ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

CHÍNH PHỦ
------Số 149/2018/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2018

NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động
về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
----Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày
19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18
tháng 6 năm 2012;

Nghị định này không áp dụng đối với
cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự
nghiệp công lập có thuê mướn, sử dụng
lao động theo hợp đồng lao động.

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội;

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện dân
chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Chính phủ ban hành Nghị định quy
định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật
lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở
cơ sở tại nơi làm việc.

1. Thiện chí, hợp tác, trung thực,
bình đẳng, công khai và minh bạch.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định nguyên tắc,
nội dung, hình thức thực hiện dân chủ ở cơ
sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp, tổ
chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có
thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp
đồng lao động (sau đây gọi chung là người
sử dụng lao động).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người lao động theo quy định tại
khoản 1 Điều 3 của Bộ luật lao động.
2. Doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã,
hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử
dụng lao động theo hợp đồng lao động.
3. Tổ chức đại diện tập thể lao động
tại cơ sở theo quy định tại khoản 4 Điều 3
của Bộ luật lao động.
4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác
liên quan đến việc thực hiện quy chế dân
chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định
tại Nghị định này.
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2. Tôn trọng quyền và lợi ích hợp
pháp của người sử dụng lao động và người
lao động.
3. Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi
làm việc nhưng không được trái pháp luật
và đạo đức xã hội.
Điều 4. Nội dung người sử dụng
lao động phải công khai
1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ, sản
xuất, kinh doanh.
2. Nội quy, quy chế và các văn bản
quy định khác của doanh nghiệp liên quan
đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp
của người lao động.
3. Thỏa ước lao động tập thể doanh
nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành,
thỏa ước lao động tập thể khác mà doanh
nghiệp tham gia.
4. Nghị quyết Hội nghị người lao động.
5. Việc trích lập, sử dụng quỹ khen
thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người
lao động đóng góp (nếu có).

BẢN TIN CÔNG TÁC DÂN VẬN

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

6. Việc trích nộp kinh phí công đoàn,
đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo
hiểm thất nghiệp.
7. Tình hình thực hiện thi đua, khen
thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố
cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp
pháp của người lao động.
Điều 5. Nội dung người lao động
được tham gia ý kiến
1. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy,
quy chế và các văn bản quy định khác của
doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ, quyền
và lợi ích hợp pháp của người lao động.
2. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang
lương, bảng lương, định mức lao động; đề
xuất nội dung thương lượng tập thể.
3. Đề xuất, thực hiện giải pháp tiết
kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động,
cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi
trường, phòng chống cháy nổ.
4. Các nội dung khác liên quan đến
quyền và nghĩa vụ của người lao động
theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Nội dung người lao động
được quyết định
1. Giao kết, thỏa thuận sửa đổi, bổ
sung, chấm dứt hợp đồng lao động theo
quy định của pháp luật.
2. Gia nhập hoặc không gia nhập tổ
chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
3. Tham gia hoặc không tham gia đình
công theo đúng quy định của pháp luật.
4. Biểu quyết nội dung thương lượng
tập thể đã đạt được theo quy định của pháp
luật; biểu quyết nội dung Nghị quyết Hội
nghị người lao động.
5. Các nội dung khác theo quy định
của pháp luật.
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Điều 7. Nội dung người lao động
được kiểm tra, giám sát
1. Việc thực hiện hợp đồng lao động
và thỏa ước lao động tập thể.
2. Việc thực hiện nội quy lao động,
các quy chế và các văn bản quy định khác
của doanh nghiệp liên quan đến quyền và
lợi ích hợp pháp của người lao động.
3. Việc sử dụng quỹ khen thưởng,
quỹ phúc lợi, các quỹ do người lao động
đóng góp.
4. Việc trích nộp kinh phí công đoàn,
đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo
hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động.
5. Việc thực hiện thi đua, khen
thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố
cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp
pháp của người lao động.
6. Việc thực hiện Nghị quyết Hội
nghị người lao động.
Điều 8. Đối thoại tại nơi làm việc
1. Đối thoại tại nơi làm việc được
thực hiện thông qua việc trao đổi trực tiếp
giữa người lao động và người sử dụng lao
động hoặc giữa đại diện tập thể lao động
với người sử dụng lao động. Đối thoại tại
nơi làm việc được thực hiện định kỳ hoặc
khi một bên có yêu cầu.
2. Nội dung đối thoại, số lượng, thành
phần tham gia đối thoại, thời gian, thời điểm
đối thoại, quy trình tổ chức đối thoại thực
hiện theo quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi
làm việc của doanh nghiệp. Thời điểm tổ
chức đối thoại định kỳ trùng với thời điểm
tổ chức hội nghị người lao động quy định tại
Điều 9 Nghị định này thì doanh nghiệp
không phải tổ chức đối thoại định kỳ.
Điều 9. Hội nghị người lao động
1. Hội nghị người lao động do người
sử dụng lao động và tổ chức đại diện tập
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thể lao động tại cơ sở tổ chức thực hiện.
Hội nghị người lao động được tổ chức ít
nhất một năm một lần.
2. Hội nghị người lao động được tổ
chức theo hình thức hội nghị toàn thể hoặc
hội nghị đại biểu.
3. Nội dung hội nghị người lao động
thực hiện theo quy định tại Điều 64 của
Bộ luật lao động.
4. Hình thức tổ chức hội nghị, nội
dung, thành phần tham gia, thời gian, địa
điểm, quy trình, trách nhiệm tổ chức thực
hiện và hình thức phổ biến kết quả hội
nghị người lao động thực hiện theo quy
chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của
doanh nghiệp.
Điều 10. Các hình thức thực hiện
dân chủ khác
1. Hệ thống thông tin nội bộ.
2. Hòm thư góp ý kiến.
3. Kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo
quy định của pháp luật.

Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày
19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy
định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật
lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở
cơ sở tại nơi làm việc hết hiệu lực kể từ
ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
2. Người sử dụng lao động sử dụng
dưới 10 người lao động được miễn trừ tổ
chức hội nghị người lao động theo quy định
tại Điều 9 và ban hành quy chế dân chủ ở cơ
sở tại nơi làm việc bằng văn bản theo quy
định tại Điều 11 của Nghị định này.
Điều 13. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan
ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương và các
đối tượng áp dụng của Nghị định chịu
trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc

4. Các hình thức khác do doanh
nghiệp quy định trong quy chế dân chủ ở
cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp.
Điều 11. Trách nhiệm ban hành quy
chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
1. Người sử dụng lao động có trách
nhiệm ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở
tại nơi làm việc để đảm bảo thực hiện các
quy định tại Nghị định này.
2. Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi
làm việc phải có sự tham gia ý kiến của tổ
chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và
được phổ biến công khai đến người lao
động trước khi thực hiện.
Điều 12. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành
từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.
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TỈNH ỦY HƯNG YÊN
*
Số 2217-CV/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hưng Yên, ngày 17 tháng 6 năm 2019

V/v tiếp tục triển khai thực hiện việc ghi sổ ghi
đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kính gửi: - Các Ban Đảng tỉnh, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn;
- Các ban, sở, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức
chính trị - xã hội tỉnh;
- Ban thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW,
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế
hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của
Ban Bí thư Trung ương thực hiện Chỉ thị
số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ
Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh; ngày 13/6/2019, sau khi nghe Văn
phòng Tỉnh ủy trình bày Báo cáo số 341BC/BTGTU ngày 29/5/2019 của Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy về kết quả việc thực
hiện ghi sổ ghi đảng viên tiêu biểu học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh, ý kiến tham gia của các đại
biểu dự họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý
kiến như sau:
Thời gian qua, việc tổ chức triển khai
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị nói chung, việc triển khai ghi sổ
ghi đảng viên tiêu biểu học tập, làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh nói riêng được các cấp ủy đảng,
chính quyền, các địa phương, đơn vị trong
tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức
thực hiện khá nghiêm túc, bước đầu đạt
hiệu quả nhất định. Thông qua việc đăng
ký, bình xét, ghi danh đảng viên tiêu biểu
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo
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đức, phong cách Hồ Chí Minh bước đầu
có tác dụng tích cực, tạo sức lan tỏa trong
xã hội, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ
chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh và của các địa phương, đơn vị.
Tuy nhiên, một số chi bộ việc đăng
ký làm theo, công tác bình xét, ghi sổ ghi
đảng viên tiêu biểu chưa được thường
xuyên, nề nếp, còn nặng về hình thức, hiệu
quả chưa cao. Sổ đảng viên được ghi danh
còn thấp; có chi bộ chưa triển khai thực
hiện được việc ghi sổ ghi đảng viên tiêu
biểu. Công tác tuyên truyền, biểu dương,
khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiêu
biểu, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu
quả trong học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là
những điển hình tiêu biểu được ghi sổ ở
một số địa phương, đơn vị còn hạn chế,
chưa tạo được sức lan tỏa trong xã hội.
Trong thời gian tới, để việc thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị nói
chung, việc triển khai sổ ghi đảng viên
tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh nói riêng
ngày càng đạt hiệu quả cao; Ban Thường
vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị
thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:
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1. Ban Thường vụ huyện ủy, thị ủy,
thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tăng
cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo,
kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số
05-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác
triển khai sổ ghi đảng viên tiêu biểu học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện
chuyên đề hằng năm và nhiệm vụ chính trị
của địa phương, đơn vị. Coi việc triển khai
ghi sổ ghi đảng viên tiêu biểu là một trong
các nhiệm vụ chính trị quan trọng và
thường xuyên, đảm bảo 100% chi bộ trong
toàn tỉnh triển khai nề nếp, có hiệu quả
việc ghi sổ ghi đảng viên tiêu biểu học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh hằng tháng. Thường xuyên
quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng
nghiệp vụ cho các đồng chí bí thư chi bộ,
chi ủy viên chi bộ ở cơ sở.
2. Các ban, sở, ngành, Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức
chính trị - xã hội tỉnh, Ban thường vụ
huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực
thuộc Tỉnh ủy, theo chức năng, nhiệm vụ
tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền
việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của
Bộ Chính trị nhằm nâng cao nhận thức
hơn nữa đối với các cấp ủy đảng, chính
quyền, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người
đứng đầu cơ quan, đơn vị, từ đó, không
ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính
tiền phong, gương mẫu, tinh thần tự giác,
tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng
biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các
điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm
sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm
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theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh, nhất là những điển hình tiêu
biểu được ghi sổ ghi đảng viên tiêu biểu.
3. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân
tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính hướng dẫn cụ
thể để thống nhất chung trong toàn tỉnh
việc thực hiện Thông tư số 97/2018/TTBTC ngày 30/10/2018 của Bộ Tài chính
về hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh
phí về đẩy mạnh việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh hằng năm của các địa phương,
đơn vị.
4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy điều
chỉnh lại tiêu đề sổ ghi đảng viên tiêu biểu
thành “Sổ ghi danh những tập thể, cá nhân
điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh” để mở rộng đối tượng, thành
phần được ghi danh. Trên cơ sở đăng ký
của các địa phương, đơn vị tiến hành tổ
chức in và cấp mới sổ ghi danh cho 100%
chi bộ trong toàn tỉnh (kinh phí tổ chức in
do các địa phương, đơn vị đăng ký chi
trả). Đồng thời, giúp Ban Thường vụ Tỉnh
ủy đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển
khai thực hiện của các địa phương, đơn vị,
định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy
theo quy định.
Vậy, đề nghị các địa phương, đơn vị
triển khai, thực hiện.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
(Đã ký)
Đỗ Xuân Tuyên
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

