ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

TỈNH ỦY HƯNG YÊN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*
Số 33-CT/TU

Hưng Yên, ngày 13 tháng 12 năm 2018

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
Về lãnh đạo thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
----Luật Thống kê quy định Tổng điều
tra dân số và nhà ở là một trong các
cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia.
Ngày 06/12/2017, Thủ tướng Chính phủ
ban hành Chỉ thị số 44/CT-TTg về việc
chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở
thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm
2019; ngày 26/6/2018, Thủ tướng Chính
phủ ban hành Quyết định số 772/QĐTTg về tổ chức Tổng điều tra dân số và
nhà ở năm 2019. Theo đó, việc Tổng
điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được
tiến hành thu thập thông tin vào thời
điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019.
Thông qua Tổng điều tra dân số
và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông
tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ
đánh giá, phân tích quá trình phát triển
dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh
giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 2020 và xây dựng chiến lược và các kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai
đoạn 2021 - 2030; phục vụ giám sát
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thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XII về
công tác dân số trong tình hình mới;
giám sát các Mục tiêu phát triển bền
vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ
Việt Nam đã cam kết thực hiên; cung
cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở
dữ liệu tổng hợp về dân số.
Tổng điều tra dân số và nhà ở
năm 2019 được thực hiện trên phạm vi
cả nước nói chung và trong phạm vi của
tỉnh nói riêng, với khối lượng công việc
nhiều và phức tạp; liên quan đến các
cấp, các ngành, các địa phương và mỗi
người dân. Để thực hiện thắng lợi cuộc
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
trên phạm vi toàn tỉnh; Ban Thường vụ
Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức
đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và
các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến
cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ
chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1- Các cấp ủy, tổ chức đảng quan
tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt
đến toàn thể đảng viên, tuyên truyền
trong nhân dân để nhận thức rõ về mục
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đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan
trọng của cuộc Tổng điều tra dân số và
nhà ở năm 2019; xác định nhiệm vụ này
là một trong các nhiệm vụ quan trọng
trong 6 tháng đầu năm 2019 của toàn
Đảng bộ, do vậy cần tập trung chỉ đạo
thực hiện thống nhất để hoàn thành
đồng bộ ở tất cả các địa bàn điều tra
trong tỉnh.
2- Các cơ quan thông tin truyền
thông tuyên truyền, giải thích, vận
động cán bộ, đảng viên và toàn thể
nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa,
nội dung, phương pháp, đối tượng và
quy trình điều tra của Tổng điều tra
dân số và nhà ở năm 2019 để thực hiện
thống nhất. Quan tâm đến công tác tư
tưởng ở những địa bàn có khó khăn,
những địa bàn tiềm ẩn mất ổn định an
ninh trật tự, đề phòng kẻ xấu lợi dụng,
xuyên tạc mục tiêu của Tổng điều tra
dân số và nhà ở.
3- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị,
tạo điều kiện cho công tác điều tra dân
số và nhà ở tiến hành thuận lợi, chính
xác. Ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông tiên tiến trong quá trình
thu thập thông tin, xử lý, tổng hợp và
phổ biến số liệu điều tra để kịp thời
phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý
của Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội của cả nước và địa
phương; đồng thời chú ý bảo mật thông
tin, nhất là bảo mật thông tin cá nhân và
những thông tin thuộc danh mục bí mật
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Nhà nước theo quy định của pháp luật
nói chung và Luật Thống kê nói riêng.
4- Tổ chức thực hiện
4.1- Các Ban Đảng của Tỉnh ủy,
ban cán sự đảng, đoàn đoàn, các huyện
ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh
ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
chính trị - xã hội tỉnh quán triệt triển
khai thực hiên Chỉ thị tới toàn thể cán
bộ, đảng viên, hội viên và tích cực
tuyên truyền Chỉ thị trong nhân dân; có
kế hoạch cụ thể thực hiện Chỉ thị này
phù hợp với đặc điểm tình hình của địa
phương, cơ quan, đơn vị.
4.2- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ
đạo các cơ quan thông tin đại chúng ở
địa phương tăng cường tuyên truyền,
phổ biến, xây dựng các chuyên mục
tuyên truyền sâu rộng, thiết thực, hiệu
quả về mục đích, ý nghĩa, nội dung
cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở.
4.3- Giao Cục Thống kê tỉnh chủ
trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
thường xuyền theo dõi, kiểm tra, đôn
đốc, tổng kết và báo cáo kết quả Tổng
điều tra dân số và nhà ở năm 2019 với
Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ và
tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân để
thực hiện.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
(Đã ký)
Đỗ Tiến Sỹ
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TỈNH ỦY HƯNG YÊN
*
Số 2001-CV/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hưng Yên, ngày 05 tháng 02 năm 2019

V/v tăng cường quản lý và tổ chức lễ hội

Kính gửi:

- Các Ban Đảng tỉnh, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn,
- Ban Thường vụ huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực
thuộc Tỉnh uỷ
----Để khắc phục những tồn tại, hạn
Theo thống kê, hiện nay trên địa
bàn tỉnh có 1.802 di tích, phân bổ trên tất chế trong công tác quản lý và tổ chức lễ
cả địa bàn các huyện, thành phố, với trên hội trên địa bàn tỉnh; Ban Thường vụ
500 lễ hội. Những năm qua, công tác Tỉnh uỷ yêu cầu cấp uỷ, chính quyền
quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn các cấp, các ban, sở, ngành, MTTQ và
tỉnh từng bước đã đi vào nền nếp; hoạt các đoàn thể tỉnh thực hiện tốt các
động lễ hội diễn ra phong phú, đa dạng, nhiệm vụ sau:
phát huy được vai trò chủ thể, năng lực
1. Tăng cường sự lãnh đạo của các
sáng tạo các giá trị văn hoá của nhân cấp uỷ đối với công tác quản lý và tổ
dân; góp phần giáo dục truyền thống, giữ chức lễ hội; bảo đảm việc quản lý và tổ
gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chức lễ hội của địa phương theo đúng
đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân quy định của pháp luật; phù hợp với
dân. Tuy nhiên, việc tổ chức lễ hội còn thuần phong mỹ tục, phát huy giá trị
tồn tại một số hạn chế như: Các loại hình văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân
lễ hội được tổ chức với tần suất cao, mật tộc, có ý nghĩa giáo dục cao; đáp ứng
độ dày; việc tổ chức lễ hội còn thiếu tính nhu cầu văn hóa, tinh thần lành mạnh
sáng tạo và hấp dẫn, một số lễ hội có của nhân dân.
biểu hiện thương mại hoá; công tác bảo
2. Tiếp tục quán triệt và thực hiện
đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội có nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TW ngày
nhiều bất cập; thực hiện nếp sống văn 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa
minh trong lễ hội chưa tốt; tình trạng đốt VIII) về việc thực hiện nếp sống văn
nhiều hàng mã, đặt tiền lễ không đúng minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội;
quy định còn phổ biến; vệ sinh môi Kết luận số 51-KL/TW ngày 22/7/2009
trường chưa bảo đảm, ảnh hưởng tới mỹ của Bộ Chính trị (khóa X) về việc tiếp
quan nơi thờ tự, xâm hại di tích, công tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW
ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa
trình tín ngưỡng.
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VIII); Chỉ thị số 21-CT/TW ngày
21/12/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về
đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày
05/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về
việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác quản lý và tổ chức lễ
hội; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày
20/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về
việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ
chức lễ hội, lễ kỷ niệm; các văn bản có
liên quan của Trung ương và của tỉnh.

4. Tăng cường các biện pháp giữ
gìn, bảo vệ di tích; bảo đảm an ninh, trật
tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy
nổ, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn
thực phẩm, vệ sinh cảnh quan môi
trường tại các lễ hội. Quản lý chặt chẽ
các hoạt động dịch vụ, niêm yết công
khai giá dịch vụ; kiểm tra, ngăn chặn
các hành vi gian lận thương mại về giá,
phí dịch vụ; xử lý nghiêm theo quy định
của pháp luật đối với các tổ chức, cá
nhân lợi dụng lễ hội để tăng giá, ép giá.

3. Giảm tần suất và thời gian tổ
chức các lễ hội; các lễ hội được tổ chức
trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả,
tránh phô trương, hình thức, lãng phí;
phù hợp với truyền thống văn hóa của
dân tộc, phong tục, tập quán tốt đẹp của
từng địa phương. Ngăn chặn và khắc
phục tình trạng lợi dụng di tích, nơi thờ
tự, lễ hội nhằm trục lợi, tuyên truyền mê
tín, dị đoan và tổ chức các hoạt động
trái pháp luật. Thực hiện nghiêm việc
quản lý đốt hàng mã; quản lý, sử dụng
đồng tiền Việt Nam trong lễ hội theo
đúng quy định của pháp luật; khắc phục
tình trạng đặt hòm công đức và đặt tiền
lễ tùy tiện; quản lý và sử dụng tiền công
đức công khai, minh bạch, phục vụ
công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá
trị di tích và tổ chức lễ hội. Hạn chế tối
đa sử dụng ngân sách nhà nước, đẩy
mạnh xã hội hóa các nguồn lực trong
việc tổ chức lễ hội.

5. Quán triệt cán bộ, công chức,
viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương,
kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động,
tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành
chính, không dùng xe công và các
phương tiện công tham gia lễ hội (trừ
trường hợp thuộc thành phần tham gia
tổ chức lễ hội do cơ quan, đơn vị tổ
chức lễ hội mời và được sự phân công
của tổ chức hoặc được giao thực thi
nhiệm vụ).

