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ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
Quyết định số 1158 - QĐ/TU của Tỉnh ủy ban hành Quy định việc các cấp ủy,
tổ chức đảng trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ
Kế hoạch số 06 - KH/BCĐ của Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua gắn với biểu dương
mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020
Công văn số 65 - CV/BDVTU của Ban Dân vận Tỉnh ủy V/v tăng cường công tác
dân vận, dân chủ trong thực hiện Quyết định 1158 - QĐ/TU, ngày 15/5/2018
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Công văn số 77 - CV/BDVTU của Ban Dân vận Tỉnh ủy V/v phát huy vai trò của
nhân dân trong giám sát, thực hiện công tác dân vận chính quyền
Hướng dẫn số 08 -HD/BDVTU của Ban Dân vận Tỉnh ủy về tổ chức hoạt động
kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 15/10/2018) và 19 năm “Ngày dân vận của cả nước” (15/10/1999 - 15/10/2018)
THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM
Đoàn Văn Hòa.Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
dân vận trong tình hình mới
Trần Thị Tuyết Hương. Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên sau 5 năm thực hiện
Nghị quyết Đại Hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2013 - 2018
Nguyễn Duy Hy. Giúp hội viên sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích
cho bản thân, gia đình và xã hội
Ban trị sự GHPGVN tỉnh. Một số kết quả đạt được của Ban trị sự tỉnh hội phật giáo
tỉnh Hưng Yên thời gian qua
Trần Thị Thu Thảo. Làm tốt công tác tham mưu giúp Ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện
phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Trịnh Trung Kiên. Ban Dân vận huyện ủy Văn Lâm làm tốt công tác tham mưu
giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện đề án số 02-ĐA/TU
GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT
Phạm Hằng. Người cán bộ công an cơ sở tiêu biểu
Ý KIẾN NHÂN DÂN
Thu Hương. Tăng cường kỹ năng sống cho trẻ em
TIN CôNG TáC DÂN VậN
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

TỈNH Ủy HưNg yÊN
*
Số: 1158 - QĐ/TU

ĐảNg CỘNg SảN ViệT NAM
Hưng Yên, ngày 15 tháng 5 năm 2018

QuyẾT ĐịNH
ban hành Quy định việc các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tiếp tục
phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi
sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ
----- Căn cứ Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII,
nhiệm kỳ 2015 - 2020;
- Căn cứ Quyết định số 99 - QĐ/TW
ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung
ương về ban hành Hướng dẫn khung để các
cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung
ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân
trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy
thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong nội bộ; Kế hoạch số 42 - KH/TU
ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh
đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hoá” trong nội bộ;

nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy
lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển
hoá” trong nội bộ.
Điều 2. Các Ban cán sự Đảng, Đảng
đoàn; Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có trách nhiệm
lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, tổ
chức thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ
trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, các
Ban Đảng tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc
việc thực hiện Quy định và định kỳ báo cáo
Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Quyết định này có hiệu lực kể từ
ngày ký.
T/M BAN THưỜNg VỤ
BÍ THƯ
(Đã ký)
Đỗ Tiến Sỹ

- Xét đề nghị của Ban Dân vận Tỉnh ủy.
BAN THưỜNg VỤ TỈNH Ủy
QuyẾT ĐịNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định
này Quy định việc các cấp ủy, tổ chức đảng
trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của
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Quy ĐịNH
Về các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tiếp tục phát huy
vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái,
“tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1158 - QĐ/TW ngày 15 /5/2018
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
----Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
khoá XII về tăng cường xây dựng chỉnh
đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái
về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống,
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hoá” trong nội bộ (sau đây viết tắt là Nghị
quyết Trung ương 4 khoá XII) và Quyết
định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của
Ban Bí thư Trung ương, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy quy định về các cấp ủy, tổ chức
đảng trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò
của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn,
đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự
chuyển hoá” trong nội bộ, cụ thể như sau:
i- MỤC ĐíCH, yÊu Cầu
- Nhằm thống nhất về nhận thức và tăng
cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy,
tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy trong việc
thực hiện những nội dung, hình thức công
khai để nhân dân biết, góp ý và giám sát
việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững lập
trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo
đức, lối sống của cấp ủy, tổ chức đảng, cán
bộ đảng viên, phát huy vai trò của nhân
dân, trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự
suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”
trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.
- Việc phát huy vai trò của nhân dân
trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy
thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN

trong nội bộ phải được tiến hành sâu rộng,
thường xuyên, kiên trì, thiết thực, hiệu quả.
Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng
viên, nhất là người đứng đầu phải gương
mẫu, nghiêm túc thực hiện, cầu thị, lắng
nghe ý kiến, chịu sự giám sát của nhân dân.
ii- NỘi DuNg
1- Những nội dung, hình thức công
khai để nhân dân biết và trách nhiệm
của cấp ủy, tổ chức đảng
1.1- Nội dung công khai
- Công khai 27 biểu hiện suy thoái về tư
tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn
biến”, “tự chuyển hoá”; 19 điều quy định
đảng viên không được làm; các quy định
của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI, khoá
XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ,
đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt
các cấp; về một số việc cần làm ngay để
tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ,
đảng viên; các chủ trương, chính sách, quy
chế, quy định nhằm thể chế hoá, cụ thể hoá
bằng nhiệm vụ, giải pháp để nhân dân
giám sát việc thực hiện.
- Kết luận kiểm toán, kiểm tra, thanh tra,
kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc,
phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của
tổ chức và công dân; kết quả xử lý các vụ,
việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí đã
được kết luận, hoạt động và kết quả điều
tra, truy tố, xét xử (trừ những vụ, việc phải
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giữ bí mật theo quy định của pháp luật), để
cán bộ, nhân dân giám sát.
- Nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến
của nhân dân, quy trình, thủ tục giải quyết
công việc; danh tính, chức vụ, quyền hạn,
thông tin, liên hệ, trách nhiệm của cán bộ
lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức
trực tiếp giải quyết công việc của tổ chức,
công dân.
- Bản cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm
chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự
diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cán bộ,
đảng viên; kế hoạch học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Việc công khai phải đảm bảo đúng quy
định: bản kê khai tài sản, thu nhập của cán
bộ lãnh đạo, quản lý và người kê khai.
1.2- Hình thức công khai
Thông qua hội nghị cán bộ chủ chốt;
cuộc họp chi bộ, cơ quan; các cuộc tiếp
xúc, đối thoại với nhân dân; công khai trên
các phương tiện truyền thông đại chúng;
niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị, thông
qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, gửi văn
bản hoặc bằng các hình thức khác... Tùy
từng nội dung, đối tượng cụ thể các cấp ủy,
tổ chức đảng lựa chọn hình thức, phạm vi
công khai thích hợp, đảm bảo đúng quy
định, để nhân dân dễ hiểu, dễ tiếp cận
thông tin, đồng thời để nhân dân hiểu đầy
đủ, chính xác thông tin trên các phương
tiện thông tin đại chúng và dư luận xã hội.
1.3- Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng
- Tuyên truyền, quán triệt để các tổ chức
trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên,
đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm rõ
mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp
trong Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII,
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xác định trách nhiệm và tự giác thực hiện.
Vận động, hướng dẫn các tầng lớp nhân
dân nhận thức đầy đủ về quyền, trách
nhiệm tham gia xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền, nhận diện đúng 27 biểu hiện
và tích cực tham gia đấu tranh ngăn chặn,
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự
chuyển hoá” trong cấp ủy, tổ chức đảng,
cán bộ, đảng viên; công khai những kết
luận, kết quả giám sát việc thực hiện những
vấn đề liên quan.
- Lãnh đạo, chỉ đạo việc công khai,
minh bạch thông tin, phân công trách
nhiệm, quy định rõ nội dung, hình thức,
phạm vi (đảm bảo đúng quy định), thời
gian, địa điểm công khai để nhân dân dễ
biết, dễ hiểu, dễ giám sát.
- Chống lợi dụng dân chủ để gây mất
đoàn kết nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết
toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước.
2- Những nội dung, hình thức nhân
dân góp ý và trách nhiệm của cấp ủy, tổ
chức đảng
2.1- Nội dung góp ý
a) Góp ý đối với cấp ủy, tổ chức đảng
- Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4 khoá XII.
- Dự thảo các chỉ thị, kế hoạch, hướng
dẫn, quy chế, quy định… của Đảng để cụ
thể hoá nội dung Nghị quyết Trung ương 4
khoá XII; dự thảo các văn bản pháp luật
của Nhà nước để thể chế hoá nội dung
Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.
- Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện
Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII của cấp
ủy, tổ chức đảng.
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN
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- Mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức đảng
với nhân dân.
b) Góp ý đối với cán bộ, đảng viên
- Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”,
“tự chuyển hoá” của cán bộ, đảng viên.
- Phẩm chất chính trị, điều kiện, lối
sống, vai trò tiền phong, gương mẫu của
cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu
cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền; việc
thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm
chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự
diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cán bộ,
đảng viên; kế hoạch học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Trách nhiệm thực thi công vụ, thực
hiện nhiệm vụ của người đảng viên;
mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với
nhân dân.
2.2- Hình thức góp ý
- Nhân dân trực tiếp gặp cấp ủy, lãnh
đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức chính trị - xã hội để phản ánh; thông
qua hòm thư góp ý đặt công khai, hệ thống
thư điện tử, số điện thoại, đường dây nóng,
tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người
đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính
quyền với nhân dân, tiếp xúc cử tri, gửi văn
bản hoặc bằng các hình thức khác.
- Thông qua hội nghị cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động, kiểm điểm hằng
năm; kiểm điểm tập thể cấp ủy, tổ chức
đảng và cá nhân theo Nghị quyết Trung
ương 4 khoá XII, khi chuẩn bị làm quy
trình đề bạt; bổ nhiệm, giới thiệu đề cử,
ứng cử đối với cán bộ, đảng viên.
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN

2.3- Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng
- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện để
việc lấy và tiếp thu ý kiến đóng góp của
nhân dân được thuận lợi, nhanh chóng,
hiệu quả, phù hợp với quy định của Đảng,
Nhà nước.
- Các ý kiến góp ý đối với cấp ủy, tổ
chức đảng, cán bộ đảng viên thuộc cấp nào
thì cấp đó có trách nhiệm tiếp nhận, tiếp
thu, giải trình trực tiếp thông qua tiếp xúc,
đối thoại hoặc bằng văn bản thông qua Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính
trị - xã hội. Các ý kiến chưa thể giải đáp
được ngay thì ghi nhận, tiếp thu, xem xét
và hẹn thời gian trả lời.
- Khi có ý kiến góp ý, cấp ủy, tổ chức
đảng, chính quyền có trách nhiệm thực
hiện các bước: Thông báo nội dung góp ý
và yêu cầu tập thể, cá nhân được góp ý báo
cáo, giải trình cụ thể về những nội dung
được góp ý, tổ chức xác minh làm rõ từng
nội dung và kết luận cụ thể, xử lý nghiêm
các khuyết điểm, sai phạm (nếu có); thông
báo đến chủ thể góp ý về kết quả tiếp thu
và xử lý ý kiến góp ý, công khai nội dung
tiếp thu ý kiến góp ý (nếu cần thiết).
3- Những nội dung, hình thức nhân
dân giám sát và trách nhiệm của cấp ủy,
tổ chức đảng
3.1- Nội dung giám sát
a) Giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng
- Việc triển khai thực hiện chương trình,
kế hoạch, quy chế, quy định thực hiện
Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.
- Việc lãnh đạo thực hành tiết kiệm;
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công
tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra,
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thanh tra, hoạt động và kết quả điều tra,
truy tố, xét xử (trừ những vụ, việc phải giữ
bí mật theo quy định của pháp luật).
- Việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố
cáo; giải quyết các điểm nóng, các vụ, việc
bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị,
nhất là những vụ, việc nhân dân quan tâm.
- Việc khắc phục, sửa chữa những
khuyết điểm của cấp ủy, tổ chức đảng trong
việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
khoá XII.
b) Giám sát đối với cán bộ, đảng viên
- Về 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”,
“tự chuyển hoá” của cán bộ, đảng viên; 19
điều quy định đảng viên không được làm;
trách nhiệm thực thi công vụ; kết quả thực
hiện nhiệm vụ được giao.
- Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn
luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống; không suy
thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của
cán bộ, đảng viên; việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh; quy định về trách nhiệm nêu gương
của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người
đứng đầu.
- Việc tiếp thu và khắc phục, sửa chữa
khuyết điểm của cán bộ, đảng viên trong
việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
khoá XII.
3.2- Hình thức giám sát
- Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các tổ chức chính trị - xã hội theo Quyết
định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của
Bộ chính trị khoá XI về Quy chế giám sát
và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
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- Thông qua gửi đơn, thư phản ánh, kiến
nghị, khiếu nại, tố cáo đến cấp ủy, tổ chức
đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa
phương; qua phản ánh của các phương tiện
truyền thông đại chúng; qua phản ánh của
người có uy tín trong cộng đồng dân cư.
- Thông qua ban thanh tra nhân dân, tổ
nhân dân tự quản, người uy tín trong cộng
đồng dân cư.
3.3- Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng
- Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan
đến nội dung, đối tượng được giám sát;
trao đổi những vấn đề liên quan theo đề
nghị của chủ thể giám sát; yêu cầu đối
thoại để làm rõ nội dung kiến nghị giám sát
khi cần thiết, tổ chức thực hiện và trả lời
kiến nghị giám sát bằng văn bản cho chủ
thể giám sát.
- Lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết đơn, thư
khiếu nại, tố cáo của công dân, phản ánh,
kiến nghị của nhân dân theo đúng quy định
của Đảng, Nhà nước.
- Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc
Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội,
ban thanh tra nhân dân, tổ nhân dân tự
quản, người có uy tín trong cộng đồng
dân cư.
- Khi có đơn, thư ý kiến phản ánh của
nhân dân, phương tiện truyền thông đại
chúng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ,
đảng viên thuộc cấp nào quản lý thì cấp ủy,
tổ chức đảng cấp đó có trách nhiệm tiếp
nhận, xử lý, khẩn trương chỉ đạo các tổ
chức, cá nhân có liên quan giải quyết và có
văn bản để trả lời chủ thể gửi đơn, thư, ý
kiến phản ánh theo quy định.
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN
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- Kiên quyết xử lý người có hành vi cản
trở hoạt động giám sát hoặc trả thù, trù
dập người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,
phản ánh.
iii- TỔ CHỨC THỰC HiệN

nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Xây dựng
cơ chế xem xét, giải quyết những trường
hợp có phản ánh của cử tri, nhân dân và dư
luận liên quan đến những biểu hiện suy
thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

1- Đảng đoàn HĐND lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện

2- Ban cán sự đảng uBND tỉnh lãnh
đạo, chỉ đạo thực hiện

- Thể chế hóa các quy định của pháp
luật về hoạt động tiếp xúc cử tri của đại
biểu Hội đồng nhân dân; hoạt động tiếp
công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc
giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân,
của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử;
công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành
chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính;
thực hiện đầy đủ nguyên tắc công khai,
minh bạch, dân chủ và phục vụ nhân dân
của các cơ quan, công chức, viên chức Nhà
nước, đổi mới cách lấy ý kiến nhân dân, có
cơ chế thích hợp để nhân dân hiến kế, bày
tỏ chính kiến, nguyện vọng và thực hiện
quyền làm chủ của mình.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát
của Hội đồng nhân dân đối với hoạt động
của Nhà nước trong việc thực hiện pháp
luật liên quan đến đấu tranh ngăn chặn, đẩy
lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ; giám sát chặt việc tiếp
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của
công dân và kiến nghị của cử tri, đôn đốc
các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải
quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân.