TỈNH UỶ HƯNG YÊN
BAN DÂN VẬN
*
Số 54-KH/BDVTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hưng Yên, ngày 13 tháng 5 năm 2019

KẾ HOẠCH

Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng
(15/10/1930 - 15/10/2019)
--Thực hiện Kế hoạch số 2473với chủ đề “Đổi mới phương thức nắm
KH/BDVTW ngày 12/4/2019 của Ban Dân
tình hình Nhân dân của các cấp ủy Đảng,
vận Trung ương tổ chức Kỷ niệm 89 năm
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ
Ngày truyền thống công tác Dân vận của
chức chính trị xã hội trong điều kiện phát
Đảng (15/10/1930 - 15/10/2019); ý kiến chỉ
triển kinh tế thị trường định hướng xã hội
đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Dân vận
chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế”.
Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch như sau:
- Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
1- Nhằm ôn lại và phát huy truyền
- Tiếp tục phát động Cuộc thi báo chí
thống vẻ vang 89 năm công tác Dân vận
viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2020.
của Đảng; tiếp tục khẳng định, làm sâu sắc
- Gặp mặt cán bộ công tác dân vận;
thêm giá trị to lớn của tác phẩm “Dân
trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân
vận” trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh
vận” cho các cá nhân có thành tích đóng góp
đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng;
cho sự nghiệp công tác Dân vận của Đảng.
nâng cao hiệu quả việc thực hành công tác
Thời gian dự kiến: 10/10/2019 dân vận, đẩy mạnh và thực hiện có hiệu
15/10/2019.
quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
2- Ở các huyện, thành ủy, thị ủy,
2- Thông qua các hoạt động kỷ niệm,
Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm
Tùy theo tình hình cụ thể của địa
của các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt
phương, đơn vị lựa chọn hình thức tổ chức
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã
kỷ niệm phù hợp: gặp mặt, tọa đàm nhân
hội, của cán bộ, đảng viên về thực hiện công
Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công
tác dân vận của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí
tác Dân vận của Đảng, gắn với kỷ niệm 70
Minh, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật
năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ
thiết giữa Đảng với Nhân dân.
Chí Minh, 10 năm thực hiện Phong trào thi
3- Các hoạt động đảm bảo thiết thực,
đua “Dân vận khéo”, Cuộc thi báo chí viết
hiệu quả, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm
về tấm gương “Dân vận khéo”…
vụ chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Thời gian dự kiến: 10/10/2019 Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Kỷ niệm
15/10/2019.
90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
của Đảng (15/10/2020).
1- Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng kế
II- NỘI DUNG
hoạch; tổ chức các hoạt động ở cấp tỉnh.
1- Ở cấp tỉnh
2- Ban Dân vận các huyện ủy, thành
- Tuyên truyền Kỷ niệm 89 năm
ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ
Ngày truyền thống công tác Dân vận của
Kế hoạch này tham mưu cho cấp ủy có hoạt
Đảng; 20 năm Ngày Dân vận của cả nước;
động tổ chức kỷ niệm phù hợp, thiết thực.
70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ
3- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính
Chí Minh; 10 năm phong trào thi đua “Dân trị - xã hội tỉnh chỉ đạo hoạt động phù hợp với
vận khéo” (Đề cương tuyên truyền truy cập
chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức.
vào Website: http://danvanhungyen.vn).
TRƯỞNG BAN
- Tổ chức hội nghị tọa đàm về thực
(Đã ký)
hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Phạm Thị Tuyến
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MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC CẤP TỈNH HƯNG YÊN - 5 NĂM NHÌN LẠI
Phạm Thị Tuyến
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
ác định được vai trò, tầm
quan trọng của khối đại đoàn
kết toàn dân tộc trong thực
hiện nhiệm vụ chính trị, kinh
tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh
nhà, nhiệm kỳ 2014 - 2019, Mặt trận Tổ
quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Hưng Yên căn
cứ tình hình thực tiễn tại địa phương đã
xây dựng kế hoạch, phối hợp với tổ chức
thành viên, cơ quan thông tin đại chúng
tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân
dân thực hiện tốt các chủ trương, đường
lối của Đảng; chính sách, pháp luật của
Nhà nước; thực hiện có hiệu quả công tác
giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây
dựng Đảng, chính quyền. Luôn nêu cao
vai trò trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn
dân, tạo sự thống nhất về tư tưởng, đồng
thuận trong hành động, thắt chặt quan hệ
mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, chính
quyền các cấp, góp phần đẩy mạnh sự
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