5

Các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ,
các đoàn thể có trách nhiệm lãnh đạo,
chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc
Công văn này.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
(Đã ký)
Đỗ Xuân Tuyên

BẢN TIN CÔNG TÁC DÂN VẬN

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

TỈNH ỦY HƯNG YÊN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*
Số 1504-TB/TU

Hưng Yên, ngày 18 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO
Ý KIẾN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động
của các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh
----Ngày 12 tháng 02 năm 2019, sau
khi nghe Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo
đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng,
hiệu quả hoạt động của các hội quần
chúng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
(Báo cáo số 153-BC/BDVTU ngày
14/01/2019), ý kiến của các đại biểu
dự họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý
kiến như sau:
1- Đề tài do Ban Dân vận Tỉnh
ủy chủ trì đã nghiên cứu công phu,
nghiêm túc, trên diện rộng. Cơ bản
đánh giá sát tình hình; chỉ rõ ưu điểm,
hạn chế, khuyết điểm trong quá trình
tổ chức và hoạt động của các hội quần
chúng trên địa bản tỉnh; đề xuất
những giải pháp nhằm nâng cao chất
lượng, hiệu quả hoạt động của các
hội; đồng thời đề xuất, kiến nghị với
Trung ương để nâng cao chất lượng
hoạt động và quản lý.
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2- Trên cơ sở kết quả Đề tài của
Ban Dân vận Tỉnh ủy giao Sở Nội vụ
chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận
Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên
quan xây dựng Đề án sắp xếp lại các
hội quần chúng trên địa bàn tỉnh theo
hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực,
hiệu quả (theo tinh thần Nghị quyết
Trung ương 6 khóa XII), báo cáo Ủy
ban nhân dân tỉnh cho ý kiến trước
khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo
quy định; Quá trình xây dựng Đề án
cần lưu ý:
- Sở Nội vụ căn cứ kết quả
nghiên cứu Đề tài của Ban Dân vận
Tỉnh ủy trên cơ sở đó kế thừa xây
dựng Đề án.
- Căn cứ xây dựng Đề án: Nghị
quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017
của BCH Trung ương Đảng khóa XII
“Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới,
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống
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chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực,
hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW
ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương
Đảng khóa XII về 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 07-KH/TW ngày 27/11/2017
của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị
quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XII; Kế hoạch số 88-KH/TU
ngày 05/02/2018 của BCH Đảng bộ
tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số
18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH
Trung ương Đảng khóa XII “Một số
vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ

- Xây dựng phương án sắp xếp
phải có lộ trình cụ thể theo từng giai
đoạn; thực hiện thí điểm, thận trọng
sau đó đánh giá, rút kinh nghiệm để tổ
chức thực hiện cho lộ trình tiếp theo.
Thống kê đầy đủ các hội trong tỉnh,
trên cơ sở đó phân tích, đánh giá để
đưa ra phương án sắp xếp các hội theo
nhóm (có tính chất tương đối đồng
nhất về phương thức hoạt động).
Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân
vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các đơn vị
liên quan thực hiện Thông báo này.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
(Đã ký)
Đỗ Xuân Tuyên

chức bộ máy của hệ thống chính trị
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu
quả”; Chương trình hành động số 24CTr/TU ngày 05/02/2018 của BCH
Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết
số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của
BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về
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; nhất là căn cứ vào
Luật về hội (sau khi được Quốc hội
thông qua dự luật).
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TỈNH ỦY HƯNG YÊN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*
Số 1508-TB/TU

Hưng Yên, ngày 18 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO
Ý KIẾN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
Về việc đẩy mạnh thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng mô hình
Hợp tác xã kiểu mới để phát triển kinh tế - xã hội
----Ngày 12 tháng 02 năm 2019, sau
khi nghe Ban Dân vận Tỉnh ủy báo
cáo đề xuất giải pháp về đẩy mạnh
thực hiện mô hình “Dân vận khéo”
trong xây dựng mô hình Hợp tác xã
kiểu mới để phát triển kinh tế - xã hội
(Báo cáo số 05-BC/BCĐ ngày
14/01/2019 của Ban chỉ đạo tỉnh về
thực hiện phong trào thi đua “Dân vận
khéo”), ý kiến của các đại biểu dự
họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến
như sau:
Ban Dân vận Tỉnh ủy nghiên
cứu thực hiện mô hình “Dân vận
khéo” trong xây dựng mô hình Hợp
tác xã kiểu mới để phát triển kinh tế xã hội theo hướng:
- Thúc đẩy quá trình hình thành
các Hợp tác xã kiểu mới: vận động
nhân dân đẩy mạnh tập trung tích tụ
ruộng đất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng;
tuyên truyền để người dân hiểu về Luật
hợp tác xã, Luật doanh nghiệp, Luật an
toàn thực phẩm,… và khoa học kỹ
thuật; vận động nhân dân tham gia liên
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kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
để hình thành các Tổ hợp tác, Hợp tác
xã hoạt động theo chuỗi giá trị.
- Thúc đẩy các Hợp tác xã đã
thành lập hoạt động hiệu quả hơn để
nâng cao giá trị hàng hóa cho người
dân, đồng thời vận động giải thể hoặc
chuyển phương thức hoạt động đối
với các Hợp tác xã hoạt động không
hiệu quả.
- Tiếp tục vận động các cơ quan,
đơn vị, chính quyền các cấp và nhân
dân tham gia mô hình “Dân vận khéo”
từ đó nhân rộng để thành lập được các
loại hình Hợp tác xã kiểu mới (một xã
có thể thành lập nhiều Hợp tác xã và
nhiều loại hình Hợp tác xã).
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban chỉ
đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân
vận khéo”, Ban Thường vụ huyện ủy,
thành ủy thực hiện Thông báo này.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
(Đã ký)
Đỗ Xuân Tuyên
BẢN TIN CÔNG TÁC DÂN VẬN
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BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY BAN CÁN SỰ ĐẢNG UBND TỈNH
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Hưng Yên, ngày 26 tháng 02 năm 2019

Số 10-KH/BDVTU-BCSĐUBND

KẾ HOẠCH
Phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019
--Căn cứ Kế hoạch số 2352KH/BDVTW-BCSĐCP,
ngày
15/01/2019 của Ban Dân vận Trung
ương và Ban cán sự Đảng Chính phủ về
phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính
quyền” 2019; Chương trình phối hợp số
01-CTr/BDVTU-BCSĐUBND
ngày
29/5/2017 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và
Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về công
tác dân vận đến năm 2021 (sau đây viết
tắt là Chương trình phối hợp số 01CTr/BDVTU-BCSĐUBND); kết quả
thực hiện “Năm dân vận chính quyền”
2018; Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán
sự Đảng UBND tỉnh xây dựng Kế
hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân
vận chính quyền” 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tiếp tục nâng cao chất lượng
Chương trình phối hợp số 01TTr/BDVTU-BCSĐUBND, Kế hoạch
số 08-KH/BDVTU-BCSĐUBND về
thực hiện “Năm dân vận chính quyền”
2018, đẩy mạnh công tác dân vận trong
9

xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố
cáo của công dân, nhất là những vụ việc
khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo
dài, tạo đồng thuận trong xã hội; góp
phần thực hiện thắng lợi phương châm
hành động của Chính phủ năm 2019
“Kỷ cương, liêm chính, hành động,
sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” và mục
tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;
phục vụ người dân và doanh nghiệp
ngày càng tốt hơn.
2. Phối hợp triển khai thực hiện
đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả công tác
dân vận trong các cơ quan hành chính
nhà nước và chính quyền các cấp.
II. NỘI DUNG
1. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao
hiệu quả công tác dân vận theo Kế
hoạch số 08-KH/BDVTU-BCSĐUBND
về thực hiện “Năm dân vận chính
quyền” 2018; nâng cao chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số hài lòng
của người dân, tổ chức về sự phục vụ
của cơ quan hành chính nhà nước.
BẢN TIN CÔNG TÁC DÂN VẬN
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2. Thực hiện nghiêm Luật Tiếp
công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo,
các văn bản pháp luật có liên quan của
Trung ương và của tỉnh. Chú trọng công
tác tuyên truyền, phổ biến chính sách,
pháp luật cho người dân. Xác định công
tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải
quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là
một trong những nhiệm vụ trọng tâm
của chính quyền các cấp. Thường xuyên
theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình
khiếu nại, tố cáo của công dân.
3. Nâng cao chất lượng xử lý đơn
thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Thường xuyên rà soát phân loại, đánh
giá, có giải pháp, tiến độ phù hợp để
giải quyết dứt điểm, chấm dứt tình trạng
quá hạn luật định, nâng cao tỷ lệ giải
quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo
thuộc thẩm quyền. Đối với vụ việc
khiếu nại phức tạp, đông người, kéo dài,
phân công người đứng đầu và cán bộ có
năng lực trực tiếp giải quyết, tiến hành
đối thoại, phối hợp chặt chẽ với các cơ
quan, tổ chức có liên quan. Khắc phục
tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm
trong đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố
cáo. Hạn chế và tiến tới chấm dứt các
đoàn khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải
quyết của các huyện, thành phố lên
Trung ương và tỉnh để khiếu nại.
4. Nâng cao trách nhiệm và hiệu
quả hoạt động tiếp công dân, nhất là
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trách nhiệm người đứng đầu gắn với
việc xử lý đơn thư và giải quyết khiếu
nại, tố cáo; công khai lịch tiếp công
dân; chấm dứt tình trạng ủy quyền cho
cấp phó tiếp công dân không đúng quy
định pháp luật. Tăng cường công tác
hòa giải, giải quyết kịp thời, dứt điểm
các vụ việc mới phát sinh nhằm hạn chế
được tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt
cấp, kéo dài.
5. Bố trí đội ngũ cán bộ, công chức
trực tiếp xử lý đơn thư và giải quyết
khiếu nại, tố cáo có năng lực, tinh thần
trách nhiệm và kinh nghiệm thực tiễn.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám
sát, xử lý nghiêm cán bộ, công chức
thiếu trách nhiệm, sai phạm trong công
tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
6. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế,
chính sách, pháp luật còn bất cập chưa
phù hợp, nhất là trong lĩnh vực đất đai,
bảo vệ môi trường. Khắc phục hạn chế
trong công tác quy hoạch, điều chỉnh
quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất;
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà
nước thu hồi đất.
7. Tăng cường công tác quản lý
nhà nước, nhất là công tác quản lý trong
lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư;
đảm bảo đúng pháp luật, công khai,
minh bạch; tạo sự đồng thuận; giải
quyết hài hòa lợi ích hợp pháp, chính
đáng của người dân và doanh nghiệp.
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8. Đẩy mạnh cải cách hành chính,
ứng dụng công nghệ thông tin, thực
hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo và
công khai kết quả giải quyết các vụ việc
khiếu nại, tố cáo.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của Ban cán sự
Đảng UBND tỉnh
- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng
cao chất lượng thực hiện Chương trình
phối
hợp
số
01-CTr/BDVTUBCSĐUBND, Kế hoạch số 08KH/BDVTU-BCSĐUBND về thực hiện
“Năm dân vận chính quyền” 2018 và
Kế hoạch này.
- Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp
với các sở, ban, ngành liên quan tham
mưu thực hiện nhiệm vụ dân vận của
chính quyền.
- Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối
hợp với các sở, ban, ngành liên quan
tham mưu thực hiện nhiệm vụ dân vận
chính quyền trong xử lý đơn thư và giải
quyết khiếu nại, tố cáo của công dân,
nhất là những vụ việc khiếu kiện phức
tạp, đông người kéo dài.