- Thực hiện nghiêm túc quy định người
đứng đầu chính quyền, cơ quan các cấp
tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo Luật
tiếp công dân; xây dựng cơ chế tiếp xúc,
đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền
với người dân, doanh nghiệp, quy định chế
tài xử lý người đứng đầu nếu thực hiện
không nghiêm túc.

- Tiếp tục đổi mới phương thức và nâng
cao chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu
Hội đồng nhân dân. Qua đó, tiếp nhận
những phản ánh, kiến nghị, những bức xúc
của cử tri liên quan đến sự suy thoái, “tự
diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ,
đảng viên, đại biểu Hội đồng nhân dân để
xem xét hoặc kiến nghị cơ quan chức năng
xử lý và thông báo kết quả cho cử tri biết.

- Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức
chính trị - xã hội và nhân dân tham gia
quản lý Nhà nước, quản lý xã hội; bảo
đảm nguồn lực cho Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực
hiện các hoạt động giám sát và phản biện
xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền.

- Trên cơ sở Quy định và Hướng dẫn
của Trung ương thực hiện lấy phiếu tín
nhiệm định kỳ hoặc đột xuất khi thấy cần
thiết đối với các chức danh do Hội đồng

- Xây dựng và thực hiện quy định về
việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của
người dân đối với cơ quan, cán bộ, công
chức, viên chức trực tiếp giải quyết công

THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN
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việc của người dân, doanh nghiệp, có hình
thức xử lý kịp thời đối với những tổ chức,
cá nhân có chỉ số hài lòng thấp.
3- Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính
trị-xã hội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
- Tích cực tuyên truyền để nhân dân
nắm rõ nội dung Nghị quyết Trung ương 4
khoá XII, phát huy vai trò, trách nhiệm
tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhận
diện đúng 27 biểu hiện suy thoái, 19 điều
quy định đảng viên không được làm và
tích cực phản ánh, tố giác những cán bộ,
đảng viên có biểu hiện suy thoái “tự diễn
biến”, “tự chuyển hoá”, có dấu hiệu vi
phạm pháp luật.
- Tăng cường tham vấn các chuyên gia,
nhà khoa học, những người có uy tín trong
cộng đồng để nâng cao chất lượng công tác
giám sát, phản biện xã hội; tích cực đôn
đốc, theo dõi kết quả việc thực hiện các
kiến nghị sau giám sát.
- Nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng,
tập hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của đoàn
viên, hội viên, cử tri và nhân dân, nhất là
những vấn đề liên quan đến biểu hiện suy
thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của
cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để
phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính
quyền, thông báo cho đoàn viên, hội viên
và nhân dân biết về kết quả giải quyết của
các cơ quan chức năng.
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng
hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban
giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ nhân dân
tự quản, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ
làm công tác mặt trận, đoàn thể.
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4- Các ban đảng, sở, ngành, Ban
Thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy
trực thuộc Tỉnh ủy
- Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển
khai, tổ chức thực hiện Quy định này để
gắn với thực hiện Quy chế giám sát và
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, quy
định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân
tham gia đóng góp ý xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền theo Quyết định số 217QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW,
ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khoá XI.
Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ
quan, đơn vị địa phương chịu trách nhiệm
và gương mẫu trong việc triển khai và tổ
chức thực hiện Quy định.
- Hằng năm xây dựng và chỉ đạo cấp ủy,
tổ chức đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch
cụ thể tổ chức thực hiện Quy định này.
- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám
sát, định kỳ đánh giá, sơ kết, tổng kết việc
thực hiện Quy định; kịp thời khen thưởng
các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt;
chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cơ quan,
tổ chức, cá nhân thực hiện chưa tốt. Định
kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo Ban Thường vụ
Tỉnh ủy tình hình, kết quả thực hiện Quy
định (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy).
5- Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối
hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, các ban
đảng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra
việc thực hiện Quy định, định kỳ báo cáo
Thường trực Tỉnh ủy.
Quy định này được phổ biến đến chi bộ,
công khai để nhân dân biết, ủng hộ và tích
cực tham gia thực hiện.
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN
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TỈNH ỦY HƯNG YÊN
BCĐ TỈNH VỀ THỰC HiệN
pTTĐ “DâN VẬN KHÉO”
*
Số: 06 - KH/BCĐ

ĐảNg CỘNg SảN ViệT NAM
Hưng Yên, ngày 24 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua gắn với
biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020
----người, đúng việc, có tác dụng nêu gương
Thực hiện Kế hoạch số 01- KH/BCĐ
nhằm động viên, khích lệ phong trào.
ngày 20/5 /2016 của Ban chỉ đạo tỉnh về tổ
chức phát động thực hiện phong trào thi
ii- NỘi DuNg
đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020
1- Sơ kết, đánh giá việc triển khai
và kế hoạch hoạt động công tác năm 2018.
thực hiện phong trào thi đua; việc xây
Ban chỉ đạo tỉnh xây dựng kế hoạch tổ
dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến
chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện
trong phong trào thi đua “Dân vận
phong trào thi đua gắn với biểu dương mô
khéo” giai đoạn 2016 - 2020 tại địa
hình, điển hình “Dân vận khéo” trên địa
phương, đơn vị.
bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020, như sau:
- Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo,
i- MỤC ĐíCH, yÊu Cầu
triển khai thực hiện phong trào.
1- Đánh giá kết quả sau 03 năm triển
- Kết quả thực hiện phong trào thi đua
khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua
“Dân vận khéo”; kết quả xây dựng và nhân
“Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020 trên
rộng các mô hình, điển hình “Dân vận
tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; chỉ
khéo” trên các lĩnh vực của địa phương,
ra được những tác động tích cực, những
đơn vị.
tồn tại, hạn chế; xác định phương hướng,
- Kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo,
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục đẩy
chỉ
đạo và triển khai thực hiện phong trào
mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”
thi
đua
và kết quả xây dựng, nhân rộng các
trong thời gian tới.
mô hình, điển hình dân vận khéo. Những
2- Công nhận, biểu dương, khen thưởng
khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và
các tập thể, cá nhân điển hình trong thực
nguyên nhân trong quá trình tổ chức thực
hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”
hiện phong trào thi đua.
giai đoạn 2016 - 2020, qua đó cổ vũ, động
- Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực
viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân
hiện
phong trào thi đua “Dân vận khéo“
dân trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua
thời gian tới.
yêu nước nói chung và phong trào thi đua
- Kiến nghị, đề xuất (nếu có).
“Dân vận khéo” nói riêng, góp phần hoàn
thành nhiệm vụ chính trị của địa phương,
2- Công nhận, biểu dương, khen
cơ quan, đơn vị và của tỉnh.
thưởng các tập thể, cá nhân điển hình có
thành tích xuất sắc trong phong trào thi
3- Việc công nhận những tập thể, cá nhân
đua
“Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2018.
điển hình đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh biểu
dương khen thưởng phải được tiến hành lựa
Chỉ đạo khảo sát, thẩm định, lựa chọn,
chọn, thẩm định từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh,
giới thiệu, cấp giấy chứng nhận công nhận
mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Biểu
phải đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN

9

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân
điển hình có thành tích xuất sắc trong phong
trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016
- 2020 (Thực hiện theo Hướng dẫn số 01 HD/BCĐ, ngày 30/3/2017 của Ban Chỉ đạo
tỉnh về xây dựng mô hình, điển hình “Dân
Vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020).
iii- THÀNH pHầN, THỜi giAN,
ĐịA ĐiỂM
1- Thành phần
* Ở tỉnh:
- Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực
HĐND; lãnh đạo UBND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành,
MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;
Báo Hưng Yên, Đài PT - TH tỉnh, tạp chí
Phố Hiến;
- Thành viên BCĐ tỉnh về thực hiện
phong trào thi đua “Dân vận khéo”;
- Lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Tỉnh ủy;
* Ở huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực
thuộc Tỉnh ủy:
- Đại diện Thường trực các huyện ủy,
thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
- Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận các
huyện ủy, thành ủy; Lãnh đạo Phòng chính
trị, Ban Dân vận Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
Phòng PV28, Công an tỉnh; Lãnh đạo Ban
Tuyên giáo Đảng ủy Khối Dân chính Đảng
tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.
- Đại diện tập thể (hoặc cá nhân) mô hình
được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị.
2- Thời gian: 1/2 ngày, dự kiến nửa đầu
tháng 10/2018 (Có giấy mời gửi sau).
3- Địa điểm: phòng họp số 2.05, hội
trường Nhà làm việc các Ban Đảng tỉnh
(Số 14, đường Chùa Chuông, thành phố
Hưng Yên).
iV- TỔ CHỨC THỰC HiệN
1- Ban Dân vận Tỉnh ủy
- Trên cơ sở kế hoạch tổ chức sơ kết 3
năm thực hiện phong trào thi đua gắn với
biểu dương các mô hình, điển hình “Dân
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vận khéo”, giai đoạn 2016 - 2020 của Ban
chỉ đạo tỉnh; Hướng dẫn, đôn đốc việc báo
cáo sơ kết phong trào thi đua “Dân vận
khéo” của các địa phương, đơn vị về Ban
chỉ đạo tỉnh (cơ quan Thường trực Ban chỉ
đạo: Ban Dân vận Tỉnh ủy); đồng thời
chuẩn bị nội dung, báo cáo và điều kiện tổ
chức hội nghị sơ kết.
- Tham mưu giúp BCĐ tỉnh chỉ đạo
thẩm định, lựa chọn các mô hình, điển hình
“Dân vận khéo” để Ban Chỉ đạo tỉnh cấp
giấy chứng nhận mô hình, điển hình “Dân
vận khéo” và biểu dương, khen thưởng tại
hội nghị.
2- Các ban, sở, ngành, MTTQ, các tổ
chức chính trị - xã hội; các huyện ủy,
thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
- Căn cứ đăng ký xây dựng mô hình
“Dân vận khéo” của cơ quan, đơn vị, địa
phương mình, chủ động rà soát, thẩm định
chất lượng, hiệu quả việc xây dựng mô
hình; đồng thời chuẩn bị nội dung tham
luận, trao đổi những cách làm hay và giới
thiệu 01 tập thể (hoặc 01 cá nhân) mô hình,
điển hình “Dân vận khéo” của ngành, đơn
vị, địa phương, cơ sở mình về thực hiện
phong trào thi đua “Dân vận khéo” để Ban
chỉ đạo tỉnh biểu dương, khen thưởng.
- Danh sách gửi về Ban Dân vận
Tỉnh ủy - cơ quan Thường trực Ban chỉ
đạo tỉnh về thực hiện phong trào thi đua
“Dân vận khéo” trước ngày 02/10/2018,
gửi file mềm vào hộp thư điện tử: yendanvanhy@gmail.com, số điện thoại
02213.550389 - 0983233118.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị
sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua
“Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020; đề
nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan
tâm phối hợp thực hiện./.
pHÓ Bí THư THưỜNg TrỰC
Kiêm
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
Đỗ Xuân Tuyên
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN
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TỈNH ỦY HƯNG YÊN
BAN DâN VẬN
*
Số: 65 - CV/BDVTU

ĐảNg CỘNg SảN ViệT NAM
Hưng Yên, ngày 07 tháng 6 năm 2018

V/v tăng cường công tác dân vận, dân chủ trong
thực hiện Quyết định 1158 - QĐ/TU, ngày
15/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Kính gửi: - Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh
- Các Ban Đảng, sở, ngành, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể tỉnh
- Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết
định 1158 - QĐ/Tu, ngày 15/5/2018 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy
định việc các cấp ủy, tổ chức đảng trong
tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của nhân
dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Cụ
thể hóa Quyết định của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy. Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị
Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự UBND
tỉnh, các Ban Đảng, sở, ngành, Mặt trận
tổ quốc, đoàn thể tỉnh, Ban Thường vụ
các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực
thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức,
triển khai thực hiện quy định này; Nhằm
phát huy vai trò của nhân dân, tăng cường
công tác dân vận, dân chủ của Đảng và
chính quyền để góp phần đấu tranh ngăn
chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” trong nội bộ với các nội
dung trọng tâm sau:
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN

1. Tuyên truyền, quán triệt, triển khai
các văn bản của Đảng liên quan Quyết
định 1158 - QĐ/Tu, ngày 15/5/2018 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản
của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh về công
tác dân vận, dân chủ liên quan đến phát
huy vai trò của nhân dân trong tham gia
xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch,
vững mạnh, đặc biệt là đối với cấp ủy,
chính quyền và nhân dân ở cơ sở.
2. Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát
việc thực hiện công tác dân vận, dân chủ
trong các cơ quan nhà nước, đặc biệt là
việc phát huy vai trò của nhân dân tham
gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái,
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cơ
quan hành chính nhà nước, chính quyền
các cấp; việc lấy ý kiến nhân dân khi xây
dựng, triển khai đề án, dự án, chương trình
phát triển kinh tế - xã hội; công tác tiếp
dân, đối thoại giữa cơ quan nhà nước các
cấp, người đứng đầu với nhân dân; giải
quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, vụ việc
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phức tạp kéo dài, khiếu kiện đông người
vượt cấp; giải quyết kiến nghị, nguyện
vọng chính đáng liên quan trực tiếp đến
những vấn đề bức thiết trong đời sống của
nhân dân.
3. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã
hội, Ban thanh tra nhân dân, tổ nhân dân
tự quản, người có uy tín trong cộng đồng
dân cư và nhân dân tham gia giám sát,
góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong
sạch, vững mạnh; nắm bắt kịp thời tâm
tư, nguyện vọng, kiến nghị của đoàn
viên, hội viên, cử tri và nhân dân, nhất là
những vấn đề liên quan đến biểu hiện
suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ,
đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu,
cán bộ chủ chốt để phản ánh, kiến nghị
với cấp ủy, chính quyền xem xét, xử lý
theo quy định.
4. Kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm
những cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên
có hành vi quan liêu, cửa quyền, tham
nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân
dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính
đáng, hợp pháp của nhân dân, có các biểu
hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa”, có dấu hiệu vi phạm pháp luật bị
phát hiện hoặc nhân dân phản ánh, tố giác
và kiến nghị cho các cơ quan có thẩm
quyền xử lý và thông tin công khai kết quả
xử lý các nội dung trên cho nhân dân theo
quy định.
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5. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám
sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các
văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về
công tác dân, dân chủ vận liên quan đến
việc thực Quyết định 1158 - QĐ/Tu,
ngày 15/5/2018 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, đặc biệt là phát huy vai trò của
nhân dân trong việc đấu tranh ngăn chặn,
đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ; giới thiệu,
biểu dương, khen thưởng cách làm hay,
mô hình mới hiệu quả tại các cấp, các
ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị
nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây
dựng và chỉnh đốn Đảng.
6. Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng trực
thuộc, xây dựng kế hoạch cụ thể phổ biến
quy định này đến chi bộ, công khai để
dân biết, ủng hộ và tích cực tham gia thực
hiện. Định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo
kết quả thực hiện về Ban Dân vận Tỉnh
ủy để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ
Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan theo
quy định.
TrưỞNg BAN
(Đã ký)
Đoàn Văn Hòa

THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN
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TỈNH ỦY HƯNG YÊN
BAN DâN VẬN
*

Số: 77 - CV/BDVTU

ĐảNg CỘNg SảN ViệT NAM
Hưng Yên, ngày 29 tháng 6 năm 2018

V/v phát huy vai trò của nhân dân trong giám
sát, thực hiện công tác dân vận chính quyền