X

MTTQ các cấp phát huy truyền
thống văn hiến, cách mạng quê hương, vận
động cán bộ, đảng viên và Nhân dân đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó xuất
hiện nhiều mô hình, tấm gương tiêu biểu
trong học tập, lao động sản xuất. Năm
2017, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức thành
công Cuộc thi “Cán bộ MTTQ tỉnh Hưng
Yên kể chuyện về học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,
lựa chọn 2 thí sinh xuất sắc tham gia Cuộc
thi cấp tỉnh. Các cuộc vận động, phong
trào thi đua do MTTQ chủ trì phát động
như Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị
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văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam”, các phong trào: “Đoàn
kết - sáng tạo”, “Xây dựng khu dân cư 3
không”… ngày càng đi vào chiều sâu, đem
lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo các
tầng lớp Nhân dân tham gia; phát huy tinh
thần tự quản, sáng tạo của cộng đồng. Đến
nay, toàn tỉnh có 88% số làng, khu phố đạt
và giữ vững danh hiệu “Làng, khu khố văn
hóa” (tăng 6% so với năm 2014); 91% gia
đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”
(tăng 4% so với năm 2014). Từ năm 2014
đến nay, toàn tỉnh có trên 14.000 gia đình
đạt danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực,
con trung hiếu, cháu thảo hiền” cấp tỉnh.
Những năm qua, MTTQ các cấp
trong tỉnh đã tổ chức tốt “Ngày hội Đại
đoàn kết dân tộc” với nội dung, hình thức
ngày càng đa dạng, phong phú ở 100%
các khu dân cư (KDC) nhân dịp kỷ niệm
Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam
(18/11). Ngày hội đã khơi dậy và phát
huy truyền thống đoàn kết, tăng cường
đồng thuận ở cộng đồng dân cư, là biểu
hiện sinh động của tinh thần đại đoàn kết
dân tộc trong tình hình mới. Nhiều đồng
chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh, huyện đã
về dự, chung vui với các KDC, tiêu biểu
như: năm 2015, Phó Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Xuân Phúc dự ngày hội
KDC An Lạc (Đồng Tiến, Khoái Châu);
năm 2016, Bộ trưởng Bộ Công an Tô
Lâm dự ngày hội KDC Đình Dù (Đình
Dù, Văn Lâm); năm 2017, Bộ trưởng Bộ
Lao động, Thương binh và Xã hội Đào
Ngọc Dung dự ngày hội KDC Dũng Tiến
(Đông Tảo, Khoái Châu)…
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MTTQ các cấp phát huy tốt vai trò
cầu nối giữa tôn giáo với Đảng, Nhà nước
và các tầng lớp Nhân dân; xây dựng, phát
triển lực lượng cốt cán trong tôn giáo;
tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tới
các chức sắc, tín đồ; hướng dẫn, tạo điều
kiện để các chức sắc tôn giáo, đồng bào có
đạo thực hiện tốt chính sách tự do tôn
giáo, tín ngưỡng của Đảng, Nhà nước.
Hằng năm, dịp lễ Phật đản, lễ Noel, Tết
Nguyên đán, MTTQ các cấp phối hợp với
ngành chức năng, tổ chức thành viên
thăm hỏi, động viên các chức sắc, tín đồ
tôn giáo tiêu biểu, đồng bào tôn giáo
nghèo. Năm 2017, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ
chức biểu dương 100 đồng bào Công giáo
tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu
nước giai đoạn 2012 - 2017, Ủy ban nhân
dân, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng Bằng
khen 20 đồng bào Công giáo có thành
tích xuất sắc.
Thực hiện phong trào “Cả nước
chung sức XDNTM”, MTTQ các cấp phối
hợp với tổ chức thành viên tuyên truyền,
vận động cán bộ, đảng viên và các tầng
lớp Nhân dân tham gia XDNTM bằng
những việc làm cụ thể, thiết thực. Từ năm
2014 đến nay, Nhân dân trong tỉnh đã ủng
hộ, đóng góp trên 350 tỷ đồng, hiến trên
700 nghìn m2 đất thổ cư, gần 300 ha đất
khoán canh tác, trên 500 nghìn ngày công
lao động để làm đường giao thông và xây
dựng công trình phúc lợi. Đến nay, toàn
tỉnh có 128/145 xã được công nhận đạt
chuẩn NTM, huyện Mỹ Hào trở thành
huyện NTM đầu tiên của tỉnh, các huyện:
Văn Giang, Văn Lâm và thành phố Hưng
Yên cơ bản hoàn thành XDNTM. MTTQ
các cấp chủ trì tổ chức lấy ý kiến đánh
giá sự hài lòng của người dân về kết quả
XDNTM bảo đảm dân chủ, khách quan,
phản ánh trung thực nhận xét, đánh giá
của người dân; phát huy vai trò giám sát
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của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân.
Đặc biệt, năm 2018, Ủy ban MTTQ tỉnh
bảo vệ thành công Đề tài khoa học cấp
tỉnh “Thực trạng và giải pháp tăng cường
vai trò giám sát, phản biện xã hội của
MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên trong
XDNTM”.
Hưởng ứng phong trào “Cả nước
chung tay vì người nghèo - Không để ai
bị bỏ lại phía sau”, MTTQ các cấp tích
cực đổi mới phương thức vận động, huy
động nguồn lực toàn xã hội hỗ trợ người
nghèo, thực hiện công tác an sinh xã hội.
5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” các
cấp đã vận động ủng hộ được 47,2 tỷ
đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.427 căn
nhà cho hộ nghèo với số tiền trên 25 tỷ
đồng, góp phần hoàn thành Chương trình
hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định
167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2 trên địa
bàn tỉnh (về đích trước 2 năm so với chỉ
đạo của Chính phủ). Quỹ “Vì người
nghèo” các cấp tích cực chăm lo Tết
Nguyên đán cho hộ nghèo, hỗ trợ hộ
nghèo gặp rủi ro, khó khăn đột xuất, học
sinh nghèo vượt khó… góp phần bảo đảm
an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ
3,92% (năm 2014) xuống còn 2,55%
(năm 2018).
MTTQ các cấp thực hiện tốt công tác
giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây
dựng Đảng, chính quyền; khẳng định vai
trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp
pháp, chính đáng của Nhân dân. MTTQ
phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành
viên kịp thời nắm bắt, tập hợp ý kiến,
nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để
kịp thời phản ánh với Đảng, Nhà nước,
chính quyền các cấp, củng cố niềm tin của
các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của
Đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp
chính quyền. Nhiệm kỳ qua, MTTQ các
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cấp chủ trì thành lập 180 đoàn giám sát,
tiến hành giám sát những vấn đề cấp ủy,
chính quyền và Nhân dân quan tâm như:
thực hiện chương trình XDNTM; việc
thực hiện Kế hoạch số 93a của Ủy ban
nhân dân tỉnh; thực hiện pháp luật về bảo
vệ môi trường; giám sát việc tổ chức thực
hiện thu, quản lý, sử dụng các khoản đóng
góp của Nhân dân; việc hỗ trợ hộ nghèo
xây dựng, sửa chữa nhà ở; công tác tiếp
công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố
cáo. Xem xét, nghiên cứu giám sát 1.083
văn bản của các cơ quan, tổ chức Đảng,
chính quyền các cấp. Ban Thanh tra nhân
dân các xã, phường, thị trấn giám sát
1.548 cuộc, kiến nghị thu hồi 4.046 m2 đất
và hàng trăm triệu đồng. Qua giám sát,
MTTQ các cấp đề xuất, kiến nghị với cơ
quan có thẩm quyền điều chỉnh những tồn
tại, thiếu sót và thực hiện nghiêm các quy
định của Nhà nước, bảo đảm quyền, lợi
ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
Hoạt động phản biện xã hội từng
bước được thực hiện hiệu quả, tạo điều
kiện để Nhân dân phát huy quyền làm chủ,
tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật,
các đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội của địa phương. MTTQ các cấp tổ
chức 128 hội nghị phản biện; tham gia
góp ý 441 dự thảo luật; chương trình, đề
án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương, chú trọng nội dung liên
quan trực tiếp tới quyền và nghĩa vụ của
công dân và chức năng, nhiệm vụ của
MTTQ; kiến nghị với cơ quan có thẩm
quyền điều chỉnh một số chính sách liên
quan tới quyền, lợi ích của Nhân dân cho
phù hợp với thực tiễn.
Nhằm ôn lại lịch sử truyền thống vẻ
vang của MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên
qua các thời kỳ, góp phần khơi dậy niềm
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tự hào trong Nhân dân và các thế hệ cán
bộ làm công tác Mặt trận, năm 2017, Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiến hành
biên soạn và phát hành cuốn sách Lịch sử
MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên 1930 –
2015 bảo đảm chất lượng, hoàn thành
trước 2 năm so với thông báo của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy.
Để tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của
Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công tác Mặt trận
là công tác rất quan trọng trong toàn bộ
công tác cách mạng”, thời gian tới, MTTQ
các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện tốt
các nhiệm vụ: Tổ chức thành công Đại hội
đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ
2019 - 2024, tiến tới Đại hội đại biểu toàn
quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Hoàn
thành biên tập và xuất bản cuốn sách
“Gương sáng đại đoàn kết Hưng Yên làm
theo lời Bác”. Nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ theo Nghị quyết Trung ương 6
(khóa XII). Tăng cường đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động, hướng các hoạt
động về KDC với phương châm “ở đâu
dân cần - ở đó có Mặt trận”. Thực hiện tốt
công tác giám sát, phản biện xã hội, tham
gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy
quyền làm chủ của Nhân dân, tạo sự đồng
thuận xã hội. Nâng cao chất lượng các
Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết
XDNTM, đô thị văn minh”, “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các
phong trào: “Cả nước chung tay vì người
nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”,
“Đoàn kết - sáng tạo”, “Xây dựng khu dân
cư 3 không”, gắn với thực hiện các chương
trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh và các địa phương, góp phần
xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu
đẹp, văn minh.
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THỊ XÃ MỸ HÀO - DẤU MỐC PHÁT TRIỂN MỚI
Vương Văn Đức
TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Mỹ Hào

N

hắc tới Mỹ Hào, không thể
không nhắc đến Phố Nối,
Phố Thứa, bởi đây là những
con phố sầm uất từ nhiều
thế kỷ trước. Xưa kia, vùng đất Mỹ Hào
chỉ là những triền đất, gò đống do sông
Hồng bồi tụ, nổi lên giữa đầm lầy cỏ lác
và lau sậy, dân cư thưa thớt, với nguồn
sống chính là đánh bắt cá và sản xuất
nông nghiệp. Trải qua nhiều giai đoạn
lịch sử, địa danh Mỹ Hào ngày càng có ý
nghĩa quan trọng với sự phát triển của
tỉnh Hưng Yên nói riêng và vùng đồng
bằng Bắc Bộ nói chung. Đặc biệt, với sự
quan tâm đầu tư, chỉ đạo của các cấp, các
ngành Trung ương và tỉnh, đến ngày
13/3/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
thông qua Nghị quyết thành lập thị xã
Mỹ Hào. Mỹ Hào như được khoác lên
mình “tấm áo mới”, về Mỹ Hào hôm nay
đâu đâu cũng thấy những nhà cao tầng,
khu đô thị, khu công nghiệp phát triển.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh khóa XVII, XVIII, Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ huyện khóa XXIV, XXV, Mỹ
Hào đã tập trung xây dựng thị xã, đô thị
công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Trong
những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và
Nhân dân thị xã luôn đoàn kết, nỗ lực
phấn đấu tạo bước đột phá, trở thành một
trong những trung tâm công nghiệp, dịch
vụ của tỉnh, với tốc độ tăng trưởng kinh tế
bình quân đạt 18,41%/năm. Cơ cấu kinh tế
chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ
trọng công nghiệp và dịch vụ: nông nghiệp
3,1%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
64,7%; thương mại, dịch vụ 32,2% (năm
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2000: nông nghiệp 61%; công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp 21,6%; thương mại, dịch
vụ 17,4%). Thu nhập bình quân đầu người
năm 2018 là 75 triệu đồng/người/năm. Giá
trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp đạt 14.852 tỷ đồng; giá trị thương
mại, dịch vụ đạt 1.292,2 tỷ đồng. Tổng thu
ngân sách toàn huyện đạt gần 1.292,2 tỷ
đồng. Đến nay, huyện thu hút 234 dự án
đầu tư và hình thành nhiều khu công
nghiệp lớn. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ
tầng xã hội ngày càng được đầu tư hiện
đại, đặc biệt là hệ thống giao thông, điện,
cấp thoát nước và viễn thông được đầu tư
đồng bộ, đã tạo động lực mạnh mẽ trong
thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.
Nhiều dự án trọng điểm đã tạo nên tầm
vóc của đô thị hiện đại như: Trục kinh tế
Bắc - Nam, Bến xe Mỹ Hào, đường trục
trung tâm đô thị, dự án chỉnh trang khu đô
thị Văn Nhuế và nhiều dự án khu đô thị,
thương mại, dịch vụ như: Phúc Thành,
Yên Sơn, Sen Hồ, GreenSea City…
Hệ thống giáo dục của huyện từng
bước được hoàn chỉnh, cơ sơ vật chất,
trang thiết bị được tăng cường, chất lượng
dạy và học tiếp tục được nâng lên, đội ngũ
giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp
vụ cao. Số học sinh giỏi các cấp và học
sinh thi đỗ vào các trường đại học năm sau
cao hơn năm trước; tỷ lệ học sinh tốt
nghiệp, lên lớp đạt trên 98%; có 42/46
trường được công nhận đạt chuẩn quốc
gia, đạt 91,3%. Phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt
được nhiều kết quả: 96,3% số làng, khu
phố được công nhận, công nhận lại danh
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hiệu văn hóa theo từng giai đoạn; 97,4%
gia đình văn hóa, 97,3% cơ quan, đơn vị
văn hóa... Sự nghiệp y tế, chăm sóc sức
khỏe ban đầu cho Nhân dân được chú
trọng, 100% số trạm y tế có bác sỹ làm
việc; 100 số xã, thị trấn được công nhận
đạt chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn
2011 - 2020. Huyện làm tốt công tác giải
quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã
hội. Thực hiện tốt chính sách đối với
người có công với cách mạng. Tỷ lệ hộ
nghèo năm 2018 giảm còn 1,67%. Tình
hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội ổn định.
Với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ
thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân
dân, ngày 13/3/2019, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội đã ban hành Nghị quyết
656/NQ-UBTVQH14 về thành lập thị xã
Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên. Thị xã Mỹ
Hào thuộc tỉnh Hưng Yên được thành lập
trên cơ sở nguyên trạng của huyện Mỹ
Hào với quy mô diện tích tự nhiên là
79,36 km2, dân số năm 2018 là 158.673
người; có 13 đơn vị hành chính trực thuộc
gồm 7 phường và 6 xã. Việc thành lập thị
xã Mỹ Hào phù hợp với quy hoạch tổng
thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng
Yên và các quy hoạch liên quan; bảo đảm
hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của
chính quyền địa phương các cấp tỉnh
Hưng Yên; bảo đảm các yêu cầu về quốc
phòng, an ninh, phát triển kinh tế và an
sinh xã hội. Đây là đầu mối giao thông
quan trọng của vùng đồng bằng Bắc Bộ, vị
trí thuận lợi và là vùng giao lưu phát triển
nổi tiếng của tỉnh Hưng Yên.
Thị xã Mỹ Hào và 7 phường nội thị
được thành lập không chỉ đáp ứng nguyện
vọng của Đảng bộ, chính quyền và các
tầng lớp Nhân dân huyện Mỹ Hào sau
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nhiều năm nỗ lực cố gắng, mà còn là tiền
đề, động lực cho giai đoạn tiếp theo trong
xu thế hội nhập, góp phần quan trọng
trong thực hiện mục tiêu phát triển tỉnh
Hưng Yên cơ bản trở thành tỉnh công
nghiệp trước năm 2020.
Thị xã Mỹ Hào được thành lập đã tạo
một dấu mốc phát triển mới, là một bước
chuyển, cơ hội để Mỹ Hào phát triển, để
các nhà đầu tư coi đây là điểm đến của đầu
tư. Đã có nhiều nhà đầu tư lựa chọn Mỹ
Hào là điểm đến của mình như: Khu công
nghiệp Thăng Long II của tập đoàn
Sumitomo - Nhật Bản với diện tích gần
300ha, Khu công nghiệp dệt may, Khu
công nghiệp Minh Đức, Khu công nghiệp
Minh Quang, một phần Khu công nghiệp
Phố Nối A, Phố Nối B… Nhiều nhà đầu
tư trong và ngoài nước đã chọn Mỹ Hào
làm điểm đến để đầu tư, cho thấy hoạt
động đầu tư có hiệu quả. Để tạo môi
trường đầu tư an toàn, hấp dẫn, thị xã
luôn duy trì ổn định tình hình an ninh
chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội
để các nhà đầu tư yên tâm sản xuất, kinh
doanh và phát triển doanh nghiệp. Bộ
máy chính quyền của thị xã làm việc
chuyên nghiệp, nề nếp, tạo điều kiện tốt
nhất cho các doanh nghiệp, tránh mọi thủ
tục phức tạp, gây phiền hà cho các doanh
nghiệp trên các lĩnh vực, đặc biệt là công
nghiệp, dịch vụ, thương mại.
Tuy nhiên, việc Mỹ Hào chuyển
mình từ chính quyền nông thôn lên chính
quyền đô thị cũng gặp không ít những
thách thức như: đội ngũ cán bộ phải đổi
mới tác phong, lề lối làm việc theo hướng
hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn, trình độ
quản lý đô thị phải được nâng lên.
(Xem tiếp trang 15)
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TUỔI TRẺ HƯNG YÊN THỰC HIỆN LỜI BÁC DẠY
Bùi Huy Cường
Ủy viên BCH TW Đoàn, Tỉnh ủy viên,
Bí thư Tỉnh đoàn
hủ tịch Hồ Chí
Minh - Người
đã hiến dâng cả
cuộc đời mình cho dân, cho
nước. Trước lúc ra đi vào
cõi vĩnh hằng, Người không
quên để lại lời dặn dò cho
toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân và cho mỗi con người
Việt Nam, đặc biệt là thế hệ
thanh niên - lực lượng quyết
định cho sự hưng thịnh của
quốc gia dân tộc trong hiện
tại cũng như trong tương
lai: "Đoàn viên và thanh
niên ta nói chung là tốt, mọi
việc đều hăng hái xung
phong, không ngại khó
khăn, có chí tiến thủ. Đảng
cần phải chăm lo giáo dục
đạo đức cách mạng cho họ,
đào tạo họ thành những
người thừa kế xây dựng chủ
nghĩa xã hội vừa "hồng"
vừa "chuyên". Theo Bác,
vai trò của thanh niên là vô
cùng lớn, là chủ nhân tương
lai của đất nước, nhất là
trong giai đoạn hiện nay,
vai trò của lực lượng thanh
niên là vô cùng quan trọng,
góp công, góp sức đưa đất
nước chiến thắng nghèo
nàn, lạc hậu, vươn lên sánh
vai cùng các nước trên thế
giới. Thực hiện lời Bác dạy,
thanh niên cả nước nói
chung, thanh niên Hưng
Yên nói riêng đã không
ngừng nỗ lực, chung sức,
đồng lòng cùng các cấp,
ngành, góp phần xây dựng

