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TỈNH Ủy HưNg yÊN
*
Số: 31-CT/TU

ĐảNg CỘNg SảN ViệT NAM
Hưng Yên, ngày 26 tháng 10 năm 2018

CHỈ THị
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
Về thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố
----Thời gian qua, chi bộ thôn khu phố
trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò là hạt
nhân chính trị ở cơ sở. Nhìn chung, đội ngũ
bí thư chi bộ và trưởng thôn khu phố đã
thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Các chi bộ thôn, khu phố, đã lãnh đạo hoạt
động của thôn, khu phố đạt được những kết
quả quan trọng, góp phần thúc đẩy thực
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
đảm bảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội, tăng cường xây dựng Đảng
và hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở.
Tuy nhiên, tổ chức và hoạt động của chi
bộ thôn, khu phố và hoạt động của thôn,
khu phố còn có mặt hạn chế, bất cập, chưa
đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra: Về tổ chức
bộ máy còn cồng kềnh, vẫn còn thôn, khu
phố có nhiều chi bộ; ban công tác mặt trận,
các tổ chức chính trị - xã hội, hội, đoàn thể
thôn, khu phố được tổ chức cơ bản tương
ứng với chi bộ nên gặp nhiều khó khăn
trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện
nhiệm vụ chính trị; một số thôn, khu phố
có diện tích rộng, dân số đông nhưng chỉ
được bố trí tối đa không quá 02 phó thôn,
cũng có khó khăn nhất định trong thực hiện
nhiệm vụ. Về hoạt động, năng lực lãnh đạo
và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng
còn hạn chế, có chi bộ vai trò lãnh đạo đối
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với nhiệm vụ chính trị của thôn, khu phố
có lúc, có việc còn mờ nhạt; công tác xây
dựng nghị quyết của chi bộ chất lượng còn
thấp, chưa sát với tình hình, nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng
Đảng ở thôn, khu phố, nhiều nơi, nhiệm kỳ
đại hội của chi bộ thôn, khu phố và nhiệm
kỳ bầu trưởng thôn, khu phố chưa thống
nhất cùng một thời điểm và nhiệm kỳ đại
hội của tổ chức cơ sở đảng; tuổi đời bình
quân của bí thư chi bộ cao, một số do sức
khỏe yếu nên khó khăn trong thực hiện
nhiệm vụ; công tác phối hợp giữa bí thư
chi bộ thôn, khu phố và trưởng thôn, khu
phố còn nhiều hạn chế, nhất là đối với
những địa bàn trưởng thôn, khu phố không
là đảng viên, nên việc triển khai thực hiện
nghị quyết của đảng chậm, hiệu quả thấp;
chế độ, chính sách đối với người hoạt động
không chuyên trách ở thôn, khu phố còn
nhiều bất cập, chưa khuyến khích, động
viên, phát huy cao vai trò, trách nhiệm của
cán bộ cơ sở...
Những hạn chế bất cập nêu trên là do
một số cơ chế, chính sách, văn bản chỉ đạo,
hướng dẫn còn chưa đồng bộ, chưa đáp
ứng kịp thời tình hình thực tiễn ở cơ sở.
Một số cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là cấp cơ
sở chưa chủ động, quyết liệt trong việc sắp
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xếp tổ chức bộ máy theo yêu cầu. Năng
lực, trình độ một số cán bộ thôn, khu phố
còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu
nhiệm vụ. Việc phân công, phân nhiệm đối
với các tổ chức ở thôn, khu phố chưa rõ,
nhiều nhiệm vụ còn chồng chéo.
Thực hiện nghị quyết Trung ương 6
(khóa XII) và nhằm khắc phục hạn chế nêu
trên, từng bước thống nhất về công tác tổ
chức, cán bộ, đảm bảo sự lãnh đạo trực
tiếp, toàn diện của tổ chức đảng ở cơ sở và
nâng cao chất lượng hoạt động của thôn,
khu phố; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:
1- Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng
đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các
ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị
tiếp tục đẩy mạnh quán triệt sâu sắc Nghị
quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của
Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn
đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ
máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số
19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban
Chấp hành Trung ương “Tiếp tục đổi mới
hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất
lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị
sự nghiệp công lập”; Kế hoạch số 88KH/TU và Chương trình hành động số 24CTr/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết
18-NQ/TW và nghị quyết số 19-NQ/TW
của Ban Chấp hành Trung ương.
Làm tốt công tác tư tưởng; đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, vận động, đảm bảo
sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự
đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân
dân để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ
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trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng
thôn, khu phố.
2- Khi lựa chọn nhân sự ứng cử đồng
thời hai chức danh trên, ngoài các tiêu
chuẩn theo quy định của Đảng, Nhà nước,
cần chú ý lựa chọn, giới thiệu nhân sự nhìn
chung phải đáp ứng tiêu chuẩn về tuổi đời
không quá 65; trình độ nhìn chung tốt
nghiệp trung học phổ thông (hoặc tương
đương) trở lên, đủ sức khỏe, năng lực, uy
tín để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
3- Tổ chức thực hiện
3.1- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh:
Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thẩm
định nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh
ban hành nghị quyết về việc khoán kinh
phí đối với người hoạt động không chuyên
trách ở thôn, khu phố; điều chỉnh mức phụ
cấp đối với chức danh bí thư chi bộ đồng
thời là trưởng thôn, khu phố và mức phụ
cấp được hưởng thêm đối với các chức
danh kiêm nhiệm khác.
3.2- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân
tỉnh: Chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì phối hợp
với các sở, ngành, cơ quan có liên quan
khảo sát thực tế tổ chức, bộ máy và người
hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu
phố để đề xuất việc khoán kinh phí cho phù
hợp, đồng thời, nghiên cứu điều chỉnh phụ
cấp được hưởng thêm đối với các chức
danh kiêm nhiệm khác, thực hiện việc
khoán kinh phí và điều chỉnh mức phụ cấp
từ năm 2019; đối với các thôn, khu phố có
số dân từ 5.000 trở lên, nghiên cứu điều
chỉnh tăng số lượng phó thôn, khu phố cho
phù hợp với tình hình thực tế.

3

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
3.3- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội
Nông dân tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trên cơ sở đồng
thời với việc hợp nhất chi bộ thôn, khu
phố, chủ động phối hợp với ban thường vụ
huyện ủy, thành ủy hướng dẫn việc hợp
nhất ban công tác mặt trận, các chi hội, chi
đoàn thuộc tổ chức mình ở thôn, khu phố
theo đúng quy định.
3.4- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chủ trì,
phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông,
Báo Hưng Yên, Đài phát thanh - truyền
hình tỉnh, cơ quan thông tin đại chúng tổ
chức tốt công tác tuyên truyền sâu rộng nội
dung Chỉ thị này tới toàn thể cán bộ, đảng
viên và nhân dân trong tỉnh.
3.5- Ban thường vụ huyện ủy, thành ủy:
- Xây dựng kế hoạch, phân công Ủy
viên Ban thường vụ cấp ủy phụ trách xã,
phường, thị trấn và chỉ đạo, hướng dẫn
đảng ủy xã, phường, thị trấn xây dựng kế
hoạch cụ thể để thực hiện Chỉ thị; chỉ
đạo thực hiện hoàn thành việc hợp nhất
chi bộ xong trước ngày 25/12/2018;
thẩm định, kiểm tra, giám sát các xã,
phường, thị trấn, các thôn, khu phố thực
hiện Chỉ thị này.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi
dưỡng, nâng cao năng lực quản lý, điều
hành, trình độ của bí thư chi bộ đồng thời
là trưởng thôn, khu phố.
3.6- Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối
hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên
quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh
ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực
hiện Chỉ thị; xây dựng Đề án Bí thư chi bộ
đồng thời là trưởng thôn, khu phố để thực
hiện trong toàn tỉnh, hoàn thành trước ngày
31/12/2018.
- Đến tháng 3/2020, cơ bản hoàn
thành chủ trương bí thư chi bộ đồng thời
là trưởng thôn, khu phố trên địa bàn
toàn tỉnh.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp
với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo
dõi, kiểm tra thực hiện Chỉ thị này, định kỳ
báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ và tuyên
truyền rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, hội
viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
T/M BAN THưỜNg VỤ
BÍ THƯ
(Đã ký)
Đỗ Tiến Sỹ

- Thống nhất chỉ đạo việc điều chỉnh
nhiệm kỳ của trưởng thôn, khu phố để
phù hợp với nhiệm kỳ của chi bộ; bầu cử
sớm hơn hoặc muộn hơn, thời gian cách
nhau khoảng 02-03 tháng để thuận lợi
cho công tác chuẩn bị nhân sự đảm bảo
thống nhất trong thực hiện đồng thời hai
chức danh trên.
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BAN CHấp HÀNH TruNg ưƠNg
BAN DÂN VẬN
*
Số: 01 - QĐi/BDVTW

ĐảNg CỘNg SảN ViệT NAM
Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018

Quy ĐịNH
Việc gửi, nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng
----Căn cứ Quy định số 269-QĐ/TW,
ngày 25/11/2014 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng (khóa XI) về thực hiện giao
dịch điện tử trong hoạt động của các cơ
quan Đảng;
Căn cứ Quy định số 01-QĐ/VPTW,
ngày 07/4/2011 của Văn phòng Trung
ương Đảng về việc gửi, nhận văn bản trên
mạng thông tin diện rộng của Đảng;
Căn cứ Hướng dẫn số 08-HD/VPTW,
ngày 16/11/2016 của Văn phòng Trung
ương Đảng về hướng dẫn quản lý, sử
dụng chữ ký số trong hoạt động giao dịch
điện tử của các cơ quan Đảng;
Ban Dân vận Trung ương quy định
việc gửi nhận văn bản trên mạng thông
tin diện rộng của Đảng như sau:
Điều 1. Nguyên tắc chung
- Đảm bảo thể thức và kỹ thuật trình
bày văn bản theo hướng dẫn của Văn
phòng Trung ương Đảng. Thống nhất sử
dụng font tiếng Việt theo chuẩn Unicode
TCVN 6909:2001 để soạn thảo văn bản,
cập nhật và trao đổi dữ liệu điện tử.
Thống nhất sử dụng Hệ thông tin điều
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hành tác nghiệp được quy định dùng
chung trong các cơ quan Đảng để gửi,
nhận tệp tin điện tử các công văn, tài liệu
có nội dung mật và không mật giữa Ban
Dân vận Trung ương với Ban Dân vận
Tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trưc thuộc, các
cơ quan, đơn vị sử dụng mạng thông tin
diện rộng của Đảng; trao đổi thông tin
không mật giữa các cá nhân được phép sử
dụng mạng thông tin diện rộng của Đảng.
- Các văn bản có nội dung tối mật,
tuyệt mật không gửi qua mạng thông tin
diện rộng của Đảng; các văn bản này do
bộ phận cơ yếu gửi theo quy định nghiệp
vụ cơ yếu.
- Tệp văn bản điện tử gửi trên mạng
thông tin diện rộng của Đảng là tệp ảnh,
có dạng pdf, được bảo vệ, chống sửa đổi
bằng hệ thống xác thực điện tử do Ban
Cơ yếu Chính phủ cung cấp.
- Đối với các văn bản chỉ gửi văn bản
điện tử không, gửi văn bản giấy, văn thư
cơ quan nhận phải kiểm tra tính hợp thức
của văn bản, lấy số và đăng ký công văn
đến trên máy tính, sau đó chuyển tệp văn
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bản đó đến các lãnh đạo, chuyên viên để
xử lý,
- Trường hợp có sự cố kỹ thuật, không
gửi được văn bản qua mạng thông tin
diện rộng của Đảng, Ban Dân vận Trung
ương sẽ gửi văn bản theo đường bưu
điện, đồng thời phối hợp với các cơ quan
liên quan để xử lý.
- Sử dụng Trang tin điện tử Dân vận để
đăng tải một số văn bản có nội dung
không mật theo quy định.

- Các đề án, công văn, tờ trình, dự thảo
nghị quyết, quyết định, quy định, quy
chế, kết luận, báo cáo chuyên đề...gửi Bộ
Chính trị, Ban Bí thư.
- Giấy mời họp.
- Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
- Quy định này có hiệu lực kể từ ngày
ký ban hành.

1. Gửi tệp văn bản điện tử, không gửi
văn bản giấy:

- Văn phòng đảm bảo các điều kiện để
thực hiện gửi, nhận văn bản trên mạng
thông tin diện rộng của Đảng được chính
xác, thông suốt, đúng quy định; hướng
dẫn, kiểm tra việc thực hiện các vụ, đơn
vị; phối hợp,trao đổi, giải quyết các vấn
đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Chương trình công tác hằng tuần,
tháng, quý.

- Mọi vi phạm, tùy mức độ sẽ bị xem
xét, xử lý theo quy định.

Điều 2. Thực hiện việc gửi, nhận văn
bản trên mạng thông tin diện rộng của
Đảng.

- Báo cáo tuần, tháng, quý.
- Các bản tin tham khảo.
- Các báo cáo về công tác văn thư, lưu
trữ, tin học...
- Các văn bản trao đổi về nghiệp vụ.