Kính gửi: - uBMTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;
- Thường trực các huyện ủy, thành ủy, ĐuTT Tỉnh ủy
Căn cứ Chương trình phối hợp số 01 CTr/BDVTU - BCSĐUBND, ngày 29/5/2017
giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng Ủy
ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2017 - 2021; cụ thể
hóa Kế hoạch 08 - KH/BDVTU - BCSĐUBND, ngày
9/4/2018; chủ đề năm 2018 - “Năm dân vận chính
quyền”. Phát huy vai trò của nhân dân trong công tác
giám sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ
của các cơ quan hành chính nhà nước. Ban Dân vận
Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị
- xã hội tỉnh, Thường trực các huyện ủy, thành ủy phối
hợp thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên
truyền, quán triệt sâu sắc trong các cấp ủy đảng, chính
quyền, MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và
nhân dân các quy định của Đảng và Nhà nước về công
tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính
nhà nước, nhận thức trách nhiệm của cán bộ, công
chức, viên chức trong thực hiện công vụ nhằm nâng
cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và
nhân dân về công tác dân vận chính quyền và trách
nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước:
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước.
- Thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội;
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính
- Nâng cao đạo đức công vụ, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ
cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.
- Phát huy vai trò người đứng đầu trong tiếp dân, đối
thoại, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.
2. Tập trung hướng dẫn, thực hiện quy trình giám
sát, phản biện xã hội; trên cơ sở đó hằng năm bồi
dưỡng, tập huấn theo từng chuyên đề giám sát, phản
biện xã hội. Công khai kết luận thanh tra, kiểm tra theo
quy định; các chỉ số: năng lực cạnh tranh, cấp
tỉnh (PCI); cải cách hành chính (PAR INDEX); hài
lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS); hiệu quả quản
trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); mức độ sẵn
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN

sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin
(ICT Index); nắm bắt vấn đề báo chí dư luận đang
quan tâm, nhân dân đang bức xúc; tham mưu, phối
hợp, phản ánh kịp thời với cấp ủy để ngăn ngừa, gải
quyết vụ việc ngay từ cơ sở.
3. Quan tâm công tác cán bộ: bố trí, đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo
đức, bản lĩnh chính trị có đủ khả năng thực hiện công
tác giám sát, phản biện xã hội. Định kỳ tổ chức góp ý
kiến vào báo cáo kết quả giám sát; các mặt đời sống
xã hội thực hiện về cải cách hành chính; hướng dẫn về
việc tiếp xúc, đối thoại; phối hợp giải quyết khiếu nại,
tố cáo của nhân dân với người đứng đầu cấp ủy, chính
quyền. Tập hợp ý kiến phản ánh của nhân dân về sự
hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ
quan hành chính, chính quyền các cấp.
4. Động viên nhân dân giám sát thực hiện quy chế
dân chủ ở cơ sở, nhất là liên quan đến cơ chế, chính
sách, chế độ hỗ trợ, tích cực tham gia xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, an
ninh xã hội, xây dựng danh hiệu khu dân cư văn hóa,
gia đình văn hóa và các phong trào thi đua của khối dân
vận. Bên cạnh đó, đề xuất cơ chế bảo vệ những người
giám sát, kiến nghị đấu tranh; có như vậy mới khuyến
khích được người dân, để người dân an tâm giám sát,
kiến nghị xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày
một hoàn thiện hơn.
Đề nghị MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, Thường trực các huyện ủy, thành ủy phát
huy vai trò của nhân dân trong giám sát, phản biện xã
hội; trong thực hiện công tác Dân vận chính quyền;
nâng cao quyền làm chủ của nhân dân trong thực thi
dân chủ hướng tới nền dân chủ thực sự của nhân dân,
do nhân dân, vì nhân dân.
TrưỞNg BAN
(Đã ký)
Đoàn Văn Hòa
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

TỈNH ỦY HƯNG YÊN
BAN DâN VẬN
*
Số: 08 -HD/BDVTU

ĐảNg CỘNg SảN ViệT NAM
Hưng Yên, ngày 24 tháng 9 năm 2018

HưỚNg DẪN
Tổ chức hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống
công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2018)
và 19 năm “Ngày dân vận của cả nước” (15/10/1999 - 15/10/2018)
----Căn cứ Hướng dẫn số 02- HD/BDVTW,
ngày 18/9/2018 của Ban Dân vận Trung
ương về tổ chức hoạt động kỷ niệm 88 năm
Ngày truyền thống công tác dân vận của
Đảng (15/10/1930 - 15/10/2018) và 19
năm “Ngày Dân vận của cả nước”
(15/10/1999 - 15/10/2018), Ban Dân vận
Tỉnh ủy hướng dẫn việc tổ chức các hoạt
động kỷ niệm như sau:
MỤC ĐíCH, yÊu Cầu
Thông qua các hoạt động kỷ niệm, tiếp
tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm
của các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã
hội, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp
nhân dân về tư tưởng “Dân vận” của Chủ
tịch Hồ Chí Minh; các quan điểm, nội
dung, phương thức tăng cường và đổi
mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác dân vận trong tình hình mới theo Nghị
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng
Yên lần thứ XVIII. Động viên, khích lệ
đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của
hệ thống chính trị phát huy truyền thống,
tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ
công tác dân vận của Đảng trong tình
hình mới.
Các hoạt động tập trung hướng về cơ
sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp
phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ
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chính trị của địa phương, đơn vị; gắn với
học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi
đua “Dân vận khéo” và thực hiện các
nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác
dân vận.
NỘi DuNg VÀ HÌNH THỨC
TỔ CHỨC
1. Ban Dân vận Tỉnh ủy
Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên
truyền về truyền thống 88 năm công tác
dân vận của Đảng; tư tưởng “Dân vận”
của Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc thực hiện
Chương trình hành động thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
Hưng Yên lần thứ XVIII về công tác dân
vận; thực hiện “Năm Dân vận chính
quyền” 2018 và Quy chế dân chủ ở cơ sở;
phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất
là những kết quả, kinh nghiệm và điển
hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh
vực của đời sống xã hội.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên
cuốn Thông tin Dân vận Hưng Yên số
47 và Trang Thông tin điện tử Ban Dân
vận Tỉnh ủy chào mừng kỷ niệm 88
năm Ngày truyền thống công tác dân
vận của Đảng.
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực
hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”
giai đoạn 2016 - 2020, gắn hội nghị tọa
đàm trao đổi kinh nghiệm thực hiện
“Dân vận khéo” trong xây dựng mô
hình hợp tác xã kiểu mới để phát triển
kinh tế - xã hội. Tiếp tục tuyên truyền
về cuộc thi báo chí viết về tấm gương
“Dân vận khéo”.
Tham dự các hoạt động kỷ niệm tại địa
phương, cơ sở.
Tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp
Dân vận”.
2. Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy
Tham mưu cho cấp ủy đảng lãnh đạo,
chỉ đạo: Tăng cường tuyên truyền về truyền
thống công tác dân vận của Đảng; tích cực
triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ
thị của Đảng về công tác dân vận, phong
trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện
“Năm dân vận chính quyền” 2018; phấn
đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa
phương, đơn vị. Hướng về cơ sở, nắm chắc
tình hình và tập trung giải quyết các vấn đề
bức xúc, phức tạp trong Nhân dân.
Tổ chức gặp mặt cán bộ tiêu biểu làm
tốt công tác dân vận trên các lĩnh vực; thăm
hỏi các bậc lão thành, các gia đình có công
trong công tác dân vận của Đảng; đẩy mạnh
tuyên truyền về cuộc thi báo chí viết về tấm
gương “Dân vận khéo”. Tổ chức các hoạt
động văn hóa, thể thao ở cơ sở, v.v…
3. Các ban đảng, đảng đoàn, Ban
Thường vụ Tỉnh đoàn, ban cán sự đảng,
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
Đề nghị các ban đảng, đảng đoàn, Ban
Thường vụ Tỉnh đoàn, ban cán sự đảng,
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo các
cấp ủy, đơn vị trực thuộc tổ chức sinh
hoạt chính trị, nghiên cứu, học tập tư
tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí
Minh; các quan điểm, nội dung, phương
thức tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác dân vận trong
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN

tình hình mới theo Nghị quyết Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần
thứ XVIII.
iii. TỔ CHỨC THỰC HiệN
1- Ban Dân vận các huyện ủy, thành
ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ
hướng dẫn và tình hình thực tế của địa
phương, đơn vị để tham mưu cho cấp ủy
chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88
năm Ngày truyền thống công tác dân vận
của Đảng phù hợp, thiết thực, hiệu quả,
có tác dụng giáo dục sâu sắc, tránh phô
trương, hình thức.
2- Đề nghị các ban đảng, đảng đoàn,
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, ban cán sự
đảng chỉ đạo và triển khai các hoạt động
phù hợp đối với ngành và tổ chức mình
trong dịp kỷ niệm 88 năm Ngày truyền
thống công tác dân vận của Đảng.
3- Văn phòng, các phòng chuyên môn
thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ động phối
hợp với các địa phương, đơn vị trong dịp
triển khai các hoạt động kỷ niệm; thường
xuyên tổng hợp, báo cáo kết quả với lãnh
đạo Ban.
Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống
công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 15/10/2018) và 19 năm “Ngày dân vận
của cả nước” (15/10/1999 - 15/10/2018)
là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong
toàn Đảng, toàn quân, đề nghị các ban
đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh
đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy,
thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh
đạo, chỉ đạo các hoạt động có kết quả và
phản ánh về Ban Dân vận Tỉnh ủy tổng
hợp, báo cáo Ban Dân vận Trung ương,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.
K/T TrưỞNg BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
Nguyễn Thị Tươi
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Thực Tiễn và kinh nghiệm

TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG
ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Đoàn Văn Hòa
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

T

hực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW
ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng
cường và đổi mới công tác dân vận trong
tình hình mới” (Nghị quyết số 25NQ/TW); Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày
03/11/2015 nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ
2015 - 2020 đã chỉ rõ: nâng cao hiệu quả
công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ
máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Các cấp
ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ
đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác
dân vận, quy chế giám sát và phản biện xã
hội; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về
công tác vận động nhân dân. Tăng cường
công tác dân vận chính quyền. Tiếp tục
nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện
Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở.
Những năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy
đã tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo thực
hiện công tác dân vận như: Chương trình
hành động số 24-CTr/TU ngày 12/8/2013
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực
hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; Kế hoạch
số 07 - KH/TU ngày 25/11/2015 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện
Kết luận số 114-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;
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Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 21/4/2016
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai
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. Trọng
tâm tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực
hiện công tác dân vận tập trung vào các nội
dung như:
Đổi mới công tác quán triệt, triển khai
thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết Trung
ương và các văn bản của tỉnh liên quan đến
công tác dân vận. Phối hợp với chính
quyền các cấp ban hành văn bản thực hiện
công tác dân vận; Ủy ban nhân dân tỉnh đã
ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND
ngày 24/9/2013 về thực hiện Chương trình
hành động của Tỉnh ủy Hưng Yên thực
hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI)
về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác dân vận trong tình
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN

Thực Tiễn và kinh nghiệm
hình mới; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày
08/7/2016 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; Chỉ thị số 04/CTUBND ngày 25/3/2016 về việc đẩy mạnh
thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ
quan hành chính nhà nước và đơn vị sự
nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hưng
Yên. Chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà
nước đổi mới lề lối làm việc, chấn chỉnh
thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán
bộ công chức nhằm nâng cao chất lượng,
hiệu quả phục vụ của cơ quan hành chính
nhà nước đối với người dân. Tăng cường
công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân,
giải quyết kịp thời những nguyện vọng
chính đáng của nhân dân. Công tác quản
lý, điều hành của các cấp chính quyền
chuyển mạnh theo hướng gần dân, sát dân,
phát huy vai trò của nhân dân; các chính
sách của Nhà nước được các cấp chính
quyền tổ chức thực hiện dân chủ, công
khai, minh bạch. Trong đó, công tác cải
cách hành chính được triển khai một cách
tích cực, hiệu quả, hướng mạnh vào việc
lấy “phục vụ” là tiêu chí chủ đạo trong
thực hiện thủ tục hành chính đối với người
dân và các tổ chức, doanh nghiệp… Nâng
cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm
của công chức trong việc giải quyết công
việc; tăng cường công tác thông tin, dự báo
về thị trường nhằm định hướng cho doanh
nghiệp khai thác tối đa năng lực sản xuất.
Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và
thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày
15/8/2016 về nâng cao chất lượng, hiệu
quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan
hành chính nhà nước, chính quyền các cấp
giai đoạn 2016 - 2020; bước đầu đạt được
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN

một số kết quả như: Phối hợp với Trường
Chính trị Nguyễn Văn Linh xây dựng 02
cuốn đề cương bài giảng: cuốn 1: Nâng cao
chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác
dân vận của cơ quan hành chính nhà nước,
chính quyền các cấp trong giai đoạn hiện
nay để giảng dạy tại Trường Chính trị
Nguyễn Văn Linh; cuốn 2: nâng cao chất
lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận
của cơ quan hành chính nhà nước, chính
quyền các cấp trên địa bàn huyện, thành
phố tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện
nay, để thống nhất áp dụng trong việc
giảng dạy. Xây dựng và đưa vào hoạt động
trang thông tin điện tử Ban Dân vận Tỉnh
ủy Hưng Yên (Website: danvanhungyen.vn)
từ tháng 12/2017, nhằm cung cấp những
thông tin, định hướng về nghiệp vụ công
tác dân vận, phản ánh kịp thời quá trình
triển khai thực hiện chủ trương của Đảng,
Nhà nước về công tác dân vận; cung cấp tư
liệu cần thiết phục vụ khai thác, nghiên cứu
về công tác dân vận cũng như các lĩnh vực
khác có liên quan đến tình hình phát triển
kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng của
tỉnh, xây dựng Đảng, chính quyền. Xây
dựng và ban hành Quy chế phối hợp thực
hành công tác dân vận giữa Ban Dân vận
với UBND cùng cấp, Ban Dân vận Tỉnh
ủy và Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân
dân tỉnh ký kết Chương trình phối hợp
số 01-CTPH/BDVTU-BCSĐUBND về
công tác dân vận đến năm 2021 và Kế
hoạch số 08-KH/BDVTU- BCSĐUBND,
ngày 09/4/2018 thực hiện Chương trình
phối hợp số 01-CTr/BDVTU-BCSĐUBND
giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự
Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018 “Năm dân vận chính quyền”. Phối hợp với
Văn phòng UBND tỉnh và một số sở,
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ngành tỉnh xây dựng kế hoạch và mẫu
phiếu khảo sát: đánh giá kết quả công tác
dân vận chính quyền; nâng cao nhận thức,
trách nhiệm và thực hiện công tác dân vận
chính quyền của cán bộ, công chức, viên
chức thuộc chính quyền các cấp trong thực
hành công vụ; cán bộ đảng viên chấp hành
Luật đất đai (trọng tâm việc xây dựng nhà
trái phép trên đất nông nghiệp). Khối dân
vận tham gia công tác giải phóng mặt
bằng; giải quyết khiếu nại, tố cáo đông
người vượt cấp trên địa bàn tỉnh Hưng
Yên, giai đoạn 2015 - 2017.
Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ
đạo thực hiện Thông báo số 227-TB/TU
ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện
Đề án số 01- ĐA/TU ngày 05/5/2011 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về
nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện
Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
Phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn
Văn Linh rà soát, bổ sung nội dung Đề
cương bài giảng “Nâng cao chất lượng,
hiệu quả thực hiện QCDC ở xã, phường,
thị trấn giai đoạn 2011 - 2015”; xuất bản
Sổ tay thực hiện QCDC ở xã, phường, thị
trấn. Phối hợp với Báo Hưng Yên, Đài PT
- TH Hưng Yên ký kết ban hành Kế hoạch
xây dựng chuyên mục QCDC ở xã,
phường, thị trấn trên Báo Hưng Yên và Đài
Phát thanh - Truyền hình Hưng Yên.
Tăng cường và đổi mới hoạt động của
các Ban chỉ đạo (BCĐ) tỉnh về thực hiện
QCDC ở cơ sở, công tác tôn giáo, phong
trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban Dân vận
Tỉnh ủy cơ quan Thường trực các BCĐ đã
tích cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, BCĐ tỉnh chỉ đạo xây dựng nội dung
hoạt động: kiện toàn thành viên BCĐ, phân
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công nhiệm vụ thành viên BCĐ, rà soát bổ
sung quy chế làm việc, xây dựng kế hoạch
hoạt động của BCĐ; tổ chức kiểm tra, giám
sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện QCDC
ở cơ sở.
Tăng cường và phát huy vai trò của
nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội;
tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo
ban hành Quyết định số 184 - QĐ/TU ngày
25/2/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
việc ban hành Quy định trách nhiệm của
cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền cấp tỉnh
trong việc tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ
quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và
nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng,
xây dựng chính quyền; đồng thời xây dựng
báo cáo thực trạng thực hiện phương châm
“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”;
phát huy vai trò của Nhân dân góp phần
đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chủ động
tham mưu BTV Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm tra,
giám sát việc thực hiện công tác dân vận,
QCDC ở cơ sở ; ban hành Quyết định
thành lập Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ
đạo triển khai thực hiện Quyết định số 217QĐ/TW; Quyết định số 218 - QĐ/TW tại
một số địa phương, đơn vị.
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội
tích cực đổi mới nội dung và phương thức
hoạt động; các hình thức tập hợp nhân dân
được đa dạng hóa, tăng cường nhân rộng
các điển hình tiên tiến, các mô hình hoạt
động có hiệu quả, gương người tốt, việc tốt
ở khu dân cư; đẩy mạnh thực hiện các
phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận
động, trọng tâm là thực hiện phong trào thi
đua “Dân vận khéo”; xây dựng “Khu dân
cư 3 không”; thực hiện cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN
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văn minh; “Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam”; phong trào “nông dân thi
đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết
giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền
vững”; phong trào phụ nữ tích cực học tập,
lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh
phúc gắn với xây dựng gia đình đạt 4
chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ,
hạnh phúc” và thực hiện cuộc vận động “5
không, 3 sạch”; phong trào thanh niên
“xung kích phát triển KT - XH và bảo vệ
Tổ quốc, “đồng hành với thanh niên trên
đường lập thân, lập nghiệp”; phong trào
“lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “thi đua
học tập, nâng cao trình độ học vấn, nghề
nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát
triển”, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm
bảo an toàn vệ sinh lao động”; phong trào
“cựu chiến binh gương mẫu” phát huy bản
chất “Bộ đội cụ Hồ”… Kết quả các phong
trào thi đua yêu nước đã góp phần động
viên và phát huy sức mạnh tổng hợp của
toàn dân tộc, vượt qua khó khăn, thực hiện
thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã
đạt được, việc thực hiện Nghị quyết số 25NQ/TW trên địa bàn tỉnh những năm qua
còn bộc lộ những mặt hạn chế như: Việc
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính
quyền nhất là ở cơ sở về thực hiện Nghị
quyết số 25 - NQ/TW còn chưa thường
xuyên, hiệu quả chưa cao. Công tác tiếp
công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố
cáo của công dân có nơi còn hình thức,
việc giải quyết một số vụ việc phức tạp nảy
sinh ở cơ sở còn kém hiệu quả. Việc tổ
chức sơ kết, tổng kết thực hiện công tác
dân vận, biểu dương, khen thưởng các điển
hình, mô hình tiêu biểu trong thực hiện tốt
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN

công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân
vận khéo” chưa được thực hiện thường
xuyên. Chế độ thông tin báo cáo với cơ
quan cấp trên có việc còn chưa kịp thời.
Phát huy những kết quả đã đạt được,
khắc phục những hạn chế, thời gian tới để
tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực
hiện có hiệu quả công tác dân vận cần tập
trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
(1) Tham mưu giúp cấp ủy đánh giá việc
thực hiện các văn bản của Trung ương, của
tỉnh về công tác dân vận: Nghị quyết số 25
- NQ/TW, Kết luận số 114-KL/TW, Chỉ thị
số 16/CT-TTg, Chương trình hành động số
24-CTr/TU, Kế hoạch số 147/KH-UBND
nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức,
trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức trong thực hiện công tác
dân vận, QCDC ở cơ sở.
(2) Tham mưu giúp cấp ủy đẩy mạnh
thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, Thông báo
số 227-TB/TU. Phối hợp chính quyền đẩy
mạnh thực hiện Kế hoạch số 08KH/BDVTU- BCSĐUBND; tiếp tục đẩy
mạnh cải cách hành chính đặc biệt là thủ
tục hành chính liên quan đến nhân dân.
Nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách
nhiệm của công chức trong việc giải quyết
các việc liên quan đến nhân dân; tăng
cường công tác giải quyết đơn thư, khiếu
nại của nhân dân. Chủ động rà soát những
lĩnh vực nhân dân có nhiều bức xúc, những
vấn đề mới nảy sinh để hướng dẫn, chỉ đạo
cụ thể về công tác dân vận như: công tác
dân vận trong xây dựng NTM, trong đền
bù giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư...
(3) Phát huy vai trò cơ quan thường
trực các BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở
(Xem tiïëp trang 22)
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HỘI NÔNG DÂN TỈNH HƯNG YÊN SAU 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN TỈNH LẦN THỨ VIII NHIỆM KỲ 2013 - 2018
Trần Thị Tuyết Hương
TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

N

hiệm kỳ qua, công tác Hội và
phong trào nông dân trong tỉnh đã
có nhiều đổi mới, sáng tạo, có
trọng tâm, trọng điểm, sát cơ sở. Đội ngũ
Ban Chấp hành Hội Nông dân từ tỉnh đến
cơ sở đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao,
năng động, bám sát và vận dụng sáng tạo
trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển
khai nhiệm vụ công tác Hội, chủ động lựa
chọn những vấn đề trọng tâm, phù hợp đáp
ứng nhu cầu thiết thực, chính đáng của
đông đảo hội viên nông dân, đặc biệt quan
tâm đến những cơ sở khó khăn; phát huy
tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn
lên của cán bộ, hội viên nông dân, tạo sự
chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động
công tác Hội và phong trào nông dân, góp
phần quan trọng trong việc thực hiện đạt và
vượt 11/11 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội
VIII đã đề ra.
Các cấp Hội đã tích cực, chủ động
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối
hợp với sở, ngành, địa phương triển khai
thực hiện có hiệu quả Kết luận 61 KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
và Quyết định số 673/QĐ -TTg của Thủ
tướng Chính phủ, tạo nguồn lực to lớn để
các cấp Hội tổ chức thực hiện có hiệu quả
các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề,
hỗ trợ nông dân; hướng dẫn phát triển các
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hình thức kinh tế tập thể trong nông
nghiệp; đẩy mạnh các phong trào thi đua
của Hội, nhất là “Phong trào nông dân thi
đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết
giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền
vững”, tiếp tục phát triển cả bề rộng và
chiều sâu, có sức lan tỏa, lôi cuốn, khích
lệ hội viên, nông dân tích cực tham gia;
từng bước khẳng định vai trò chủ thể của
nông dân trong phong trào “Nông dân thi
đua xây dựng nông thôn mới”; động viên,
cổ vũ đông đảo nông dân phát huy truyền
thống yêu nước, ý thức tự lực, tự cường,
năng động, sáng tạo trong lao động sản
xuất, kinh doanh, đã tổ chức được 6.507
buổi cho 523.792 lượt hội viên, nông dân
tham dự. Phối hợp với các ban, ngành,
đoàn thể tổ chức các hoạt động văn nghệ
- thể thao; tổ chức các Giải Bóng chuyền
“Bông lúa vàng”, “Hội thao nông dân”;
Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi”, hội thi
“Nông dân tìm hiểu pháp luật”, hội thi tìm
hiểu quan hệ “Việt Nam - Lào”, hội thi
“Nhà nông đua tài”… đã thu hút hàng
ngàn cán bộ, hội viên nông dân tham gia,
qua đó góp phần nâng cao đời sống văn
hoá, tinh thần cho nông dân.
Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua, các
cấp Hội đã đẩy mạnh việc mua, đọc, làm
theo báo, tạp chí của Hội. 100% cơ sở Hội
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có Báo Nông thôn ngày nay với 2 tờ/kỳ/cơ
sở Hội, 100% cơ sở Hội có tạp chí nông
thôn mới, 100% chi Hội, tổ hội có bản tin
Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên. Tiếp tục
duy trì trang thông tin điện tử (Website) để
cung cấp thông tin và là diễn đàn trao đổi
cho cán bộ, hội viên nông dân trong hoạt
động công tác Hội và phong trào nông
dân, đến nay đã có trên 14 triệu lượt người
truy cập. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy
hoạch cán bộ Hội: thực hiện Quyết định
số 2045/QĐ-TTg ngày 20/11/2015 của
Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân
Việt Nam, giai đoạn 2016 – 2020”. Trình
Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt Đề án
“Đào tạo cán bộ Hội Nông dân các cấp
tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017 - 2020”.
Phối hợp với Trường chính trị Nguyễn
Văn Linh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị
các huyện, thành phố tổ chức 55 lớp bồi
dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, năng
lực cho 5.685 lượt cán bộ Hội ở cơ sở.
Công tác phát triển, quản lý và nâng cao
chất lượng hội viên trong nhiệm kỳ đã kết
nạp được 22.063 hội viên mới, nâng tổng
số hội viên lên 206.779, hộ nông dân có
hội viên đạt 90%, số hội viên được phát
thẻ đạt 100%. Công tác xây dựng tổ chức,
bộ máy được các cấp Hội chú trọng, trọng
tâm là xây dựng chi hội, cơ sở hội vững
mạnh. Hàng năm số cơ sở Hội vững mạnh
đạt 92%, khá 8%; chi hội vững mạnh đạt
88%, khá 12%, không có cơ sở Hội trung
bình và yếu. Công tác xây dựng mô hình
chi hội, tổ hội nghề nghiệp theo Đề án số
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24-ĐA/HNDTW ngày 23/6/2016 của Ban
Thường vụ TW Hội Nông dân Việt Nam
về xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp. Hội
Nông dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số
90-KH/HNDT ngày 07/10/2016 xây dựng
mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp giai đoạn
2016 - 2018. Đến nay, toàn tỉnh có 23 chi
hội nghề nghiệp và 25 tổ hội nghề nghiệp.
Công tác xây dựng Quỹ Hội được quan
tâm, 100% cơ sở Hội, chi Hội xây dựng
được quỹ Hội; tổng số quỹ Hội toàn tỉnh
đạt 23.159 triệu đồng (tăng 11.961 triệu
đồng so với đầu nhiệm kỳ), bình quân đạt
112.000 đ/hội viên. Hội phí thu theo quy
định của Điều lệ Hội, hoàn thành 100%
chỉ tiêu giao. Chất lượng và hiệu quả
phong trào ngày càng nâng cao, nhiều hộ
có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh
hàng tỷ đồng trở lên, thu hút hàng chục,
hàng trăm lao động cho thu nhập hàng
năm từ 100 triệu đồng đến hàng chục tỷ
đồng. Hằng năm bình quân có 67.051 hộ
đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh
doanh giỏi các cấp. Các hộ nông dân đã
giúp nhau 5,7 tỷ đồng, 25.947 ngày công
lao động, hỗ trợ cây con giống trị giá trên
7 tỷ đồng giúp đỡ 6.886 hộ thoát nghèo,
góp phần đưa tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh còn
dưới 3,41%. 5 năm qua, các cấp Hội đã tổ
chức và phối hợp tổ chức tuyên truyền về
xây dựng nông thôn mới được 1.669 lớp
cho 133.043 lượt người dự, tổ chức được
hơn 3.606 cuộc tập huấn, chuyển giao
khoa học kỹ thuật cho 160.300 lượt cán
bộ, hội viên phát hành 2.942 cuốn tài liệu,
sổ tay tuyên truyền về nông thôn mới. Các
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cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tư vấn,
hướng dẫn thành lập mới 29 tổ hợp tác,
hợp tác xã (HTX) theo luật HTX năm
2012, tiêu biểu là HTX Chăn nuôi và kinh
doanh gà Đông Tảo, HTX Nhãn chín muộn
Miền Thiết, HTX chanh tứ quý (huyện
Khoái Châu), HTX sản xuất và tiêu thụ
cam Quảng Châu (TPHY), HTX Rau củ
quả và DVNN Vượng Phát (Yên Mỹ),
HTX Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
Toàn Thắng (Văn Lâm), HTX cam Đồng
Thanh (Kim Động)...
Ghi nhận những thành tích trên, cán
bộ, hội viên nông dân trong tỉnh đã vinh
dự được nhận những phần thưởng cao
quý của Đảng, Nhà nước, Trung ương
Hội và của tỉnh như: Chủ tịch nước tặng

Huân Chương Lao động Hạng 3 cho 04
cá nhân, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ
thi đua xuất sắc cho Hội Nông dân tỉnh và
Bằng khen cho 02 cá nhân; Trung ương
Hội Nông dân Việt Nam tặng 02 cờ thi
đua xuất sắc, 47 Bằng khen cho các tập
thể; 64 bằng khen cho các cá nhân, trao
tặng 667 kỷ niệm chương “Vì giai cấp
nông dân Việt Nam”; Tỉnh ủy tặng 02
bằng khen cho Hội Nông dân tỉnh;
UBND tỉnh tặng 02 cờ đơn vị dẫn đầu
phong trào thi đua, 10 tập thể; 89 cá
nhân; Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh
đã tặng 163 bằng khen cho các tập thể,
170 cá nhân; 62 giấy khen, BCH Hội
Nông dân các huyện, thành phố tặng
1.036 giấy khen và nhiều danh hiệu thi
đua khác do các cấp các ngành ghi nhận.

TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG...
cơ sở, công tác tôn giáo, phong trào thi
đua ”Dân vận khéo” tích cực tham mưu
giúp cấp ủy, BCĐ chỉ đạo nội dung thực
hiện. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ
năng, nghiệp vụ công tác dân vận, QCDC
ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Duy trì
tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực
hiện công tác dân vận, QCDC ở cơ sở; chú
trọng biểu dương, khen thưởng các tập
thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân vận
để nhân rộng.
(4) Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các
đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tham mưu
giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện Quy định số
124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí
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(Tiïëp theo trang 19)

thư Quy định về giám sát của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã
hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn
luyện đạo đức, lối sống của người đứng
đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên;
Quyết định số 217- QĐ/TW, Quyết định số
218-QĐ/TW và Quyết định số 184-QĐ/TU
ngày 25/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ
chức đảng, chính quyền cấp tỉnh trong việc
tiếp thu góp ý của MTTQ Việt Nam, các
đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân
tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền.
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN
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GIÚP HỘI VIÊN SỐNG VUI, SỐNG KHỎE, SỐNG HẠNH PHÚC,
SỐNG CÓ ÍCH CHO BẢN THÂN, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI
Nguyễn Duy Hy
Trưởng ban đại diện Hội NCT tỉnh

H

iện nay, trên địa bàn tỉnh Hưng
Yên có trên 17,8 vạn hội viên Hội
người cao tuổi (NCT), trong đó:
có hơn 15 vạn NCT với gần 3 vạn hội viên
tuổi từ 55 đến dưới 60, chiếm trên 15% dân
số, sinh hoạt ở 1.037 chi hội của 161 Hội
NCT xã, phường, thị trấn. Đây là một lực
lượng to lớn cần phải được xã hội quan
tâm chăm sóc phụng dưỡng và tạo điều
kiện để phát huy vai trò của NCT trong sự
nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa. Nghị quyết Đại hội V
Hội Người cao tuổi Việt Nam nhiệm kỳ
2016 - 2021 đã nêu rõ:… Hướng về cơ sở,
lấy hội viên làm trung tâm, lấy chi hội, tổ
hội và các câu lạc bộ để tạo sân chơi cho
hội viên Hội NCT sống vui, sống khỏe,
sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân
gia đình và xã hội.
Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán,
Ban đại diện Hội NCT tỉnh luôn chủ động
phối hợp với Sở LĐTB & XH hướng dẫn
Hội NCT cơ sở phối hợp với chính quyền
tổ chức chúc thọ, mừng thọ, tặng quà cho
NCT theo Luật NCT và theo Thông báo
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định
của UBND tỉnh; các huyện, thành phố
chúc thọ, mừng thọ, tặng quà cho 27.250
NCT ở các độ tuổi với tổng số tiền
8.946.350.000đ. Ngoài ra các huyện, thành
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN

phố, Hội NCT cấp cơ sở cũng đã trích từ
ngân sách địa phương, quỹ Hội và huy
động các nhà hảo tâm, những người con
quê hương làm ăn thành đạt ủng hộ, hỗ trợ
trên 2,5 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà cho
các đối tượng NCT có hoàn cảnh khó khăn
với mỗi suất quà trị giá từ 100.000 500.000đ. Việc thăm hỏi, tặng quà NCT
khi ốm đau luôn được Hội NCT ở các cấp
thường xuyên được quan tâm, nhất là các
chi Hội NCT ở các thôn, làng, khu phố.
Khi biết tin hội viên qua đời, Hội NCT ở
cơ sở và chi Hội NCT đều đến thăm viếng,
chia buồn với gia đình và cùng với Ban lễ
tang tổ chức chu đáo, đưa tiễn NCT qua
đời đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Công tác chăm sóc sức khỏe cho NCT
luôn được các cấp Hội NCT trong tỉnh coi
trọng; hằng năm, các cấp Hội NCT trong
tỉnh đã phối hợp với các công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương, phối hợp với các
đơn vị trong và ngoài ngành Y tế tiến hành
tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí và
tặng quà thuốc cho hàng vạn NCT. Đặc
biệt, 6 tháng đầu năm 2018, Ban đại diện
Hội NCT tỉnh đã phối hợp với Công ty cổ
phần Dược Traphaco (Công ty CP Dược
hàng đầu của Việt Nam) tổ chức 08 hội
nghị tư vấn sức khỏe miễn phí và tặng quà
thuốc cho gần 2.000 cán bộ, hội viên Hội
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NCT (mỗi suất quà trị giá trên 100.000đ)
ở một số xã, phường thuộc các huyện,
thành phố như: Phù Cừ, Văn Lâm, Khoái
Châu và thành phố Hưng Yên. Phối hợp
với Công ty Cổ phần quốc tế LeadViet
cùng Viện hóa học các hợp chất thiên
nhiên tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực
phẩm phòng chống ung thư và bệnh mãn
tính ở NCT cho trên 10.000 cán bộ, hội
viên NCT; phối hợp với Công ty Cổ phần
Dược phẩm Hoa Việt tổ chức tư vấn sức
khỏe về điều trị bệnh U xơ tiền liệt tuyến
miễn phí cho 180 cán bộ hội viên cùng với
phần quà thuốc trị giá 900.000đ; tặng quà
trị giá 200.000 đồng cho mỗi đại biểu dự
lớp tập huấn. Ban Đại diện Hội NCT tỉnh
đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và
Du lịch tổ chức lớp hướng dẫn viên về
Yoga cho 200 người là Chủ nhiệm của các
câu lạc bộ, là cán bộ các cấp Hội NCT trên
địa bàn tỉnh, trong đó có 161 cán bộ là hạt
nhân của Hội NCT ở các xã, phường, thị
trấn trong tỉnh; đồng thời đội ngũ này sẽ là
các tuyên truyền viên về cơ sở để hướng
dẫn các bài tập Yoga cho cán bộ, hội viên,
giúp hội viên hiểu về những nội dung của
bài tập Yoga. Qua đó, tiến hành thành lập
các câu lạc bộ Yoga của NCT trên địa bàn
tỉnh góp phần nâng cao sức khỏe cho các
hội viên NCT.
Trong những năm gần đây, đời sống tinh
thần của NCT luôn được các cấp ủy đảng,
chính quyền quan tâm chỉ đạo, chăm sóc.
Phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể
thao ở các chi hội NCT trên địa bàn tỉnh
luôn được chú trọng phát triển và được hầu
hết các cấp Hội trong tỉnh cùng toàn thể
hội viên, nhân dân hưởng ứng tham gia,
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thực hiện có hiệu quả. Đây là sân chơi bổ
ích, tập hợp được đông đảo NCT tham gia,
góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu
dân cư, đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi
cao - Gương sáng”. Đặc biệt, hàng năm
vào dịp kỷ niệm các ngày sinh nhật Bác
(19/5), Ngày truyền thống của NCT Việt
Nam (6/6), Ngày Quốc tế NCT (1/10),
Ngày Quốc khánh 2/9… các chi hội, các
câu lạc bộ đều tổ chức giao lưu văn hóa
văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức giải
bóng chuyền hơi, đồng diễn thể dục, dưỡng
sinh để các hội viên tham gia giao lưu, thi
đấu. Từ đó góp phần tích cực làm phong
phú thêm đời sống tinh thần cho NCT trên
địa bàn toàn tỉnh; nâng cao chất lượng sinh
hoạt tổ chức Hội; khích lệ hội viên sống
vui, sống khoẻ, sống có ích; đẩy mạnh
phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể
theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu
dân cư”. Ngoài ra, các cấp Hội còn tích cực
duy trì 1.773 CLB các loại thu hút trên
50.000 NCT tham gia; biên tập và phát
hành được 26 số với số lượng 40.400 cuốn
Bản tin công tác NCT tỉnh Hưng Yên gửi
tới các chi Hội NCT trên địa bàn tỉnh, gửi
đi Trung ương Hội NCT Việt Nam và các
tỉnh, thành phố trong cả nước...
Có thể nói, công tác giúp hội viên NCT
sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống
có ích cho bản thân, gia đình và xã hội đã
trở thành nhiệm vụ quan trọng mà các cấp
ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh luôn quan
tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và coi đây
cũng là truyền thống đạo đức tốt đẹp của
người Việt Nam chúng ta (nói chung),
người Hưng Yên (nói riêng).
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN
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MỘT SỐ KẾT Quả ĐẠT ĐượC CỦA BAN Trị SỰ TỈNH HỘi
pHẬT giÁO HưNg yÊN THỜi giAN QuA
Ban trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên

V

ới phương châm “Đạo pháp” - Dân
tộc - Chủ nghĩa xã hội” trong thời
gian qua Ban trị sự (BTS) phật
giáo tỉnh Hưng Yên cùng toàn thể Tăng,
Ni, Phật tử trong tỉnh luôn tận tâm, tận lực,
xây dựng tổ chức Giáo hội ngày càng phát
triển, chấp hành tốt chủ trương của đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp
phần vào xây dựng đất nước nói chung và
xây dựng tỉnh Hưng Yên nói riêng. Với
366 Tăng, Ni, bao gồm: Hàng Giáo phẩm
có 32 vị, trong đó: 01 Vị Hòa Thượng, 3 vị
Thượng tọa, 3 Ni trưởng, 25 Ni sư; Hàng
đại chúng có 334 vị. Công tác tổ chức giới
đàn được Tỉnh hội triển khai trình tự các
bước theo quy định của Nội quy Ban Tăng
sự Trung ương và Luật tín ngưỡng tôn
giáo: Khảo hạch, xét duyệt hồ sơ và xin
phép tổ chức tại các giới đàn, Tỉnh hội đều
cung thỉnh Chư tôn Trưởng lão Hòa
thượng Trung ương Giáo hội quang lâm
gia Hộ đồng giới sư. Đặc biệt năm 2018,
Giáo hội phật Việt Nam tỉnh đã tổ chức
giới đàn truyền giới cho 31 lượt giới tử,
gồm: 4 giới tử thụ giới Tỷ khiêu, 8 giới tử
thụ giới Tỷ khiêu Ni, 6 giới tử thụ giới Sa
di, 13 giới tử thụ giới Sa di Ni. Giới đàn
được định kỳ tổ chức đã giúp cho số lượng
Tăng, Ni trong tỉnh ngày một tăng trưởng.
Bên cạnh đó hằng năm trước mùa An cư
Kết hạ, Ban trị sự đều triển khai nội dung
thông bạch của Trung ương Giáo hội Phật
giáo Việt Nam tới toàn thể Tăng, Ni trong
tỉnh, nhằm động viên, nhắc nhở Tăng, Ni
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN

thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình
“An cư sự Sa ni chi yếu vụ”. Nhờ đó quý
Tăng, Ni đã nắm bắt được thời gian, địa
điểm và nội dung học tập trong khóa An cư
kết hạ đầy đủ, thành tựu kết quả viên mãn.
Hàng năm Thường trực tỉnh hội đã tổ chức
cho Tăng, Ni An cư kết hạ tại hai cơ sở. Cơ
sở: cơ sở 1 tại chùa Táo, phường Hiến
Nam, Thành phố Hưng Yên; Cơ sở 2 tại
Pháp Vân, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm;
đồng thời Ban trị sự cũng đẩy mạnh công
tác giáo dục cho các Tăng, Ni về đạo đức,
lối sống, Đạo pháp dân tộc.
Công tác Hoàng giáp được quan tâm
thường xuyên. Thời gian qua, Tăng, Ni
trong tỉnh đang tích cực thuyết giảng đạo
lý cho tín đồ Phật tử. Vào những ngày rằm,
mùng một hay các ngày lễ trọng trong
năm, đặc biệt là các khóa Quy y tam bảo,
song song với việc lễ Phật tụng kinh, quý
thầy đều dành thời gian thuyết giảng giáo
lý cho các tín đồ Phật tử. Lồng ghép vào
các buổi giảng đạo, quý thầy còn tích cực
tuyên truyền, vận động các tín đồ nghiêm
chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách,
pháp luật của Đảng và Nhà nước nói
chung, về hoạt động tôn giáo nói riêng.
Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu
nước, học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh, tham gia các hoạt động
từ thiện xã hội. Nhờ đó, các tín đồ Phật tử
ngày thêm hiểu đạo, tinh tiến tu tập, làm
tròn bổn phận phụng sự phật pháp và trách
nhiệm công dân đối với đất nước, góp phần
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xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
ngày càng vững mạnh.
Thời gian qua, Tỉnh hội đã rất chú trọng
tới việc tổ chức các ngày lễ trọng, như lễ
Phật đản, Vu lan, ngày vía chư Phật, Bồ tát,
lễ bổ nhiệm trụ trì, lễ khánh thành tự viện,
lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ…Các hoạt
động trên đều được Tỉnh hội và quý Tăng,
Ni tổ chức trang nghiêm, thành kính, an
toàn và tiết kiệm, chấp hành theo quy định
của Pháp luật. Ban trị sự đã đẩy mạnh việc
phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước
trong thực hiện pháp luật về tín ngưỡng,
tôn giáo. Khi trùng tu, xây dựng lớn, nhìn
chung các chùa đều lập hồ sơ xin cấp phép
theo quy định. Nguồn kinh phí chủ yếu là
do các Phật tử thập phương và địa phương
cúng dàng. Nhiều chùa được trùng tu tôn
tạo đã phản ánh lòng thành kính của tín đồi
đối với Đạo pháp, đồng thời cũng cho thấy
đời sống kinh tế của nhân dân ngày một
nâng cao, ý thức bảo tồn và phát huy giá trị
văn hóa dân tộc của nhân dân nói chung
được chú trọng. Một số chùa tuy không có
Tăng, Ni trụ trì, nhưng Ban hộ tự đã rất cố
gắng, kết hợp với lãnh đạo địa phương, vận
động nhân dân Phật tử cúng dàng, xây
dựng, trùng tu nhiều hạng mục công trình,
góp phần làm trang nghiêm nơi cửa Phật.
Ngoài việc chăm lo phụng sự Đạo pháp,
quý Tăng Ni trong tỉnh còn tích cực tham
gia vào các cơ quan, tổ chức đoàn thể,
chính trị - xã hội. Phát huy tinh thần “từ bi”
của Đạo Phật và truyền thống “tương thân
tương ái” của dân tộc, những năm qua, tăng
Ni, Phật tử trong tỉnh luôn tích cực tham gia
các hoạt động từ thiện xã hội. Tại các cuộc
vận động ủng hộ ngày vì người nghèo, nạn
nhân chất độc màu da cam, đồng bào lũ lụt,
quỹ khuyến học, xây dựng nhà Đại đoàn
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kết…do ủy ban MTTQVN, Hội Chữ thập
đỏ các cấp phát động. Tỉnh hội đều tham
gia tích cực và vận động Tăng, Ni, Phật tử
cùng hưởng ứng. Tổng số tiền lên tới hàng
chục tỷ đồng. tiêu biểu như: Nhân mùa Phật
đản PL 2552, Thường trực tỉnh hội Phật
giáo Hưng Yên đã tặng hàng nghìn suất quà
cho các hộ nghèo trong tỉnh Hưng Yên, trị
giá hàng 100 triệu đồng; Hàng năm nhân
dịp 27/7 ủng hộ cho các gia đình liệt sỹ,
người có công với cách mạng hàng nghìn
suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng;
Tỉnh hội đã phối hợp với Bệnh viện mắt
triển khai đợt mổ đục thủy tinh thể cho 200
bệnh nhân trị giá 200 triệu đồng.
Trong dịp Tết nguyên đán hàng năm Ban
trị sự GHPGVN tỉnh, Ban trị sự phật giáo
một số huyện, thành phố cùng một số chức
sắc phật giáo đã phối hợp với chính quyền
địa phương tổ chức tặng quà các gia đình
chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn
tại các huyện, thành phố, chỉ tính riêng năm
2017 và 2018 các cấp hội đã tặng trên 5.000
suất quà bằng tiền và hiện vật trị giá trên 2
tỷ đồng. Các cá nhân tiêu biểu, luôn đi đầu
trong công tác từ thiện có Hòa Thường
Thích Thanh Hiện, Trưởng ban trị sự giáo
hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên; Đại
Đức Thích Giác Nghiêm… và nhiều phật tử
đã ủng hộ xây nhà Đại đoàn kết, tặng nhà
tình thương và tham gia nhiều hoạt động từ
thiện khác trị giá hàng tỷ đồng. Trong thời
gian qua Tăng Ni trong tỉnh đã tích cực
hoạt động phong trào từ thiện nhân đạo và
phong trào “ích Đạo, lợi Đời” nên nhiều
Tăng, Ni được các cấp, các ngành trong
tỉnh tặng bằng khen, giấy khen.
Bên cạnh những kết quả tích cực mà Ban
trị sự Tỉnh hội và toàn thể Tăng, Ni trong
(Xem tiïëp trang 31)
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LÀM TỐT CÔNG TÁC THAM MƯU GIÚP BAN CHỈ ĐẠO TỈNH VỀ THỰC HIỆN
PHONG TRÀO THI ĐUA “DÂN VẬN KHÉO”
Trần Thị Thu Thảo
Trưởng phòng đoàn thể và các hội