C
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Đồng chí Bùi Huy Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy
viên, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu khai mạc Chương trình nghệ thuật
Ảnh: Mai Phương

nước nhà ngày một khang
trang, giàu mạnh.
Kế thừa và phát huy
truyền thống lịch sử văn
hiến của quê hương, những
năm qua, dưới sự lãnh đạo
và quan tâm của Tỉnh ủy,
Trung ương Đoàn Thanh
niên cộng sản Hồ Chí Minh,
sự phối hợp của các sở, ban,
ngành, đoàn thể tỉnh, Ban
Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng
Yên đã đẩy mạnh công tác
giáo dục chính trị tư tưởng,
đạo đức, lối sống văn hóa
cho thanh thiếu nhi; chủ
động, sáng tạo trong việc tổ
chức các phong trào hành
động cách mạng phát huy
vai trò xung kích, tình
nguyện, sáng tạo của thanh
niên trong xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc, tổ chức các
chương trình đồng hành với

thanh niên; đẩy mạnh công
tác phụ trách Đội Thiếu niên
tiền phong Hồ Chí Minh và
bảo vệ, chăm sóc, giáo dục
thiếu niên, nhi đồng, công
tác quốc tế và các hoạt động
hỗ trợ thanh niên chủ động
hội nhập quốc tế, công tác
xây dựng Đoàn, mở rộng
mặt trận đoàn kết tập hợp
thanh niên. Qua đó, tạo điều
kiện thuận lợi cho thanh
thiếu nhi tích cực tham gia
các hoạt động, không ngừng
rèn luyện, phấn đấu và
trưởng thành. Trong 5 năm
gần đây, các cấp bộ Đoàn đã
tổ chức 493 hoạt động về
tìm hiểu chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, 436 lớp cho 82.125
lượt đoàn viên, thanh niên
(ĐVTN) tham gia học tập lý
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luận chính trị, 627 lớp học tập Nghị quyết
của Đảng, của Đoàn trong cán bộ, ĐVTN.
100% đoàn cơ sở thực hiện việc học tập và
làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh; 128/161 đoàn xã, phường, thị trấn
xây dựng được "Tủ sách học tập và làm theo
lời Bác", các cấp bộ Đoàn đã tổ chức tuyên
dương 1.354 lượt thanh niên tiên tiến làm
theo lời Bác.
Các phong trào hành động cách mạng
trong thanh niên được các cấp bộ Đoàn cụ
thể hóa trong ĐVTN, tạo ảnh hưởng sâu
rộng, khẳng định vai trò của thanh niên
trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại
hóa đất nước. Hiện nay, đoàn các cấp đã
thực hiện được 19 công trình thanh niên cấp
tỉnh, 114 công trình thanh niên cấp huyện và
1.687 công trình, thanh niên cấp cơ sở;
thành lập và duy trì hoạt động 163 câu lạc
bộ thanh niên phát triển kinh tế, có 506 mô
hình thanh niên làm kinh tế giỏi. Các cơ sở
Đoàn đã giới thiệu 10.213 đoàn viên ưu tú
với Đảng, có 7.021 đồng chí được kết nạp
vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Thanh niên
Hưng Yên trong các lĩnh vực kinh tế, xã
hội, giáo dục... đều có những tấm gương
tiêu biểu trong thực hiện lời dạy của Bác
như: Đồng chí Trần Thị Thúy - Giáo viên
Trường Trung học phổ thông Đức Hợp (xã
Đức Hợp, huyện Kim Động) được tổ chức
giáo dục Varkey Foundation chọn là một
trong 50 giáo viên toàn cầu; đồng chí Bùi
Tiến Công - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh
đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Công an
tỉnh được tặng giải thưởng Lý Tự Trọng
dành cho cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc
năm 2019; đồng chí Vũ Duy Hào, đoàn
viên chi đoàn Vân Dương, Đoàn xã Hòa
Phong tự chế ra sông nhân tạo nuôi cá số 1
Việt Nam, đóng góp chủ yếu hình thành
Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Hòa Phong
- đơn vị áp dụng thành công quy trình
chăn nuôi cá theo công nghệ cao của Mỹ,
được tham gia Đại hội “Thanh niên tiên
tiến toàn quốc làm theo lời Bác” lần thứ
V, năm 2018; đồng chí Trần Thị Huyền -
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Bí thư Chi đoàn Trường chính trị Nguyễn
Văn Linh được tặng Bằng khen của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên vì có
thành tích tiêu biểu trong cuộc thi “Kể
chuyện về học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm
2017; được Tỉnh đoàn tuyên dương là
Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và là
đại biểu Đại hội “Thanh niên tiên tiến toàn
quốc làm theo lời Bác” lần thứ V, năm
2018...
Nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã
hội và xây dựng nông thôn mới, Tỉnh đoàn
chỉ đạo các cấp bộ Đoàn xây dựng các điểm
vui chơi, giải trí lành mạnh, văn minh cho
thanh, thiếu nhi, nhất là trong dịp hè và các
ngày lễ Tết. Xây dựng các điểm trường
sạch, đẹp cho học sinh, nhà nhân ái cho
người nghèo, người khuyết tật; hỗ trợ, thăm
hỏi người bệnh, người già neo đơn, thanh
niên khiếm khuyết. Tổ chức các hoạt động
hiến máu tình nguyện, phối hợp với Sở Y tế
và các bệnh viện trên địa bàn tỉnh khám
bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối
tượng gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa
bàn tỉnh. Đồng thời, tuyên truyền đến người
dân cùng nhau xây dựng nếp sống văn
minh, ứng xử văn hóa.
Điểm đáng chú ý mà Tỉnh đoàn đã
và đang làm được suốt thời gian qua là
“Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp,
lập nghiệp”. Đây là một trong những điểm
sáng, không chỉ lực lượng thanh niên mà
nhiều tầng lớp xã hội trong tỉnh ghi nhận,
đánh giá cao. Ngoài việc mở các lớp tập
huấn, tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thanh niên về
kiến thức, thông tin, Tỉnh đoàn còn tạo các
diễn đàn để thanh niên giao lưu, tìm kiếm
cơ hội kinh doanh, khởi nghiệp cho riêng
mình. Tỉnh đoàn đã phối hợp với Ủy ban
nhân tỉnh ra quyết định ban hành Đề án hỗ
trợ thanh niên Hưng Yên sáng tạo, khởi
nghiệp giai đoạn 2018 - 2022. Kết quả,
mỗi năm có hàng trăm doanh nghiệp trẻ
trong tỉnh được thành lập. Nhiều doanh
nghiệp đã đứng vững và đang trên đà phát
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triển như Công ty TNHH Điện máy Hưng
Yên, Hợp tác xã Nấm sạch Việt Tú, Công
ty Cổ phần Công nghệ phát triển nông
nghiệp Việt Nam...
Nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực
hiện Di chúc của Người, Ban Thường vụ
Tỉnh đoàn đã đảm nhận và thực hiện tu
sửa Kỳ đài Bác Hồ nói chuyện với cán bộ,
Nhân dân xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động
và tổ chức Chương trình nghệ thuật “Tuổi
trẻ Hưng Yên thực hiện lời Bác dạy” tại
Kỳ đài với trên 1.200 đoàn viên, thanh
thiếu nhi và Nhân dân xã Nghĩa Dân tham
dự... Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
đã chỉ đạo các Huyện, Thị đoàn, Thành
đoàn, Đoàn trực thuộc tiếp tục thực hiện
có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày
15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”. Đoàn các cấp
duy trì có hiệu quả chuyên mục “Theo dấu
chân Bác”; trong đó, mỗi tuần có ít nhất
01 bài về tấm gương đạo đức và tư tưởng
Hồ Chí Minh trên trang thông tin điện tử
và được chia sẻ trên Fanpage Tỉnh đoàn
Hưng Yên, chia sẻ trên fanpage, facebook