K/T TrưỞNg BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
(Đã ký)
Điểu K, ré

- Một số văn bản khác không có nội
dung tối mật, tuyệt mật.
2. gửi tệp văn bản điện tử, đồng thời
gửi văn bản giấy:
- Báo cáo tổng kết hằng năm.
- Báo cáo kết quả thực hiện các nghị
quyết, chỉ thị của Trung ương.
- Báo cáo của một số Ban Chỉ đạo do
Ban Dân vận Trung ương làm cơ quan
thường trực.
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TỈNH Ủy HưNg yÊN
*
Số 1170 - TB/TU

ĐảNg CỘNg SảN ViệT NAM
Hưng Yên, ngày 25 tháng 5 năm 2018

THÔNg BÁO
Ý KIẾN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
Về việc triển khai kế hoạch khảo sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy năm 2018
----đối tượng sau khảo sát và bổ sung thêm nội
Ngày 21 tháng 5 năm 2018, sau khi
dung tiến hành khảo sát sau:
nghe Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo về việc
triển khai kế hoạch khảo sát (Tờ trình số
+ Thực trạng việc tổ chức đối thoại, giải
56-TTr/BDVTU ngày 09/5/2018), ý kiến
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đông
của các đại biểu dự họp; Ban Thường vụ
người, vượt cấp.
Tỉnh ủy có ý kiến như sau:
+ Cán bộ đảng viên chấp hành luật về
1- Đồng ý về chủ trương để Ban Dân
đất đai (trọng tâm việc xây dựng nhà trái
vận Tỉnh ủy ban hành và triển khai: Kế
phép trên đất nông nghiệp).
hoạch khảo sát, đánh giá kết quả công tác
- Việc xây dựng mẫu phiếu khảo sát:
dân vận chính quyền; nâng cao nhận thức,
+ Đối tượng khảo sát đảm bảo đạt
trách nhiệm và thực hiện công tác dân vận
được:1/3 là lãnh đạo cấp tỉnh, huyện, xã và
chính quyền của cán bộ, công chức, viên
2/3 là cán bộ thôn, người dân.
chức thuộc chính quyền các cấp trong thực
+ Mẫu phiếu phải ngắn gọn, dễ hiểu và
hành công vụ và Kế hoạch khảo sát thực
thể hiện đảm bảo được các nội dung theo
trạng khối Dân vận tham gia công tác giải
Kế hoạch.
phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hưng
2- Ban Dân vận Tỉnh ủy lập dự toán
Yên, giai đoạn 2015 - 2017 (với nội dung
kinh phí chi tiết để chi cho việc tổ chức
cơ bản như dự thảo Kế hoạch kèm theo Tờ
triển khai thực hiện 02 Kế hoạch khảo sát
trình số 56-TTr/BDVTU ngày 09/5/2018
gửi Sở Tài chính thẩm định trình Uỷ ban
của Ban Dân vận Tỉnh ủy). Quá trình triển
nhân dân tỉnh quyết định bổ sung kinh phí
khai thực hiện Ban Dân vận Tỉnh ủy cần
đảm bảo đúng quy định.
lưu ý:
Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Dân vận
- Đối với “Kế hoạch khảo sát, đánh giá
Tỉnh uỷ, Sở Tài chính và các đơn vị liên
kết quả công tác dân vận chính quyền;
quan thực hiện Thông báo này.
nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thực
hiện công tác dân vận chính quyền của cán
pHÓ Bí THư THưỜNg TrỰC
bộ, công chức, viên chức thuộc chính
Kiêm
quyền các cấp trong thực hành công vụ”
TRƯỞNG BAN
cần xác định rõ nội dung, chủ đề khảo sát,
(Đã ký)
Đỗ
Xuân
Tuyên
chưa tiến hành tổ chức tập huấn cho các
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN
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TỈNH Ủy HưNg yÊN
BAN DÂN VẬN
*
Số: 19- TB/BDVTU

ĐảNg CỘNg SảN ViệT NAM
Hưng Yên, ngày 29 tháng 10 năm 2018

THÔNg BÁO
KẾT LUẬN CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
Về kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận năm 2018
----Ngày 29 tháng 10 năm 2018, Ban Dân vận Tỉnh ủy ban hành Thông báo Số 19TB/BDVTU về kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận năm 2018.
Thông tin dân vận Hưng Yên trích đăng một số nội dung Thông báo về kết quả kiểm
tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận năm 2018 như sau:
Qua kiểm tra, Ban Dân vận Tỉnh ủy
đề nghị:
1. Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế,
Lao động Thương binh và Xã hội, Tài
nguyên và Môi trường, Văn hóa thể thao
và Du lịch và đơn vị trực thuộc Sở quan
tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên
truyền các văn bản của Trung ương, của
tỉnh về công tác dân vận, QCDC ở cơ sở,
phong trào thi đua “Dân vận khéo”: Hằng
năm xây dựng kế hoạch thực hiện công tác
dân vận gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn
vị; niêm yết công khai các thủ tục hành
chính thuộc thẩm quyền giải quyết, trong
đó, công khai rõ quy trình, thủ tục, thời hạn
giải quyết đối với từng loại công việc tại bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở (Bộ
phận một cửa) và trên Trang thông tin điện
tử của Sở để tổ chức, cá nhân thuận lợi khi
thực hiện các thủ tục hành chính; tích cực
tuyên truyền các văn bản của Nhà nước
liên quan tới ngành cho công chức, viên
chức, người lao động và nhân dân được
biết để thực hiện; xây dựng mô hình “Dân
vận khéo” gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ
thể của từng cơ quan, đơn vị, triển khai tới
cán bộ, công chức, viên chức thực hiện, có
đánh giá kết quả thực hiện mô hình.
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2. Đảng ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh,
Công an tỉnh; Ban Thường vụ các huyện
ủy Mỹ Hào, Khoái Châu, Tiên Lữ và
Thành ủy Hưng Yên trong thời gian tới tiếp
tục lãnh đạo, chỉ đạo Ban Dân vận huyện
ủy phát huy những kết quả đạt được; rút
kinh nghiệm về những hạn chế; tăng cường
lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có
hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân
vận, thực hiện QCDC ở cơ sở, công tác tôn
giáo, phong trào thi đua “Dân vận khéo”,
đặc biệt là công tác dân vận chính quyền;
đồng thời với các nhiệm vụ đó, cần tăng
cường lãnh đạo, chỉ đạo Ban Dân vận cấp
ủy, Khối dân vận cơ sở tập trung thực hiện
một số nhiệm vụ sau:
- Tăng cường hơn nữa việc nắm tình hình
nhân dân, kịp thời phản ánh được tâm tư
nguyện vọng của nhân dân với cấp ủy, chính
quyền. Nâng cao hơn nữa vai trò của Ban
thanh tra nhân dân làm nhiệm vụ giám sát
đầu tư cộng đồng. Đẩy mạnh triển khai các
văn bản của Trung ương, của tỉnh về công
tác dân vận, QCDC; công tác tôn giáo;
phong trào thi đua “Dân vận khéo” cụ thể
bằng văn bản; duy trì tổ chức giao ban công
tác dân vận theo Quyết định 1115- QĐ/TU
ngày 09/9/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN
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về việc ban hành Quy chế công tác dân vận
trong hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên.
- Đẩy mạnh công tác dân vận trong phát
triển kinh tế - xã hội; trong thực hiện nếp
sống văn minh trong việc cưới, việc tang,
lễ hội và trong công tác bảo vệ môi
trường. Thực hiện công khai Quy hoạch sử
dụng đất của xã. Quản lý chặt chẽ về hoạt
động của tôn giáo trên địa bàn xã; quan
tâm giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo
ngay tại cơ sở, hạn chế đơn thư gửi tới cấp
huyện, tỉnh. Đẩy mạnh triển khai thực hiện
chủ trương Bí thư chi bộ kiêm trưởng
thôn, trưởng khu phố.
- Nâng cao vai trò tham mưu, thực hiện
công tác dân vận của hệ thống chính trị,
thường xuyên đổi mới nội dung, phương
thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể,
tích cực tuyên truyền, vận động hội viên,
đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực
hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước.
3. Các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh
3.1. Đẩy mạnh công tác nắm bắt tình hình
nhân dân; tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời
nắm bắt tư tưởng, tâm trạng, phản hồi của
các tầng lớp nhân dân đối với các vấn đề,
hiện tượng, sự kiện diễn ra trên địa bàn. Dự
báo tình hình, xác định đúng nguyên nhân
chủ quan, khách quan, tham mưu cấp ủy,
chính quyền phối hợp các ngành chức năng
có biện pháp, giải pháp phòng ngừa, ngăn
chặn, xử lý đúng, trúng, kịp thời, phù hợp
với những vụ việc ngay từ cơ sở. Phối hợp
với các ngành liên quan triển khai thực hiện
có hiệu quả các chương trình phát triển kinh
tế - xã hội. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra,
giám sát việc thực hiện giải quyết những
vướng mắc, bức xúc, nguyện vọng chính
đáng của nhân dân. Phối hợp với MTTQ,
đoàn thể nhân dân xây dựng kế hoạch, quy
chế, quy định tiếp xúc, đối thoại, chế độ tiếp
dân định kỳ. Tham mưu cho cấp ủy, chính
quyền tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN

dân khi có tình huống nổi cộm phát sinh tại
địa phương; bố trí cán bộ có đủ năng lực,
trình độ, kinh nghiệm, phẩm chất làm công
tác tiếp dân; kịp thời giải quyết những đơn
thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
3.2. Phát huy vai trò của nhân dân trong
thực hiện về công tác dân vận chính quyền.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin,
tuyên truyền, quán triệt sâu sắc trong cán
bộ, công chức, viên chức và nhân dân các
quy định của Đảng, 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 nhiệm vụ; nâng cao nhận thức
trách nhiệm của các cấp, các ngành và
nhân dân về công tác dân vận chính quyền.
3.3. Tập trung hướng dẫn, thực hiện giải
quyết kết luận giám sát, phản biện xã hội của
MTTQ, đoàn thể nhân dân. Công khai thực
hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra theo quy
định; 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, giải quyết vụ việc ngay từ cơ
sở. 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 tiếp thu
vào báo cáo kết quả giám sát; các mặt của 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. Động viên nhân dân tham gia 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 sinh xã hội, xây dựng danh hiệu khu dân
cư văn hóa, gia đình văn hóa và các phong
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trào thi đua của khối dân vận.
3.4. Thực hiện công tác dân vận trong
tham gia giải quyết các điểm nóng. Trong
quá trình xử lý vụ việc, điểm nóng cần tập
trung: (1) tuân thủ tuyệt đối sự lãnh đạo
của cấp Đảng; (2) chú trọng và tập trung
công tác tuyên truyền pháp luật, vận động
người dân theo chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước; (3) công
khai, minh bạch; (4) nắm địa bàn, cơ sở,
nắm chắc đối tượng nhằm phân hóa đối
tượng; (5) công tác phối hợp phải thực
chất, hiệu quả; (6) quan tâm đến các
phương tiện thông tin đại chúng nhằm
phục vụ công tác tuyên truyền, xử lý vụ
việc cho hiệu quả. Xây dựng hệ thống
chính chị ở cơ sở vững mạnh; quan tâm
đến vùng đồng bào có đạo.
3.5. Tăng cường mối quan hệ máu thịt
giữa chính quyền với nhân dân; chăm lo lợi
ích, hạnh phúc của nhân dân; phát huy
quyền làm chủ của nhân dân. Tích cực làm
trong sạch đội ngũ của Đảng, khắc phục
các hiện tượng sa sút, tha hóa về phẩm
chất, lối sống của cán bộ, đảng viên.
4. Về những đề xuất, kiến nghị của các
địa phương, đơn vị:
3.1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mở các lớp
tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng cho cán bộ
làm công tác dân vận ở cơ sở và các Tổ dân
vận thôn, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong
tình hình mới. Tăng cường tập huấn công tác
dân vận cho lãnh đạo chính quyền cấp
huyện, cấp xã, thị trấn và các cơ quan hành
chính nhà nước. Bổ sung thêm tài liệu về
thực hiện công tác dân vận; QCDC ở cơ sở
phát tới tổ dân vận thôn. Kịp thời biểu
dương, nhân rộng các mô hình, điển hình
trong thực hiện công tác dân vận; phong trào
thi đua “Dân vận khéo”. Biên soạn tài liệu,
hướng dẫn cụ thể về thực hiện công tác dân
vận, dân vận chính quyền, QCDC ở cơ sở,
công tác tôn giáo và phong trào thi đua “Dân
vận khéo” phù hợp với thực tiễn tình hình ở
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tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp thu và đưa
vào kế hoạch công tác năm 2019 của Ban.
3.2. Ủy ban nhân dân tỉnh:
Đẩy mạnh cải cách hành chính trong các
cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh góp phần
thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính
quyền. Đưa tiêu trí công tác dân vận chính
quyền vào đánh giá xếp loại thi đua hàng năm
của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá
nhân cán bộ, công chức. Quan tâm, chỉ đạo
việc hỗ trợ, ban hành quy định giải phóng mặt
bằng các dự án trên địa bàn phải cùng mức hỗ
trợ vì hiện nay có tình trạng trong cùng dự án
mà chủ đầu tư thỏa thuận bồi thường các mức
khác nhau, gia đình chấp hành trước thường
được mức bồi thường thấp hơn các gia đình
sau. Giao dự toán về Bảo hiểm y tế cho bệnh
viện Đa khoa Hưng Yên phải sát thực tế, là
đơn vị tự chủ chi thường xuyên; có cơ chế ký
hợp đồng lao động phù hợp cho bệnh viện,
quan tâm đầu tư cơ sở vật chất của bệnh viện.
Có cơ chế về biên chế đối với Trường THPT
chuyên Hưng Yên; Ủy ban nhân dân tỉnh
có chế độ quan tâm tới giáo viên dạy môn
chuyên; quan tâm về chế độ tiền ăn cho học
sinh nội trú..., đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh
xem xét, quyết định.
5. Ban Dân vận Tỉnh ủy thông báo để
các địa phương, đơn vị biết kết quả kiểm
tra về công tác dân vận năm 2018; căn cứ
vào Thông báo kết luận các địa phương,
đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai cụ thể
các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến công
tác dân vận trong kế hoạch công tác năm
2019 ở địa phương, đơn vị mình.
6. Giao các phòng chuyên môn thuộc
Ban Dân vận Tỉnh ủy giám sát việc thực
hiện Thông báo này ở các địa phương, đơn
vị; định kỳ báo cáo kết quả với Trưởng Ban
Dân vận Tỉnh ủy.
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: 102-CV/BDVTU

ĐảNg CỘNg SảN ViệT NAM
Hưng Yên, ngày 01 tháng 10 năm 2018

V/v quan tâm phối hợp thực hiện
công tác dân vận

Kính gửi: - MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
- Thường trực các huyện, thành ủy, ĐUTTTU
Thực hiện quy chế công tác dân vận
trong hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên;
nhiệm vụ công tác dân vận năm 2018. Thời
gian qua, được sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng,
sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể nhân dân, Ban Dân
vận các cấp đã tích cực thực hiện công tác
dân vận; phổ biến, quán triệt triển khai các
văn bản của Trung ương, của tỉnh về công
tác dân vận; phối hợp hoạt động của các
Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở
cơ sở, công tác tôn giáo và phong trào thi
đua “Dân vận khéo”; phối hợp nắm tình
hình nhân dân chủ động giải quyết các vấn
đề nổi cộm tại cơ sở.

nguyện vọng, những vấn đề bức xúc trong
các tầng lớp nhân dân, đặc biệt nắm các vụ
việc nổi cộm xảy ra ở một số địa phương
cơ sở phản ánh chưa kịp thời. Việc chỉ đạo
thực hiện chương trình phối hợp công tác
dân vận với các cơ quan chính quyền: y tế,
quân sự, công an có nơi còn hình thức.
Công tác nắm tình hình đối với hoạt động
tôn giáo ở một số địa phương còn hạn chế.
Chế độ thông tin báo cáo kết quả công tác
dân vận của một số đơn vị khối dân vận
chưa thường xuyên, dẫn đến việc nắm bắt
phản ánh tình hình hội viên, đoàn viên,
nhân dân, cũng như những khó khăn,
vướng mắc từ cơ sở chưa kịp thời.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt
được, việc chỉ đạo, phối hợp thực hiện
công tác dân vận còn những hạn chế như:
một số Ban Thường vụ cấp ủy còn chưa
thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành
quán triệt, cụ thể hóa các văn bản của
Trung ương, tỉnh về công tác dân vận; tổ
chức các cuộc giao ban giữa Thường trực
cấp ủy với khối dân vận; Ban Dân vận các
huyện, thành ủy với khối dân vận cơ sở
theo quy chế. Việc nắm tình hình, tâm tư,

Để thực hiện tốt công tác dân vận trong
thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh, Thường trực các huyện, thành
ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và Ban
Dân vận các huyện, thành ủy quan tâm
phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN

(1) Tiếp tục quán triệt triển khai thực
hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh
về công tác dân vận: quy chế công tác dân
vận của hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên;
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Quy chế dân chủ ở cơ sở, 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) Phát huy vai trò của nhân dân phản
ánh qua Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
chính trị - xã hội các cấp; đẩy mạnh thực
hiện các phong trào thi đua yêu nước,
phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giám
sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây
dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
(3) Thường trực các huyện, thành ủy,
Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục chỉ
đạo Ban Dân vận các huyện, thành ủy
tham mưu nội dung về công tác dân vận,
duy trì họp giao Ban khối dân vận theo
quy chế. Khi tổ chức hội nghị, các cuộc
họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng
bộ, đặc biệt là các cuộc họp có nội dung
liên quan đến công tác dân vận đề nghị
mời lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và
chuyên viên được phân công phụ trách,
theo dõi công tác dân vận địa phương, đơn
vị dự để nắm tình hình:
- Tăng cường nắm tình hình nhân dân,
chủ động giải quyết các vụ việc nổi cộm tại
cơ sở; đồng thời báo cáo nội dung về Ban
Dân vận Tỉnh ủy theo quy định.