11

2. Trách nhiệm của Ban Dân vận
Tỉnh ủy
- Hướng dẫn, đôn đốc Ban Dân
vận các huyện ủy, thành ủy phối hợp
với Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố triển khai thực hiện hiệu quả Kế
hoạch “Năm dân vận chính quyền”
2019.
- Chủ trì, phối hợp với Ban cán sự
Đảng UBND tỉnh kiểm tra việc thực
hiện Chương trình phối hợp số 01CTr/BDVTU-BCSĐUBND và Kế
hoạch này.
- Định kỳ 6 tháng 01 lần (trước
các kỳ họp HĐND) tổ chức hội nghị
trao đổi, làm việc với Ban cán sự
Đảng UBND tỉnh, Đảng uỷ Công an
tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban
Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình
khiếu nại, tố cáo.
3. Căn cứ Kế hoạch này, các sở,
ban, ngành tỉnh, UBND các huyện,
thành phố và Ban Dân vận các huyện
ủy, thành ủy xây dựng và triển khai Kế
hoạch “Năm dân vận chính quyền”
2019 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

T/M BAN CÁN SỰ ĐẢNG
PHÓ BÍ THƯ

BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)
Đặng Ngọc Quỳnh

(Đã ký)
Phạm Thị Tuyến
BẢN TIN CÔNG TÁC DÂN VẬN
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TỈNH UỶ HƯNG YÊN
BAN DÂN VẬN
*
Số 146-CV/BDVTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hưng Yên, ngày 02 tháng 02 năm 2019

V/v sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, chức
danh cán bộ lãnh đạo của Ban Dân vận Tỉnh ủy

Kính gửi:

- Ban Dân vận Trung ương,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh,
- Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương,
- Các ban, sở, ngành, đoàn thể, hội tỉnh,
- BTV huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Ban Dân vận các huyện, thành ủy, Đảng ủy TTTU.
---

Thực hiện Nghị quyết số 18NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
“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”; Quy định số 04-QĐi/TW ngày
25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên
trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy,
thành ủy; Kế hoạch số 88-KH/TU ngày
05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
“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”; Quyết định số 1327-QĐ/TU ngày
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23/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ
máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Ngày 15/01/2019, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành Quyết
định số 1451-QĐ/TU về việc phân
công Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
giữ chức Trưởng Ban Dân vận Tỉnh
ủy, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh; ngày
01/02/2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy ban
hành các quyết định: Quyết định số
159-QĐ/BDVTU về thành lập Phòng
Đoàn thể và các hội; Quyết định số
160-QĐ/BDVTU về thành lập Phòng
Dân vận các cơ quan nhà nước, Dân
tộc và Tôn giáo; Quyết định số 161QĐ/BDVTU về thành lập Phòng Tổng
hợp, thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy.
BẢN TIN CÔNG TÁC DÂN VẬN
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Ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên
trân trọng báo cáo Ban Dân vận Trung
ương, Thường trực Tỉnh ủy, Thường
trực HĐND, UBND tỉnh và thông báo
tới các địa phương, đơn vị trong và
ngoài tỉnh: Kể từ ngày 01/02/2019, tổ
chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy
Hưng Yên hoạt động với cơ cấu tổ
chức, bộ máy, lãnh đạo, như sau:

1- Về lãnh đạo Ban
Thực hiện Quyết định số 1451QĐ/TU ngày 15/01/2019 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về việc
phân công Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy giữ chức Trưởng Ban Dân vận
Tỉnh ủy, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh:

Từ ngày 21/01/2019, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, giữ chức Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên.
Số điện thoại liên lạc của Đồng chí Phạm Thị Tuyến:
0981958989 và 0913024608
2- Về tổ chức bộ máy
Tổng số phòng chuyên môn thuộc Ban: Có 03 phòng, cụ thể:
STT

Số điện thoại liên hệ

Tên phòng

1

Phòng Đoàn thể và các hội

02213.550.389

2

Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, Dân tộc
và Tôn giáo

02213.516.667

3

Phòng Tổng hợp

02213.863.577

Ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên trân trọng báo cáo Ban Dân vận Trung ương,
Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh và thông báo tới Ban Dân
vận các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương; các địa phương, cơ quan, đơn vị
trong và ngoài tỉnh biết và liên hệ công tác.
Trân trọng./.

TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
Phạm Thị Tuyến
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THỰC HIỆN THẮNG LỢI VÀ TOÀN DIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN
TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2018

Vương Quang Hưng,
Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

K

hi đề ra nội dung, nhiệm
vụ để lãnh đạo, chỉ đạo về
công tác dân vận của Đảng
giai đoạn 2015 - 2020,
Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ
tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ
2015 - 2020 khẳng định: “Các cấp ủy,
tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ
đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công
tác dân vận, quy chế giám sát và phản
biện xã hội; các nghị quyết, chỉ thị của
Đảng về công tác vận động nhân dân;
cụ thể hóa công tác dân vận, xây dựng
chương trình và tổ chức triển khai thực
hiện có hiệu quả. Tăng cường tuyên
truyền, vận động cán bộ, công chức,
viên chức nâng cao tinh thần trách
nhiệm với nhân dân; thường xuyên đối
thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân.
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả
thực hiện quy chế dân chủ trong các
loại hình cơ sở; đẩy mạnh phong trào
thi đua “Dân vận khéo”, gắn với tiếp
tục học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh...”. Quán triệt tinh
thần Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ
tỉnh, ba năm qua, nhất là trong năm
2018, công tác dân vận của tỉnh đã được
chú trọng, quan tâm với nhiều cách làm
hay, sáng tạo, hiệu quả, đạt thắng lợi
toàn diện các nhiệm vụ về công tác dân
vận đề ra, thể hiện:
Các cấp ủy đảng trong tỉnh tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động
“Mừng Đảng, mừng Xuân”, đón Tết
14

Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vui tươi,
lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Lãnh đạo,
chỉ đạo và tổ chức thăm hỏi, tặng quà
các thương binh, gia đình liệt sỹ, Anh
hùng LLVT nhân dân, Anh hùng lao
động, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có
công với cách mạng, hộ nghèo, các đối
tượng được hưởng trợ cấp xã hội; tổ
chức đoàn cán bộ tỉnh thăm và tặng quà
Hội đồng hương Hưng Yên ở các tỉnh,
thành phố. Phát động ủng hộ các loại
quỹ nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp
nghĩa; thực hiện tốt an sinh xã hội, phát
triển kinh tế, giữ vững an ninh, chính
trị, quân sự, quốc phòng địa phương. Tổ
chức quán triệt, triển khai thực hiện sơ
kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của
Trung ương, của tỉnh về công tác dân
vận. Thường trực Tỉnh ủy, thường trực
các cấp ủy định kỳ 6 tháng, tổ chức hội
nghị giao ban công tác dân vận theo
đúng quy chế. Chỉ đạo thực hiện “Năm
dân vận chính quyền” 2018; chú trọng
kiểm tra, giám sát việc thực hiện công
tác dân vận trong cơ quan hành chính
nhà nước các cấp; đổi mới công tác nắm
tình hình nhân dân, tình hình dân tộc,
tôn giáo, tình hình các xã, thị trấn có
vấn đề nổi cộm, phức tạp. Lãnh đạo, chỉ
đạo các huyện, thành ủy thực hiện chức
danh trưởng ban dân vận đồng thời là
chủ tịch UBMTTQ cấp huyện. Ban
hành Quy định việc các cấp ủy, tổ chức
đảng trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò
của nhân dân trong đấu tranh ngăn
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chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;
quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ
chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy;
kiện toàn các Ban chỉ đạo: QCDC ở cơ
sở, tôn giáo, phong trào thi đua “Dân
vận khéo”... Ban hành chỉ thị về lãnh
đạo, chỉ đạo đại hội MTTQ và các hội
quần chúng các cấp theo nhiệm kỳ.
Hoạt động của HĐND và Đoàn đại
biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục đổi mới theo
hướng mở rộng dân chủ. Năm 2018,
công tác dân vận chính quyền đạt kết
quả khá toàn diện: Lĩnh vực đơn giản
hóa các thủ tục hành chính: UBND tỉnh
đã có phương án đơn giản hóa TTHC
gửi về Trung ương để kiến nghị đơn
giản hóa đối với 05 TTHC, với tỷ lệ cắt
giảm chi phí trung bình đạt 50%. Đối
với việc cung cấp các dịch vụ công trực
tuyến: 1.966 TTHC thuộc thẩm quyền
giải quyết của các cơ quan chuyên môn
cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã (đạt
100%) được cung cấp trực tuyến tối
thiểu ở mức độ 2 trên Cổng thông tin
điện tử của tỉnh và của các sở, ban,
ngành, UBND các huyện, thành phố;
868 TTHC được cung cấp trực tuyến
mức độ 3 và 54 TTHC được cung cấp
trực tuyến mức độ 4. Về thực hiện tinh
giản biên chế, kiện toàn tổ chức bộ máy
và đội ngũ cán bộ: Sau hơn ba năm thực
hiện (2015 - 2018), tỉnh đã tinh giản
được 1.220 biên chế, trong đó 96 biên
chế công chức (đạt 5,07%), 1.124 biên
chế viên chức (đạt 5,03%). Về kiện toàn
tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ:
UBND tỉnh đã sáp nhập các phòng tham
mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp
vụ thuộc 07 Sở; 04 chi cục (thuộc các
Sở: Y tế, Tài nguyên và Môi trường,
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Khoa học và Công nghệ; giảm được 05
phòng); 03 đơn vị sự nghiệp (trực thuộc
các Sở: Lao động, Thương binh và Xã
hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
giảm được 04 phòng); thành lập Trung
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trực thuộc
Sở Y tế trên cơ sở sáp nhập Trung tâm
Y tế dự phòng, Trung tâm Chăm sóc
sức khỏe sinh sản và Trung tâm Truyền
thông giáo dục sức khỏe (giảm 02 đơn
vị sự nghiệp); thành lập Trung tâm Y tế
các huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế
trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân sốKế hoạch hóa gia đình huyện, thành phố
vào Trung tâm Y tế huyện, thành phố;
thực hiện sắp xếp lại các trường mầm
non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa
bàn tỉnh... Về nâng cao đạo đức công
vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ
cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Các
sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành
phố đã yêu cầu mỗi cán bộ, công chức,
viên chức thuộc thẩm quyền quản lý
thực hiện nghiêm các quy định của pháp
luật, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn
hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp, đạo
đức công vụ; nghiêm cấm lợi dụng chức
trách, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu,
phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết
công việc liên quan đến người dân và
doanh nghiệp; xử lý nghiêm cán bộ,
công chức, viên chức chậm trễ trong
thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc vi
phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng
cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám
sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính;
về văn hóa công sở; văn hóa giao tiếp
của cán bộ, công chức, viên chức khi thi
hành nhiệm vụ… Về công tác tiếp dân
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và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo:
Năm 2018, công tác tiếp dân, giải quyết
đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân
trên địa bàn tỉnh được quan tâm lãnh
đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng
bộ, quyết liệt, có sự phối hợp của các
cấp, ngành, tạo sự chuyển biến tích cực,
góp phần ổn định an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Hằng
tháng, UBND tỉnh, UBND các huyện,
thành phố đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật về công tác tiếp dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh.
Bố trí trụ sở tiếp công dân tỉnh và các
huyện, thành phố trang bị đầy đủ cơ sở
vật chất, niêm yết lịch tiếp dân, nội quy
tiếp dân và các biểu mẫu về quyền và
nghĩa vụ của công dân; quyền và nghĩa
vụ của người tiếp công dân bảo đảm
theo đúng quy định. UBND tỉnh,
UBND các huyện, thành phố và UBND
các xã, phường, thị trấn duy trì các buổi
tiếp công dân định kỳ; sau mỗi buổi tiếp
công dân đều ban hành thông báo kết
quả, xây dựng báo cáo gửi tới các đơn vị
liên quan tổ chức thực hiện; có văn bản
chuyển đơn, giao việc và đôn đốc các
đơn vị xem xét, tham mưu hoặc giải
quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công
dân theo đúng quy định của pháp luật.
Lực lượng Quân sự duy trì nghiêm
chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy
định, tổ chức tuần tra, canh gác, kiểm
soát quân sự. Tổ chức hoạt động nhân
dịp kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công
nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 trong
các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh. Tham
mưu cấp ủy tổ chức hội nghị sơ kết,
tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của
Trung ương, Bộ Quốc phòng về công
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tác quân sự, quốc phòng địa phương. Tổ
chức giao đủ 1.850 tân binh cho các
đơn vị quân đội nhận quân trong năm
2018; tổ chức thành công Đại hội thi
đua Quyết thắng LLVT tỉnh giai đoạn
2013 - 2018, Đại hội quân nhân nhiệm
kỳ 2018 - 2019...; thăm và tặng quà
chiến sỹ mới nhập ngũ năm 2018; thăm
hỏi, tặng quà các đối tượng, gia đình
chính sách trên địa bàn tỉnh nhân dịp
kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt
sỹ 27/7/2018,… Đẩy mạnh tuyên
truyền, thực hiện phong trào thi đua
quyết thắng, “Dân vận khéo”, xây
dựng “Đơn vị dân vận tốt”… Lực
lượng Công an triển khai tổ chức các
hoạt động kỷ niệm “70 năm Công an
nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác
Hồ dạy” (11/3/1948 - 11/3/2018), kỷ
niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí
Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”
(11/6/1948 - 11/6/2018)…; tham mưu
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các
cấp tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị,
nghị quyết của Trung ương, của Bộ
Công an về phong trào bảo vệ an ninh,
trật tự. Phát động và đẩy mạnh thực
hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ
quốc”, phong trào “Toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc”, “Phòng chống tệ
nạn xã hội”... Qua các phong trào thi
đua, năm 2018 đã có 783 lượt tập thể,
cá nhân chiến sỹ công an từ tỉnh đến cơ
sở được biểu dương, khen thưởng; qua
các phong trào thi đua xuất hiện nhiều
mô hình mới, cách làm hay, gương
người tốt, việc tốt, gương chiến sỹ
công an mưu trí, dũng cảm trong thực
hiện nhiệm vụ; từ đó làm cho hình ảnh,
uy tín của lực lượng công an tỉnh nhà
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đối với với quần chúng nhân dân được
nâng lên.
MTTQ và các đoàn thể tích cực
tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội
viên, các tầng lớp nhân dân tham gia
các phong trào thi đua yêu nước, lao
động sản xuất; tham gia xây dựng nông
thôn mới. Tổ chức các hoạt động văn
hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ
lớn của đất nước; phối hợp thăm, tặng
quà và chúc tết các gia đình chính sách,
các gia đình đoàn viên, hội viên có hoàn
cảnh khó khăn; gặp mặt động viên và
tiễn tân binh lên đường nhập ngũ năm
2018. Phát động ủng hộ quỹ nhân đạo,
từ thiện; tổ chức thăm, tặng quà, khám
chữa bệnh miễn phí, xây dựng, sửa nhà
tình nghĩa... cho các đối tượng chính
sách, người có công.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý
Nhà nước về dân tộc và tôn giáo luôn
được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp ủy
đảng, chính quyền trong tỉnh quan tâm,
nên tình hình dân tộc và tôn giáo trên
địa bàn tỉnh cơ bản ổn định.
Hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở
luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, chủ
động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ
đạo và thực hiện có hiệu quả công tác
dân vận, góp phần đưa các chủ trương,
nghị quyết của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước vào cuộc sống. Tham
mưu giúp cấp uỷ các cấp tổ chức cho
nhân dân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất
2018 vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. Tổ
chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình
chính sách, người có công với cách
mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn,
các đối tượng xã hội; đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, vận động nhân dân gieo cấy
lúa, hoa màu kịp khung thời vụ. Tham
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mưu giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ
đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực
hiện các văn bản mới của Trung ương,
tỉnh về công tác dân vận. Tham mưu giúp
cấp ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác
dân vận giữa Thường trực cấp ủy với
khối dân vận theo đúng quy chế.
Những kết quả thiết thực về công
tác dân vận nêu trên, đã góp phần quan
trọng vào thành tựu đạt được về kinh tế
- xã hội của tỉnh Hưng Yên năm 2018:
Tổng sản phẩm (GRDP) tăng 9,64%.
Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo
hướng tích cực: Công nghiệp, xây dựng
51,56%; thương mại, dịch vụ 37,86%;
nông nghiệp, thủy sản 10,58%. Thu hút
thêm 157 dự án (129 dự án trong nước,
28 dự án nước ngoài), với tổng số vốn
đăng ký đầu tư 10,4 nghìn tỷ đồng và
387 triệu USD. Thành lập mới 1.370
doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký
trên 12,3 nghìn tỷ đồng. Kim ngạch
xuất khẩu đạt 4,25 tỷ USD. Thu ngân
sách đạt 13.168 tỷ đồng. Tổng sản phẩm
bình quân đầu người (GRDP/người) đạt
55,3 triệu đồng. Chương trình xây dựng
nông thôn mới đạt kết quả khá, huyện
Mỹ Hào đạt chuẩn nông thôn mới; tỉnh
đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thủ
tướng Chính phủ công nhận huyện Văn
Giang đạt chuẩn nông thôn mới; thành
phố Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây
dựng nông thôn mới. Thực hiện đạt toàn
diện các mục tiêu về văn hóa, giáo dục,
y tế, lao động và việc làm. Thực tiện tốt
chính sách đối với thương binh, gia đình
liệt sỹ, người có công với nước và các
đối tượng bảo trợ xã hội. Công tác quốc
phòng, quân sự địa phương được tăng
cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn
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xã hội được đảm bảo. Đời sống các tầng
lớp nhân dân tiếp tục được nâng cao.
Bên cạnh những kết quả đạt được,
công tác dân vận còn có những tồn tại,
yếu kém, đó là: Việc nắm bắt, phản
ánh tình hình, tâm tư, nguyện vọng,
những vấn đề bức xúc, kiến nghị của
đoàn viên, hội viên và các tầng lớp
nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời.
Việc quán triệt, triển khai và tổ chức
thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của
Trung ương, của tỉnh về công tác dân
vận ở một số cơ sở còn hình thức.
Công tác dân vận của cơ quan hành
chính nhà nước, chính quyền các cấp
còn có mặt hạn chế; công tác sơ kết,
tổng kết đánh giá việc thực hiện QCDC
ở cơ sở tại một số địa phương, đơn vị
còn chưa thường xuyên. Hoạt động của
các hội, đoàn thể ở một số địa phương
chậm được đổi mới. Một số cán bộ,
đoàn viên, hội viên thiếu gương mẫu,
chưa phát huy hết tinh thần thái độ,
trách nhiệm với công việc được giao.
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ 18, năm 2019, công tác
dân vận từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung
vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:
1- Đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt
các chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước,
Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch thực
hiện của UBND tỉnh đề ra trong năm
2019. Động viên nhân dân thi đua lao
động, sản xuất và kinh doanh... Tiếp tục
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy
mạnh thực hiện phong trào thi đua "Dân
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vận khéo" gắn với chương trình xây
dựng nông thôn mới.
2- Đổi mới, nâng cao chất lượng
tham mưu, phối hợp với MTTQ, các tổ
chức chính trị - xã hội tăng cường vận
động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh
thi đua, phát triển sản suất, kinh doanh.
Tiếp tục tham mưu thực hiện Đề án số
01-ĐA/TU, ngày 05/5/2011 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về
Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực
hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn; Đề
án số 02-ĐA/TU, ngày 15/8/2016 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII)
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".
3- Chủ động phối hợp tham mưu
giúp cấp ủy thực hiện sơ kết, tổng kết
các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương,
của tỉnh về công tác dân vận và vận
động quần chúng của Đảng. Tiếp tục
triển khai nội dung chương trình phối
hợp công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy
với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các
ban, sở, ngành tỉnh; đẩy mạnh các hoạt
động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ
lớn của đất nước; 89 năm Ngày truyền
thống công tác dân vận của Đảng
(15/10/1930 - 15/10/2019).
4- Phối hợp với MTTQ, các tổ
chức chính trị - xã hội, hội quần chúng
tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn
kết toàn dân tộc. Phát huy vai trò của
MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội
trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý
xây dựng Đảng, chính quyền trong
sạch, vững mạnh.
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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CHỦ ĐỘNG CHĂM LO CHO ĐOÀN VIÊN, CÔNG NHÂN,
NGƯỜI LAO ĐỘNG DỊP TẾT KỶ HỢI 2019