của các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh. Chỉ
đạo Đoàn các cấp tổ chức diễn đàn, tọa
đàm với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ
lời Di chúc theo chân Bác” và đợt sinh
hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác Lòng ta trong sáng hơn” vào dịp kỷ niệm
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ
Chí Minh. Đẩy mạnh các hoạt động chăm
sóc, tôn tạo các di tích lịch sử, kỳ đài hoặc
các địa điểm gắn liền với sự kiện 10 lần
Bác Hồ về thăm Hưng Yên tại các địa
phương, đơn vị; đẩy mạnh việc xã hội hóa
nhằm xây dựng các công trình, phần việc
thanh niên kỷ niệm 50 năm thực hiện Di
chúc của Người...
Qua công tác chỉ đạo, triển khai và
những kết quả đạt được trong công tác
Đoàn, phong trào TTN tỉnh Hưng Yên thời
gian qua đã khẳng định: Thế hệ trẻ Hưng
Yên với tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn đã,
đang và sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực
hiện tốt lời Bác dạy, tiếp tục gìn giữ, kế thừa
những giá trị, thành quả tốt đẹp của thế hệ
cha anh đi trước và phát huy tinh thần đoàn
kết, xung kích, tình nguyện, khởi nghiệp
góp sức trẻ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong
giai đoạn hiện nay.

THỊ XÃ MỸ HÀO TẠO DẤU MỐC… (Tiếp theo trang 12)
… Về lĩnh vực quản lý, quy hoạch
của một thị xã trẻ, cùng sự quan tâm của
đô thị phải được nâng lên hàng đầu, phải
Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân
có sự thống nhất, đồng bộ. Nâng cao đời
dân tỉnh; Đảng bộ, chính quyền và Nhân
sống của người dân đô thị thông qua việc
dân thị xã Mỹ Hào luôn nhận thức sâu sắc
thúc đẩy phát triển kinh tế đô thị với các
vai trò, vị trí trách nhiệm của mình, là địa
ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ,
bàn năng động, là vùng đất có bề dày
du lịch phải được sắp xếp, quy hoạch có
truyền thống văn hiến, cách mạng nên sẽ
chiều sâu, có định hướng phát triển; nông
tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại
nghiệp phát triển theo hướng phát triển
đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phát triển
hàng hóa, dịch vụ. Đầu tư xây dựng kết
kinh tế - xã hội với tốc độ nhanh, hiệu
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cho phù hợp
quả, bền vững, xây dựng thị xã Mỹ Hào
với điều kiện phát triển của từng ngành.
cùng với toàn tỉnh Hưng Yên ngày càng
Những thách thức đó đòi hỏi cấp ủy, chính
giàu đẹp văn minh, xứng đáng và là một
quyền đô thị phải nhận thức rõ, có lộ trình
trong những địa phương đi đầu cả nước
để giải quyết một cách bài bản và hiệu
trong sự nghiệp phát triển đất nước vì
quả. Trong điều kiện phát triển mới, thị
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội
xã Mỹ Hào, với tiềm năng và thế mạnh
công bằng, dân chủ, văn minh.
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PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ PHÒNG CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Lê Đức Lành
Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ
môi trường, Sở Tài nguyên & Môi trường
ảo vệ môi
trường và ứng
phó với biến
đổi khí hậu là vấn đề toàn
cầu, có tác động đến sự
phát triển của mỗi quốc
gia. Nhận thức vấn đề này,
thời gian qua, công tác bảo
vệ môi trường, ứng phó
với biến đổi khí hậu của cả
nước nói chung, của tỉnh
Hưng Yên nói riêng đã
được cả hệ thống chính trị
và toàn xã hội quan tâm,
tích cực tham gia; ý thức
trách nhiệm của cộng đồng
về bảo vệ môi trường đã có
nhiều chuyển biến, nhiều
hoạt động thiết thực, mô
hình hiệu quả về bảo vệ
môi trường được triển khai
rộng khắp trên toàn tỉnh.

B

Là tỉnh có số lượng
khu công nghiệp và các
doanh nghiệp hoạt động
khá lớn, thực hiện chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ
về kết hợp giữa phát triển
kinh tế với bảo vệ môi
trường, phòng chống biến
đổi khí hậu, tỉnh Hưng
Yên luôn chú trọng thực
hiện công tác quản lý và
bảo vệ môi trường. Để
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Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Văn Lâm phối hợp Tổng
cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường bàn giải pháp
xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại làng nghề tái chế
chì Chỉ Đạo và tái chế nhựa Minh Khai của huyện Văn Lâm.
Ảnh: Vũ Huyền

công tác bảo vệ môi
trường, phòng chống biến
đổi khí hậu đạt hiệu quả,
cấp ủy, chính quyền các
cấp ở Hưng Yên đã đặc
biệt coi trọng việc tuyên
truyền, phổ biến các chủ
trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà
nước trong bảo vệ môi
trường tới các tầng lớp
Nhân dân dưới nhiều hình
thức. Đồng thời, ban hành
nhiều văn bản chỉ đạo,