S

inh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
dạy: “Lực lượng của dân rất to, việc
dân vận rất quan trọng, dân vận kém
thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc
gì cũng thành công”. Thấm nhuần lời dạy
của Người, “Dân vận khéo” đã được các
cấp các ngành triển khai và thực hiện gắn
với nhiệm vụ chính trị của mình và tình
hình phát triển kinh tế xã hội của địa
phương, nhưng chưa được thực hiện đồng
bộ. Đã đến lúc “Dân vận khéo” phải được
phát động thành phong trào để thực hiện có
hiệu quả góp phần phát triển kinh tế - xã
hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Năm 2009 Ban Dân vận Trung ương đã
phát động phong trào thi đua “Dân vận
khéo”; Phòng được giao chủ trì tham mưu
nội dung hoạt động của phong trào thi đua
“Dân vận khéo” đã tham mưu cho lãnh đạo
Ban giúp Ban Thường vụ Tỉnh ban hành
Thông báo số 593 - TB/TU ngày 19/3/2009
về việc phát động phong trào thi đua “Dân
vận khéo”; Quyết định số 197 - QĐ/TU
Ngày 22/3/2016 về việc thành lập Ban Chỉ
đạo (BCĐ) tỉnh về thực hiện phong trào thi
đua “Dân vận khéo”, hàng năm kiện toàn
BCĐ, tổ chuyên viên giúp việc BCĐ; xây
dựng Quy chế làm việc; Kế hoạch hoạt
động của BCĐ phù hợp với tình hình thực
tế; đồng thời phân công cụ thể cho các
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN

thành viên trong BCĐ gắn với chức năng,
nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Tham
mưu xây dựng Hướng dẫn số 03 HD/BDVTU ngày 27/4/2009 về tiêu chí cơ
bản đánh giá điển hình “Dân Vận khéo”
trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội;
Hướng dẫn số 01-HD/BCĐ ngày 30/3/2017
về xây dựng mô hình “Dân vận khéo” giai
đoạn 2017 - 2020; Công văn số 241 CV/BDVTU ngày 30/3/2017 về việc đăng
ký xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận
khéo”; Kế hoạch số 33-KH/BDVTU ngày
16/11/2017 tổ chức Hội nghị tọa đàm, trao
đổi kinh nghiệm thực hiện phong trào thi
đua “Dân vận khéo” trong hoạt động của
các cơ quan hành chính nhà nước, chính
quyền các cấp; triển khai cuộc thi báo chí
viết về tấm gương điển hình “Dân vận
khéo”, giai đoạn 2017 - 2020. Các văn bản
trên đã được triển khai tới các cơ quan,
ban, ngành, đoàn thể tỉnh và 10/10 huyện
ủy, thành ủy. 100% các huyện, thành ủy
trên địa bàn tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo,
ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về thực
hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”
trong thực hiện các nhiệm vụ của địa
phương, đơn vị. Ban Dân vận cấp ủy cùng
cấp đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các
đơn vị tổ chức phát động phong trào thi
đua “Dân vận khéo” và triển khai phong
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trào thi đua tới MTTQ, các đoàn thể cấp
huyện, khối dân vận cơ sở; xây dựng các
tiêu chí đánh giá mô hình, điển hình “Dân
vận khéo”; phối hợp hướng dẫn khối dân
vận cơ sở các xã, phường, thị trấn đăng ký
xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận
khéo” gắn với thực hiện chương trình mục
tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Sau 5 năm phát động phong trào thi đua,
năm 2015 Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức
Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện phong
trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2010
- 2015 và biểu dương khen thưởng cho 63
tập thể, cá nhân điển hình Dân vận khéo
trên các lĩnh vực trong tổng số hơn 600 mô
hình dân vận khéo trên các lĩnh vực của đời
sống xã hội. Đến năm 2017, đã có 327 mô
hình theo đăng ký của các cơ quan, đơn vị,
địa phương cụ thể như: Lĩnh vực phát triển
kinh tế có 66 mô hình; văn hóa - xã hội,
xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi
trường có 146 mô hình; an ninh - quốc
phòng có 57 mô hình; xây dựng hệ thống
chính trị có 28 mô hình và 30 mô hình khác
theo chức năng, nhiệm vụ của các ban, sở,
ngành tỉnh.
Có thể nói, phong trào thi đua “Dân
vận khéo” đã thực sự lan rộng trên tất cả
các lĩnh vực, ở khắp các địa phương, đơn
vị trong toàn tỉnh; mang lại hiệu quả thiết
thực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn
dân tộc, tạo động lực mạnh mẽ cho việc
phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính
trị và giải quyết kịp thời những vấn đề
nảy sinh ngay từ cơ sở có liên quan trực
tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của
nhân dân. Nhiều điển hình “Dân vận
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khéo” đã được triển khai thực hiện có
hiệu quả ở địa phương như: Mô hình cánh
đồng mẫu lớn 25 ha sản xuất lúa hàng hóa
Bắc thơm số 7 của thôn Long Cầu, xã
Đoàn Đào, huyện Phù Cừ; vận động nhân
dân trong thôn tự giải tỏa vi phạm đất đai
của thôn nội Linh, xã ngô Quyền, huyện
Tiên Lữ; mô hình vận động nhân dân thực
hiện tốt hương ước, quy ước trong việc
cưới, việc tang; vận động các dòng thực
hiện tốt công tác khuyến học của thôn
Dung, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ; mô
hình phong trào “5 không 3 sạch”, vận
động nhân dân chung sức xây dựng NTM,
đô thị văn minh của Hội phụ nữ xã Long
Hưng, huyện Văn Giang; mô hình vận
động nam thanh niên trong độ tuổi thực
hiện nghĩa vụ quân sự của xã Hoàng Hoa
Thám, huyện Ân Thi; mô hình vận động
nhân dân tham gia phòng chống tội phạm,
tệ nạn xã hội, xây dựng khu dân cư bình
yên của Tổ dân vận Bắc Hải, xã Hải Triều,
huyện Tiên Lữ…
Với những kết quả đã đạt được của
BCĐ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
thời gian qua đã khẳng định được vai trò
quan trọng của công tác dân vận trong hệ
thống chính trị. Phát huy những kết quả
đạt được, trong thời gian tới, phong trào
thi đua ”Dân vận khéo” sẽ cùng với hệ
thống chính trị và nhân dân trong tỉnh thực
hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ
2015 - 2020 đã đề ra, sớm đưa Hưng Yên
trở thành tỉnh công nghiệp, hiện đại hóa
của cả nước.
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BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY VĂN LÂM LÀM TỐT CÔNG TÁC THAM
MƯU GIÚP CẤP ỦY CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SỐ 02 - ĐA/TU

H

uyện Văn Lâm nằm ở phía Bắc
tỉnh Hưng Yên, giáp với thủ đô Hà
Nội và 2 tỉnh Bắc Ninh, Hải
Dương; có Quốc lộ 5A và đường sắt HàHải chạy qua, thuận lợi cho việc giao lưu
phát triển kinh tế-xã hội. Diện tích đất tự
nhiên 7.443,25 ha, có 10 xã và 01 thị trấn,
dân số trên 110 nghìn người, toàn huyện có
1.200 doanh nghiệp đăng ký sản xuất kinh
doanh, trong đó có 562 doanh nghiệp đi
vào hoạt động, toàn Đảng bộ huyện có
5.292 đảng viên sinh hoạt ở 40 chi, đảng
bộ trực thuộc Huyện ủy.
Xác định công tác Dân vận chính quyền
là một trong những nhiệm vụ quan trọng,
thời gian qua Ban Dân vận Huyện ủy Văn
Lâm đã tích cực tham mưu giúp Ban
Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện
tốt Đề án 02 - ĐA/TU, ngày 15/8/2016 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất
lượng hiệu quả thực hiện công tác dân vận
của các cơ quan hành chính Nhà nước,
chính quyền các cấp, giai đoạn 2016 2020”. (Gọi tắt Đề án số 02 - ĐA/TU).
Tham mưu tổ chức hội nghị quán triệt Đề
án số 02 - ĐA/TU đến toàn thể Ban Chấp
hành đảng bộ, cán bộ chủ chốt huyện, các
xã, thị trấn, các chi, đảng bộ trực thuộc
Huyện ủy. Đồng thời, xây dựng kế hoạch
số 17-KH/HU ngày 18/10/2016 của về
triển khai, thực hiện Đề án 02- ĐA/TU và
Kế hoạch số 17-KH/BDVTU về tổ chức
thực hiện Đề án 02 - ĐA/TU. Tham mưu
Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai văn
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN

Trịnh Trung Kiên
HUV, Phó Trưởng Ban Dân vận huyện ủy Văn Lâm

bản của Trung ương, của tỉnh về công tác
Dân vận như: Thông báo số 281-TB/TU,
ngày 26/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy; Kế hoạch số 08-KH/HU, ngày
16/5/2016 về triển khai, tổ chức thực hiện
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 quy chế dân chủ ở cơ sở.
Hằng năm, Tham mưu cho Ban chỉ đạo
QCDC huyện kiện toàn ban chỉ đạo, xây
dựng kế hoạch hoạt động, phân công
nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong
ban chỉ đạo phù hợp với chức năng, nhiệm
vụ của từng cơ quan, đơn vị; tham mưu tổ
chức các lớp tập huấn QCDC và biểu
dương khen thưởng các cá nhân, tập thể
điển hình “Dân vận khéo”…
Thường xuyên xây dựng báo cáo Ban
Thường vụ Huyện ủy, Ban Dân vận Tỉnh
ủy về kết quả thực hiện Đề án 02- ĐA/TU
và kết quả thực hiện của Ban chỉ đạo
QCDC huyện, Ban chỉ đạo phong trào thi
đua “Dân vận khéo”. Ban Dân vận huyện
ủy Văn Lâm cũng đã xây dựng chương
trình ký kết phối hợp giai đoạn 2013 - 2017
với UBND, phòng Tài Nguyên & môi
trường, Đài truyền thanh huyện…;ký kết
chương trình phối về thực hiện công tác
dân vận chính quyền, giai đoạn 2018-2021;
tổ chức 02 lớp tập huấn về công tác dân
vận chính quyền cho gần 200 cán bộ lãnh
đạo các ban, phòng, ngành cấp huyện; Bí
thư, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND-UBND
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các xã, thị trấn; các Bí thư chi bộ khối nông
thôn trong toàn huyện. Trong những năm
qua, Huyện Văn Lâm đã đạt được nhiều
kết quả đáng kể trong công tác dân vận đặc
biệt là công tác Dân vận chính quyền.
UBND huyện thực hiện nghiêm quy định
tiếp dân (vào ngày 10 và 25 hàng tháng);
cơ chế một cửa, một cửa liên thông được
triển khai tích cực tại UBND huyện và
11/11 xã, thị trấn; duy trì áp dụng hệ thống
quản lý chất lượng ISO 900: 2008 đạt kết
quả tốt; 100% văn bản đến và trên 80% văn
bản đi được thực hiện lưu trữ trên phần
mềm quản lý văn bản, chỉ số cải cách hành
chính của huyện được UBND tỉnh đánh giá
tích cực…
Công tác giám sát của HĐND được chú
trọng, thời gian qua, HĐND huyện đã tiến
hành nhiều cuộc giám sát tại một số cơ
quan, đơn vị trên các lĩnh vực kinh tế-xã
hội, an ninh quốc phòng, qua giám sát đã
có nhiều nội dung đề cập đến vấn đề quản
lý, sử dụng đất đai, cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, công tác quản lý thu,
chi tài chính ngân sách, công tác sản xuất
nông nghiệp. Từ đó, góp phần tích cực vào
việc xây dựng và củng cố khối đoàn kết
toàn dân, vận động nhân dân thi đua thực
hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên
địa bàn.
Tuy nhiên trong quá trình tham mưu
thực hiện Đề án 02- ĐA/TU còn một số
hạn chế, khó khăn như: Một số ít cán bộ,
công chức, viên chức chưa nắm được nội
dung và chưa hiểu được ý nghĩa, tầm quan
trọng của công tác dân vận cũng như Đề án
02- ĐA/TU dẫn đến việc tham mưu và
thực hiện hiệu quả chưa cao; một số nội
dung tham mưu chưa sát với tình hình của
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địa phương dẫn đến tình trạng mất dân chủ,
quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, còn
diễn ra ở một số nơi, gây dư luận không tốt
trong nhân dân. Việc thực hiện cải cách thủ
tục hành chính ở một số ít cơ sở còn chậm,
cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”,
“một cửa điện tử hiện đại” chưa phát huy
hiệu quả. Việc giải quyết vấn đề bức xúc
của nhân dân chưa dứt điểm, một số vụ
việc phức tạp còn để kéo dài.
Để tham tham giúp Ban Thường vụ
huyện ủy thực hiện tốt Đề án 02- ĐA/TU
trong thời gian tới Ban Dân vận Huyện ủy
đề xuất một số giải pháp sau:
(1). Tiếp tục tham mưu cho BTV Huyện
ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, quán triệt
các chỉ thị, nghị quyết, chương trình về
công tác dân vận, thực hiện QCDC ở cơ sở;
giúp cấp ủy theo dõi việc thực hiện giám
sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây
dựng đảng, xây dựng chính quyền của
MTTQ, các đoàn thể và nhân dân. Tiếp tục
làm tốt công tác tập hợp, tuyên truyền và
vận động các tầng lớp nhân dân, MTTQ,
các đoàn thể thực hiện tốt các chủ trương,
Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp
luật của nhà nước; đẩy mạnh các phong
trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận
khéo” gắn với học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ chí Minh và gắn với
xây dựng nông thôn mới.
(2).Tham mưu giúp Huyện ủy, chỉ
đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các
ngành, đoàn thể, doanh nghiệp cần tiếp
tục đẩy mạnh thực hiện Đề án số 02ĐA/TU; Kết luận số 120 - KL/TW; Pháp
lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11; Nghị
định số 04/2015/NĐ-CP; Nghị định số
60/2013/NĐ-CP và các văn bản của tỉnh,
huyện về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ
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sở; 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; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng
cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và các
văn bản của tỉnh, huyện về thực hiện
QCDC ở cơ sở nhằm tạo ra sự chuyển biến
mới về ý thức và trách nhiệm của cán bộ,
đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện
QCDC ở cơ sở.
(3). Thực hiện cải cách thủ tục hành chính,
tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công

dân; xử lý nghiêm minh những trường hợp
lợi dụng vấn đề dân chủ để kích động lôi kéo
nhân dân tham gia khiếu kiện đông người
vượt cấp, gây mất an ninh trật tự.
(4). Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt
Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận
huyện ủy và UBND huyện đẩy mạnh thực
hiện công tác Dân vận của chính quyền;
chương trình phối hợp với Đài truyền
thanh huyện, Phòng Tài nguyên & môi
trường, Trung tâm dân số KHHGĐ…đẩy
mạnh công tác tuyên truyền thực hiện quy
chế dân chủ, công tác dân vận trên chuyên
mục trên Đài truyền thanh huyện về “Dân
vận khéo và QCDC”; tổ chức gặp mặt, tọa
đàm, trao đổi, tập huấn, hội thi sân khấu
hóa, tập huấn nghiệp vụ và làm tốt công tác
thi đua khen thưởng.

