chú nghe và luôn hỏi: "Theo anh
(chị) nên làm thế nào để có kết quả tốt?".
Sửa xong bản dự thảo, anh Thành gửi
riêng tới mấy người có ý kiến khác, đề
nghị góp ý sửa lần nữa. Qua đó anh nhận
thấy: thực chất những ý kiến không có gì
mâu thuẫn nhau, có lẽ đây là sự phản ứng
qua cảm nhận, qua suy nghĩ ban đầu chưa
hiểu nhau và có người muốn "thử nhau”
cho biết. Điều cần vượt qua sự ngăn cách
này là không mặc cảm, lắng nghe, nhẫn
nhịn và mạnh dạn "gõ cửa" nhau.

Ý Đảng Lòng Dân
Lê Trí Viễn
Nguyên Bí thư Huyện ủy Phù Cừ
Nhớ về lịch sử Phù Cừ,
Truyền thống cách mạng đã ghi sử vàng.
Chống Pháp, chống Mỹ, chống Tàu,
Công quân Pol Pot cùng nhau đồng hành.
Huyện được phong tặng Anh hùng,
Hai ngàn đối tượng hưởng lương thường kỳ.
Đảng, Nhà nước cấp để chi,
Nhân dân, đối tượng thực thi đồng lòng.
Đảng, Dân gắn kết thành công,
Việt Nam đổi mới thành công tuyệt vời.
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