hướng dẫn xây dựng
phương án bảo vệ môi
trường phù hợp với thực tế
địa phương như: Ban
Thường vụ Tỉnh ủy ban
hành Nghị quyết số 11NQ/TU, ngày 21/3/2013
về tăng cường quản lý, xử
lý tình trạng ô nhiễm môi
trường trên địa bàn tỉnh;
Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày
12/8/2013 về việc thực
hiện Nghị quyết số 24NQ/TW ngày 03/6/2013
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của Ban Chấp hành Trung ương về chủ
động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng
cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi
trường; Kết luận số 02-KL/TU, ngày
04/10/2016 về Đề án bảo vệ môi trường,
phòng chống biến đổi khí hậu tỉnh giai
đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm
2025. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề
án bảo vệ môi trường, phòng chống biến
đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020, định
hướng đến năm 2025; Quyết định số
28/2017/QĐ-UBND, ngày 05/12/2017 về
Quy định bảo vệ môi trường tỉnh; Quyết
định số 12/2019/QĐ-UBND, ngày
29/01/2019 về việc Quy chuẩn kỹ thuật
địa phương về môi trường đối với nước
thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt...
Để triển khai có hiệu quả, sớm hoàn
thành mục tiêu được giao trong công tác
bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi
trường tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận
thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về
bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu
thông qua các hoạt động nhân ngày lễ,
ngày kỷ niệm về môi trường, hội nghị tập
huấn, hội nghị tọa đàm, tờ rơi tuyên
truyền,... Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên
truyền với nhiều hình thức phong phú đã
góp phần tạo sức lan tỏa, nâng cao nhận
thức và thay đổi hành vi của Nhân dân
trong việc bảo vệ môi trường sống. Do
vậy, công tác bảo vệ môi trường và phòng
chống biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh
bước đầu đã thu được một số kết quả như:
Về bảo vệ môi trường khu vực nông
thôn, làng nghề: Hoạt động thu gom, vận
chuyển, xử lý rác thải đi vào nền nếp, đảm
bảo thu gom rác thải tại 100% số thôn, khu
dân cư. Triển khai dự án thử nghiệm xử lý
rác thải bằng công nghệ Điện rác - WTE
trong khu xử lý chất thải thành phố, với
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công suất xử lý 100 tấn/ngày. Đầu tư lắp
đặt, vận hành thử nghiệm lò đốt rác thải
sinh hoạt, với công suất xử lý 2 tấn/giờ tại
Dị Sử, thị xã Mỹ Hào. Vận động 26,06%
số hộ gia đình tham gia phân loại, xử lý
rác thải hữu cơ, nâng tỷ lệ chất thải rắn
nông thôn được thu gom, xử lý đạt khoảng
75%; hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm
môi trường đối với 2/4 làng nghề gây ô
nhiễm môi trường nghiêm trọng theo
Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày
22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ, 2/4
làng nghề còn lại (làng nghề tái chế chì xã
Chỉ Đạo và tái chế nhựa Minh Khai,
huyện Văn Lâm) đã và đang tích cực thực
hiện xử lý; 77% số xã đạt chuẩn vệ sinh
môi trường; 94% dân số nông thôn được
cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 70%
hộ gia đình nông thôn có công trình vệ
sinh đạt yêu cầu.
Về bảo vệ môi trường công nghiệp:
90% các cơ sở sản xuất, kinh doanh xây
dựng mới đạt yêu cầu về bảo vệ môi
trường; 100% khu công nghiệp đáp ứng
yêu cầu bảo vệ môi trường; 100% chất thải
nguy hại được xử lý, tiêu huỷ, chôn lấp an
toàn sau xử lý, tiêu hủy. Thẩm định chặt
chẽ đối với các dự án đầu tư, yêu cầu xử lý
nước thải đạt cột A của Quy chuẩn kỹ thuật
địa phương về môi trường đối với nước
thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt.
Định kỳ lấy mẫu giám sát chặt chẽ việc xả
thải chất thải vào môi trường của các cơ sở
sản xuất kinh doanh có phát sinh chất thải
lớn; yêu cầu các cơ sở có lưu lượng nước
xả thải từ 100 m3/ngày đêm trở lên lắp đặt
trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục
và truyền dữ liệu về Sở. Đến nay, đã có
14/29 đơn vị đã lắp đặt quan trắc nước thải
và 01 đơn vị lắp đặt quan trắc khí thải; lắp
đặt, vận hành hiệu quả Trung tâm tiếp nhận
dữ liệu quan trắc tự động chất thải tại Sở
Tài nguyên và Môi trường.
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Về bảo vệ môi trường đô thị, y tế:
20% khu đô thị loại IV trở lên được xây
dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung;
89% chất thải rắn đô thị được thu gom, xử
lý; 94% dân cư thành thị được sử dụng
nước sạch, hợp vệ sinh; 100% chất thải
rắn y tế được xử lý tiêu hủy; 45% cơ sở y
tế công lập đã đầu tư, vận hành công trình
xử lý nước thải y tế.
Về phòng chống biến đổi khí hậu: Hệ
thống thủy lợi được tập trung cải tạo, nâng
cấp; đến nay, cơ bản đáp ứng năng lực
phòng chống thiên tai, sẵn sàng ứng phó
với biến đổi khí hậu trong điều kiện bình
thường và đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu, phục
vụ nhu cầu sản xuất và dân sinh. Hệ thống
đê được tu bổ vững chắc hơn, phong trào
kiên cố hóa kênh mương kết hợp với giao
thông nông thôn phát triển rộng khắp và
đạt kết quả. Thành lập và tổ chức thu quỹ
phòng, chống thiên tai tỉnh Hưng Yên
(năm 2016 thu 15.455 triệu đồng; năm
2017 thu 27.193 triệu đồng).
Các dự án về phòng chống biến đổi
khí hậu được đẩy nhanh tiến độ, nhiều dự
án đã hoàn thành như: Dự án đầu tư xây
dựng công trình cải tạo, nâng cấp trạm
bơm Hồng Vân; tuyến kênh D11 và kênh
T2B huyện Văn Lâm; dự án di dân tái
định cư vùng có nguy cơ sạt lở tại xã Bình
Minh, huyện Khoái Châu.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả
công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi
trường và phòng chống biến đổi khí hậu,
góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa
bàn tỉnh, thời gian tới, các cấp, các ngành
tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức,
ý thức trách nhiệm của tổ chức cá nhân,
doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường,
phòng chống biến đổi khí hậu. Thu hút
đầu tư vào tỉnh các ngành công nghiệp
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sạch, ít ô nhiễm, từ chối tiếp nhận các dự
án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Rà
soát nâng cấp các cụm công nghiệp thành
các khu công nghiệp; đề xuất đấu nối nước
thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh
nằm ngoài khu công nghiệp vào công trình
xử lý nước thải tập trung của khu công
nghiệp liền kề. Tiếp tục hỗ trợ kinh phí sự
nghiệp môi trường cho các huyện, thị xã,
thành phố thu gom, vận chuyển, xử lý rác
thải; trang bị xe thu gom rác thải, thùng
đựng rác công cộng; xây dựng các điểm
tập kết rác thải. Đẩy nhanh triển khai đầu
tư xây dựng Dự án xây dựng mạng lưới
thu gom và trạm xử lý nước thải thành phố
Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào; triển khai
Dự án điều tra, thống kê, đánh giá phân
loại nguồn thải trên địa bàn tỉnh giai đoạn
2019 - 2020; Đề án nâng cao hiệu quả thu
gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt
nông thôn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016
- 2020. Thường xuyên rà soát, cập nhật kế
hoạch hành động ứng phó với biến đổi
khí hậu tỉnh Hưng Yên đến năm 2020,
tầm nhìn đến 2030. Tăng cường hệ thống
quan trắc, theo dõi cảnh báo sớm các hiện
tượng khí hậu cực đoan, bao gồm cả hệ
thống thông tin trên cơ sở trang thiết bị
hiện đại và trình độ kỹ thuật, nghiệp vụ
của cán bộ chuyên môn được nâng lên.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát;
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp
luật về bảo vệ môi trường; phối hợp chặt
chẽ giữa công tác kiểm tra, thanh tra của
cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi
trường với hoạt động đấu tranh phòng
chống tội phạm môi trường của lực lượng
cảnh sát môi trường. Thực hiện tốt công
tác “hậu kiểm tra, thanh tra”, “hậu thẩm
định”... Qua đó, góp phần tích cực vào sự
phát triển kinh tế - xã hội và giữ ổn định
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
trên địa bàn toàn tỉnh.
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VĂN GIANG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH
Đỗ Thị Thanh Huyền
Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Văn Giang
ăn Giang là huyện nằm ở phía
tây bắc tỉnh Hưng Yên, với tổng
diện tích 71,79 km2; có 11 đơn
vị hành chính, gồm 10 xã và 1 thị trấn. Thực
hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy,
Nghị quyết 14-NQ/HU của Ban Chấp hành
Đảng bộ huyện về Chương trình xây dựng
nông thôn mới (NTM) huyện Văn Giang
giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm
2030, những năm qua, các cấp uỷ Đảng,
chính quyền, các ngành, đoàn thể từ huyện
đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống
nhất, quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, có trọng
tâm, trọng điểm, xây dựng các giải pháp phù
hợp với thực tiễn của địa phương, đã phát
huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống
chính trị, vai trò chủ thể của người dân nông
thôn; tạo sự đồng thuận, đoàn kết chung
sức, chung lòng, tích cực tham gia thực hiện
chương trình xây dựng NTM, hướng tới xây
dựng đô thị văn minh.

V

Xác định làm tốt công tác dân vận là
một trong những yếu tố quyết định sự thành
công trong thực hiện xây dựng NTM, Ban
Dân vận Huyện ủy Văn Giang đã tập trung
chỉ đạo, hướng dẫn khối dân vận xã, thị trấn
và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ),
các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch
tuyên truyền, vận động để hội viên, đoàn
viên và Nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách
nhiệm trong việc đóng góp sức người, sức
của cùng tham gia xây dựng NTM; lồng
ghép nội dung xây dựng NTM vào các cuộc
họp, sinh hoạt của các chi, tổ hội, đoàn thể,
tùy theo chức năng, nhiệm vụ để xây dựng
các mô hình “Dân vận khéo” phù hợp, hiệu
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quả. Tăng cường tuyên truyền, vận động
trước hết là làm cho đội ngũ cán bộ, đảng
viên của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ
sở và mỗi người dân nhận thức đầy đủ về ý
nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục
tiêu quốc gia về xây dựng NTM, vai trò chủ
thể của người dân trong xây dựng NTM,
trách nhiệm của mỗi người trong tham gia
xây dựng NTM. Ban Dân vận Huyện ủy phối
hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Phòng Văn hóa thông tin, MTTQ
và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện
cấp phát trên 400 cuốn "Bộ tài liệu xây dựng
NTM và các văn bản hướng dẫn thi hành”;
770 cuốn "Sổ tay hướng dẫn xây dựng
NTM"; 200 đĩa CD tuyên truyền về xây dựng
NTM và hàng trăm pano cổ động, tuyên
truyền xây dựng NTM cho các xã, cơ quan
và cán bộ tham gia xây dựng NTM,... Qua
công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ
hơn về chương trình mục tiêu quốc gia về
xây dựng NTM, là cơ hội để người dân
chung tay cùng với Nhà nước xây dựng quê
hương giàu đẹp, dân chủ, văn minh.
MTTQ các cấp trong huyện chủ trì
triển khai nâng cao chất lượng cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM,
đô thị văn minh”, phong trào “Đoàn kết,
sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng
khu dân cư 3 không”, lấy ý kiến đánh giá sự
hài lòng của người dân về kết quả xây dựng
NTM. Thực hiện Chương trình hỗ trợ cho
hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định
167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ, MTTQ các cấp từ năm 2014 đến nay,
đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 130 căn nhà
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cho hộ nghèo với số tiền trên 1,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, còn hỗ trợ 100% hộ nghèo, hộ cận
nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp
Tết Nguyên đán với số tiền trên 900 triệu
đồng; giúp 160 lượt hộ nghèo phát triển sản
xuất, khám, chữa bệnh, học sinh nghèo vượt
khó với số tiền gần 230 triệu đồng. Phong
trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế
gia đình” và cuộc vận động “Xây dựng gia
đình 5 không, 3 sạch” của Hội Liên hiệp
Phụ nữ, phong trào “Nông dân chung sức
xây dựng NTM” của Hội Nông dân, phong
trào “Mái ấm Công đoàn” của Liên đoàn
Lao động; phong trào “Ngôi nhà khăn
quàng đỏ” cho học sinh nghèo của Đoàn
Thanh niên; phong trào “Giúp Cựu chiến
binh nghèo” của Hội Cựu chiến binh; mô
hình câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau”
của Hội Người cao tuổi,... thu hút đông đảo
các tầng lớp Nhân dân tham gia. Các tổ
chức chính trị - xã hội tín chấp cho 7.496 hộ
được vay vốn phát triển kinh tế, với tổng số
tiền trên 212 tỷ đồng. Từ năm 2014 đến nay,
có trên 600 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo
trên địa bàn huyện còn 1,95% năm 2018.
Nét nổi bật nhất trong xây dựng NTM
là việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở
như việc thực hiện công khai minh bạch các
khoản thu, chi đóng góp, sử dụng các nguồn
kinh phí xây dựng NTM, người dân được
tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến, giám sát
vào việc quy hoạch các công trình trong xây
dựng NTM; kế hoạch phát triển kinh tế, xã
hội ở địa phương. Phương châm “Đảng viên
đi trước, làng nước theo sau” đã phát huy
được tính tiên phong, gương mẫu của cán
bộ, đảng viên, khơi dậy được tinh thần đoàn
kết, đồng lòng trong Nhân dân. Nhân dân
tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế
gia đình, giảm nghèo bền vững, đóng góp
trên 172 tỷ đồng và hiến trên 4.100m2 đất
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xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh
mương nội đồng, 100% đường làng, ngõ
xóm được bê tông hóa…
Sau 7 năm thực hiện Chương trình xây
dựng NTM, bộ mặt nông thôn được đổi
mới, đời sống vật chất và tinh thần của
người dân ở khu vực nông thôn được nâng
cao rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người
khu vực nông thôn từ 23 triệu đồng (năm
2011) tăng lên 50,3 triệu đồng (năm 2018).
Sản xuất nông nghiệp, thủy sản của huyện
có bước phát triển mạnh theo hướng sản
xuất hàng hóa, tập trung quy mô lớn, giá trị
gia tăng cao, hình thành các vùng sản xuất
nông nghiệp hàng hóa tập trung theo quy
hoạch, gắn với nhu cầu thị trường và thích
ứng với thời tiết khí hậu. Toàn huyện hiện
có 19 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, tăng
07 HTX so với năm 2011 (có 13 HTX tổ
chức lại và 06 HTX thành lập mới); có 209
mô hình kinh tế trang trại, tạo việc làm cho
trên 565 người, tổng doanh thu của các
trang trại đạt khoảng 300 tỷ đồng. Tổng
doanh thu năm 2018 đạt 22,8 tỷ đồng, lợi
nhuận thu được khoảng 668 triệu đồng. Hạ
tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư xây
dựng; mạng lưới chợ nông thôn được nâng
cấp, xây mới; sự nghiệp văn hóa, xã hội, y
tế có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội được giữ vững và ổn định; hệ
thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu
quả. Đến hết năm 2018, có 10/10 xã trên địa
bàn huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh công
nhận xã đạt chuẩn NTM; 02 xã đang xây
dựng nông thôn mới nâng cao; huyện Văn
Giang có 9/9 tiêu chí đạt theo bộ tiêu chí
huyện đạt chuẩn NTM quy định tại Quyết
định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của
Thủ tướng Chính phủ.
(Xem tiếp trang 24)
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BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ DỊ CHẾ, HUYỆN TIÊN LỮ LÀM TỐT CÔNG TÁC TUYÊN
TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Nguyễn Xuân Quang
Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tiên Lữ