MỘT SỐ KẾT Quả ĐẠT ĐượC...

(Tiïëp theo trang 26)

tỉnh đã đạt được, cũng còn một số việc cần
làm tốt hơn trong thời gian tới:
Một là: Ban trị sự và Tăng Ni, Phật tử
trong tỉnh cần thực hiện tốt phương châm
hoạt động của Giáo hội cũng như Hiến
Chương và Nội quy Tăng sự Trung ương
Giáo hội đã được tu chỉnh. Làm tốt công
tác quản lý Tăng, Ni, tự viện trong tỉnh,
đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh chính
sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, cụ thể
là Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Nghị định
162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 về quy
định chi tiết một số điều về biện pháp thi
hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo đã đề ra.
Hai là: Phát huy tinh thần “Từ bi, hỷ xả,
cứu khổ, độ sinh” của Phật giáo, Tăng Ni
Phật tử cần tích cực hưởng ứng, tham gia
công tác từ thiện xã hội, các phong trào đền

ơn đáp nghĩa, các phong trào thi đua yêu
nước do các cấp, các ngành phát động.
Ba là: Tăng Ni hăng hái tham gia các
hoạt động “ích đạo, lợi đời”, giữ vững tinh
thần đoàn kết toàn dân, quan hệ chặt chẽ
với cấp ủy, Chính quyền, MTTQ các cấp,
tích cực tham gia phong trào bảo vệ an
ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự trên
địa bàn dân cư, tích cực tham gia phong
trào phòng, chống các tai, tệ nạn xã hội.
Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin,
tuyên truyền sâu rộng để mọi tầng lớp
Nhân dân nhận thức rõ âm mưu của các
thế lực thù địch; chủ động phòng ngừa,
đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi
dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm rối loạn
tình hình an ninh, trật tự để chống phá
Đảng và Nhà nước.

THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN
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NGƯỜI CÁN BỘ CÔNG AN CƠ SỞ TIÊU BIỂU
Phạm Hằng

T

háng 3 năm 1996, anh Đỗ Đình
Tùng ở thôn Hạ, thị trấn Khoái
Châu, huyện Khoái Châu tình
nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc, anh
phấn đấu tốt luôn hoàn thành nhiệm vụ,
được kết nạp vào đảng trong thời gian tại
ngũ, sau 3 năm phục vụ trong quân đội
tháng 2/1999 anh xuất ngũ trở về quê
nhà; được địa phương cử đi học lớp trung
cấp Luật, sau đó tiếp tục học và tốt
nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội.
Hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về
anh được cấp ủy địa phương giao nhiệm
vụ, qua nhiều lĩnh vực công tác khác
nhau, như: Bí thư chi đoàn thôn, công an
viên thị trấn, phó công an thị trấn,
Trưởng Công an thị trấn Khoái Châu.
Quê anh là huyện lỵ, trung tâm kinh tế,
chính trị của huyện có chợ Phủ nổi tiếng
là chợ đầu mối lớn từ thời Pháp thuộc,
có đường giao thông thuận lợi làm ăn
buôn bán từ huyện đi các xã và tỉnh lân
cận, gần nơi có nhiều làng nghề truyền
thống, một vùng đất trù phú của huyện
và tỉnh… người dân nơi đây năng động,
sáng tạo trong làm ăn, buôn bán, dịch
vụ, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, đời
sống luôn vào tốp cao của tỉnh và huyện,
đó là điều đáng mừng, song bên cạnh đó
tội phạm, tệ nạn xã hội cũng gây nhức
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nhối trong nhân dân có lúc có nơi vang
lên như một hồi chuông báo động mà ai
ai cũng phải lo ngại nhất là ma túy, cờ
bạc, trộm cắp vặt, buôn gian, bán lậu,
lừa đảo… là nỗi lo của nhân dân mà tiêu
điểm nhiều nhất là thôn Hạ có tới 30 con
nghiện, cả thị trấn có trên 40 con nghiện,
ấy là số thống kê được đã từng bắt đi cai
nghiện, cải tạo, còn con số không khai
báo hoặc gia đình giấu hay đi làm ăn ở
xa ít về thì chưa thể thống kê hết. Người
dân đi đâu cũng phải cửa khóa then cài
mà lòng vẫn lo ngay ngáy, nghi kỵ lẫn
nhau, tình làng nghĩa xóm vì thế mà ít
nhiều cũng bị sứt mẻ. Là Trưởng công
an thị trấn anh đã tham mưu cho cấp ủy,
chính quyền, cùng các đoàn thể làm
công tác “Dân vận khéo” như tổ chức
sinh hoạt chi Đoàn, chi Hội, họp dân đấu
tranh tố giác tội phạm, tích cực tuyên
truyền vận động người dân tham gia
phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu
tranh ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã
hội, với phương châm vào từng ngõ, gõ
từng nhà nhất là những gia đình có con
cháu hư chậm tiến bộ; nhiều buổi họp
dân anh có đề xuất mời những gia đình
có con cháu vi phạm tệ nạn xã hội đến
dự họp để họ nói lên những khó khăn vất
vả khi trong nhà có con nghiện hút, hay
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN
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trộm cắp, đánh bạc, trong cuộc họp họ
nhận được những đóng góp của người
dân. Ngoài ra mỗi năm 2 lần vào trường
học tuyên truyền phòng, chống tội phạm
nhất là ma túy học đường, tội phạm buôn
bán người, buôn bán phụ nữ và trẻ em…
với cách làm theo kiểu từ mềm dẻo đến
cứng rắn, mưa dầm thấm lâu, dần dần tệ
nạn cũng giảm, anh đã tham gia phá
nhiều vụ án lớn được Công an tỉnh tặng
bằng khen, trong đó có vụ bắt tên Trịnh
Văn Huyên quê ở Thổ Hỏa, xã Lý
Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, thu giữ
0,675 gam hêrôin được Bộ Công an tặng
bằng khen và được mời đi báo cáo điển
hình tại Hà Nội. Từ tháng 7/2015 đến
nay, anh đã cho thành lập ở 4/4 thôn, đều
có tổ an ninh nhân dân, mỗi tổ từ 5 đến
7 người hầu hết là CCB, CQN làm nòng
cốt tuyên truyền vận động nhân dân về
phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội; do
tính chất địa phương trong phố ngoài
làng là hệ thống anh, em, cô, dì, chú,
bác… dày đặc hầu như đều là có họ hàng
nên việc tuyên truyên và ngăn chặn
nhiều khi không chỉ dùng pháp luật là đủ
mà phải dùng cả “Đức trị” theo cách
“Vỗ vai bảo nhau” có khi lại hiệu quả
hơn là dùng “Pháp trị”. Anh đã tổ chức
nhiều buổi phát thanh tuyên truyền ở
thôn, phố, khu dân cư, trường học, tổ
chức sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền
về tác hại của tệ nạn xã hội và cách
phòng, chống cho người dân, phát động
nhân dân ký cam kết thực hiện trong đó
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN

CCB, CQN phải là những người nòng
cốt đi đầu thực hiện, nhiều cựu chiến
binh đã đấu tranh trực diện với những
người vi phạm, phát động phong trào
“toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn
với “Dân vận khéo” người dân đã hiểu
và cung cấp cho công an nhiều tin quan
trọng. Không chỉ vận động trong nhân
dân, các thành viên trong tổ an ninh
nhiều khi phải mật phục, trong đêm bất
chấp thời tiết mưa gió rét, cả ngày lễ,
ngày tết; phải dùng cả “chim mồi” làm
“Tai mắt” cho Công an thị trấn, công an
huyện và điều rất quan trọng là lực
lượng quần chúng nhân dân phát giác, tố
cáo mới phá được các vụ án. Từ năm
2013 đến nay anh đã tham gia và lãnh
đạo chỉ huy phá hơn 20 vụ án đem lại
lòng tin cho nhân dân: Điển hình là năm
2016 phối hợp công an huyện bắt vụ 13
đối tượng đánh bạc ở thôn Thượng, thu
tại chiếu bạc được 10.920.000 đồng; bắt
đối tượng truy nã là tên Nguyễn Thế
Quyền sinh năm 1993 ở thôn Hạ về tội
đánh bạc, cùng Công an thị trấn bắt tên
Đỗ Đình Nam ở thôn Hạ về tội trộm cắp
tài sản xe máy của công dân trả lại cho
người mất … Trong nhiều vụ án sau khi
bắt giữ tội phạm anh và gia đình đã nhận
được những lời đe dọa, khủng bố, dọa
đánh trên đường đi làm, đi công tác, đi
học của các con anh nhưng anh không
nản lòng và còn quyết tâm làm mạnh tay
hơn với mong muốn đem lại cuộc sống
(Xem tiïëp trang 35)
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Ý kiến nhân dân

TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ EM
Thu Hương

L

âu nay trong xã hội vẫn tồn tại
một thực tế là mọi gia đình đều
chú ý đến việc phòng tránh tai nạn
cho trẻ em, song phần lớn lại quên đi rằng
điều quan trọng hơn cả là con em chúng ta
cần được giáo dục kỹ năng sinh tồn một
cách bài bản để đối phó với các nguy cơ
trong cuộc sống. Chính vì vậy, trong
những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh đã
xảy ra nhiều tai nạn, thương tích, thương
tâm đối với trẻ em ở tuổi dưới 14. Có rất
nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn
thương tích ở 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… Trong rất nhiều nguyên nhân ấy, thì
nguyên nhân chủ yếu vẫn xuất phát từ sự
lơ là của người lớn và sự thiếu hiểu biết
của trẻ nhỏ. Thiếu trang bị kỹ năng sống ở
trẻ em và đã đang trở thành nỗi nghi ngại
lớn trong xã hội. Để khắc phục những hậu
quả không nhỏ từ việc thiếu kỹ năng sống
ở trẻ em, một vài năm trở lại đây, Bộ giáo
dục & đào tạo đưa nội dung giáo dục kỹ
năng sống cho học sinh vào dạy ở các
trường mầm non, tiểu học, trung học cơ
sở, đến nay vấn đề trang bị kỹ năng sống
cho trẻ em mới được xã hội quan tâm
nhiều hơn.Tuy nhiên hiện tượng trẻ em
“lệch chuẩn” trong suy nghĩ và lối sống
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vẫn còn diễn ra khá phổ biến và ngày càng
gây ra những hậu quả đau lòng.
Để việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ
em, nhất là lứa tuổi học sinh đạt hiệu
quả, giúp các em ngày càng vững vàng
trong cuộc sống, hoàn thiện bản thân và
nhân cách hơn, cần phải thay đổi tư duy,
tiếp đó là tiến hành nhiều giải pháp đồng
bộ giữa gia đình, nhà trường và xã hội.
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. Trước hết, phải chấm dứt
những hành động bạo lực, những ứng xử
thiếu văn hóa của thầy giáo, cô giáo đối
với học trò. Việc giáo dục này có thể
bằng những nội dung trong giáo án, hoặc
bằng những nội dung ngoài giáo án. 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
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Ý kiến nhân dân
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.
Trước hết, xã hội giáo dục cho các em
bằng những ứng xử giữa con người với
con người, bằng sự tuân thủ (của tất cả
mọi người) đối với pháp luật, bằng việc
coi trọng các giá trị truyền thống, đồng
thời cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả
Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ
em; tạo dựng môi trường sống an toàn,
lành mạnh để tất cả trẻ em đều được
bảo vệ; chủ động phòng ngừa, giảm
thiểu loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại cho
trẻ em…
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em là
việc làm cấp thiết, nhằm giúp các em tự
tin, chủ động xử lý các tình huống xảy
ra trong cuộc sống. Ðó còn là việc tạo
nền tảng để các em có những tri thức,
kỹ năng căn bản để thích ứng với môi
trường sống, qua đó khi gặp những tình
huống có thể dẫn đến nguy hiểm tính

NGƯỜI CÁN BỘ CÔNG AN...

mạng, để các em biết cách phòng tránh,
thoát hiểm, hạn chế những hậu quả
đáng tiếc. Ðể hoạt động này đi vào
chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực,
cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các
cấp, các ngành chức năng và cấp ủy,
chính quyền các địa phương trong việc
tăng cường công tác chỉ đạo quản lý
học sinh, thiếu nhi, tổ chức các hoạt
động hè an toàn, các trường cần linh
động tổ chức, lồng ghép với hoạt động
dạy học trên lớp; chú trọng trang bị cho
học sinh những kỹ năng cần thiết tự
nhận thức và ứng xử. Cùng với nhà
trường và các đoàn thể, mỗi gia đình
cần chủ động hơn nữa trong việc giáo
dục kỹ năng sống, nhất là kỹ năng bơi
lội, kỹ năng nhận biết sự nguy hiểm, kỹ
năng tự vệ khi bị xâm hại tình dục, để
trẻ em tự tin, biết cách tự ứng phó và
bảo vệ an toàn tính mạng của mình mỗi
khi gặp nguy hiểm.

(Tiïëp theo trang 33)