số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về
Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp
tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế
hoạch số 119-KH/TU ngày 08/8/2018 của
Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh thực hiện
Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ
cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ
phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang
tầm nhiệm vụ; trong đó đặc biệt chú
trọng đến các nội dung, nhiệm vụ gắn
với thực hiện công tác dân vận được
nêu trong các kế hoạch của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện
công tác dân vận, trọng tâm thực hiện Kế
hoạch số 08-KH/BDVTU- BCSĐUBND,
ngày 09/4/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy
và Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh
năm 2018 - “Năm dân vận chính quyền”.
Đề nghị các địa phương, đơn vị quan
tâm phối hợp thực hiện.
TrưỞNg BAN
(Đã ký)
Đoàn Văn Hòa

- Chỉ đạo thực hiện hoạt động của các
Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở
cơ sở, công tác tôn giáo, phong trào thi đua
“Dân vận khéo”; duy trì nề nếp họp Ban
chỉ đạo theo quy chế hoạt động.
- Cụ thể hóa thực hiện Kế hoạch số 88KH/TU, ngày 05/02/2018 của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết
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Thực Tiễn và kinh nghiệm

KẾT QUẢ NỔI BẬT SAU 3 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO
THI ĐUA “DÂN VẬN KHÉO”
Đoàn Văn Hòa
Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

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”; Ban Dân vận
chủ trì tham mưu nội dung hoạt động của
phong trào thi đua “Dân vận khéo” tham
mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy 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 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-

THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN

Đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng
ban Dân vận Tỉnh ủy khai mạc Hội nghị sơ kết 3 năm
thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn
2016 - 2020.
Ảnh: Lê Hiền

HD/BCĐ ngày 30/3/2017 về xây dựng mô
hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020;
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 huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực
thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và triển
khai thực hiện có hiệu quả các phong trào
thi đua, nâng cao chất lượng hoạt động, kiện
toàn BCĐ phong trào thi đua “Dân vận
khéo” các cấp; thường xuyên tổ chức quán
triệt, tuyên truyền, triển khai phong trào thi
đua tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp
nhân dân. Các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ
sở triển khai thực hiện Kế hoạch và phát
động phong trào thi đua “Dân vận khéo”
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giai đoạn 2016 - 2020; tổ chức sơ, tổng kết
các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của
tỉnh có liên quan đến công tác dân vận, hằng
năm, chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan,
đơn vị trên địa bàn lựa chọn đăng ký xây
dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”
trên các lĩnh vực; tổ chức sơ kết 03 năm
thực hiện phong trào thi đua “Dân vận
khéo” và giới thiệu mô hình, điển hình “Dân
vận khéo” xuất sắc đề nghị BCĐ tỉnh công
nhận và biểu dương giai đoạn 2016 - 2020.
Chính quyền các cấp trong tỉnh đã quan
tâm chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua
“Dân vận khéo” trong các cơ quan hành
chính nhà nước và đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức; phân công lãnh đạo phụ
trách và chuyên viên tham mưu, giúp việc
công tác dân vận. Thực hiện các nội dung
của chương trình phối hợp giữa Ban cán sự
Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy,
đặc biệt là thực hiện “Năm Dân vận chính
quyền”; thực hiện các quy chế phối hợp
giữa chính quyền với MTTQ, các đoàn thể
chính trị - xã hội. Chỉ đạo Ban Dân vận các
huyện, thành ủy ký chương trình phối hợp
hoạt động với UBND các huyện, thành phố
về thực hiện công tác dân vận; đẩy mạnh
phong trào thi đua “Dân vận khéo”; chỉ đạo
các xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng
các mô hình “Dân vận khéo” về cải cách thủ
tục hành chính; tập trung giải quyết những
vấn đề nổi cộm ở cơ sở.
MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội
tỉnh đã chủ động xây dựng công văn, kế
hoạch triển khai thực hiện phong trào thi
đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020;
hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh việc tuyên
truyền, vận động, phát huy vai trò nòng cốt,
gương mẫu của đoàn viên, hội viên, cán bộ,
công chức, viên chức, lực lượng vũ trang
trong việc thực hiện phong trào thi đua
“Dân vận khéo”. Tổ chức rà soát, lựa chọn,
đăng ký xây dựng điểm mô hình “Dân vận
khéo” để triển khai thực hiện trong toàn cơ
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quan và hệ thống ở cơ sở; quan tâm chỉ đạo,
hướng dẫn và giao chỉ tiêu cho các đơn vị
trực thuộc; các cơ quan, đơn vị chủ động lựa
chọn, đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận
khéo”; ký kết chương trình phối hợp hoạt
động giữa MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội với UBND tỉnh, các cơ quan chính
quyền về công tác dân vận và thực hiện
phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
Kết quả, đã triển khai và xây dựng nhân
rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”
trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn
2016 - 2020 được các cấp ủy đảng, chính
quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội,
các hội quần chúng quan tâm lãnh đạo, chỉ
đạo, triển khai sâu rộng. Trên cơ sở các mô
hình, điển hình “Dân vận khéo” được hình
thành, duy trì, phát triển từ những năm trước,
tính đến hết tháng 9/2018, toàn tỉnh đăng ký
mới có 373 mô hình (trong đó, có 364 mô
hình tập thể, 09 mô hình cá nhân) trên tất cả
các lĩnh vực của đời sống xã hội, cụ thể như:
Lĩnh vực phát triển kinh tế có 83 mô hình;
lĩnh vực văn hóa - xã hội, xây dựng nông
thôn mới và bảo vệ môi trường có 152 mô
hình; lĩnh vực an ninh - quốc phòng có 68
mô hình; xây dựng hệ thống chính trị có 32
mô hình và 38 mô hình khác theo chức năng,
nhiệm vụ của các ban, sở, ngành tỉnh. Đặc
biệt, trong 3 năm (giai đoạn 2016 - 2018)
thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”
các đơn vị, địa phương đã giới thiệu 20 mô
hình, điển hình xuất sắc nhất, hoạt động có
hiệu quả đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh công
nhận, biểu dương, khen thưởng.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt
được việc thực hiện phong trào thi đua “Dân
vận khéo“ còn những hạn chế như: một số
cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở chỉ
đạo triển khai phong trào thi đua “Dân vận
khéo”. Việc chỉ đạo xây dựng các mô hình
“Dân vận khéo” trong lĩnh vực xây dựng hệ
thống chính trị còn ít. Hoạt động của BCĐ
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Thực Tiễn và kinh nghiệm
phong trào thi đua “Dân vận khéo” một số
huyện, thành phố còn chưa hiệu quả. Việc
theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện
phong trào thi đua “Dân vận khéo” của một
số thành viên BCĐ các cấp chưa thường
xuyên. Một số địa phương, đơn vị chưa chủ
động trong xây dựng, nhân rộng các mô
hình hay, cách làm“Dân vận khéo”; chưa có
nhiều mô hình có quy mô lớn, hiệu quả nổi
bật. Việc lựa chọn xây dựng và thực hiện
mô hình, điển hình ở một số nơi còn hình
thức, một số mô hình đã đăng ký xây dựng
nhưng hoạt động chưa rõ nét, hiệu quả chưa
cao. Việc tổ chức học tập, trao đổi, rút kinh
nghiệm, phổ biến những cách làm hay trong
chỉ đạo và xây dựng mô hình “Dân vận
khéo” còn hạn chế.
Phát huy những kết quả đạt được, khắc
phục những hạn chế, thời gian tới tiếp tục
tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện tốt một
số nhiệm vụ sau:
Một là, tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo
thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”
gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW,
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII)
“Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị
quyết hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành
Trung ương Đảng (khóa XII), trọng tâm là
Nghị quyết số 18 - NQ/TW, ngày 25/10/2017
về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp
xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Hai là, Tiếp tục triển khai thực hiện có
hiệu quả Kế hoạch số 01- KH/BCĐ ngày
20/5 /2016 của BCĐ tỉnh về tổ chức phát
động thực hiện phong trào thi đua “Dân vận
khéo” giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số
33 - KH/BDVTU ngày 16/11/2017 triển
khai Cuộc thi báo chí viết về tấm gương
“Dân vận khéo”, giai đoạn 2017 - 2020. Chỉ
đạo các ngành, cơ quan đơn vị, địa phương
đăng ký xây dựng các mô hình điển hình
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN

“Dân vận khéo” phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở
cơ sở, cải cách thủ tục hành chính; đổi mới
lề lối làm việc, nâng cao năng lực, trách
nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Ba là, các ban, sở, ngành, MTTQ và các
đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng
tiếp tục củng cổ, phát huy khối đại đoàn kết
toàn dân tộc; đẩy mạnh thực hiện phong trào
thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong
trào, các cuộc vận động do địa phương, đơn
vị phát động. Tăng cường công tác nắm tình
hình nhân dân; công tác giám sát, phản biện
xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính
quyền; quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết
đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tham
gia xây dựng nông thôn mới.
Bốn là, BCĐ các cấp tích cực tham mưu
giúp cấp ủy triển khai nội dung, giải pháp để
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của
BCĐ phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
Tiếp tục rà soát, kiện toàn bổ sung thành
viên BCĐ phong trào thi đua “Dân vận
khéo”; duy trì thực hiện tốt quy chế hoạt
động; tổ chức các lớp tập huấn; hội nghị, tọa
đàm theo chuyên đề để triển khai các văn
bản chỉ đạo về thực hiện phong trào thi đua
“Dân vận khéo” cho đơn vị, địa phương và
cán bộ làm công tác dân vận. Rà soát, lựa
chọn đăng ký xây dựng mới các mô hình,
điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2018 2020 trên các lĩnh vực.
Năm là, tiếp tục đẩy mạnh công tác phối
hợp giữa các sở, ngành, địa phương,
MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội
quần chúng, lực lượng vũ trang, các doanh
nghiệp trong việc thực hiện phong trào thi
đua “Dân vận khéo”. Tổ chức trao đổi kinh
nghiệm trong thực hiện phong trào thi đua
“Dân vận khéo”; sơ kết, tổng kết, biểu
dương, khen thưởng những mô hình, điển
hình “Dân vận khéo” để nhân rộng.
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Thực Tiễn và kinh nghiệm

KẾT Quả THỰC HiệN CuỘC VẬN ĐỘNg “Xây DỰNg giA ĐÌNH
5 KHÔNg 3 SẠCH” gÓp pHầN Xây DỰNg NÔNg THÔN MỚi
Quách Thị Hương
TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

C

uộc vận động “Xây dựng gia đình 5
không, 3 sạch” do Trung ương Hội
LHPN Việt Nam phát động được
Hội LHPN tỉnh Hưng Yên triển khai thực
hiện từ năm 2011 với sự sáng tạo, linh
hoạt, phù hợp đã góp phần thực hiện 11/19
tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới. Qua 8 năm
thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia
đình 5 không, 3 sạch”, các cấp Hội phụ nữ
tỉnh Hưng Yên đã tích cực tuyên truyền,
vận động hội viên phụ nữ hưởng ứng, thực
hiện và đạt được nhiều kết quả thiết thực,
góp phần thực hiện có hiệu quả Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới của tỉnh giai đoạn 2010 – 2020.
Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5
không, 3 sạch“ là Cuộc vận động lớn có
tính toàn diện, ảnh hưởng sâu sắc và tác
động mạnh mẽ đến từng gia đình hội viên,
phụ nữ, mang lại lợi ích thiết thực cho bản
thân phụ nữ, gia đình và cộng đồng. 8 tiêu
chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình
5 không, 3 sạch“ rất cụ thể, thiết thực, dễ
nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện: ”5 không” là
“Không đói nghèo; Không có bạo lực gia
đình; Không sinh con thứ 3 trở lên; Không
có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; Không vi
phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, ”3 sạch”
là “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”… Thực
hiện các tiêu chí của Cuộc vận động giúp
hội viên, phụ nữ xây dựng gia đình hạnh
phúc, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền
vững của toàn xã hội.
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Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu thăm
quan Đường hoa Văn miếu Xích Đằng. Ảnh: Lê Hiền

Xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng
của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5
không, 3 sạch“, Ban Thường vụ Hội Liên
hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai Kế hoạch số
121/KH-BTV ngày 12/01/2011 chỉ đạo thực
hiện Cuộc vận động và phối hợp với Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ
phát động Cuộc vận động “Xây dựng gia
đình 5 không, 3 sạch“ nhân dịp kỷ niệm 10
năm Ngày gia đình Việt Nam. Bằng nhiều
hình thức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với
thực tiễn, Hội LHPN tỉnh đã triển khai, chỉ
đạo, hướng dẫn các cấp Hội phụ nữ trong
tỉnh triển khai đồng bộ, toàn diện và thực
hiện các biện pháp thực hiện 8 tiêu chí của
Cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ
chính trị của địa phương, đặc biệt là gắn
với phong trào“Cả nước chung sức xây
dựng nông thôn mới”. Để nội dung Cuộc
vận động đi vào đời sống của cán bộ, hội
viên, phụ nữ và phù hợp với điều kiện thực
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tiễn của mỗi địa phương, Hội LHPN tỉnh
đã tổ chức triển khai, tập huấn, bồi dưỡng
nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ
cán bộ Hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên
truyền viên về cách thức triển khai, lồng
ghép 8 tiêu chí của cuộc vận động với các
tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đẩy
mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý
nghĩa và nội dung 8 tiêu chí của Cuộc vận
động gắn với 19 tiêu chí xây dựng nông
thôn mới đến cán bộ, hội viên, phụ nữ và
nhân dân; chọn trọng tâm, trọng điểm để
triển khai thực hiện; hàng năm rà soát nắm
các hộ gia đình chưa đạt các tiêu chí để có
kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ. Cùng với đó,
công tác tuyên truyền được tập trung thực
hiện với các hình thức sinh động, trực quan
dễ nghe, dễ nhìn và dễ hiểu như sử dụng
sách lật, tờ gấp, tờ rời, xây dựng tiểu phẩm,
hái hoa dân chủ… đến đông đảo cán bộ,
hội viên phụ nữ và nhân dân.
Song song với công tác tuyên truyền,
Hội đã chủ động phối hợp với ngành liên
quan, tranh thủ nguồn lực và lồng ghép với
thực hiện các chương trình, đề án mà Hội
đang triển khai nhằm hỗ trợ cho hội viên,
phụ nữ thực hiện các tiêu chí “5 không, 3
sạch”, xây dựng gia đình hạnh phúc và giải
quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến
phụ nữ và trẻ em gái.
Đối với tiêu chí “Gia đình không đói
nghèo” (góp phần thực hiện tiêu chí số 9,
10, 11, 12 về xây dựng nông thôn mới),
Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo
các cấp Hội hỗ trợ hội viên phụ nữ phát
triển kinh tế, thoát nghèo bằng nhiều hình
thức phù hợp, thiết thực như hỗ trợ 47.905
hội viên, phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn
vay qua hoạt động ủy thác với Ngân hàng
Chính sách xã hội, Ngân hàng NN&PTNT
và các tổ chức, hoạt động tín dụng khác với
dự nợ 1.750 tỷ đồng; chuyển giao khoa học
kỹ thuật mới trong sản xuất, chăn nuôi cho
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gần 170 ngàn lượt hội viên phụ nữ; tư vấn,
dạy nghề và giới thiệu việc làm cho trên
2.000 phụ nữ; hỗ trợ sinh kế cho 60 chị;
vận động trên 100 phụ nữ tham gia các loại
hình kinh tế tập thể; vận động trên 25 ngàn
lượt chị giúp trên 30 ngàn lượt chị về
giống, vốn, ngày công trị giá trên 70 tỷ
đồng để phát triển kinh tế gia đình; vận
động hội viên phụ nữ phát huy nội lực tiết
kiệm được trên 19 tỷ đồng tạo nguồn vốn
cho gần 4.000 lượt hội viên, phụ nữ nghèo,
có hoàn cảnh khó khăn vay; các cấp Hội
nhận bảo trợ 250 phụ nữ, trẻ em nghèo có
hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ từ
500.000 - 200.000/tháng; tặng thẻ hàng
trăm thẻ BHYT, trên 3.000 suất quà cho
hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn;
hỗ trợ xây mới, sửa chữa 22 mái ấm tình
thương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn với số tiền trên 500 triệu
đồng và trên 200 ngày công. Bên cạnh đó,
các cấp Hội phát động xây dựng được trên
200 mô hình “Hũ gạo tình thương”, “địa chỉ
nhân ái”, “nuôi lợn đất”,… Với các hoạt
động ý nghĩa, thiết thực trên, hàng năm, đã
có trên 1.000 hội viên phụ nữ được giúp
thoát nghèo.
Với các tiêu chí “Không vi phạm pháp
luật và tệ nạn xã hội”, “Không có bạo lực
gia đình”, “Không vi phạm chính sách dân
số”, “Không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ
học” (góp phần thực hiện tiêu chí số14, 16,
18, 19 về xây dựng nông thôn mới), các cấp
Hội đã tập trung tổ chức các lớp tập huấn,
các buổi nói chuyện chuyên đề, hội thảo,
truyền thông, hội nghị trợ giúp pháp lý, cấp
phát tờ rơi, xây dựng, duy trì các loại mô
hình CLB hỗ trợ hội viên phụ nữ nâng cao
nhận thức về mọi mặt, nhất là kiến thức về
pháp luật, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia
đình… nhằm xây dựng gia đình no ấm, tiến
bộ, hạnh phúc, văn minh. Các cấp Hội tổ
chức hội nghị, hội thảo, nói chuyện các
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chuyên đề về xây dựng gia đình hạnh phúc,
bền vững cho gần 7.000 lượt cán bộ, hội
viên, phụ nữ; tổ chức hàng ngàn cuộc trợ
giúp pháp lý cho gần 70 nghìn lượt cán bộ,
hội viên phụ nữ; tổ chức gần 200 lớp tập
huấn cung cấp kiến thức về các luật liên
quan đến phụ nữ và trẻ em cho trên 2.500
hội viên phụ nữ; Biên soạn và phát hành
trên 10 nghìn tờ gấp, tờ rời về kỹ năng xây
dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy, chăm
sóc con… làm tài liệu sinh hoạt hội viên tại
các chi, tổ Hội phụ nữ; Xây dựng và duy
trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các
loại hình CLB như: CLB “Phụ nữ không
sinh con thứ 3 trở lên”; “Xây dựng gia đình
hạnh phúc”,“Phòng, chống bạo lực gia đình”,
“Nam giới chia sẻ và cảm thông”, “Nuôi
con bằng sữa mẹ”, “Phòng chống suy dinh
dưỡng” “Phụ nữ với pháp luật; “chi hội
phụ nữ không có chồng con nghiện ma túy”,
“địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”…
Riêng các tiêu chí “sạch nhà”, “sạch
bếp”, “sạch ngõ” (góp phần thực hiện tiêu
chí số 2, 17 về xây dựng nông thôn mới)
được Hội LHPN tỉnh đặc biệt quan tâm,
chú trọng và chọn là trọng tâm để chỉ đạo
triển khai sâu, rộng trong các tầng lớp hội
viên phụ nữ gắn với xây dựng nông thôn
mới. Thực hiện các tiêu chí “3 sạch”, thông
qua việc tuyên truyền, vận động, hướng
dẫn hội viên, phụ nữ kỹ năng bố trí, sắp
xếp vật dụng gia đình gọn gàng ngăn nắp;
kỹ năng lựa chọn, chế biến thực phẩm an
toàn… vì sức khỏe của gia đình và cộng
đồng góp phần phát huy thế mạnh, vị trí,
vai trò của người phụ nữ trong gia đình và
xã hội. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh đã chỉ
đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội xây dựng và
duy trì nhiều mô hình hay, hiệu quả như:
1.081 tổ, nhóm phụ nữ tự quản về VSMT;
1.119 đoạn đường do phụ nữ tự quản; 35
ngõ, xóm, khu phố “3 sạch”, 815 “chi hội
phụ nữ xanh - sạch - đẹp”; 7 “chi hội phụ
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nữ 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn
mới”, 116 mô hình “phế liệu sạch”, 64
CLB “phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon”,
mô hình ngâm ủ rác hữu cơ thành chế
phẩm EM để sản xuất nước rửa bát, lau
nhà… nhằm tuyên truyền về an toàn vệ
sinh thực phẩm và công tác vệ sinh môi
trường. Phát động và vận động thành lập
được trên 830 đoạn, tuyến đường hoa Các
hoạt động trên đã góp phần đáng kể vào kết
quả xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi
diện mạo nông thôn trong toàn tỉnh.
Từ những việc làm thiết thực và trách
nhiệm của các cấp Hội trong thời gian qua
đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các
cấp ủy Đảng, chính tuyền và sự tích cực
hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ,
hội viên phụ nữ và nhân dân. Đến nay, toàn
tỉnh đã có 158.017 hộ gia đình hội viên phụ
nữ đạt 8 tiêu chí của Cuộc vận động, đạt
82% trong tổng số hộ gia đình hội viên phụ
nữ trong toàn tỉnh.
Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5
không, 3 sạch” đã thực sự đi vào chiều sâu,
tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp
phụ nữ và cộng đồng dân cư, được các cấp
ủy Đảng, chính quyền ghi nhận, đánh giá
cao. Thực hiện cuộc vận động là thể hiện
sự chăm lo tới quyền lợi thiết thực của mỗi
người phụ nữ, đồng thời cũng khẳng định
sự đóng góp, thể hiện vai trò, trách nhiệm
của người phụ nữ trong mỗi gia đình và cả
cộng đồng. Cuộc vận động thể hiện sự
quyết tâm của các cấp Hội LHPN trong
việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước về công tác
gia đình và thực hiện mục tiêu Chiến lược
Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ, mục tiêu
Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trên
địa bàn tỉnh Hưng Yên.
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN
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PHÁT HUY VAI TRÒ THAM MƯU GIÚP CẤP ỦY CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
Vương Quang Hưng
Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

N

hững năm qua, thực hiện các chỉ
thị, kết luận, nghị định của Trung
ương về thực hiện Quy chế dân
chủ (QCDC) ở cơ sở, Ban Dân vận Tỉnh ủy
đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường
vụ (BTV) Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện như:
Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo việc phổ
biến, quán triệt, ban hành các văn bản triển
khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của
Trung ương về QCDC ở cơ sở. Tiếp tục
tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy chỉ đạo thực
hiện Thông báo số 227-TB/TU, ngày
06/7/2016 về tiếp tục triển khai, tổ chức
thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày
05/5/2011 của BTV Tỉnh uỷ (khóa XVII)
về Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện
QCDC ở xã, phường, thị trấn (Thông báo
số 227 - TB/TU); tiếp tục nghiên cứu bổ
sung vào đề cương bài giảng “Nâng cao
chất lượng, hiệu quả thực hiện QCDC ở
xã, phường, thị trấn giai đoạn 2011 2018” và giảng dạy nội dung thực hiện
QCDC tại Trường Chính trị Nguyễn Văn
Linh và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các
huyện, thành phố. Tiếp tục phối hợp với
Đài Phát thanh - Truyền hình Hưng Yên,
Báo Hưng Yên ký kết kế hoạch thực hiện
chuyên mục QCDC ở cơ sở trên Báo Hưng
Yên và Đài phát thanh - Truyền hình Hưng
Yên (từ đầu năm đến nay, đã thực hiện 11
số chuyên mục thực hiện QCDC ở cơ sở
trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN

Truyền hình tỉnh và trên Báo Hưng Yên).
Ban Dân vận các cấp - cơ quan thường
trực BCĐ về thực hiện QCDC ở cơ sở tích
cực tham mưu với cấp ủy và BCĐ nội dung
hoạt động và ban hành các văn bản chỉ đạo
thực hiện QCDC ở cơ sở; tổ chức họp BCĐ
theo quy chế hoạt động; ban hành Kế
hoạch hoạt động của BCĐ; hằng năm kiện
toàn BCĐ và tổ giúp việc BCĐ về thực
hiện QCDC ở cơ sở; Hướng dẫn tiêu chí
đánh giá hoạt động của BCĐ thực hiện
QCDC ở cơ sở các cấp; sơ kết 3 năm 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 QCDC ở cơ sở.
Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu BTV
Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng 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 (Đề
án số 02 - ĐA/TU); đồng thời, tổ chức triển
khai thực hiện Đề án số 02 - ĐA/TU. Thực
hiện Thông báo số 666 - TB/TU ngày
21/4/2017 thông báo ý kiến của BTV Tỉnh
ủy về kế hoạch khảo sát, đánh giá kết quả
công tác dân vận của cơ quan hành chính
nhà nước, chính quyền các cấp đối với sự
hài lòng của người dân và tổ chức trên địa
bàn tỉnh Hưng Yên năm 2017; Ban Dân
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vận Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng
UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan tổ
chức khảo sát đánh giá kết quả công tác
dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước,
chính quyền các cấp đối với sự hài lòng
của người dân và tổ chức trên địa bàn năm
2017; sau khảo sát, Ban Dân vận Tỉnh ủy
báo cáo BTV Tỉnh ủy kết quả khảo sát.
Phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn
Văn Linh; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội
vụ xây dựng 02 tập 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 giảng tại Trung tâm
bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố. Xây
dựng và đưa vào hoạt động trang thông tin
điện tử (Website: danvanhungyen.vn) từ
tháng 12/2017, sau 10 tháng hoạt động, có
61.645 lượt người truy cập; tổ chức hội
nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 02 ĐA/TU. Ban hành Chương trình, Kế hoạch
phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa
Ban Dân vận với UBND cùng cấp. Ban
Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng
UBND tỉnh ký kết Chương trình phối hợp
số 01-CTPH/BDVTU-BCSĐUBND về
công tác dân vận đến năm 2021. Đồng
thời, ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện
năm dân vận chính quyền (Kế hoạch số 08KH/BDVTU- BCSĐUBND, ngày 09/4/2018
của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự
Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018 “Năm dân vận chính quyền”); đồng thời
xây dựng mẫu phiếu khảo sát đánh giá kết
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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; việc sử
dụng đất trái phép trên địa bàn tỉnh; khảo
sát thực trạng Khối dân vận tham gia công
tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh
Hưng Yên giai đoạn 2015 - 2017 và khiếu
nại, tố cáo. Việc tham mưu giúp cấp ủy tổ
chức thực hiện QCDC ở cơ sở nêu trên đã
tác động tích cực đến mọi hoạt động trong
đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh, thúc đẩy
kinh tế - xã hội phát triển: 9 tháng đầu năm
2018, thu hút thêm 139 dự án đầu tư, thành
lập mới 902 doanh nghiệp, chỉ số sản xuất
công nghiệp tăng 10,9%; xuất khẩu đạt 3,1
tỷ USD, tăng 12,7%; thu ngân sách đạt
8.331 tỷ đồng, đạt 69,4% kế hoạch năm
(trong đó thu nội địa đạt 6.014 tỷ đồng,
đạt 70% dự toán HĐND giao); có thêm 8
xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn
mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn
mới là 95 xã (đạt 65,5%), huyện Mỹ Hào
đạt chuẩn nông thôn mới. Quốc phòng, quân
sự địa phương, an ninh, chính trị, trật tự an
toàn xã hội được giữ vững, tạo cơ sở
và nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt
được trong tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo
thực hiện QCDC ở cơ sở còn những hạn
chế như: Việc quán triệt, triển khai và tổ
chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của
Trung ương và các văn bản của tỉnh về
thực hiện QCDC ở cơ sở ở một số nơi còn
hình thức, chất lượng chưa cao. Việc cụ thể
hóa thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của
Đảng về thực hiện QCDC ở cơ sở tại một
số cấp ủy đảng còn chưa kịp thời; sự phối
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN
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hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính
trị thực hiện nhiệm vụ có nơi, có việc còn
thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên, hiệu
quả thấp; công tác kiểm tra về thực hiện
QCDC ở cơ sở ở một số nơi còn hình thức,
việc công khai để dân biết, dân bàn, dân
giám sát chưa thực sự được coi trọng. Nội
dung, phương thức hoạt động của MTTQ,
các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần
chúng chậm đổi mới.
Thời gian tới, để việc thực hiện QCDC
ở cơ sở có hiệu quả, cần tập trung thực hiện
một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
(1) Tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo
thực hiện các văn bản của Trung ương và của
tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở, nhằm tạo sự
chuyển biến rõ nét về ý thức, trách nhiệm của
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức
trong thực hiện QCDC ở cơ sở.
(2) Tiếp tục chủ động tham mưu giúp
cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện
Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 05/02/2018
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực
hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày
25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng (khóa XII) về Một số vấn đề về
tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy
của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết
số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội
nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây
dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp
chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy
tín, ngang tầm nhiệm vụ”.
(3) Ban Dân vận các cấp tiếp tục phát
huy vai trò cơ quan Thường trực BCĐ về
thực hiện QCDC ở cơ sở tích cực tham
mưu giúp cấp ủy, Ban chỉ đạo ban hành các
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN

văn bản chỉ đạo thực hiện QCDC trong các
loại hình cơ sở. Tăng cường cử cán bộ đi
cơ sở nắm tình hình nhân dân tại các địa
phương, kịp thời tham mưu, đề xuất với
cấp ủy chỉ đạo giải quyết các vụ việc nổi
cộm tại cơ sở.
(4) Tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy chỉ
đạo thực hiện Thông báo số 227 - TB/TU;
đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 7
mục tiêu và 5 giải pháp trong Đề án 02 ĐA/TU, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu
quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan
hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.
(5) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương
trình phối hợp thực hiện công tác dân vận
giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với một số sở,
ngành; trọng tâm thực hiện 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
về công tác dân vận đến năm 2021.
(6) Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp
ủy chỉ đạo kiểm tra, giám sát; sơ kết tổng kết
các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung
ương và các văn bản của tỉnh về thực hiện
QCDC ở cơ sở; chú trọng nêu gương các tập
thể, cá nhân có thành tích để nhân rộng.
(7) Tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ
quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện
Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định
số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ
Chính trị và Quyết định số 184-QĐ/TU
ngày 25/02/2016 của BTV 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.
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LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH LÀM TỐT CÔNG TÁC DÂN VẬN GÓP
PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Thượng Tá Đào Văn Tuấn
Trưởng Ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh

N

hững năm qua, dưới sự lãnh đạo,
chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh
Quân khu 3 mà thường xuyên,
trực tiếp là Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng
Yên, công tác quân sự, quốc phòng địa
phương nói chung, công tác dân vận nói
riêng trong (lực lượng vũ trang) LLVT
tỉnh đạt kết quả tốt trong đó phong trào
thi đua “Quân đội chung sức xây dựng
nông thôn mới” được triển khai nghiêm
túc, chặt chẽ, nội dung, hình thức phong
phú, hiệu quả cao là điểm sáng nổi bật
của công tác vận. Với tinh thần thi đua
quyết thắng, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh
đã và đang hưởng ứng tích cực bằng
những việc làm cụ thể, thiết thực góp sức
cùng với cấp uỷ, chính quyền và nhân
dân các địa phương trong tỉnh tham gia
phát triển KT-XH, từng bước tạo sự khởi
sắc về diện mạo nông thôn mới, thực
hiện thắng lợi chương trình, mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới trên
địa bàn tỉnh.
Để phong trào thi đua “Quân đội chung
sức xây dựng nông thôn mới” trong LLVT
tỉnh được triển khai đồng bộ, rộng khắp
và mang lại hiệu quả thiết thực, ngay sau
khi có Kế hoạch của Bộ Tư lệnh Quân khu
3 và hướng dẫn của Cục Chính trị Quân
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Khánh thành bàn giao công trình điểm Trường mầm
non Khu Tiên Xá, thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ.
Ảnh: Khắc Cường

khu. Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã quán
triệt, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ
chức phát động trong LLVT tỉnh đồng
thời triển khai cho các cơ quan, đơn vị
đồng loạt tổ chức phát động phong trào thi
đua. Cùng với việc triển khai tổ chức thực
hiện, các cơ quan, đơn vị đã tích cực làm
tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến
đông đảo cán bộ, chiến sĩ, trong đó chú
trọng đẩy mạnh việc giáo dục, quán triệt
các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chỉ
thị của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc
phòng và hướng dẫn của cấp trên về xây
dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, phát
huy tốt kết quả, thành tích và kế thừa
những kinh nghiệm hay, những việc làm
mới, sáng tạo trong tổ chức phong trào thi
đua quyết thắng, trong thực hiện công tác
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN
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dân vận, vận động quần chúng. Đảng ủy,
Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị
ngay từ đầu năm đăng ký hỗ trợ, tu sửa,
nâng cấp xây mới Trường mầm non và
Nhà văn hóa thôn, nhà tình nghĩa còn khó
khăn trên địa bàn một cách chặt chẽ.
Đồng thời tiến hành tuyên truyền vận
động cán bộ, nhân viên cơ quan ủng hộ
một ngày lương, các huyện, thành phố
tuyên truyền vận động lực lượng dân quân
tự vệ và dự bị động viên tham gia quyên
góp ủng hộ. Phối hợp với cấp ủy chính
quyền địa phương vận động quyên góp
của các nhà hảo tâm, công ty, doanh
nghiệp trên địa bàn.

động cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh quyên
góp ủng hộ kinh phí xây 20 “Nhà tình
nghĩa” trị giá 70 triệu đồng/1 nhà. Chỉ đạo
các huyện, thành phố tổ chức huấn luyện
dân quân, tự vệ làm công tác dân vận tập
trung khai thông dòng chảy, làm đường
giao thông nội đồng, dọn dẹp nghĩa trang
liệt sỹ, đài tưởng niệm với hơn 60.000
ngày công. Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp
với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội chữ thập đỏ
các huyện, thành phố tổ chức khám bệnh,
tư vấn sức khỏe, cấp thuốc nhân đạo, tặng
quà cho 5.130 đối tượng chính sách, người
có công trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền
trên 500 triệu đồng.

Điểm đáng chú ý nhất trong xây dựng
nông thôn mới của LLVT tỉnh là vai trò “hạt
nhân” trong xây dựng nguồn vốn ban đầu để
tuyên truyền, vận động (xã hội hóa) các tổ
chức, cá nhân trên địa bàn chung tay, góp
sức cùng LLVT tỉnh tập trung xây dựng,
nâng cấp, tu sửa các điểm Trường mầm non,
nhà Văn hóa thôn, nhà ở cho các gia đình
chính sách và người có công với cách mạng,
điển hình như năm 2016 công trình xây
dựng Trường mầm non Như Quỳnh B, thị
trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm có nguồn
xã hội hóa lên tới 1.4 tỷ đồng.

Nhằm phát huy vai trò của LLVT trong
xây dựng nông thôn mới, đầu năm 2018,
Bộ CHQS tỉnh đã ký kết chương trình phối
hợp làm công tác dân vận với các cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp Quân đội đóng quân
trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Bộ CHQS tỉnh
phối hợp với Viettel Hưng Yên, Ngân hàng
TMCP Quân đội chi nhánh Hưng Yên,
Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy miền
Bắc hỗ trợ kinh phí xây dựng 01 “Nhà tình
nghĩa” tặng đối tượng chính sách, người có
công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn trên địa bàn huyện Ân Thi số tiền
hỗ trợ là 50 triệu đồng.

Với cách làm hiệu quả từ năm 2012 đến
nay LLVT tỉnh đã vận động quyên góp tu
sửa, nâng cấp xây mới được 132 công trình
Trường mầm non, nhà Văn hóa thôn với số
tiền gần 10 tỷ đồng (Trong đó LLVT tỉnh
quên góp hơn 3 tỷ đồng, xã hội hóa gần 7
tỷ đồng), riêng năm 2017 nhân dịp kỷ niệm
70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ đã vận
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN

Bên cạnh đó trong triển khai thực hiện
Phong trào thi đua “Quân đội chung sức
xây dựng nông thôn mới” cũng có một số
hạn chế đó là:
- Việc tuyên truyền về thực hiện phong
trào thi đua chưa đa dạng, nhất là gắn công
tác tuyên truyền với tổ chức, triển khai
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thực hiện các nhiệm vụ ở một số cơ quan,
đơn vị và phát huy vai trò của các tổ chức,
các lực lượng tham gia còn có mặt hạn chế.
- Nội dung, biện pháp, cách thức triển khai
thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn
mới thời gian đầu còn một số cơ quan, đơn vị
có biểu hiện lúng túng, nhất là xác định các
tiêu chí và việc làm cụ thể của đơn vị.
*Một số kinh nghiệm trong thực hiện
phong trào thi đua:
Một là: Phải luôn nắm vững, bám sát
Nghị quyết lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng,
chương trình mục tiêu xây dựng nông
thôn mới và tình hình thực tiễn địa
phương để tiến hành khảo sát, xác định
tiêu chí, nội dung công việc cho phù hợp
với đặc điểm, nhiệm vụ và khả năng của
LLVT; phải có quyết tâm cao, dám nghĩ,
dám làm, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm.
Những công việc triển khai thực hiện
phải đáp ứng tốt nhu cầu thiết thực của
nhân dân hoặc giúp cho cấp uỷ, chính
quyền giải quyết, khắc phục được những
khó khăn, tồn tại của địa phương.
Hai là: Phải làm tốt công tác tuyên
truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, nhất
trí, đồng tâm ủng hộ của mọi cán bộ, chiến
sỹ LLVT và nhân dân địa phương, có như
vậy thì việc triển khai, tổ chức thực hiện
phong trào thi đua mới huy động được lực
lượng hùng hậu và thu được kết quả cao.
Ba là: Trong chương trình phối, kết
hợp thực hiện phong trào thi đua giữa đơn
vị LLVT và cấp uỷ, chính quyền địa
phương cần xác định rõ nội dung, khối
lượng, giá trị công việc và thời gian hoàn
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thành; tập trung giải quyết kịp thời mọi
vướng mắc, bảo đảm lợi ích chính đáng
cho nhân dân. Phát huy tốt vai trò của các
lực lượng, của cán bộ, chiến sỹ LLVT và
của toàn dân trong tham gia thực hiện
phong trào thi đua. Các cơ quan, đơn vị
LLVT xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết,
xác định rõ nội dung công việc, hình thức,
biện pháp, lực lượng, thời gian tiến hành,
phân công trách nhiệm rõ ràng, làm đến
đâu dứt điểm đến đó.
Bốn là: Quá trình triển khai thực hiện
phong trào thi đua phải thường xuyên rút
kinh nghiệm; kịp thời phát hiện những
cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả tích
cực nhân rộng mô hình, phổ biến kinh
nghiệm để các địa phương, đơn vị học
tập lẫn nhau; đồng thời kịp thời biểu
dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân
có thành tích tiêu biểu, khắc phục những
hạn chế, thiếu sót trong nhận thức, hành
động để phong trào thi đua ngày càng
hiệu quả.
Năm là: Thực hiện tốt việc lồng ghép
với Phong trào thi đua Quyết thắng trong
Quân đội, các cuộc vận động và phong trào
thi đua yêu nước của địa phương.
Với những việc làm cụ thể, thiết thực
trong xây dựng nông thôn mới, LLVT
tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò, trách
nhiệm chính trị của mình trong thực hiện
nhiệm vụ củng cố quốc phòng – an ninh,
gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã
hội góp phần xây dựng quê hương Hưng
Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh, xây
dưng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng
vững chắc.
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HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO HƯỚNG TỚI TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO
Phòng Dân tộc & tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy

T

ỉnh Hưng Yên hiện có 03 tôn giáo
sinh hoạt hợp pháp là Phật giáo,
Công giáo và Tin lành, với khoảng
trên 230.000 tín đồ trên tổng số 1,2 triệu
dân. Nhìn chung, thời gian qua, đội ngũ
chức sắc, tín đồ các tôn giáo đã tích cực
cùng với nhân dân trong tỉnh thực hiện
tốt các chủ trương của Đảng, chính sách
pháp luật của nhà nước, thi đua lao động
sản xuất, tham gia ủng hộ các loại quỹ
nhân đạo, từ thiện, các hoạt động giảm
nghèo và giảm nghèo bền vững, góp phần
vào công cuộc đổi mới, củng cố khối đại
đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc. Phát huy tinh thần “Đạo pháp đồng
hành cùng dân tộc” của Phật Giáo, “Sống
phúc âm giữa lòng dân tộc” của Tin Lành,
“Kính chúa, yêu nước” của Công giáo,
hòa quyện với truyền thống “tương thân
tương ái” của dân tộc, những năm qua
chức sắc, tín đồ các tôn giáo trong tỉnh đã
tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động
nhân đạo, từ thiện, bằng nhiều hình thức,
với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ
đồng. Tính riêng từ năm 2012 đến 6
tháng đầu năm 2018, các tăng ni, phật tử
Phật Giáo khắp nơi trong tỉnh đã quyên
góp được hơn 11 tỷ đồng ủng hộ quỹ vì
người nghèo, quỹ nạn nhân chất độc da
cam, quỹ khuyến học, khuyến tài, quỹ
đền ơn đáp nghĩa… Các xứ, họ đạo Công
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN

giáo tích cực tham gia ủng hộ các loại
quỹ, tiêu biểu trong đó có đồng bào Công
giáo thành phố Hưng Yên, đồng bào
Công giáo huyện Văn Lâm, Ân Thi, Tiên
Lữ... mỗi địa phương ủng hộ các loại quỹ
với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.
Hàng năm nhân dịp tết cổ truyền dân tộc
Ban trị sự GHPGVN tỉnh phối hợp với
Ban trị sự phật giáo các huyện, thành
phố; các chức sắc, linh mục phụ trách
giáo xứ, họ giáo trên địa bàn đã tổ chức
tặng hàng nghìn suất quà cho các gia đình
chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó
khăn, ngoài các suất quà còn bằng tiền và
hiện vật.
Các tổ chức, cá nhân tôn giáo trên địa
bàn tỉnh tích cực phối hợp với các tổ chức
nhân đạo triển khai thực hiện các chương
trình từ thiện có ý nghĩa như tặng quà
tình nghĩa cho người nghèo, trao học
bổng, hỗ trợ mổ tim cho trẻ em, hỗ trợ mổ
mắt, đục thủy tinh thể cho người già,
người leo đơn; xây dựng nhà tình nghĩa;
triển khai các chương trình hỗ trợ, cung
cấp nước sạch cho người dân; tổ chức
thăm hỏi các gia đình có công với cách
mạng, các gia đình có hoàn cảnh khó
khăn khi tết đến xuân về. Mỗi khi các địa
phương trên cả nước gặp sự cố về thiên
tai, bão lũ, với tinh thần lá lành đùm lá
rách, các chức sắc, tổ chức tôn giáo đã
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tích cực kêu gọi tín đồ, nhân dân trong
tỉnh chung tay chia sẻ những khó khăn,
nhằm làm vơi đi những mất mát, đau
thương của đồng bào, tín đồ vùng bão lũ;
điển hình như năm 2013 ủng hộ đồng bào
các tỉnh phía Bắc miền Trung bị lũ lụt;
năm 2014, ủng hộ quỹ “vì Biển đảo quê
hương”; năm 2015 ủng hộ đồng bào
Đông Bắc gặp mưa lũ…. tháng cuối năm
2017, các chức sắc, tín đồ tôn giáo cũng
tích cực ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây
Bắc thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất. 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.
Bên cạnh đó, các tổ chức tôn giáo không
ngừng tuyên truyền, giáo dục trong các
chức sắc, tín đồ, nhân dân về tinh thần yêu
nước, niềm tự hào dân tộc, lồng ghép trong
các ngày lễ trọng, trong các buổi sinh hoạt
tôn giáo được tổ chức định kỳ; tiến hành
tổ chức nhiều đợt sinh hoạt hè, giáo dục
đạo đức cách mạng, tinh thần yêu nước,
trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ.
Nhiều chương trình thi đua yêu nước
được triển khai sâu rộng trong đồng bào
tôn giáo như: “Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
phong trào xây dựng “khu dân cư 3
không”... Chính sự hưởng ứng và tự giác
tham gia của các vị chức sắc, tín đồ tôn
giáo đã thúc đẩy phong trào thi đua yêu
nước phát triển với nhiều kết quả thiết
thực cụ thể. Cùng với nhân dân trong
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tỉnh, đồng bào tôn giáo tích cực đoàn kết,
giúp nhau phát triển kinh tế; thực hiện
dồn điền, đổi thửa, chuyển đổi diện tích
đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản
mang lại giá trị kinh tế cao, áp dụng tiến
bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát
triển ngành nghề, tạo việc làm cho người
lao động, tăng thu nhập, cải thiện đời
sống, giảm nghèo bền vững. Xuất hiện
nhiều tấm gương tiêu biểu về tinh thần
yêu nước, thi đua lao động sản xuất là
người có đạo, được các cấp ngành biểu
dương khen thưởng như: Hòa thượng
Thích Thanh Hiện, Đại đức Thích Thanh
Quang của Phật Giáo; giáo dân Bùi Văn
Hà, giáo dân Nguyễn Văn Tiến của đạo
Công giáo...
Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh là chủ trương lớn của Đảng, Nhà
nước, được các tầng lớp nhân dân
trong tỉnh đồng thuận và tích cực thực
hiện có hiệu quả. Đồng bào các tôn
giáo đã tích cực, tự nguyện đóng góp
ủng hộ tiền của, công sức, hiến đất làm
đường giao thông nội đồng, giao thông
nông thôn, xây dựng các công trình
phúc lợi. Chính sự hưởng ứng, đóng
góp tích cực của đồng bào tôn giáo đã
góp phần không nhỏ vào việc đẩy
nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí
xây dựng nông thôn mới tại các địa
phương; tiêu biểu như đồng bào Công
giáo huyện Tiên Lữ đóng góp trên 800
triệu đồng, 180m 2 đất và 320 ngày
công làm đường giao thông nông thôn,
4.000m 2 đất ruộng làm đường, kênh
(Xem tiïëp trang 30)
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KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA “DÂN VẬN KHÉO”
Ở XÃ DƯƠNG QUANG, HUYỆN MỸ HÀO
Nguyễn Văn Cố
Bí thư Đảng ủy xã Dương Quang
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hực hiện lời dạy của Bác Hồ “Dân
vận khéo” thì việc gì cũng thành
công”, những năm qua, Đảng ủy xã
và các cấp ủy trong xã đã xác định việc
lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua “Dân
vận khéo” và xây dựng mô hình “Dân vận
khéo” trên địa bàn xã là một trong những
nhiệm vụ trọng tâm trong công tác vận
động quần chúng, góp phần phát huy
quyền làm chủ, tiềm năng, sáng tạo của các
tầng lớp nhân dân.
Cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm
lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các tổ chức
đoàn thể đẩy mạnh việc triển khai thực
hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”
gắn với các phong trào thi đua yêu nước
như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;
Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất
kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm
giàu và giảm nhèo bền vững; phong trào
“Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo,
xây dựng gia đình hạnh phúc”; chương
trình “Mái ấm công đoàn”; chương trình
“Nêu gương sáng, giáo dục thế hệ trẻ”…;
đặc biệt quan tâm xây dựng mô hình điểm,
chú trọng việc khen thưởng, biểu dương
các tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu, tạo
khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp
nhân dân.
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN

Nghị quyết trong năm 2017 -2018 của
Ban Thường vụ Đảng ủy xã Dương
Quang đã đề ra về công tác xây dựng
Đảng, chính quyền, công tác vận động
quần chúng đều đưa nội dung phong trào
thi đua “Dân vận khéo” để lãnh đạo và tổ
chức thực hiện. Khối Dân vận xã đã tích
cực tham mưu giúp cấp ủy quán triệt,
triển khai thực hiện các chủ trương của
Đảng, tư tưởng cũng như lời dạy của Bác
về “Dân vận khéo”. Đồng thời, tiến hành
sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đôn đốc, giải
quyết các vướng mắc của nhân dân, giúp
nhân dân nhận thức đầy đủ, rõ hơn về
“Dân vận khéo” là cách làm hay, sáng tạo
trong lao động sản xuất và công tác vận
động quần chúng.
Kết quả sau 3 năm (2015 - 2018) triển
khai, thực hiện phong trào thi đua “Dân
vận khéo”, nhận thức, trách nhiệm của
cấp ủy đảng, chính quyền, các ban,
ngành, đoàn thể đã có chuyển biến rõ nét.
Đặc biệt nhận thức của cán bộ, đảng viên,
đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện
phong cách “Dân vận khéo” đã có thay
đổi theo hướng tích cực. Bên cạnh đó, với
những kết quả đã đạt được phong trào thi
đua “Dân vận khéo” đã góp phần thự hiện
thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của
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xã như: Tổng giá trị sản xuất năm 2018
ước đạt 319 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng
kinh tế bình quân hàng năm đạt 10% cơ
cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng
nhanh công nghiệp và dịch vụ, giá trị sản
xuất công nghiệp tăng. Cơ cấu kinh tế.
Nông nghiệp - Công nghiệp xây dựng Thương mại dịch vụ đạt 29% - 45% 26% thu nhập bình quân đầu người đạt 37
triệu đồng/ người/năm; tỷ lệ hộ nghèo
dưới 2%; tạo việc làm mới cho hàng
nghìn lao động. Toàn xã có 7/7 bằng 100%
làng đạt văn hóa, hàng năm duy trì 90%
hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Nhiều
thôn đã tổ chức lễ hỏi, lễ cưới theo nếp
sống mới tiết kiệm, vui tươi, phù hợp với
phong tục, tập quán địa phương, nhiều
thôn đã quy hoạch được nghĩa trang và
thống nhất trong nhân dân xây mộ theo
quy mô kích thước nhất định điển hình
như thôn Dương Xá; thôn Hiển Dương;
thôn Vinh Xá…Công tác hòa giải ở khu
dân cư được coi trọng, trong 3 năm qua,
các tổ chức đoàn thể ở cơ sở đã tổ chức
hòa giải thành công 30 vụ mâu thuẫn
trọng nội bộ nhân dân. Phong trào thi đua
“Dân vận khéo” đã góp phần tích cực
trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền
thống yêu nước, tăng cường quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Toàn xã đã có 5 mô hình điển hình “Dân
vận khéo” trong giúp nhau phát triển kinh
tế, phát triển sản xuất kinh doanh và các
mô hình “Dân vận khéo” trong huy động
sức dân.
Phong trào thi đua “Dân vận khéo”
của xã không chỉ gắn với các phong trào
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thi đua yêu nước của MTTQ & các đoàn
thể, mà còn tập trung vào nhiệm vụ xây
dựng nông thôn mới. Với mục đích phát
động rộng rãi phong trào thi đua “Dân
vận khéo” tham gia xây dựng nông thôn
mới trong tất cả các thôn, xóm, cụm dân
cư trên địa bàn thôn, phát huy sức mạnh
tổng hợp, nâng cao vai trò chủ thể của
nhân dân, vận độngn nhân dân và các tổ
chức trong hệ thống chính trị quyết tâm
thực hiện thắng lợi chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
xã Dương Quang đã tích cực huy động
mọi nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và chuyển
dịch cơ cấu trong nông nghiệp phát triển
đúng hướng, nguồn lực lao động của
thôn có thêm việc làm, tỷ lệ hộ nghèo
giảm, an sinh xã hội được quan tâm, thu
nhập bình quân đầu người được tăng cao,
hệ thống chính trị ở cơ sở được giữ vững,
diện mạo nông thôn ngày càng được phát
triển… Kết quả đến tháng 11/2017 xã đã
hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông
thôn mới được Ủy ban nhân dân tỉnh
công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
năm 2017.
Thời gian tới xã tiếp tục vận động xã hội
hóa để làm tốt công tác vệ sinh mội trường,
quản lý đất đai không để xẩy ra việc các
thôn tự ý bán đất trái thẩm quyền, không có
tình trạng nhân dân lấn chiếm đát đai và sử
dụng đất sai mục đích. Tiếp tục nỗ lực hơn
nữa, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn
kết toàn dân đưa xã Dương Quang ngày
càng phát triển.
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN
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HIỆU QUẢ KINH TẾ TỪ TRỒNG CAM THEO QUY TRÌNH VIETGAP
Minh Hoàng

T

hành phố Hưng Yên hiện có trên 1,3
nghìn ha diện tích trồng cây ăn quả,
trong đó có khoảng 190 ha diện tích
trồng cam, tập trung chủ yếu ở xã Quảng
Châu và phường Lam Sơn. Năm 2017, sản
lượng cam trên địa bàn thành phố đạt
khoảng 1,8 nghìn tấn, giá bán trung bình
khoảng 30 nghìn đồng/kg cam Vinh và
khoảng 50 nghìn đồng/kg cam đường canh,
góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao cho
người dân.
Xã Quảng Châu (thành phố Hưng Yên)
hiện có 65 ha trồng cam, gồm các giống
cam Vinh, cam đường canh và V2. Để
nâng cao chất lượng sản phẩm cam trên địa
bàn thành phố, năm 2017, thành phố đã
quy hoạch vùng trồng cam theo quy trình
thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
(Vietgap) tại xã với 55 hộ tham gia mô
hình, diện tích là 32 ha. Các hộ tham gia
quy trình sản xuất cam Vietgap được thành
phố tập huấn về quy trình sản xuất, hỗ trợ
một phần phân bón và thuốc bảo vệ thực
vật, đặc biệt là quy trình phân tích mẫu đất,
nước và chất lượng sản phẩm đến thời kỳ
thu hoạch. Anh Trần Quang Hải, thôn 1, xã
Quảng Châu cho biết: Gia đình tôi có
khoảng 2 mẫu trồng cam, trong đó có 600
gốc cam Vinh và 600 gốc cam đường canh.
Năm 2017, gia đình tôi được tham gia mô
hình thâm canh cam an toàn vệ sinh thực
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN

phẩm theo quy trình Vietgap. Theo đó,
trong quá trình chăm sóc cây, gia đình tôi
áp dụng các biện pháp khoa học - kỹ thuật,
sử dụng phân bón hữu cơ, sử dụng đèn sinh
học để bẫy côn trùng gây hại, sử dụng các
loại thuốc vi sinh để chăm bón cho cây.
Sản phẩm cam quả xuất bán ra thị trường
bảo đảm an toàn cho khách hàng sử dụng.
Với kinh nghiệm thâm canh cam gần 20
năm, kết hợp áp dụng các biện pháp khoa
học - kỹ thuật trong chăm sóc, sản xuất
cam nên năng suất, chất lượng cam của gia
đình tôi tăng hơn mọi năm. Năm 2017, gia
đình tôi thu hoạch gần 20 tấn cam, với giá
bán trung bình là 30 nghìn đồng/kg.
Theo đánh giá của các hộ tham gia sản
xuất cam theo quy trình Vietgap trên địa
bàn xã, cam được sản xuất theo quy trình
Vietgap có năng suất tăng từ 10 - 15% so
với phương pháp sản xuất truyền thống,
sản phẩm cam bảo đảm về chất lượng, mẫu
mã nên giá trị kinh tế cao hơn so với cam
của các hộ không tham gia mô hình. Với
kết quả trên, tháng 6.2017, Cục Sở hữu trí
tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã ban
hành Quyết định cấp giấy chứng nhận đăng
ký nhãn hiệu tập thể cam Quảng Châu –
thành phố Hưng Yên. Từ đó, tạo điều kiện
thuận lợi cho việc mở rộng thị trường tiêu
thụ cam của thành phố trong các hệ thống
siêu thị trên cả nước. Năm 2017, sản phẩm
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cam Vinh của xã Quảng Châu lần đầu tiên
được bày bán trong hệ thống siêu thị
Fivimart (Hà Nội) với khoảng 15 tấn quả.
Phường Lam Sơn hiện có trên 50 ha
diện tích trồng cam, sản lượng cam toàn
phường năm nay ước đạt khoảng 500 tấn
quả. Thời điểm này, người trồng cam trên
địa bàn phường đang tiến hành cắt tỉa các
chùm quả dày, sử dụng các biện pháp sinh
học để hạn chế sự phá hoại của sinh vật
gây hại như: Ong, ruồi vàng... sẵn sàng cho
mùa thu hoạch cam vào cuối tháng 11
dương lịch. Ông Phạm Văn Vinh, khu phố
Kim Đằng, phường Lam Sơn cho biết: Gia
đình tôi hiện có 2 mẫu trồng cam. Trong
quá trình chăm sóc, gia đình tôi chú ý đến
các thời kỳ sinh trưởng quan trọng trên cây
như thời kỳ ra hoa, đậu quả, sau thu hoạch
để có biện pháp bổ sung các chất dinh
dưỡng phù hợp, tạo cho cây luôn khỏe
mạnh. Năm ngoái, sản lượng cam của gia
đình tôi đạt khoảng 20 tấn quả.
Để chuẩn bị cho Hội chợ hàng công
nghiệp nông thôn và nông sản vùng đồng

HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO...

(Tiïëp theo trang 26)

mương máng nội đồng; họ giáo Trai
Thôn (Hồng Quang, Ân Thi) hiến trên
80m 2 đất; giáo dân Ngọc Châu (Quang
Vinh, Ân Thi) đóng góp 410 triệu đồng
để làm đường giao thông, xây dựng
các công trình phúc lợi...
Có thể nói, với những hoạt động theo
đường hướng ”Tốt đời, đẹp đạo”, đồng
bào tôn giáo đã khẳng định được vai trò
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bằng sông Hồng - Lễ hội cam Hưng Yên
năm 2018, căn cứ vào kế hoạch của UBND
tỉnh, thành phố Hưng Yên đã thông báo
cho các hợp tác xã, nhà vườn đăng ký gian
hàng, chuẩn bị sản phẩm để tham gia hội
chợ. Anh Nguyễn Văn Biết, Giám đốc Hợp
tác xã sản xuất và kinh doanh nông sản
chất lượng cao xã Quảng Châu cho biết:
Hội chợ - Lễ hội năm nay không chỉ là dịp
để quảng bá sản phẩm nông nghiệp, nông
thôn mà còn là dịp để các hợp tác xã, nhà
vườn tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản
phẩm cam Hưng Yên. Năm nay, hợp tác xã
đã có kế hoạch tham gia lễ hội. Để bảo đảm
mẫu mã và chất lượng nông sản, thời điểm
này, các nhà vườn đang tích cực cắt tỉa các
chùm dày quả, phòng trừ sâu bệnh gây hại
bằng các biện pháp sinh học, bảo đảm chất
lượng quả cam tham gia lễ hội”. Thời gian
tới, để góp phần xây dựng thương hiệu cam
Hưng Yên, thành phố sẽ mở rộng vùng
trồng cam theo quy trình Vietgap, tạo điều
kiện thuận lợi mở rộng thị trường đầu ra
cho sản phẩm này.

quan trọng của mình, là bộ phận không
thể tách rời trong quần chúng nhân dân
lao động. Phát huy những kết quả đạt
được, tin tưởng rằng, trong thời gian tới,
đồng bào tôn giáo sẽ cùng với nhân dân
trong tỉnh đoàn kết, gắn bó, cùng nhau
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, sớm
đưa Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp,
hiện đại của cả nước.
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN
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BÍ THƯ CHI BỘ THÔN LÀM TỐT CÔNG TÁC DÂN VẬN
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Nguyễn Hường