V

ề xã Dị Chế, huyện Tiên
Lữ hỏi đến đồng chí
Nguyễn Xuân Tiền - Bí
thư Đảng ủy kiêm Trưởng Khối Dân vận
xã Dị Chế thì ai ai cũng biết. Đồng chí
được Nhân dân tin yêu, quý trọng bởi tinh
thần trách nhiệm trong công việc; có
nhiều đóng góp đối với sự phát triển của
địa phương, đặc biệt là đồng chí đã làm
tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân
dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn
mới (NTM).
Thực hiện Chương trình mục tiêu
Quốc gia về xây dựng NTM, đồng chí đã
tổ chức họp Ban Thường vụ và Ban Chấp
hành Đảng ủy xã để triển khai các văn bản
của cấp trên về việc xây dựng NTM; đồng
thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã ban hành
các quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ
đạo, Ban quản lý, Ban phát triển xây dựng
NTM ở các thôn thuộc xã Dị Chế. Chỉ đạo
các ban, ngành, đoàn thể trong xã tích cực
tuyên truyền các tiêu chí xây dựng NTM
tới đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong
xã. Các công việc của xã trước khi đưa ra
quyết định, đồng chí đều đưa ra tập thể
bàn bạc công khai, lấy ý kiến, phát huy
tinh thần dân chủ, trách nhiệm của tập thể
và cá nhân, bởi vậy khi thực hiện đều đem
lại hiệu quả cao.
Thấm nhuần tư tưởng các Bác: “Dễ
trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần
dân liệu cũng xong”, đồng chí đã dành

21

nhiều thời gian để tiếp xúc và lắng nghe
tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; luôn
quan tâm sát sao đến đời sống của Nhân
dân, luôn trăn trở làm thế nào để Nhân dân
có cuộc sống ổn định, ấm no hơn; kịp thời
có ý kiến chỉ đạo, giải quyết những băn
khoăn, lo lắng của Nhân dân, cũng như
giải quyết dứt điểm những vụ việc phức
tạp về an ninh nông thôn như trộm cắp vặt,
tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình…
Sau hơn 05 năm triển khai thực hiện
xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn của xã
đã có nhiều khởi sắc như: Về nhà ở, có
2.436/2.470 hộ (đạt 98,6%) có nhà ở đạt
tiêu chí của Bộ Xây dựng. Xã đã huy động
được trên 1.127 triệu đồng và hàng trăm
ngày công lao động từ người dân để xây
dựng đường giao thông nông thôn. Đường
ngõ xóm có chiều dài 15,72km không bị
lầy lội vào mùa mưa, chiều rộng tối thiểu
2,0m, đã được bê tông hóa 13,2km, còn lại
2,52km đường đá cộn, đạt 100%. Đường
trục chính nội đồng có chiều dài 24,45km,
đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện
quanh năm, trong đó cứng hóa được
15,23km, đạt 100%. Về xây dựng cơ bản,
nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp
trên và sự chủ động, tranh thủ mọi nguồn
lực của địa phương, xã đã tập trung mọi
nguồn lực để xây dựng, tu sửa các công
trình về trường học, trạm y tế, khuôn viên,
tường rào Đảng uỷ Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân xã, bãi chứa rác… với
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tổng kinh phí thực hiện trên 53 tỷ đồng ở
các hạng. Hiện nay, xã có 08 điểm trường
mầm non, tổng số 16 lớp học đảm bảo cơ
sở vật chất, trang thiết bi phục vụ cho các
cháu từ 3 - 5 tuổi trên địa bàn xã. Trường
tiểu học đang trong quá trình hoàn thiện, với
12 phòng học, 08 phòng chức năng, 01 nhà
hiệu bộ, 01 phòng thư viện diện tích 50m2,
khu vệ sinh 30m2, nhà để xe 200m2, khuôn
viên trường 8.059m2, có cổng trường, hàng
rào bảo vệ bao quanh, sân chơi, sân tập, có
hệ thống thoát nước và thu gom rác, cơ sở
vật chất đảm bảo phục vụ nhu cầu giảng
dạy, học tập của thầy cô giáo và các em học
sinh. Trường trung học cơ sở có diện tích
7.376m2, với 12 phòng học, 08 phòng
chức năng, 01 nhà hiệu bộ, có sân chơi,
sân tập thể thao, hàng rào bảo vệ quanh
trường; cơ sở vật chất đảm bảo, đầy đủ
trang thiết bị phục vụ việc dạy và học của
thầy cô và các cháu học sinh như: bàn ghế,
máy chiếu,… Hội trường của xã với diện
tích 500m2, có đầy đủ trang thiết bị và
hoạt động thường xuyên; khu thể thao
trung tâm của xã diện tích 5.422,8m2 và
nhiều điểm ao, hồ diễn ra các hoạt động
bơi, lội. Xã có 01 bưu điện nằm ở trung
tâm xã, niêm yết giờ mở cửa phục vụ và
các thông tin về dịch vụ bưu chính cung
ứng tại điểm phục vụ. Có dịch vụ viễn
thông, Internet đến từng thôn. Có đài
truyền thanh được thiết lập, đáp ứng các
quy định về thiết bị truyền thanh, phát xạ
vô tuyến điện, tương thích điện từ và sử
dụng tần số vô tuyến điện theo quy định
của các cơ quan có thẩm quyền ban hành,
hệ thống loa của xã có 15 cụm loa của 4
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thôn. Xã đã thực hiện ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác quản lý, điều hành,
có máy vi tính phục vụ công tác của cán bộ,
công chức; có hệ thống quản lý văn bản
điều hành, có hệ thống thư điện tử chính
thức của cơ quan nhà nước, hệ thống một
cửa điện tử.
Thực hiện Cuộc vận động: “Toàn dân
đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”,
đồng chí đã tích cực tuyên truyền, vận động
các tầng lớp Nhân dân tham gia. Kết quả,
từng thôn xóm, dòng họ đều xây dựng bổ
sung quy ước, hương ước gắn với xây dựng
NTM, hướng chính tập trung vào giữ gìn an
ninh trật tự, đoàn kết trong cộng động, giữ
gìn vệ sinh môi trường, làm cho thôn xóm
xanh, sạch, đẹp. Các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, thể dục, thể thao được đẩy mạnh.
Kinh tế phát triển, thu nhập bình quân trên
đầu người của xã đạt 41 triệu
đồng/người/năm. Đến nay, toàn xã hộ nghèo
giảm còn 2,63%; xã có 4/4 thôn được công
nhận và giữ vững danh hiệu làng văn hóa
liên tục 5 năm trở lên. Với sự nỗ lực, vào
cuộc của cả hệ thống chính trị, đến ngày
27/12/2018, xã đã được Ủy ban nhân dân
tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM.
Sau hơn 25 năm công tác, với sự
cống hiến không ngừng, đồng chí Nguyễn
Xuân Tiền đã được Tỉnh ủy, Huyện ủy
tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Nhiều
năm liền đồng chí đều hoàn thành xuất sắc
mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí đã
đóng góp công sức không nhỏ cho sự
nghiệp xây dựng quê hương Dị Chế ngày
càng giàu đẹp, văn minh.
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HƯNG YÊN TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG,
CHỐNG DỊCH BỆNH TẢ LỢN CHÂU PHI
Thanh Huyền
Cộng tác viên Báo Hưng Yên