Nguyễn Thị Thanh Tuyết, TUV
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên

H

ưng Yên hiện có 1.607
công đoàn cơ sở với
144,174 đoàn viên trên
tổng số gần 156.000 công nhân, viên
chức, người lao động; trong đó, công
nhân lao động trực tiếp trong các doanh
nghiệp 119.492 lao động. Những năm
qua, nhất là trong năm 2018, hoạt động
của tổ chức công đoàn Hưng Yên tiếp
tục được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở,
tập trung thực hiện chức năng cốt lõi của
tổ chức công đoàn; lấy chủ đề công tác
năm là “Vì lợi ích đoàn viên”, triển khai
chương trình phúc lợi cho đoàn viên,
thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh
thần cho đoàn viên, người lao động.
Tết Kỷ Hợi 2019, với phương
châm “Không để đoàn viên, công nhân
lao động trên địa bàn tỉnh không có
Tết”, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp
công đoàn trong tỉnh xây dựng nhiều
chương trình chăm lo Tết cho CNLĐ,
nhất là người lao động có hoàn cảnh khó
khăn. Thường trực LĐLĐ tỉnh đã chủ
động làm việc với lãnh đạo doanh
nghiệp, đến thăm và tặng quà trực tiếp
cho 200 công nhân lao động tiêu biểu tại
các xưởng sản xuất nhằm tạo sự lan tỏa
rộng rãi đến CNLĐ về hoạt động công
đoàn; xây dựng, bàn giao 11 nhà mái ấm
công đoàn cho người lao động; phối hợp
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với Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ trao tặng
bò sinh sản cho 02 gia đình công nhân nông dân có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày 12/01/2019, Liên đoàn Lao
động tỉnh Hưng Yên tổ chức chương
trình “Tết sum vầy” cho các đoàn viên
và người lao động trên địa bàn tỉnh. Tới
dự có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy,
HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí trong
Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ủy viên Đoàn
chủ tịch, trưởng, phó các ban của Tổng
LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban,
ngành, đoàn thể tỉnh; Ban chấp hành
LĐLĐ tỉnh; 25 doanh nghiệp tiêu biểu,
các nhà tài trợ; đại diện 9 doanh nghiệp
có gian hàng bán giảm giá và 1.000
công nhân, viên chức, lao động. Trong
chương trình “Tết sum vầy” đã trao
tặng tiền hỗ trợ xây dựng và sửa chữa
10 nhà mái ấm công đoàn, mỗi nhà xây
mới hỗ trợ 35 triệu đồng, sửa chữa hỗ
trợ 20 triệu đồng và 500 suất quà và vé
xe cho công nhân lao động có hoàn
cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 700
nghìn đồng; tổ chức bán hàng giảm giá,
các hoạt động văn nghệ, bốc thăm may
mắn và đố vui có thưởng cho công nhân
lao động với nhiều phần quà hấp dẫn.
Tổng số tiền tặng quà công nhân lao
động dịp Tết Kỷ Hợi trên địa bàn tỉnh
gần 20 tỷ đồng.
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HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN Ở HUYỆN KIM ĐỘNG

Trần Đình Học, Ủy viên BTV
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Kim Động

H

ưởng ứng và thực hiện
“Năm dân vận chính
quyền” 2018 do Ban Dân
vận Trung ương & Ban cán sự Đảng
Chính phủ phát động; Kế hoạch số 08KH/BDVTU-BCSĐUBND,
ngày
09/4/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và
Ban cán sự Đảng UBND tỉnh năm 2018
- “Năm dân vận chính quyền”; Ban
Dân vận Huyện ủy Kim Động đã ký kết
chương trình phối hợp số 05CTr/BDVHU-UBND, ngày 31/3/2017
và ban hành Kế hoạch phối hợp thực
hiện năm dân vận chính quyền (Kế
hoạch số 09-KH/BDVHU-UBND, ngày
04/5/2018 của Ban Dân vận Huyện ủy
và UBND huyện năm 2018 - “Năm dân
vận chính quyền”.
Quán triệt, triển khai kế hoạch về
phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính
quyền” 2018, cấp ủy, chính quyền và
các cơ quan hành chính cấp huyện, xã,
thị trấn đã cụ thể hóa, ban hành kế
hoạch, chương trình để tổ chức thực
hiện. Đồng thời, tích cực đổi mới nội
dung, phương thức hoạt động của
HĐND các cấp, nâng cao chất lượng
các cuộc tiếp xúc cử tri và các hoạt
động giám sát của HĐND. Chính quyền
các cấp tiếp tục quán triệt thực hiện có
hiệu quả Kết luận số 114-KL/TW ngày
14/7/2015 của Ban Bí thư về “Nâng
cao hiệu quả công tác dân vận của các
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cơ quan nhà nước các cấp”; Chỉ thị số
16/CT-TTg, ngày 16/05/2016 của Thủ
tướng Chính phủ “Về tăng cường và
đổi mới công tác dân vận trong các cơ
quan hành chính Nhà nước, chính
quyền các cấp trong tình hình mới”.
Chủ động quán triệt thực hiện các nghị
quyết của HĐND các cấp, cụ thể hóa
thành các chương trình, kế hoạch để tổ
chức thực hiện phù hợp với tình hình
thực tế của từng địa phương, đáp ứng
yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả
quản lý nhà nước, nâng cao đời sống,
vật chất tinh thần của nhân dân, góp
phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu
phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên
địa bàn huyện.
Chính quyền các cấp huyện Kim
Động đã triển khai thực hiện có hiệu
quả Kế hoạch cải cách hành chính nhà
nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 2020. Năm 2018, UBND huyện đã ban
hành 10.740 các loại văn trong việc
quản lý, điều hành; thực hiện việc cắt
giảm các thủ tục hành chính tạo thuận
lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh
và các thủ tục hành chính cho người
dân với mục tiêu lấy người dân và
doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ,
coi việc thực hiện liên thông thủ tục
hành chính là khâu đột phá, để tập trung
BẢN TIN CÔNG TÁC DÂN VẬN

KINH NGHIỆM VÀ THỰC TIỄN

chỉ đạo nâng cao chất lượng giải quyết
thủ tục hành chính, bảo đảm gắn kết
giữa cải cách thủ tục hành chính với
xây dựng chính quyền điện tử.
Tăng cường công tác tuyên
truyền, giáo dục, nâng cao đạo đức
công vụ, ý thức phục vụ nhân dân của
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,
nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc
với nhân dân được UBND huyện và
các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực
hiện; đồng thời tổ chức tốt việc phổ
biến các văn bản liên quan đến đạo đức
công vụ, quy tắc ứng xử, ý thức phục
vụ nhân dân, cụ thể hóa trách nhiệm
của từng cá nhân về văn hóa công sở,
ứng xử văn hóa, tác phong dân vận của
cán bộ, công chức, viên chức, xây
dựng nếp sống văn minh, lịch sự nơi
công sở và nâng cao đạo đức công vụ
khi tiếp xúc với nhân dân.
Công tác tiếp dân, đối thoại giải
quyết khiếu nại, tố cáo được chính
quyền các cấp quan tâm thực hiện
tương đối đồng bộ. Chính quyền các
cấp tăng cường đối thoại giữa người
đứng đầu chính quyền với người dân
và doanh nghiệp, để lắng nghe và có
giải pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời
những kiến nghị chính đáng của
người dân và doanh nghiệp để thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương. Năm 2018, huyện đã tiếp
nhận 27 đơn thư, trong đó có 10 đơn
thuộc thẩm quyền giải quyết, 17 đơn
chuyển các cấp có thẩm quyền giải
quyết. Tăng cường thông tin truyền
thông về công tác giải quyết khiếu
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nại, tố cáo của người dân để dư luận
hiểu đúng bản chất sự việc, tạo đồng
thuận trong xã hội.
Quy chế phối hợp giữa chính
quyền với MTTQ và các tổ chức chính
trị - xã hội huyện tiếp tục được xây
dựng, bổ sung hoàn thiện và triển khai
thực hiện đồng bộ; phát huy vai trò của
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội
trong thực hiện QCDC cơ sở, giám sát
và phản biện xã hội, tham gia giám sát
hoạt động của các cơ quan nhà nước,
của cán bộ, công chức, viên chức theo
quy định của Đảng và pháp luật của
Nhà nước. Năm 2018, Ủy ban MTTQ
huyện chủ trì thực hiện giám sát 94
cuộc, phối hợp thực hiện giám sát 40
cuộc, tổ chức 02 hội nghị phản biện xã
hội, nội dung giám sát, phản biện tập
trung chủ yếu vào các lĩnh vực nhân
dân quan tâm nhiều việc giải quyết
khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện cải
cách hành chính…
Tổ chức thực hiện tốt công tác
dân vận chính quyền đã tác động tích
cực đến mọi hoạt động trong đời sống
kinh tế - xã hội của huyện, thúc đẩy
kinh tế - xã hội phát triển: năm 2018,
thu hút thêm 18 dự án đầu tư, thành lập
mới 24 doanh nghiệp, nâng tổng số
doanh nghiệp trên địa bàn huyện là 50
doanh nghiệp; GDP bình quân đầu
người đạt 51 triệu đồng/ người/năm;
thu ngân sách đạt 195 tỷ đồng, đạt
146,8% kế hoạch năm; có thêm 03 xã
được công nhận đạt chuẩn nông thôn
mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông
thôn mới là 13 xã (đạt 81,2%). Quốc
phòng, quân sự địa phương, an ninh,
BẢN TIN CÔNG TÁC DÂN VẬN

KINH NGHIỆM VÀ THỰC TIỄN

chính trị, trật tự an toàn xã hội được
giữ vững. Các chính sách xã hội được
thực hiện đồng bộ có hiệu quả, tỷ lệ hộ
nghèo giảm còn 2,51%.
Bên cạnh những kết quả đạt được
còn một số hạn chế cần khắc phục đó
là: Một số cơ quan, đơn vị, người đứng
đầu và một bộ phận cán bộ, công chức,
viên chức chưa nhận thức đầy đủ vai
trò quan trọng của công tác dân vận
chính quyền. Hiệu lực, hiệu quả quản
lý nhà nước trên một số lĩnh vực của
chính quyền các cấp còn hạn chế; đạo
đức công vụ, ý thức, trách nhiệm phục
vụ nhân dân của một bộ phận cán bộ,
công chức, viên chức chưa tốt, thiếu
trách nhiệm với nhân dân. Một số đơn
vị, địa phương chưa quyết liệt trong cải
cách hành chính; chưa thực hiện tốt
QCDC ở cơ sở. Công tác kiểm tra công
vụ, việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ,
công chức, nhất là bộ phận thường
xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc
với người dân chưa thường xuyên.