L

à Bí thư chi bộ 6 thôn Dương

Từ những kết quả trên đồng chí luôn

Trạch xã Tân Dân huyện Khoái

khẳng định vai trò của mình trong lãnh

Châu đồng chí Nguyễn Hữu Vui

đạo chi bộ thực hiện nghị quyết của

luôn chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị

Đảng ủy, thực hiện văn bản chỉ đạo của

quyết của Đảng, nêu cao tính tiền phong

các cấp về công tác dân vận, tích cực

gương mẫu trong hoạt động các phong
trào, đặc biệt là phong trào xây dựng
nông thôn mới; đồng chí chủ động tham
mưu giúp cấp ủy ra nghị quyết chi bộ

vận động gia đình, cán bộ, đảng viên
và nhân dân hưởng ứng thực hiện các
phong trào thi đua, các cuộc vận động
toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh; cuộc vận động xây

theo chuyên đề; đồng thời giao nhiệm vụ

dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa gắn

cho ban công tác Mặt trận và các chi, hội

với thực hiện chương trình mục tiêu quốc

đoàn thể của thôn tuyên truyền, vận động

gia xây dựng nông thôn mới. Đồng chí

nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia

cùng với Ban Thường vụ Đảng ủy xã

phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

lãnh đạo, chỉ đạo Ban công tác Mặt trận,

Thôn Dương Trạch có 2.167 nhân

các chi hội đoàn thể trong thôn tích

khẩu, trên 700 hộ dân. Kinh tế trong dân
chủ yếu là các ngành nghề thương mại,
dịch vụ khoan phá bê tông, trang trại
chăn nuôi gà Đông Tảo… Người dân

cực tuyên truyền, vận động nhân dân và
người con quê hương đang công tác ở
tỉnh khác tham gia đóng góp tiền, ngày
công lao động để xây dựng đường giao
thông nông thôn góp phần hoàn thành

trong thôn vốn năng động, sáng tạo, cần

các mục tiêu chương trình xây dựng

cù trong lao động, sản xuất. Nhờ đó đến

nông thôn mới của xã. Kết quả nhân dân

năm 2017 thu nhập bình quân đầu người

đã hiến 1,5ha đất nông nghiệp để mở

của người dân trong thôn đạt 47 triệu

rộng đường ra đồng trong đó hộ gia đình

đồng/người

ủng hộ nhiều nhất là 108m2, hộ gia đình

THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN

31

gƯƠng ngƯỜi TỐT - việc TỐT
ít nhất là 105m đất; ngoài ra nhân dân
trong thôn còn ủng hộ 432m2 đất ở để
mở rộng đường làng ngõ xóm; xây dựng
cổng làng, nhà văn hóa, trùng tu lại đền
cổ và giếng cổ của thôn, vận động nhân
dân đóng góp gần 1 tỷ đồng và 1.200 ngày
công lao động. Nhiều gia đình có điều
kiện về kinh tế đã gương mẫu tham gia
ủng hộ, đóng góp, công sức, vật chất để
chung sức cùng với phong trào chung của
thôn, tiêu biểu như: gia đình bà Phạm
Thị Thái ủng hộ 50m2; gia đình ông
Phạm Xuân Lộ ủng hộ 30m2 đất; gia
đình ông Vũ Văn Đạm ủng hộ 20m2
đất…, ngoài hiến đất một số gia đình
còn ủng hộ bằng tiền mặt tiêu biểu như:
gia đình ông Phạm Văn Tung Mến ủng
hộ 50 triệu đồng; gia đình ông Phạm
Văn Thuấn ủng hộ 20 triệu đồng; gia
đình ông Phạm Văn Cải Loan ủng hộ 20
triệu đồng; cụm dân cư số 1 ủng hộ nguyên
vật liệu xây dựng trị giá trên 10 triệu
đồng, còn lại là các hộ trong thôn ủng hộ
từ 500.000 đến 10 triệu đồng.
Song song với đó, thôn quan tâm xây
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tạo
dựng cảnh quan môi trường nông thôn
xanh - sạch - đẹp và giữ gìn an ninh trật
tự, vun đắp tình làng, nghĩa xóm. Nhiều
năm nay phong trào thể dục, thể thao
quần chúng ở thôn diễn ra sôi nổi. Vì
thôn lớn nhân dân trong thôn đã thống
nhất để thành lập 11 cụm dân cư, mỗi
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cụm dân cư bầu ra cụm trưởng để tập
hợp nhân dân, phát động và duy trì các
phong trào. Cũng như mỗi cụm dân cư
tổ chức các hoạt động bảo đảm an toàn
giao thông, an ninh trật tự, hòa giải ở cơ
sở… được tổ chức thực hiện có hiệu quả.
Những con đường sạch đẹp, những ngõ
xóm văn minh, bầu không khí nông thôn
bình yên, tất cả từ việc khơi dậy hiệu
quả sức dân đã khiến thôn Dương Trạch
góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi
chương trình xây dựng nông thôn mới
của xã Tân Dân. Để đạt được kết quả
trên là công sức đóng góp của tập thể
Chi ủy thôn Dương Trạch xã Tân Dân,
trong đó có phần đóng góp phần quan
trọng của đồng chí Nguyễn Hữu Vui Bí
thư chi bộ 6 thôn Dương Trạch
Ghi nhận công lao đóng góp của đồng
chí, các năm 2015; 2016 đồng chí Nguyễn
Hữu Vui được Ban Thường vụ Đảng ủy
xã tặng giấy khen; năm 2017 đồng chí
được Ban Dân vận huyện ủy Khoái Châu
khen thưởng có thành tích xuất sắc trong
phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
Phát huy những kết quả đã đạt được,
đồng chí Nguyễn Hữu Vui luôn nêu cao
tinh thần trách nhiệm, tích cực cùng cấp
ủy, lãnh đạo thôn tuyên truyền, vận động
cán bộ, đảng viên và nhân dân chung tay
xây dựng quê hương Dương Trạch ngày
càng văn minh, giàu đẹp.
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Ý kiến nhân dân

ĐẰNG SAU RAU CỦ QUẢ TƯƠI NGON KHÔNG PHẢI LÀ
CÁI CHẾT THẦM LẶNG
Hoàng Hương

T

ừ xưa, trong bữa cơm truyền thống
của người Việt, rau xanh là một món
ăn quen thuộc. Ngày nay khoa học
đã chứng minh rằng một chế độ ăn uống
khoa học và an toàn thì rau xanh và các
loại hoa quả là thực phẩm không thể thiếu.
Khi sản xuất rau xanh, thời gian trước,
người ta chủ yếu chỉ sử dụng thuốc kích
thích cho rau màu trái vụ, nhưng bây giờ
đúng mùa vụ người ta vẫn dùng, một mặt
tăng năng xuất, mặt khác chi phí rất rẻ, thu
được lợi nhuận cao nhất. Không ít hộ trồng
rau vì chạy theo lợi nhuận đã bỏ qua quy
trình sử dụng thuốc kích thích an toàn, sử
dụng thuốc kích thích quá độc, liều
lượng cao, gần ngày thu hoạch, không đảm
bảo thời gian cách ly, phân hủy trước
khi thu hoạch để cung cấp ra thị trường.
Chính vì vậy, dư lượng thuốc còn lại
trong rau thường vượt quá mức cho
phép, gây ngộ độc cấp tính đối với các
biểu hiện như buồn nôn, nhức đầu, chóng
mặt, tiêu chảy…hoặc gây ngộ độc mãn
tính, lâu dần tích tụ lại các cơ quan nội tạng
dẫn đến bệnh nan y như ung thư, viêm dạ
dày, suy thận…
Cùng với việc dóng lên tiếng chuông
cảnh tỉnh về tình trạng lạm dụng chất kích
thích tăng trưởng trong sản xuất rau màu,
cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa
phương và bản thân mỗi người dân cần
phải tích cực tham gia vào cuộc chiến này
nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng,
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN

góp phần quan trọng duy trì và bảo vệ
giống nòi. Vấn đề mấu trốt của chúng ta là
chỗ làm sao để người dân trực tiếp sản xuất
rau màu hiểu và sử dụng đúng quy trình,
tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng” trong sử
dụng thuốc bảo vệ thực vật nói chung,
thuốc kích thích tăng trưởng nói riêng, đó
là đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều và đúng
cách, để không gây độc hại, chứ không
phải cứ thấy độc là không cho sử dụng, dẫn
tới tình trạng mua chui, bán chui, sử dụng
thuốc kiểu truyền miệng, thuốc ngoài danh
mục cho phép…Muốn vậy, Nhà nước cần
tăng cường công tác kiểm soát hóa chất lưu
thông trên thị trường, nhất là những hóa
chất không nhãn mác, mua bán trôi nổi trên
thị trường, những cơ sở kinh doanh các hóa
chất nhạy cảm với môi trường, xử phạt
nghiêm minh các cơ sở vi phạm. Tăng
cường các buổi tập huấn, hướng dẫn kỹ
thuật sản xuất rau, quả sạch, nguyên tắc sử
dụng thuốc bảo vệ thực vật, tuyên truyền
cho nhân dân thấy rõ tầm quan trọng của
công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, sự
nguy hiểm của các hóa chất đối với môi
trường và sức khỏe của cộng đồng, từ đó
từng bước thay đổi dần các thói quen
không tốt trong quá trình tiếp xúc cũng như
trong sử dụng hóa chất. Các cơ quan thông
tin đại chúng và các hội, đoàn thể tăng
cường thông tin tuyên truyền vận động
(Xem tiïëp trang 39)
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Tin công Tác dân vận
* Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88
năm ngày truyền thống công tác dân
vận của Đảng và 19 năm “Ngày dân vận
của cả nước”.
Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với 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 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... Ban Dân vận
Tỉnh ủy đề nghị Ban Dân vận các huyện
ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ
chức các hoạt động tập trung hướng về cơ
sở, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần
thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ 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.
* Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học
“Thực trạng và giải pháp nâng cao chất
lượng, hiệu quả hoạt động của các hội
quần chúng trên địa bàn tỉnh Hưng yên”.
Ngày 31.10, Sở Khoa học và Công nghệ
tổ chức hội nghị nghiệm thu cấp tỉnh đánh
giá kết quả đề tài khoa học “Thực trạng và
giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả
hoạt động của các hội quần chúng trên địa
bàn tỉnh Hưng Yên”.
Đề tài khoa học do Ban Dân vận Tỉnh
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ủy chủ trì và được triển khai thực hiện
trong thời gian 2 năm (2017 - 2018). Đề tài
triển khai thực hiện nhằm phân tích, đánh
giá thực trạng hoạt động của các hội quần
chúng, từ đó đề xuất các giải pháp nâng
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các
hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Hưng
Yên. Tại hội nghị, các thành viên của Hội
đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả
thực hiện đề tài nhận định: Kết quả nghiên
cứu của đề tài là cơ sở lý luận và thực tiễn
để hệ thống dân vận trong tỉnh nghiên cứu,
áp dụng vào đổi mới phương thức hoạt
động, nâng cao chất lượng công tác vận
động quần chúng ở từng địa phương, cơ sở
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn
hiện nay; giúp cho các cấp hội quần chúng
tiếp tục đổi mới về tổ chức, nội dung, nâng
cao hiệu quả hoạt động theo nguyên tắc tự
quản, tự trang trải về kinh phí, hướng tới
mục tiêu chung của hội viên, cộng đồng.
Tại hội nghị, đề tài “Thực trạng và giải
pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt
động của các hội quần chúng trên địa bàn
tỉnh Hưng Yên” đã được Hội đồng tư vấn,
đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề
tài xếp loại xuất sắc.
* Ban Dân vận Tỉnh ủy rà soát và
biên soạn 03 cuốn bài giảng
Thực hiện Thông báo số 227-TB/TU,
ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh
uỷ về tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện
Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 05/5/2011 của
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khóa XVII) về
Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện
Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Đề
án số 02 - ĐA/TU ngày 15/8/2016 của Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ về Nâng cao chất
lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận
của cơ quan hành chính nhà nước, chính
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quyền các cấp giai đoạn 2016 - 2020 (Đề
án 02 - ĐA/TU), Ban Dân vận Tỉnh ủy
phối hợp với Trường chính trị Nguyên Văn
Linh tiếp tục nghiên cứu bổ sung vào đề
cương bài giảng “Nâng cao chất lượng,
hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở xã,
phường, thị trấn giai đoạn 2011 - 2018” để
giảng dạy tại Trường Chính trị Nguyễn
Văn Linh và Trung tâm bồi dưỡng chính trị
các huyện, thành phố. Đồng thời, thực hiện
Đề án số 02 - ĐA/TU, phối hợp xây dựng
02 tập 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 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
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
các huyện, thành phố tỉnh Hưng Yên trong
giai đoạn hiện nay để giảng tại Trung tâm
bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố; 03
cuốn bài giảng sẽ là tài liệu để các cơ quan,
đơn vị, địa phương tuyên truyền về thực
hiện công tác dân vận của cơ quan hành
chính nhà nước, chính quyền các cấp thời
gian tới.
* Đại hội Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng
Trị năm 1972 nhiệm kỳ 2018 - 2023
Ngày 16.11, Hội chiến sỹ Thành cổ
Quảng Trị năm 1972 tỉnh tổ chức đại hội
lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023.Trong
nhiệm kỳ 2013 - 2018, các cấp hội kết nạp
được 43 hội viên mới, nâng tổng số hội
viên của hội lên 1.124 hội viên. 5 năm qua,
Hội đã phối hợp với các cấp, các ngành và
gia đình thông tin, tìm hiểu và đưa được 48
hài cốt liệt sỹ về an táng tại nghĩa trang quê
nhà; tổ chức thăm 150 lượt thân nhân liệt
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sỹ và các thương binh chiến đấu tại Thành
cổ Quảng Trị với số tiền 45 triệu đồng;
thăm hỏi, giúp đỡ 158 lượt hội viên với số
tiền trên 80 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 12
ngôi nhà tình nghĩa với số tiền 560 triệu
đồng; phối hợp với các ban, ngành, đoàn
thể tặng 15 sổ tiết kiệm cho 15 hội viên có
hoàn cảnh khó khăn trị giá 55 triệu
đồng… Đại hội đã bầu BCH Hội nhiệm kỳ
2018 - 2023 gồm 21 đại biểu. Ông Nguyễn
Văn Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy được
mời làm Chủ tịch danh dự của Hội; ông Vũ
Văn Toàn tái đắc cử giữ chức Chủ tịch hội
nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng thời, bầu
Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 17
đại biểu.
* Hội LHpN tỉnh giao ban công tác
hội tháng 11-2018
Ngày 12/11, tại huyện Kim Động, Hội
Liên hiệp phụ nữ tỉnh (LHPN) tỉnh tổ chức
hội nghị giao ban tháng 11 năm 2018. Trong
tháng 11, hội tập trung thực hiện một số
nhiệm vụ: Tổ chức Hội nghị đối thoại chính
sách; kiểm tra, giám sát thực hiện phong
trào thi đua và nhiệm vụ công tác hội, hoạt
động ủy thác với Ngân hàng CSXH; kiểm
tra, giám sát hoạt động các mô hình; triển
khai tháng chiến dịch truyền thông phòng,
chống HIV/AIDS đợt II năm 2018; đánh
giá kết quả công tác hội và phong trào phụ
nữ, công tác thi đua khen thưởng và một số
chuyên đề năm 2018... cùng ngày, Hội
LHPN tỉnh và Ngân hàng Nông nghiệp và
PTNT Chi nhánh Hưng Yên tổ chức ký kết
chương trình phối hợp về hỗ trợ cho vay
vốn đối với phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự
kinh doanh, phát triển sản xuất, kinh
doanh. Các điển hình của Hội LHPN
huyện Kim Động chia sẻ về mô hình nuôi
bò sữa của phụ nữ xã Hùng An; kinh
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nghiệm của Hội LHPN xã Phạm Ngũ Lão
trong tuyên truyền, vận động xây dựng
“Đường hoa phụ nữ”. Cũng tại hội nghị,
hội LHPN các huyện, thành phố, giới thiệu
về các mô hình, điển hình, cách làm sáng
tạo của địa phương, đơn vị mình.
* Hưởng ứng Ngày hội “Đại đoàn kết
toàn dân tộc”
Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày truyền
thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 18/11/2018). MTTQ các cấp trong tỉnh đã
tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc
ở khu dân cư” với nội dung, hình thức ngày
càng đa dạng, phong phú ở 100% các khu
dân cư trên địa bàn tỉnh, Ngày hội đã khơi
dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, yêu
nước, tăng cường mối quan hệ mật thiết
giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, tăng
cường sự đồng thuận ở cộng đồng dân cư;
là biểu hiện sinh động của tinh thần Đại
đoàn kết dân tộc trong tình hình mới. Tiếp
tục phát huy vai trò là cơ sở chính trị của
chính quyền nhân dân, tích cực tham gia
đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động
của hệ thống chính trị; vận động nhân dân
phát huy dân chủ, tham gia giám sát, phản
biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng,
chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua
đó, để phát huy dân chủ, khơi dậy sức sáng
tạo của nhân dân, tăng cường sự đồng
thuận xã hội, củng cố và phát huy sức
mạnh khối Đại đoàn kết dân tộc, thực hiện
thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính
trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của
đất nước và các địa phương trong tỉnh. Để
tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy
sức mạnh khối Đại đoàn kết dân tộc, góp
phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại
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hội Đảng các cấp, các cấp ủy, chính
quyền, MTTQ, các đoàn thể và các tầng
lớp nhân dân tỉnh Hưng Yên cần tăng
cường quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng
Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của
Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước
về Đại đoàn kết dân tộc, về MTTQ Việt
Nam trong tình hình mới.
* Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam
Ngày 6.11, UBND tỉnh tổ chức lễ mít
tinh hưởng ứng 5 năm Ngày pháp luật
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN)
Việt Nam. Sau 5 năm, triển khai thực hiện
Ngày pháp luật Việt Nam, được các đơn
vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân
trong tỉnh nhiệt tình hưởng ứng, triển khai
nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực, thu hút
sự quan tâm của toàn xã hội. Nhân dịp này,
Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen
cho 5 tập thể và 6 cá nhân có thành tích
xuất sắc trong phong trào thi đua hưởng
ứng Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam năm 2018.
* Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt
Nam tỉnh Hưng yên lần thứ iii, nhiệm
kỳ 2018 - 2023
Trong 2 ngày 11 và 12/10, Hội Sinh viên
Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội
đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng
Yên lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tại
đại hội đã tập trung đánh giá kết quả công
tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ
2013 - 2018, trong nhiệm kỳ qua có 7.450
sinh viên đăng ký thi đua đạt danh hiệu
“Sinh viên 5 tốt”, trong đó có 706 sinh
viên đạt danh hiệu“Sinh viên 5 tốt” cấp
trường, 146 sinh viên đạt danh hiệu cấp
tỉnh. Nhiều hoạt động hỗ trợ, kết nối cho
sinh viên sau tuyên dương “Sinh viên 5
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tốt” được phát huy, với hơn 1.500 sinh
viên được kết nối và hỗ trợ việc làm.. Đại
hội đã thông qua kết quả hiệp thương bầu
Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam
tỉnh Hưng Yên khóa III, nhiệm kỳ 2018 2023 gồm 23 anh, chị; hiệp thương cử Ban
Thư ký và đồng chí Vũ Hồng Luyến - Phó
Bí thư Tỉnh đoàn được tín nhiệm hiệp
thương chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên
Việt Nam tỉnh; hiệp thương cử 8 đại biểu
chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự
Đại hội Hội sinh viên Việt Nam lần thứ X.
* Hưng yên xếp thứ 4 bảng xếp hạng
tỉnh, thành phố có tốc độ phát triển
BHXH bắt buộc tích cực nhất
Theo số liệu đánh giá của Bảo hiểm xã
hội (BHXH) Việt Nam, đến nay cả nước có
trên 14 triệu người tham gia BHXH bắt
buộc, đạt 96,2% kế hoạch năm, trong đó
Hưng Yên là tỉnh xếp thứ 4 trong cả nước
có tốc độ phát triển BHXH bắt buộc tích
cực với trên 187 nghìn người tham gia, tăng
trên 13 nghìn người so với cùng kỳ năm
trước, đạt 101,5% kế hoạch giao. Các yếu
tố được đánh giá là tác động tích cực đến
tốc độ phát triển BHXH bắt buộc của tỉnh
ta có thể kể đến là nhiều doanh nghiệp
thành lập và đi vào hoạt động sản xuất, kinh
doanh; sự quyết liệt, chỉ đạo sát sao, thực
hiện đúng quy trình phát triển đối tượng...
của các cấp, ngành và ngành BHXH tỉnh.
* Các huyện, thành phố sơ tuyển
nghĩa vụ quân sự năm 2019
Thực hiện kê hoạch tuyển chọn và gọi
công dân nhập ngũ năm 2019, Hội đồng
nghĩa vụ quân sự (NVQS) các huyện,
thành phố trong tỉnh đã chỉ đạo các xã,
phường, thị trấn tổ chức khám sơ tuyển cho
thanh niên trong độ tuổi thực hiện
THÔNG TIN DÂN VẬN HƯNG YÊN