bình yên cho nhân dân. Còn người dân
gọi anh với cái tên trìu mến “Người gác
cho dân ngủ ngon, thức cho dân vui
chơi”, có từ lúc nào không ai biết. Nghe
những gì anh nói và những gì người dân
nói về anh tôi thật tự hào về anh, người
lính Cụ Hồ trên trận tuyến đang ngày
đêm lao động quên mình vì cuộc sống
bình yên của nhân dân, những việc làm
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của anh như những bông hoa thơm trong
rừng hoa nghìn việc tốt học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,
hương thơm ấy không mất đi mà đọng
lại trong tâm trí mỗi người hết lòng, hết
sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân
dân; mong sao ngày càng có nhiều
những bông hoa như thế.
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* Hội nghị giao ban công tác dân vận
6 tháng đầu năm 2018
Ngày 11/7/2018, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ
chức Hội nghị giao ban công tác dân vận 6
tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng
cuối năm 2018. 6 tháng đầu năm, hệ thống
dân vận các cấp đã tham mưu sơ kết 5 năm
thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác dân vận trong tình
hình mới; triển khai, sơ kết thực hiện Đề án
số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện
công tác dân vận của cơ quan hành chính
nhà nước, chính quyền các cấp, giai đoạn
2016 - 2020”. Công tác dân vận của chính
quyền, lực lượng vũ trang được duy trì. Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã
hội, hội quần chúng tích cực tuyên truyền,
vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp
nhân dân tham gia các phong trào thi đua
yêu nước, tổ chức các hoạt động chào mừng
các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Đẩy
mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo";
thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục
được chú trọng; công tác nắm tình hình về
tôn giáo được duy trì thường xuyên.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân
Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ
tịch HĐND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới,
hệ thống dân vận các cấp tiếp tục tham mưu
giúp cấp ủy đẩy mạnh thực hiện Đề án số 02ĐA/TU, Thông báo số 227-TB/TU. Phối hợp
chính quyền đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số
08-KH/BDVTU- BCSĐUBND. Chủ động rà
soát những lĩnh vực nhân dân có nhiều bức
xúc, những vấn đề mới nảy sinh để hướng
dẫn, chỉ đạo cụ thể về công tác dân vận như:
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công tác dân vận trong xây dựng NTM, trong
đền bù giải phóng mặt bằng các dự án đầu
tư...Phát huy vai trò cơ quan thường trực các
BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở, công
tác tôn giáo, phong trào thi đua ”Dân vận
khéo”. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng,
nghiệp vụ công tác dân vận, QCDC ở cơ sở
cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Duy trì tổ chức sơ
kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện công tác
dân vận, QCDC ở cơ sở; chú trọng biểu
dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực
hiện tốt công tác dân vận để nhân rộng.
* Đại hội thi đua Quyết thắng lực
lượng vũ trang tỉnh Hưng yên giai đoạn
2013-2018
Ngày 11.9, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Đại
hội thi đua Quyết thắng (TĐQT) lực lượng
vũ trang (LLVT) tỉnh giai đoạn 20132018.Theo báo cáo tại đại hội: Giai đoạn
2013 - 2018, phong trào TĐQT thường
xuyên được phát động gắn kết chặt chẽ với
việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn
Đảng; việc đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh; cuộc vận động “Phát huy truyền
thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ
đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua yêu nước
ở địa phương. 5 năm qua, toàn tỉnh đã bồi
dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
cho trên 14,5 nghìn đối tượng và 307,5
nghìn học sinh, sinh viên… Toàn tỉnh đã
bàn giao 11.850 công dân lên đường nhập
ngũ, đạt 100% chỉ tiêu trên giao, bảo đảm
chất lượng tốt. Các cơ quan, đơn vị có
nhiều giải pháp trong nâng cao chất lượng
huấn luyện, diễn tập. Công tác cải cách
hành chính quân sự, đổi mới phương pháp
tác phong công tác được coi trọng. Cuộc
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vận động Quản lý, khai thác vũ khí, trang
bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an
toàn giao thông góp phần bảo đảm tốt công
tác kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn
tập, sẵn sàng chiến đấu, hội thi, hội thao…
Cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh đã hỗ trợ, sửa
chữa nâng cấp 133 điểm trường mầm
non, nhà văn hóa thôn…Nhân dịp này,
các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua Quyết thắng
LLVT tỉnh giai đoạn 2013 - 2018 được
các cấp khen thưởng.
* Tập huấn về công tác phòng chống
bạo lực gia đình và giáo dục đời sống gia
đình năm 2018
Ngày 16/7/2018, Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch tỉnh phối hợp với Công an tỉnh
và Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức Hội
nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác
phòng chống bạo lực gia đình và giáo dục
đời sống gia đình năm 2018. Tại buổi tập
huấn, các học viên tham gia đã được
truyền đạt 03 chuyên đề lớn, gồm: Phổ
biến các văn bản mới của Trung ương, địa
phương liên quan đến công tác gia đình,
Luật phòng chống bạo lực gia đình;
Hướng dẫn triển khai, truyền thông, vận
động nhân dân thực hiện công tác gia đình
và Cách nhận diện các vụ bạo lực gia
đình, xử lý các vụ bạo lực gia đình tại cơ
sở, hướng dẫn quy trình phát hiện, điều
tra, can thiệp, xử lý trường hợp bạo lực
gia đình, phát hiện sớm và bảo vệ an toàn
cho nạn nhân. Thông qua tập huấn, giúp
các học viên có thêm kiến thức, kỹ năng
triển khai các hoạt động công tác gia đình;
nhận diện, tư vấn, can thiệp về bạo lực gia
đình; hướng giải quyết, điều tra các vụ
việc về bạo lực gia đình. Qua đó, góp
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phần phòng ngừa, ngăn chặn và giảm
thiểu những hậu quả đáng tiếc do bạo lực
gia đình gây ra.
* Hội phụ nữ Công an tỉnh hỗ trợ xây
dựng mô hình “Dân vận khéo” tại xã
Cẩm Ninh, huyện ân Thi.
Sáng ngày 28/8/2018, Phòng xây dựng
phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc,
Hội phụ nữ và Phòng cảnh sát
phòng chống ma túy Công an tỉnh phối hợp
với UBND xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi tổ
chức hội nghị tuyên truyềnphòng chống
ma túy cho toàn thể lãnh đạo, cán bộ các
ban, ngành, đoàn thể xã, các thành viên
“Tổ tự quản”, Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp
luật”, lãnh đạo các thôn và cán bộ hội viên
phụ nữ trên địa bàn xã Cẩm Ninh. Đây là
một trong những xã làm tốt mô hình công
tác “Dân vận khéo”. Tại Hội nghị, cán bộ
phòng cảnh sát ma túy đã trực tiếp truyền
giảng về những nội dung cơ bản của Luật
phòng, chống ma túy; nguyên nhân, cách
nhận biết và tác hại, hậu quả của ma túy,
nghiện ma túy; một số thủ đoạn của tội
phạm và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức,
gia đình trong công tác phòng, chống ma
túy; công tác đấu tranh phòng chống ma
túy trên địa bàn tỉnh…Qua đó, đã giúp đội
ngũ lãnh đạo, cán bộ các ban, ngành, đoàn
thể, lực lượng tự quản xã, thôn và cán bộ,
hội viên phụ nữ chấp hành tốt đồng thời
vận động người thân và quần chúng nhân
dân thực hiện, tích cực tham gia phát hiện,
tố giác các loại tội phạm nói chung, tệ nạn
ma túy nói riêng, tích cực tham gia phong
trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ
vững an ninh đảm bảo trật tự an toàn xã hội
tại địa phương, xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh.
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* 326 tổ chức cơ sở đảng thực hiện
nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy là
thủ trưởng cơ quan, đơn vị.
Theo báo cáo của Tỉnh ủy từ đầu nhiệm
kỳ 2015 - 2020 đến nay, toàn tỉnh có
326/595 tổ chức cơ sở đảng thực hiện nhất
thể hóa chức danh bí thư cấp ủy là Thủ
trưởng cơ quan, đơn vị. Trong đó có 108 bí
thư là thủ trưởng cơ quan; 77 bí thư là Thủ
trưởng đơn vị sự nghiệp; 93 bí thư là giám
đốc doanh nghiệp; 47 bí thư là thủ trưởng
đơn vị trong quân đội, công an; 1 bí thư là
thủ trưởng ở loại hình đơn vị khác. Việc
thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư cấp
ủy là thủ trưởng cơ quan, đơn vị giúp cho
người đứng đầu cấp ủy, đơn vị nắm toàn
diện tình hình chung, tiếp thu kịp thời tinh
thần chỉ đạo của cấp trên, giải quyết nhanh
vấn đề phát sinh tại đơn vị. Qua đó, tiết
kiệm thời gian hội họp, phát huy tối đa
năng lực của người đứng đầu, khắc phục
tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm,
đồng thời nêu cao trách nhiệm của người
đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị; quyết
định, điều hành công việc nhanh hơn, sát
hơn, tập trung hơn.
* Khai mạc tuần lễ nhãn lồng Hưng
yên tại Hà Nội năm 2018
Ngày 30.8.2018 đến ngày 4/9/2018 tại
Trung tâm xúc tiến Thương mại, Bộ phát
triển Nông thôn số 489, Hoàng quốc Việt,
quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, UBND
tỉnh đã tổ chức khai mạc tuần lễ nhãn lồng
Hưng Yên năm 2018. Thông qua tuần lễ
nhãn lồng, ban tổ chức muốn giới thiệu đến
người tiêu dùng Thủ đô và các tỉnh thành
lân cận trái nhãn lồng có thương hiệu, sản
phẩm được đóng gói với đầy đủ thông tin
về chứng nhậnVietGap, chi dẫn địa lý, in

38

logo với nhãn mác bắt mắt. Có 10 gian
hàng trưng bày, với 05 huyện, thành phố
(Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cừ, Khoái Châu,
Thành phố Hưng Yên) tham gia. Đây cũng
là dịp quảng bá, tuyên truyền, phát triển
thương hiệu nhãn lồng Hưng Yên tại thị
trường TP Hà Nội, tạo điều kiện cho người
dân Thủ đô có cơ hội được tiếp cận với sản
phẩm chính thống nhãn lồng Hưng Yên.
Ngoài ra, chương trình cũng tạo cơ hội cho
các đơn vị, doanh nghiệp đầu mối, kinh
doanh nông sản gặp gỡ, giao lưu, kết nối
tìm kiếm đối tác, ký kết giao thương, tiêu
thụ sản phẩm nhãn lồng.
* MTTQ tỉnh Hưng yên tổ chức lớp
tập huấn nghiệp vụ năm 2018
Ngày 27.8 đến ngày 31/8/2018, MTTQ
tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho
trên 200 cán bộ Mặt trận Tổ quốc các
huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn
trong toàn tỉnh. Trong thời gian tập huấn,
các đại biểu được nghe các nội dung: tình
hình thời sự quốc tế, khu vực và trong
nước; quán triệt Nghị quyết Trung ương 7
khóa XII; triển khai các nội dung Đại hội
đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh
Hưng Yên, nhiệm kỳ 2019- 2024; MTTQ
Việt Nam với công tác tôn giáo trong giai
đoạn hiện nay; tuyên truyền, vận động bảo
vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân
dân; tổ chức cuộc thi Chủ tịch ủy ban
MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn giỏi
năm 2018; triển khai quy định số 124QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng về “Giám sát của MTTQ
Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và
nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện
đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán
bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”...
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Tin công Tác dân vận
* Hội phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị
giao ban tháng 8.2018.
Ngày 21.8, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ
chức hội nghị giao ban,tại hội nghị giao
ban, các đại biểu đã được chia sẻ về các mô
hình điển hình của Hội LHPN thành phố
Hưng Yên, như: Xây dựng thương hiệu
cam của HTX cam Quảng Châu; Hội
LHPN xã Trung Nghĩa thực hiện xã hội
hóa trong việc xây dựng “Đường hoa phụ
nữ”. Các đại biểu đã cùng thảo luận, giới
thiệu về các mô hình, điển hình, cách làm
sáng tạo của địa phương, đơn vị; nghe lãnh
đạo hội LHPN các huyện, thành phố báo
cáo kết quả nổi bật trong hoạt động công
tác hội và phong trào phụ nữ tháng 8;
phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian
tới, hội LHPN các huyện, thành phố phát
huy những kết quả đạt được, đồng thời tiếp
tục nghiên cứu, xây dựng các mô hình hay,
cách làm hiệu quả để góp phần giúp phụ
nữ phát triển kinh tế, nâng cao đời
sống; tập hợp, thu hút phụ nữ tham gia sinh
hoạt hội…
* Hội Chữ thập đỏ tỉnh những hoạt
động có ý nghĩa nhân đạo
Phát huy truyền thống “Tương thân
tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân
tộc, thể hiện tinh thần đoàn kết “nhường
cơm sẻ áo” của cộng đồng xã hội
với những khó khăn của bà con tiểu thương
bị thiệt hại nặng nề do hỏa hoạn, kịp thời
động viên các tiểu thương sớm vượt qua
khó khăn, khôi phục kinh doanh, ổn định
cuộc sống, góp phần cùng với các cấp ủy
đảng, chính quyền thực hiện tốt chính sách
an sinh xã hội tại địa phương. Sau vụ cháy
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chợ Gạo, Hội đã hỗ trợ 85 tiểu thương mỗi
hộ được 01 triệu đồng.Trong thời gian tới
Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục vận động các
tổ chức, cá nhân các nhà hảo tâm tiếp tục
hỗ trợ các tiểu thương và các hộ gia đình bị
thiệt hại sau vụ cháy chợ Gạo. Đây là hoạt
động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Hội
Chữ thập đỏ tỉnh, nhằm kịp thời chia sẻ
những khó khăn với bà con tiểu thương.
* Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em
trên địa bàn tỉnh:
Để chủ động triển khai hiệu quả các
hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhân
dịp Tết Trung thu năm 2018, UBND tỉnh
yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các
huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền,
phổ biến Luật trẻ em và các văn bản hướng
dẫn thi hành Luật Trẻ em, đặc biệt là các
quy định về bảo vệ trẻ, về xây dựng môi
trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em
nhân dịp Tết Trung thu. Bố trí và huy động
nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các tổ
chức, cá nhân để hỗ trợ, chăm lo cho trẻ em
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em
thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được đón
Tết Trung thu tại cộng đồng; thăm, tặng
quà, trao học bổng cho trẻ em thuộc hộ
nghèo, cận nghèo và trẻ em có hoàn cảnh
đặc biệt. Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin
của tỉnh tổ chức đợt truyền thông về công
tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các hoạt
động tổ chức Tết Trung thu trên địa bàn
tỉnh. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
và các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo các
cấp hội phối hợp các sở, ngành chức năng,
chính quyền địa phương tổ chức tốt các
hoạt động vì trẻ em nhân dịp Tết Trung thu.
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CHUYÏåN XÛA VAÂ NAY VÏÌ CÖNG TAÁC DÊN VÊÅN
(Câu chuyện thứ chín)

DÂN THỬ THAY QUAN

B

à Nguyễn Thị Hạnh vốn giỏi văn
thơ, lấy ông Huyện Thanh Quan,
nên người ta gọi là Bà Huyện
Thanh Quan. Bà là người sâu sắc và
hóm hỉnh.Có giai thoại về bà như sau:
Một lần ông Huyện đi vắng, có
người tên là Nguyễn Thị Đào đưa đơn
xin được ly dị chồng, đọc xong bà phê
vào đơn:
Phó cho con Nguyễn Thị Đào,
Nước trong leo lẻo cắm sào đợi ai?
Chỉ rằng: Xuân bất tái lai,
Cho về kiếm chút kẻo mai nữa già.
Với lời phê đó Nguyễn Thị Đào đã
được đi lấy chồng. Khi biết, ông huyện
không hài lòng, quở trách bà, nhưng vẫn
phải công nhận cách xử ấy là có tình,
hiểu và bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ.
Một lần khác, ông Huyện lại đi vắng,
có ông Cống mới đỗ đạt, viết đơn xin
mổ trâu, khao trả nợ miệng. Nể ông Cử
tân khoa, nhưng đang mùa cày cấy, theo
luật lệ không được phép mổ trâu nên Bà
Huyện đã phê vào đơn với một chút chê
trách, nhắc nhở:

Người ta thi chẳng được đâu,
Ừ thì ông Cống làm trâu thì làm.
Ông Cống được chấp thuận vừa
mừng, vừa chua chát, nhận lời phê ra về.
Khi ngoài 60 tuổi, Bà trở về làng
Nghi Tàm (Hà Nội) sống với dân làng
để hòa mình vào cuộc sống giản dị, chất
phác, ấm tình nghĩa. Lúc này là thời vua
Tự Đức, dân làng Nghi Tàm đang phiền
lòng vì lệ nộp sâm cầm cho các quan lại
và cho nhà vua. Bà đã giúp dân thảo
đơn gửi lên triều đình đòi bỏ lệ cống
nộp phi lý và bất công này. quan huyện
Hoàn Long (khi đó là Nghi Tàm thuộc
huyện Hoàn Long) muốn tìm cho ra ai
xúi dân gửi đơn trên để trị tận gốc. Lý
trưởng mời bà ra gặp ông huyện Hoàn
Long, Bà khảng khái nói với ông quan
huyện rằng:
- Ngài về trình lại các quan, ta là vợ
ông Huyện Thanh Quan xưa, từng giữ
chức trong triều Minh Mệnh, Thiệu Trị
đã thảo cho dân lá đơn ấy. Khi ra xa
khỏi triều đình, về nơi dân ta mới hiểu
mọi lẽ, ta phải giúp dân đen làm việc ấy.

In 2.350 cuốn, khổ 19 x 27cm - tại Cöng ty CP SX&ĐT Kim Sún, söë 54 phöë Lï Vùn Hûu, Haâ Nöåi
Giấy phép xuất bản số 03/XBBT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên cấp ngày 15/1/2018
In xong và nộp lưu chiểu tháng 10/2018
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