16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về
tăng cường và đổi mới công tác dân
vận trong cơ quan hành chính nhà
nước, chính quyền các cấp trong tình
hình mới.
Hai là, đẩy mạnh công tác phổ
biến, quán triệt, tuyên truyền và thực
hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật
Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản
pháp luật có liên quan. Chú trọng công
tác tuyên truyền, phổ biến chính sách,
pháp luật cho người dân. Xác định
công tác tiếp công dân, giải quyết đơn
thư khiếu nại, tố cáo của công dân là
một trong những nhiệm vụ trọng tâm
của chính quyền các cấp.

Thời gian tới, để thực hiện có hiệu
quả công tác dân vận chính quyền, Ban
Dân vận Huyện ủy cần tập trung thực
hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu
quả hoạt động tiếp công dân, nhất là
trách nhiệm tiếp công dân định kỳ, đột
xuất của người đứng đầu; công khai
lịch tiếp công dân, tránh tình trạng ủy
quyền cho cấp phó tiếp công dân
không đúng quy định pháp luật. Tăng
cường công tác hòa giải ở cơ sở, giải
quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc
mới phát sinh ngay từ cơ sở, hạn chế
được tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt
cấp, kéo dài.

Một là, tham mưu giúp Huyện ủy,
chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp,
các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp cần
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án số
02-ĐA/TU; Kết luận số 120-KL/TW;
Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; Nghị
định số 60/2013/NĐ-CP và các văn
bản của tỉnh, huyện về thực hiện Quy
chế dân chủ ở cơ sở; Kết luận số 114KL/TW; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày

Bốn là, tiếp tục phối hợp thực
hiện tốt Chương trình phối hợp giữa
Ban Dân vận Huyện ủy và UBND
huyện đẩy mạnh thực hiện công tác
dân vận của chính quyền; chương
trình phối hợp với Đài truyền thanh
huyện, Phòng Tài nguyên và Môi
trường… đẩy mạnh công tác tuyên
truyền thực hiện quy chế dân chủ,
công tác dân vận.
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CÔNG TÁC DÂN VẬN GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

T

hành phố Hưng Yên là trung
tâm chính trị, hành chính,
kinh tế - xã hội, văn hoá,
khoa học, kỹ thuật và giáo
dục đào tạo của tỉnh Hưng Yên; với
diện tích trên 73,4km2, thành phố có 17
đơn vị hành chính 7 phường, 10 xã với
dân số trên 150.000 người (kể cả dân
số cơ học).
Thời gian qua, các cấp ủy Đảng,
chính quyền từ thành phố đến cơ sở
luôn xác định công tác dân vận là
nhiệm vụ trọng tâm, có tính quyết định
đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
chính trị của thành phố, nên đã tập
trung làm tốt công tác quán triệt quan
điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch
Hồ Chí Minh về công tác dân vận, đặc
biệt trong thực hiện chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Cấp ủy, chính quyền, các ngành từ
thành phố đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ
đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ,
đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân
dân thực hiện tốt nhiệm vụ và giải pháp
phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hưng
Yên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020
đã đề ra. Tạo điều kiện thuận lợi để các
doanh nghiệp và các hộ cá nhân phát
triển sản xuất và kinh doanh, thu hút
các nhà đầu tư vào xây dựng các trung
tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối
trên địa bàn thành phố; đồng thời, thu
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Lương Công Chanh, Ủy viên BTV
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hưng Yên
hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp tiểu thủ công nghiệp; khuyến khích phát
triển các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp
đặc trưng của thành phố. Đẩy mạnh
phát triển nông nghiệp hàng hóa giá trị
cao gắn với xây dựng nông thôn mới;
việc dồn thửa đổi ruộng đất nông
nghiệp; chuyển đổi từ trồng lúa kém
hiệu quả sang trồng cây hàng năm, kết
hợp chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản;
đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua
“Dân vận khéo”.
Nhờ làm tốt công tác dân vận, đã
huy động được sức người, sức của góp
phần xây dựng nông thôn mới (ước tổng
nguồn vốn ngân sách các cấp và từ
nguồn xã hội hóa đầu tư cho xây dựng
nông thôn mới đạt 79,9 tỷ đồng), đến hết
năm 2018, thành phố có 10/10 xã đạt
19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới;
đời sống nhân dân ngày càng được cải
thiện rõ rệt và nâng cao.
Bên cạnh những kết quả đạt được,
công tác dân vận của thành phố Hưng
Yên còn tồn tại một số hạn chế đó là:
Một số cấp uỷ cơ sở chưa thật sự quan
tâm nội dung công tác dân vận nên có
lúc, có nơi, có việc, công tác nắm bắt tư
tưởng, tâm tư nguyện vọng chính đáng
của các tầng lớp nhân dân chưa được
kịp thời. Việc thực hiện quy chế dân
chủ có lúc, có nơi còn hình thức. Chế
độ thông tin, báo cáo ở một số cơ sở
chưa được thực hiện thường xuyên.
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Để góp phần đưa thành phố Hưng
Yên sớm được Chính Phủ công nhận
thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng
nông thôn mới, công tác dân vận thời
gian tới cần tập trung thực hiện một số
nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, các cấp ủy Đảng tiếp tục
tăng cường quán triệt thực hiện các chỉ
thị, nghị quyết, kết luận, đề án của Trung
ương, của Tỉnh ủy, Thành ủy về xây
dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế
- xã hội của địa phương; tổ chức thực
hiện tốt các nội dung trong kế hoạch
thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU,
ngày 04/8/2016 của Ban Chấp hành
Đảng bộ thành phố “Nâng cao chất
lượng, hiệu quả thực hiện nếp sống văn
hóa, văn minh trên địa bàn thành phố
Hưng Yên, giai đoạn 2016 - 2020”; Kế
hoạch số 12-KH/BCĐ ngày 8/8/2018
của Ban Chỉ đạo Chương trình 10 về
phát động phong trào: “Chiều thứ 6: Vì
môi trường thành phố Hưng Yên sạch đẹp” tạo niềm tin phấn đấu phát triển
kinh tế - xã hội ngay từ những tháng
đầu của năm 2019.
Hai là, tiếp tục tham mưu giúp các
cấp uỷ Đảng kịp thời ban hành các văn
bản trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phối
hợp thực hiện có kết quả về công tác dân
vận của các cơ quan nhà nước, chính
quyền các cấp, về thực hiện quy chế dân
chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo, phong
trào thi đua “Dân vận khéo” nhằm giải
quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất
chính đáng của các tầng lớp nhân dân;
làm tốt công tác tuyên truyền các chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ
sở trong xây dựng nông thôn mới, nhằm
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nâng cao nhận thức chính trị, nghĩa vụ
và quyền làm chủ của nhân dân; tạo sự
chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức,
hành động của hệ thống chính trị và toàn
xã hội. Nâng cao năng lực quản lý nhà
nước, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng
dân chủ hoá và công khai hoá, chống
quan liêu, cửa quyền, tham nhũng góp
phần ổn định tình hình ngay từ địa
phương, cơ sở.
Ba là, tăng cường phối hợp, tạo
điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức chính trị - xã hội tham gia giám
sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền. Phối hợp
với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã
hội tiếp tục củng cố phát huy khối đại
đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào
thi đua “Dân vận khéo”; các phong trào
thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực
của đời sống xã hội.
Bốn là, tiếp tục tham mưu kiện
toàn và có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ
cán bộ dân vận và cán bộ các tổ chức
chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây
dựng và thực hiện chương trình làm
việc, chương trình kiểm tra, giám sát
năm 2019, trọng tâm các chỉ thị, nghị
quyết của Đảng về công tác dân vận,
tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ
ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận
khéo”; duy trì chế độ giao ban, thông
tin báo cáo và sơ, tổng kết về công tác
dân vận theo định kỳ. Thường xuyên đi
cơ sở để nắm bắt tình hình tư tưởng
trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp
nhân dân để tham mưu giúp Thành uỷ
có hướng chỉ đạo.
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HIỆU QUẢ TỪ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA
TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN
Minh Thu
Công an tỉnh
ác định phong trào thi đua
Vì An ninh Tổ quốc
(ANTQ) và phong trào
toàn dân bảo vệ ANTQ có vai trò, vị trí
hết sức quan trọng trong công tác bảo
vệ ANTQ, do vậy từ nhiều năm qua,
được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của
Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh,
phong trào thi đua Vì (ANTQ) trong
lực lượng công an toàn tỉnh đã phát
triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, trở thành
động lực, tiêu chí phấn đấu, thúc đẩy
mạnh mẽ các mặt công tác của lực
lượng công an. Với khẩu hiệu hành
động “Chủ động, đổi mới, kỷ cương,
trách nhiệm, hiệu quả”, năm 2018
phong trào thi đua Vì ANTQ của Công
an tỉnh luôn được gắn liền với việc học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận
động “xây dựng phong cách người
CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân
phục vụ” do Bộ Công an phát động và
kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh
“Xây dựng người chiến sỹ công an mẫu
mực, vì nhân dân phục vụ”. Bên cạnh
đó, Công an tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện
phương châm “bốn nâng, ba giảm, ba
không, ba chủ động” trong phong trào
thi đua Vì ANTQ trong toàn lực lượng,
chia thành các đợt. Trong mỗi đợt thi
đua đều đề ra những nhiệm vụ trọng