(NVQS). Để công tác khám sơ tuyển đúng
quy trình, bảo đảm về chất lượng, đủ về số
lượng và đúng tiến độ thời gian, trước khi
bước vào khám sơ tuyển, các huyện, thành
phố đã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ
chức rà soát nắm chắc nguồn, làm tốt công
tác tuyên truyền về Luật NVQS, đồng thời
chuẩn bị tốt cả về con người và trang thiết
bị phục vụ cho công tác sơ tuyển. Tại các
điểm khám sơ tuyển, thanh niên trong độ
tuổi được kiểm tra về thể lực, các bệnh lý
thông thường. Qua những ngày đầu sơ
tuyển, tỷ lệ thanh niên lên trạm khám đạt
trên 80%. Kết thúc sơ tuyển, các thanh
niên đủ tiêu chuẩn sức khỏe được lập hồ sơ
và hẹn ngày khám tuyển cấp huyện.
* 122 xã, phường, thị trấn thực hiện bí
thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch HĐND
Toàn tỉnh hiện có 122/161 xã, phường,
thị trấn thực hiện bí thư đảng ủy đồng thời
là chủ tịch HĐND xã, phường, thị
trấn. Việc thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời
là chủ tịch HĐND có nhiều thuận lợi, phát
huy được hiệu quả hoạt động trong lãnh
đạo và quyết sách những vấn đề quan trọng
ở địa phương; giúp cấp ủy và HĐND thực
hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo
chức năng, nhiệm vụ đối với các tổ chức
đảng và cơ quan nhà nước trong thực hiện
chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính
trị của địa phương.
* Tỉnh Hưng yên đứng thứ 15 trong
cả nước về thu NSNN từ hoạt động xuất,
nhập khẩu
Theo tin từ Chi cục Hải quan Hưng Yên,
hiện nay tỉnh Hưng Yên là một trong 20
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tỉnh, thành phố có số thu ngân sách Nhà
nước (NSNN) từ hoạt động xuất nhập
khẩu đạt trên 1 nghìn tỷ đồng. Tính đến hết
tháng 10/2018, Chi cục Hải quan Hưng Yên
thu NSNN đạt 2.250 tỷ đồng, đưa tỉnh Hưng
Yên đứng thứ 15/63 tỉnh, thành phố trong
cả nước về thu NSNN từ hoạt động xuất
nhập khẩu. Để khai thác hiệu quả các
nguồn thu NSNN, thời gian qua, Chi cục
Hải quan Hưng Yên triển khai hệ thống
dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, hướng
dẫn doanh nghiệp nộp thuế điện tử 24/7;
cải tiến, cắt giảm thủ tục hành chính nhằm
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất
nhập khẩu của doanh nghiệp, thu hút các
doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan tại
đơn vị. Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan
Hưng Yên chú trọng công tác kiểm tra hồ
sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa trong lĩnh
vực xuất xứ, mã số, thuế suất để bảo đảm
thu đúng, thu đủ thuế cho NSNN.
* Bảo Hiểm xã hội tỉnh có số thu đạt
trên 2.870 tỷ đồng
Từ đầu năm đến nay, số thu bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế
toàn tỉnh đạt trên 2.870 tỷ đồng, tăng 370
tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, đạt trên
73% kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam
giao. Trong đó số thu bảo hiểm xã hội đạt
trên 1.945 tỷ đồng, còn lại là số thu bảo
hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, số thu lãi
chậm đóng. Tuy nhiên hiện nay số nợ bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo
hiểm y tế đang ở mức cao so với số tiền
gần 116 tỷ đồng, trong đó số nợ bảo hiểm
xã hội chiểm 62% tổng nợ.
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* Hưng yên Công nhận đô thị loại V
cho khu vực 8 xã
Ngày 8.11.2018, UBND tỉnh đã ban
hành quyết định về việc công nhận 8 khu
vực xã thuộc các huyện Văn Lâm; Yên
Mỹ; Văn Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại
V. Trong đó, huyện Văn Lâm được UBND
tỉnh công nhận 3 khu vực xã đạt tiêu chuẩn
đô thị loại V gồm: khu vực xã Đình Dù,
khu vực xã Tân Quang, khu vực xã Trưng
Trắc. Huyện Yên Mỹ có 4 khu vực được
công nhận là: khu vực xã Giai Phạm, khu
vực xã Nghĩa Hiệp, khu vực xã Liêu Xá,
khu vực xã Tân Lập. Huyện Văn Giang có
khu vực xã Mễ Sở. Đến nay, với 8 xã vừa
được công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại
V, đã nâng tổng số đô thị toàn tỉnh lên
thành 18 đô thị, gồm 1 đô thị loại III (thành
phố Hưng Yên), 1 đô thị loại IV (Mỹ Hào)
và 16 đô thị loại V; nâng tỷ lệ đô thị hóa đạt
khoảng 32,5%.
* Duy trì mô hình xã, phường, thị
trấn không có tệ nạn xã hội
Từ năm 2015 đến nay, Sở Lao động
TB&XH phối hợp với các ngành, địa
phương in phát hành hơn 3 vạn tờ rơi, lắp
đặt hơn 100 pano, áp phích, băng rôn tuyên
truyền về công tác phòng chống ma túy, cai
nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; tổ
chức 9 hội nghị tuyên truyền…Sở cũng
triển khai, duy trì mô hình xã, phường, thị
trấn lành mạnh, không tệ nạn xã hội tại các
huyện. Ở những địa phương triển khai mô
hình xã, phường, thị trấn lành mạnh, không
tệ nạn xã hội đã hình thành câu lạc bộ
tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội,
tổ chức sinh hoạt tập thể hỗ trợ tư vấn cá
nhân, tư vấn nhóm đối với những người có
nguy cơ cao mắc các tệ nạn xã hội, hỗ trợ
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Tin công Tác dân vận
cai nghiện ma túy, giúp người lầm lỡ hòa
nhập với cộng đồng; vận động các gia đình
ký cam kết giáo dục các thành viên không
mắc tệ nạn xã hội.
* Cuộc thi giáo lý học hỏi về các Thánh
Tử đạo quê hương Thái Bình - Hưng yên.
Chiều ngày 17/11/2018, tại Giáo xứ Đền
thánh Đông Phú đã diễn ra cuộc thi Giáo lý
học hỏi về các Thánh tử đạo quê hương tại
Thái Bình và Hưng Yên nhân dịp kết thúc
Năm Thánh Tôn vinh các thánh tử đạo Việt
Nam.Trải qua các phần thi căng thẳng,
nhìn chung các thí sinh đã thể hiện được
kiến thức khá vững vàng của mình về các
vị thánh tử đạo quê hương. Sau cuộc thi
Ban tổ chức đã trao 01 Giải nhất thuộc về
Giáo hạt Đông Hưng Yên; Giải nhì là Giáo
hạt Thành Phố Thái Bình; Đồng giải ba
toàn đoàn là Giáo hạt huyện Đông Hưng và
huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình. Các
giáo hạt còn lại nhận giải khuyến khích. Phần
thi hùng biện: Giải nhất thuộc về Giáo hạt
Đông Hưng tỉnh Thái Bình; Giải nhì là
Giáo hạt Bắc Tiền Hải và giải ba thuộc

ĐẰNG SAU RAU CỦ QUẢ TƯƠI...

(Tiïëp theo trang 33)

nông dân trồng rau màu giữ gìn đạo đức,
tinh thần yêu nước thương nòi, nên hạn chế
sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng, tăng
cường sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu
vi sinh, vừa tăng năng xuất cây trồng, vừa
an toàn cho người tiêu dùng và môi trường
ngày càng tốt hơn. Đối với người tiêu dùng
cũng cần nâng cao nhận thức và có hành
động thực tiễn để bảo vệ sức khỏe của
chính mình và người thân, nếu có điều kiện
thì nên chọn mua rau, củ quả có nguồn gốc
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Giáo hạt Tây Hưng Yên. Các giáo hạt còn
lại nhận giải khuyến khích.
* giáo xứ Ngọc Đồng được sắc phong
lên Đền Thánh Kính các Thánh Tử Đạo
miền Hưng yên.
Ngày 21.11, tại Nhà thờ Giáo xứ Ngọc
Đồng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cảm tạ
Cha Thánh Tử đạo Phê-rô Nguyễn Bá
Tuấn và 32 hiền phúc tử đạo Giáo xứ Ngọc
Đồng, tri ân các bậc Tiền Nhân, nhân dịp
Giáo xứ Ngọc Đồng được Đức Giám mục
Giáo phận Thái Bình ban sắc phong lên
Đền Thánh Kính các Thánh Tử đạo miền
Hưng Yên. Đại diện Cộng đoàn dân Chúa
Giáo xứ Ngọc Đồng trân trọng cảm ơn sự
quan tâm của các cấp, các ngành trong tỉnh
đã đến chia vui cùng bà con giáo dân nhân
dịp Giáo xứ Ngọc Đồng được sắc phong và
hứa cùng với cộng đồng giáo dân, các cấp
chính quyền địa phương tiếp tục chấp hành
tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng
cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

từ các đơn vị được cấp giấy chứng nhận đủ
điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn
hoặc giấy chứng nhận VIETGAP (giấy
chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn GAP
khác). Nếu phải mua ở chợ thì không nên
ham chọn những bó rau có màu xanh quá
đậm, quá mướt, lá bóng mà nên chọn
những loại rau có màu xanh nhạt, cây rau
có vẻ bình thường để đảm bảo loại rau an
toàn và không bị ngộ độc và gây hại cho
sức khỏe.
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CHUYÏåN XÛA VAÂ NAY VÏÌ CÖNG TAÁC DÊN VÊÅN
(Câu chuyện thứ mười)

DÂN XỬ LÝ

Ở

phố huyện có cô gái xinh mở, anh chồng lăm lăm dao bầu vào
đẹp như trong câu ca dao:

“Những người đôi mắt lá răm,

kéo tai quan:
- “Bẩm cụ lớn, cha mẹ của dân,
cho xin cụ một cái tai!”. Quan

Lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền” huyện run rẩy, van lạy anh chồng,
Chồng cô là người dân chăm chỉ, cuối cùng đành chấp thuận viết giấy
hiền lành. Quan huyện mới về nhậm ký nợ 500 quan tiền. Trong huyện,
chức thấy cô xinh đẹp nên để ý. Ông mọi người biết chuyện, đã làm thơ
Huyện hẹn ngày nào chồng đi vắng về quan huyện:
sẽ tới thăm nhà. Hai vợ chồng biết
được âm mưu của quan nên đã bàn
tính quyết chữa bệnh dê của quan.
Như hẹn, quan tới nhà. Chị vợ

Năm trăm quan nợ hòng che mắt
Một chuyến trăng hoa suýt mất tai
Thật khéo già quan mà dại mặt

mặc quần là áo lượt ra tiếp quan.

Sao khôn trẻ gái mẹo có tai.

Trò chuyện nồng nàn, lả lơi, máu dê

Trả xong nợ quan xin chuyển đi

của quan không kiềm chế được, trị nhậm nơi khác, lòng nghĩ rằng
ôm chặt cô gái vào lòng, không quan lắm mưu nhưng người dân ít
chịu buông ra. Cửa sau bỗng bật học cũng lắm mẹo vặt.

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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