X
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tâm, có ý nghĩa đột phá và khẩu hiệu
hành động cụ thể, sát thực cho từng lực
lượng. Nội dung của các phong trào thi
đua luôn được công an các đơn vị, địa
phương đổi mới; hình thức thi đua đa
dạng, phong phú gắn với chức năng,
nhiệm vụ của đơn vị. 100% công an các
đơn vị, địa phương đã tổ chức ký kết
giao ước thi đua và phân loại thi đua
theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND được
các đơn vị thực hiện hằng tháng, bảo
đảm chính xác, khách quan, công bằng,
dân chủ. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến
rõ nét về mọi mặt công tác, đồng thời
đã tác động trực tiếp đến ý thức, tính tự
giác của mỗi cán bộ, chiến sỹ hưởng
ứng thực hiện. Không khí thi đua tự
nguyện, tự giác sôi nổi, rộng khắp trong
toàn lực lượng.
Thực tế cho thấy phong trào thi
đua Vì ANTQ năm 2018 của lực lượng
công an toàn tỉnh đã được thể hiện trên
tất cả các lĩnh vực công tác, trong đó
chú trọng đến công tác xây dựng lực
lượng công an trong sạch, vững mạnh.
Giám đốc Công an tỉnh đã tăng cường
siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh.
Công an các địa phương tổ chức 50 hội
nghị tọa đàm công an lắng nghe, tiếp
thu các ý kiến của nhân dân, qua đó kịp
thời nắm bắt các thông tin và dư luận xã
hội phản ánh về an ninh trật tự. Đồng
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thời, góp ý với lực lượng công an trong
quá trình tiếp xúc, giải quyết công việc
đối với cơ quan, tổ chức và công dân, từ
đó đưa ra các giải pháp khắc phục
những hạn chế, khuyết điểm, nhằm xây
dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ
công an trong lòng nhân dân, kịp thời
đề ra những giải pháp và chương trình,
kế hoạch để đấu tranh, ngăn chặn. Bên
cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động thiện
nguyện và phong trào đền ơn đáp nghĩa,
góp phần tạo mối quan hệ gắn bó mật
thiết với nhân dân. Đẩy mạnh phong
trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,
xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển
hình tiên tiến làm nòng cốt để thúc đẩy
phong trào thi đua Vì ANTQ.
Với đặc thù của công tác an ninh,
trong năm qua, cán bộ, chiến sỹ lực
lượng an ninh luôn chủ động, làm tốt
công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự
báo tình hình. Mỗi cán bộ, chiến sỹ
công an đã luôn nêu cao tinh thần trách
nhiệm với công việc, tích cực học tập,
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp
vụ, đổi mới và nâng cao chất lượng,
hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, kịp
thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn
làm thất bại các âm mưu thủ đoạn hoạt
động của các thế lực thù địch, không để
đột xuất, bất ngờ. Các đơn vị thuộc lực
lượng chiến đấu, với khẩu hiệu “Chấp
hành mệnh lệnh, ra quân thắng trận”
đã luôn đẩy mạnh các biện pháp phòng
ngừa, kết hợp chặt chẽ giữa phòng
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ngừa xã hội, liên tiếp mở các đợt cao
điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm
và tệ nạn xã hội. Đến nay, hoạt động
của các băng nhóm hình sự đã được
ngăn chặn; tội phạm cướp và cướp giật
tài sản trên các tuyến giao thông không
còn xảy ra. Đối với các đơn vị thường
xuyên tiếp xúc với nhân dân thực hiện
khẩu hiệu hành động “hết lòng vì dân,
chuyên cần phục vụ”, thực hiện hiệu
quả công tác cải cách hành chính trong
làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân
và đăng ký quản lý phương tiện.
Cùng với phong trào thi đua Vì
ANTQ, năm 2018, phong trào Toàn
dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh
phát triển mạnh mẽ, huy động được
sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham
gia vào công tác bảo đảm an ninh trật
tự. Lực lượng công an và cấp ủy, chính
quyền các địa phương duy trì hoạt
động của 72 cụm liên kết an toàn về an
ninh trật tự và 1.006 mô hình tự quản
về an ninh trật tự, trong đó có nhiều
mô hình tự quản, tự phòng hoạt động
hiệu quả. Đồng thời, tích cực xây dựng
điển hình tiên tiến trong phong trào
Toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo thế trận
an ninh nhân dân vững chắc, thúc đẩy
các phong trào thi đua khác phát triển,
góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
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Ý KIẾN NHÂN DÂN
QUẢN LÝ CHẶT CHẼ THỊ TRƯỜNG DỤNG CỤ
CHĂM SÓC SỨC KHỎE
Việt Hùng
Đài Truyền thanh huyện Yên Mỹ
đồng. Tuy nhiên, theo các cơ quan
hời gian gần đây, rất nhiều
chuyên môn, loại giường này không
người dân ở một số địa
nằm trong danh mục thiết bị y tế và
phương trên địa bàn tỉnh
không có tác dụng chữa bệnh. Năm
truyền tai nhau về công dụng chữa bệnh
2006, Bộ Y tế đã thông báo, sản phẩm
bằng thiết bị (giường) massage; máy
Nuga Best NM - 5000 không có chức
massage lưng, cổ, một chiếc thảm; hay
năng chữa bệnh hay hỗ trợ chữa bệnh,
một chiếc vòng đeo tay, một số dụng cụ
đồng thời, cũng không nằm trong danh
trên được cho là chữa được nhiều bệnh
mục trang thiết bị y tế mà chỉ là giường
khác nhau, từ đau lưng đến đau đầu
massage bình thường. Việc lập lờ trong
thậm chí là các bệnh liên quan đến tim
những lời quảng cáo về công dụng của
mạch… Bằng cách nào đó mà những
các sản phẩm trên đã khiến cho nhiều
nơi bán các dụng cụ kể trên thu hút
người dân nhẹ dạ tin rằng những chiếc
được khá nhiều người đến tìm hiểu và
giường massage kia có tác dụng chữa
được sử dụng miễn phí một số dụng cụ
nhiều bệnh nan y. Vì vậy, người tiêu
ngay tại nơi bán hàng, từ nằm thử đến
dùng cần tỉnh táo và tìm hiểu thông tin
sử dụng các thiết bị khác nhiều người
về sản phẩm thật kỹ trước khi quyết
dân sau khi được người bán hàng quảng
định mua các thiết bị chữa bệnh nói
cáo tư vấn đã bỏ ra từ vài triệu đến cả
trên, mà khi có bệnh, nên đến bệnh viện
chục triệu đồng để mua một chiếc vòng
chẩn đoán chính xác bệnh để được điều
đeo tay, hoặc một chiếc giường
trị. Các ngành chức năng cần thắt chặt
massage để nằm. Với những người có
quản lý các cơ sở hoạt động lĩnh vực
điều kiện kinh tế khá giả chẳng nói làm
này để mọi người không bị những lời
gì, đằng này nhiều ông, dành dụm
quảng cáo, khám bệnh miễn phí và bán
lương hưu, bòn mót bán từng mớ rau,
các loại giường massage, thực phẩm
quả bí… để mua chiếc thảm bằng nỉ,
chức năng...
cắm điện cho nóng rồi nằm lên để chữa

T

bệnh với giá 27,8 triệu đồng hoặc mua
các sản phẩm khác trên dưới 60 triệu
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(Xem tiếp trang 29)
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NGƯỜI CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU
Thu Hương
Xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu

T

hực hiện lời dạy của Bác Hồ
“Thương binh tàn nhưng
không phế”, trong những
năm qua, trong phong trào
cựu chiến binh gương mẫu, học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh trên địa bàn xã Việt
Hòa (Khoái Châu) đã xuất hiện nhiều
tấm gương cựu chiến binh tự lực, tự
cường, vượt khó vươn lên làm giàu
chính đáng, xây dựng gia đình văn hóa
ở khu dân cư và làm nhiều việc tốt. Một
trong những tấm gương đó là cựu chiến
binh, thương binh Vương Ngọc Đức.
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ,
với những năm tháng được học tập, rèn
luyện trong quân ngũ, ông Đức quyết
tâm tìm hướng đi mới, lao động sản
xuất để xóa cái nghèo, cái khó của gia
đình, góp phần xây dựng quê hương,
đất nước. Dẫn chúng tôi thăm vườn
bưởi Diễn trĩu quả bắt đầu đến kỳ cho
thu hoạch, nghe ông kể sau khi xuất
ngũ, gia đình ông nghèo lắm, nhà tranh
tre vách đất, không đủ ăn, từ một vài
sào đất, hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn,
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nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn. Đến
năm 2002, khi địa phương có chủ
trương dồn thửa đổi ruộng, ông đã
mạnh dạn xin UBND xã cho dồn 4 thửa
ruộng của gia đình thành một thửa
ruộng và chuyển đổi 8 sào đất trồng lúa
kém hiệu quả sang trồng cam Vinh,
bưởi Diễn. Ông cho biết ngày đầu mới
chuyển đổi, cây bưởi lên xanh tốt
nhưng mãi không cho quả, vợ con tôi
nản muốn chặt đi để cấy lúa, tôi không
quản ngại đến thăm một số nhà vườn
trong huyện Văn Giang, sang tỉnh Hải
Dương để học hỏi kinh nghiệm. Nhờ áp
dụng khoa học kỹ thuật cùng sự giúp đỡ
của một số anh em đồng đội, đến nay
vườn bưởi Diễn của gia đình mỗi năm
cho thu hoạch hơn 100 quả với chất
lượng, trái to đẹp, múi nhiều nước, ăn
ngọt được nhiều thương lái đến thu
mua, mỗi năm gia đình thu hoạch được
hơn 100 triệu đồng. Cùng với đó, ông
còn thuê thầu 8 mẫu ruộng để cấy lúa,
gia đình ông mua máy cày, máy gặt, xe
chuyên chở để phục vụ việc đồng áng
của gia đình và bà con nông dân. Mỗi
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năm gia đình tôi thu hoạch được 30 tấn
thóc với số tiền gần 180 triệu đồng.
Không chỉ tấm gương trong phát
triển kinh tế gia đình và nuôi dạy con
trưởng thành, ông Đức còn tích cực
đóng góp ủng hộ cho các phong trào an
sinh xã hội như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa,
Quỹ vì người nghèo, Quỹ nghĩa tình
đồng đội và tham gia các phong trào thi
đua yêu nước ở địa phương, tham gia
đóng góp xây dựng, tu sửa, nâng cấp
đường giao thông nông thôn, xây dựng
nhà tình nghĩa, tình thương. Bên cạnh
đó, ông thường xuyên tuyên truyền, vận
động các thành viên trong gia đình và
người thân chấp hành tốt chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước.
Những lúc không làm vườn, với

vai trò là Chủ tịch Hội truyền thống
Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh xã
Việt Hòa, ông cùng các đồng chí
trong Ban chấp hành Hội bàn bạc,
chăm lo cho các hội viên như thăm
hội viên lúc ốm đau, khó khăn, động
viên hội viên tham gia các phong trào
ở địa phương. Ông luôn nhiệt tình,
tích cực tham gia công tác Hội. Mới
đây, ông cùng hội viên Hội truyền
thống Trường Sơn - đường Hồ Chí
Minh huyện Khoái Châu đã đi vận
động, quyên góp tiền, lương thực,
thực phẩm, quần áo sách vở để giúp
đỡ học sinh và người dân khó khăn
của một số địa phương của tỉnh Yên
Bái. Từ những việc làm trên, thương
binh Vương Ngọc Đức xứng đáng là
một người lính bộ đội cụ Hồ và là tấm
gương sáng cho thế hệ sau noi theo.

QUẢN LÝ CHẶT CHẼ THỊ TRƯỜNG… (Tiếp theo trang 27)
Thời gian gần đây, Cục Quản lý
thị trường tỉnh đã kiểm tra và xử phạt
hành chính nhiều cơ sở vi phạm về
việc bán các thiết bị chữa bệnh trên,
nhưng công dụng không đúng như
quảng cáo. Không niêm yết giá hàng
hóa tại địa điểm phải niêm yết giá;
hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng
tiếng nước ngoài, nhưng không có
nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.
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Thiết nghĩ, các cơ quan, đơn vị có
chức năng, thẩm quyền cần vào cuộc,
làm sáng tỏ sự việc, có biện pháp quản
lý chặt chẽ thị trường dụng cụ chăm
sóc sức khỏe nhằm giúp cho nhân dân
không bị những lời quảng cáo lừa bịp
góp phần giữ vững an ninh trật tự, an
toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
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1. Ban Dân vận Trung ương tổ
chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc
Ngày 10/1/2019, Ban Dân vận
Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến
toàn quốc tổng kết công tác dân vận và
đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân
vận chính quyền” 2018, triển khai
nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, dưới
sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của
cả hệ thống chính trị, công tác dân vận
đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp
phần thực hiện các mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng,
an ninh, đối ngoại, cải thiện và nâng
cao đời sống nhân dân. Chỉ đạo, triển
khai "Năm dân vận chính quyền"; cải
cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo
đức công vụ; tập trung giải quyết những
vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân
dân. Các phong trào thi đua yêu nước
tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình
thức phong phú. Phong trào thi đua
"Dân vận khéo" có nhiều đổi mới và lan
tỏa sâu rộng. MTTQ và các tổ chức
chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác
giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây
dựng Đảng, chính quyền trong sạch,
vững mạnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
kiểm tra và giám sát việc thực hiện các
văn bản của Đảng về công tác dân vận
được quan tâm. Phương hướng, nhiệm
vụ công tác dân vận năm 2019 tập trung
thực hiện nâng cao chất lượng và hiệu
quả công tác tham mưu với Trung ương
và các cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt
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công tác dân vận; phối hợp thực hiện
"Năm dân vận chính quyền” 2019, với
phương châm "Kỷ cương, liêm chính,
hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt
phá". Đổi mới mạnh mẽ nội dung và
phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, nhất là công tác nắm tình hình
nhân dân. Kiểm tra, giám sát việc thực
hiện các văn bản của Đảng về công tác
dân vận, tôn giáo. Nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận...
2. Tặng 35.378 suất quà tết
người có công, gia đình quân nhân
làm nhiệm vụ trên biển, đảo
Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019,
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 35.378 suất
quà tặng người có công, gia đình quân
nhân làm nhiệm vụ tại huyện đảo
Trường Sa, Nhà giàn DK1. Trong đó,
có 21.654 suất quà tặng gia đình liệt
sỹ, 6.992 thương binh, 4.429 bệnh
binh, 1.878 người hoạt động kháng
chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 369
người hoạt động kháng chiến bị địch
bắt tù đày, 50 gia đình quân nhân làm
nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa,
huyện đảo Hoàng Sa, Nhà giàn DK1...,
mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng
(300 nghìn đồng tiền mặt và 1 túi quà
trị giá 200 nghìn đồng). Tỉnh tặng 5
trung tâm điều dưỡng thương binh,
bệnh binh trong và ngoài tỉnh có
thương binh, bệnh binh người Hưng
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Yên, mỗi suất quà trị giá 3 triệu
đồng/đơn vị (2,5 triệu đồng tiền mặt và
1 túi quà trị giá 500 nghìn đồng); mỗi
thương binh, bệnh binh người Hưng
Yên ở các trung tâm được tỉnh tặng 1
suất quà trị giá 500 nghìn đồng.
3. MTTQ Việt Nam tỉnh chung
sức hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở
Thực hiện Quyết định số
33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của
Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2016
đến nay, MTTQ các cấp trong tỉnh đã
hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 1.047
căn nhà cho hộ nghèo (theo phê duyệt
của UBND tỉnh), với tổng kinh phí hỗ
trợ là 14,69 tỷ đồng, hoàn thành trước
02 năm so với chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ. Phong trào hỗ trợ hộ nghèo
về nhà đã khơi dậy được sức mạnh của
cả hệ thống chính trị, được đông đảo
các tầng lớp nhân dân nhiệt tình tham
gia ủng hộ, mang lại kết quả thiết thực,
góp phần tạo thêm nguồn lực để thực
hiện chương trình an sinh xã hội và
công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh,
hoàn thành chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới; giảm
nghèo bền vững.
4. Hội Chữ thập đỏ tỉnh chăm lo
tết cho người nghèo và nạn nhân chất
độc da cam dioxin (NNCĐDC)
Năm 2018, Hội Chữ thập đỏ các
cấp hỗ trợ 362 gia đình NNCĐDC có
hoàn cảnh khó khăn với 3 đợt: Đợt 1
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tặng 30 suất quà vào dịp kỷ niệm Ngày
Thương binh - Liệt sỹ (27/7) và 57
năm thảm họa da cam dịp 10/8/2018;
đợt 2 vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11) hỗ
trợ 10 con bê sinh sản cho 10 gia đình
NNCĐDC; đợt 3 vào dịp Tết Nguyên
đán năm 2019, trao 322 suất quà Tết
cho 322 nạn nhân trong toàn tỉnh, trị giá
500.000 đồng/suất, với tổng số tiền là
161 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh,
Ban vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ
NNCĐDC các huyện, thành phố đã
triển khai và thực hiện nhiệm vụ tốt
theo kế hoạch được giao.
5. 1.800 thanh niên ưu tú của
Hưng Yên lên đường nhập ngũ
Ngày 20/02/2019, các địa phương
trong tỉnh tổ chức trang trọng lễ giao,
nhận quân để tiễn thanh niên ưu tú của
quê hương lên đường nhập ngũ bảo vệ
Tổ quốc. Sau lễ thắp đuốc truyền thống
và nổi trống mở hội giao, nhận quân,
lãnh đạo tỉnh và các huyện, thành phố
đã phát biểu ghi nhận, biểu dương tinh
thần trách nhiệm hăng hái, xung phong
lên đường bảo vệ Tổ quốc của thế hệ trẻ
tỉnh nhà. Trong không khí phấn chấn,
hân hoan của buổi lễ, các thanh niên
nhập ngũ đã bày tỏ niềm tự hào, vinh
dự khi được trở thành Bộ đội Cụ Hồ,
đồng thời, hứa cố gắng tích cực rèn
luyện, tu dưỡng, phấn đấu hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với
truyền thống của quê hương, đất nước.
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VĂN HÓA – VĂN NGHỆ

CHUYỆN XƯA VÀ NAY VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN
(Câu chuyện thứ mười một)

DÂN PHẢI PHÁ LUẬT VUA
ảnh Yên là một nho sinh
nghèo, học giỏi nhưng bị
kết án oan. Phương Hoa, người
yêu của Cảnh Yên, đang phải
chịu nhiều cơ cực do một viên
quan trong vùng dựng chuyện
vu oan bắt giam Cảnh Yên để
muốn chiếm Phương Hoa.
Nàng đã thầm nặng nuôi mẹ
Cảnh Yên, lo tang bà nuôi cháu
của người yêu, cuối cùng tìm
cách minh oan cho Cảnh Yên
trước nhà vua. Nàng cải trang
làm trai, mang tên Cảnh Yên đi
thi và với tên ấy đã đỗ tiến sĩ.
Trong lễ ra mắt nhà vua, các
tiến sĩ đều phải ra chào. Khi tiến
sĩ xứ Thanh Hóa ra trước bệ
rồng, bỗng vua nghi ngờ hỏi:
“Tiến sĩ Thanh Hóa sao như
con gái vậy?”.

Phương Hoa lúng túng, lo
lắng, cuối cùng xin cúi đầu nhận
tội đã gian trá, là phận gái đã
đóng giả trai đi thi, mắc tội khi
quân, coi thường Đức vua.
Nàng chỉ xin được trình bày
về việc chồng chưa cưới bị bắt
oan, nên nàng muốn nhân dịp
này dự thi để được lọt vào cung
đình mà kêu oan cho Cảnh Yên.
Nhà vua cho xác minh đúng như
lời kể của nàng, đã ra lệnh tha
cho Cảnh Yên, trị tội kẻ làm bậy
và cho phép Cảnh Yên được dự
thi đặc biệt và cuối cùng Cảnh
Yên đã đỗ tiến sĩ. Cả hai người
tài năng đều được nhận danh
hiệu tiến sĩ, để lại cho đời một
chuyện tình chung thủy, cảm
động; một tấm gương người con
gái tài trí, thông minh đã giám
phá luật vua làm việc phi thường.
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