D

ịch bệnh tả lợn Châu Phi là
một bệnh truyền nhiễm nguy
hiểm do virus African swine
fever virus (ASFV) gây ra. Bệnh có đặc
điểm lây lan nhanh trên loài lợn, ở tất cả
các loại lợn với tỷ lệ chết cao, lên đến
100%. Bệnh lây truyền qua các đàn lợn
thông qua việc tiếp xúc với máu, dịch
nhầy của lợn bệnh.
Hưng Yên là một trong những địa
phương phát hiện dịch bệnh tả lợn Châu Phi
sớm nhất cả nước. Tính đến ngày
10/5/2019, toàn tỉnh có 680 thôn, 153 xã,
phường, thị trấn thuộc 10 huyện, thị xã,
thành phố công bố dịch bệnh tả lợn Châu
Phi. Tổng số lợn đã tiêu hủy là trên 123.600
con, thuộc 10.593 hộ gia đình. Thời gian
chống dịch đã trên 80 ngày nhưng tình hình
dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp,
kéo dài và lây lan trên diện rộng. Đặc biệt,
người dân còn hoang mang, lo lắng, quay
lưng với thịt lợn, dù trước đó món ăn chính
trong bữa cơm truyền thống của nhiều gia
đình chính là món thịt lợn, dẫn đến việc
kinh doanh buôn bán của các tiểu thương
gặp khó khăn.
Trước tình hình dịch bệnh tả lợn
Châu Phi có diễn biến phức tạp, cấp ủy,
chính quyền các cấp đã chỉ đạo các ngành
chức năng thành lập các chốt kiểm dịch,
quản lý chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ,
tiêu thụ sản phẩm thịt lợn vùng có dịch
(đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 10 chốt
kiểm dịch động vật liên ngành, 14 chốt
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cấp huyện, 280 chốt cấp xã). Đồng thời,
đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các
phương tiện thông tin đại chúng để người
chăn nuôi và cộng đồng hiểu rõ mức độ
nguy hiểm, các biện pháp xử lý cũng như
mức và thời gian hỗ trợ của tỉnh đối với
lợn nghi mắc bệnh, đã mắc bệnh, chết,
buộc phải tiêu hủy. Mặt khác, chỉ đạo cơ
quan thú y tăng cường kiểm soát việc giết
mổ, tiêu thụ thịt lợn, sản phẩm thịt lợn và
có các biện pháp xử lý kịp thời khi phát
hiện bệnh dịch xảy ra. Đặc biệt, thực hiện
tốt phương châm 4 “tại chỗ”: lực lượng tại
chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ,
hậu cần tại chỗ và thực hiện “5 không”:
không giấu dịch; không mua bán, vận
chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ,
tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết; không vứt
lợn chết ra môi trường; không sử dụng
thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
Đồng thời, có những biện pháp khuyến
cáo người chăn nuôi thường xuyên thực
hiện vệ sinh, phun thuốc sát trùng tiêu diệt
các loại mầm bệnh; ngăn chặn các loại côn
trùng, gặm nhấm vì chúng có thể mang
mầm bệnh từ nơi này sang nơi khác.
Không tham gia mua bán, vận chuyển, tiêu
thụ bất kỳ lợn bệnh, lợn nghi bị bệnh, các
loại sản phẩm thịt lợn bệnh. Không mua
con giống không rõ nguồn gốc, không sử
dụng thức ăn thừa, thức ăn tận dụng chưa
qua xử lý nhiệt chín. Khi phát hiện lợn
bệnh, lợn nghi bệnh, không bán chạy lợn
bệnh, không giết mổ, không vứt xác lợn
chết ra môi trường vì sẽ làm lây lan rất
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nhanh. Không điều trị vì bệnh này không
điều trị được, chưa có vaccine…
Nhằm đảm bảo an toàn trong quá
trình xử lý, tiêu hủy lợn bệnh, các hộ chăn
nuôi thực hiện tốt “5 không”, thường
xuyên vệ sinh, khử trùng khu vực chăn
nuôi và khuôn viên của gia đình. Không
cho thương lái, phương tiện vận chuyển
vào khu chuồng nuôi nếu không bảo đảm
vệ sinh phòng bệnh vì có thể mang mầm
bệnh từ nơi khác vào. Khi có lợn bệnh
hoặc nghi bị bệnh không tự điều trị, phải
báo ngay chính quyền và cơ quan chuyên
môn để xác định nguyên nhân và có biện
pháp xử lý kịp thời.
Hiện tại, chưa có vắc xin phòng bệnh
và thuốc điều trị bệnh đặc hiệu, tỷ lệ lợn
mắc bệnh chết là 100%. Dịch bệnh tả lợn
Châu Phi có tác nhân gây bệnh là virus
nhưng khác hoàn toàn với bệnh tả ở người
là một bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa
do vi khuẩn. Kể cả khi người phơi nhiễm
với sản phẩm động vật nhiễm bệnh không
được nấu chín cũng không có nguy cơ lây

nhiễm bệnh tả lợn sang người. Do đó,
người dân cần bình tĩnh, không nên hoang
mang, tẩy chay tiêu dùng các sản phẩm
thịt lợn an toàn và được chế biến hợp vệ
sinh, tránh những ảnh hưởng tiêu cực đến
người chăn nuôi. Tuy nhiên, người dân
cần nấu chín thịt lợn trước khi ăn, tránh đi
vào vùng dịch, nếu phát hiện lợn chết thì
phải báo ngay cho cơ quan chức năng.
Với quyết tâm khống chế bệnh dịch
tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh trong
thời gian nhanh nhất, để bảo đảm điều
kiện phát triển kinh tế - xã hội nhanh,
bền vững, cải thiện đời sống nhân dân,
cả hệ thống chính trị cần tích cực hơn
nữa trong công tác tuyên truyền nâng cao
nhận thức của Nhân dân về bệnh dịch tả
lợn Châu Phi; kêu gọi, vận động các
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ
kinh phí, phương tiện vật chất kỹ thuật,
giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nặng nề
trong đợt đại dịch này…

VĂN GIANG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI … (Tiếp theo trang 20)
… Thấm nhuần tư tưởng của chủ tịch
Hồ Chí Minh về công tác dân vận “Dân
vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận
khéo thì việc gì cũng thành công”, để phát
huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống
chính trị trong xây dựng NTM, thời gian
tới, khối dân vận huyện Văn Giang cần
bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban
Thường vụ Huyện ủy, tiếp tục đổi mới nội
dung và phương thức tuyên truyền, vận
động theo hướng “trọng dân, gần dân, sát
dân”, đẩy mạnh phong trào “Dân vận
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khéo”, nâng cao hiệu quả hoạt động của
“Tổ dân vận”; nắm chắc tình hình các
tầng lớp Nhân dân và phản ánh kịp thời
với cấp ủy, chính quyền các cấp, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của
Nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh
giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây
dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững
mạnh, thực hiện các nhiệm vụ của địa
phương, góp phần xây dựng huyện Văn
Giang sớm đạt tiêu chuẩn đô thị loại II.
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1. Kiểm tra việc thực hiện "Năm
dân vận chính quyền” 2019 và khảo sát,
nghiên cứu Đề tài cấp quốc gia tại
Hưng Yên

bức xúc từ cơ sở, không để phát sinh,
hình thành “điểm nóng”, không để các
đối tượng phản động lợi dụng, vu cáo, vi
phạm quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo...

Trong 02 ngày (28 - 29/3/2019),
Đoàn kiểm tra, khảo sát của Ban Dân vận
Trung ương do đồng chí Hà Ngọc Anh Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương
làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực
hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019,
khảo sát, nghiên cứu Đề tài cấp quốc gia
tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn
tỉnh và trực tiếp làm việc với Thường trực
Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân
dân (UBND) tỉnh.

Kết luận buổi làm việc với Thường
trực Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND
tỉnh, đồng chí Hà Ngọc Anh - Phó
Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh
giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều
hành của các cấp ủy đảng, chính quyền
tỉnh trong thực hiện công tác dân vận.
Đồng thời đề nghị thời gian tới, tỉnh tiếp
tục làm tốt công tác tuyên truyền, triển
khai thực hiện công tác dân vận của Đảng
và "Năm dân vận chính quyền" 2019;
nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức
của người đứng đầu làm công tác tiếp
dân, cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc
xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tiếp tục
làm tốt việc phối hợp giữa các ngành, các
huyện trong xử lý các vụ việc; tăng cường
công tác hòa giải, đối thoại công khai với
người dân. Đẩy mạnh thực hiện công tác
thủ tục hành chính tránh phiền hà dân;
tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị
của dân một cách nhanh chóng; tạo điều
kiện để người dân được giám sát đối với
việc xây dựng hương ước, quy ước thôn,
khu phố trong phong trào “Gia đình no
ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”...

Thực hiện “Năm dân vận chính
quyền” 2018 và đầu năm 2019 trên địa
bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực;
cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, công
chức, viên chức đã nhận thức đầy đủ về vị
trí, vai trò của công tác dân vận, đặc biệt
là công tác dân vận chính quyền; quan
tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện
phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với
thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan,
đơn vị. Chính quyền các cấp đã chỉ đạo
và triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ
máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu
quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng
tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực
hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, giải
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bố trí cán
bộ tiếp công dân thường xuyên cũng như
đột xuất; công tác đối thoại của cấp ủy,
chính quyền với Nhân dân được coi
trọng; phát huy dân chủ trong hoạt động
của cơ quan hành chính nhà nước, tạo
điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức chính trị - xã hội thực hiện giám sát,
phản biện. Giải quyết kịp thời các vấn đề
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2. Ban Dân vận Tỉnh ủy giao ban
công tác dân vận quý I/2019
Ngày 09/4/2019, Ban Dân vận
Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công
tác dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ
quý II năm 2019.
Quý I năm 2019, công tác dân vận
của hệ thống chính trị tỉnh tiếp tục được
các cấp ủy, chính quyền các cấp quan
tâm, đôn đốc triển khai thực hiện. Ban
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dân vận các cấp tiếp tục nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác phối hợp, hướng
dẫn, triển khai về chuyên môn, nghiệp vụ,
phát huy vai trò tham mưu với cấp ủy
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân
vận. Các cấp chính quyền quan tâm chỉ
đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành
chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả
phục vụ người dân và doanh nghiệp. Mặt
trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức
chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh
tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội
viên, nhân dân tham gia các phong trào
thi đua yêu nước, phát triển kinh tế.
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được
đẩy mạnh. Công tác tôn giáo được quan
tâm. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ
sở tiếp tục được chú trọng…
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ
Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn
mạnh: Trong quý II/2019, hệ thống dân
vận các cấp tăng cường tuyên truyền, vận
động nhân dân thực hiện tốt các chủ
trương đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước bằng việc làm,
hành động cụ thể; tham mưu giúp Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp tổ
chức tốt việc đối thoại, giải quyết đơn thư
khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm chắc tình
hình ở cơ sở để tham mưu với cấp ủy,
chính quyền giải quyết các vụ việc, không
để phát sinh thành điểm nóng; đẩy mạnh
phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn
với chương trình xây dựng nông thôn
mới; thực hiện tốt “Năm dân vận chính
quyền” 2019; chuẩn bị tốt các phần việc
để tổ chức thành công Chương trình Giao
lưu nghệ thuật với chủ đề “Hưng Yên
đinh ninh lời Bác”, Đại hội MTTQ Việt
Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024…
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3. Thường trực Hội đồng nhân
dân tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề về
giáo dục và đào tạo
Trong 03 ngày (16,17 và
20/4/2019), Thường trực Hội đồng nhân
dân (HĐND) tỉnh đã tiếp xúc cử tri chuyên
đề về giáo dục và đào tạo tại các huyện,
thị xã: Tiên Lữ, Phù Cừ, Yên Mỹ, Khoái
Châu, Văn Lâm, Văn Giang, Mỹ Hào và
thành phố Hưng Yên.
Mục đích của các cuộc tiếp xúc
nhằm thông tin tới cử tri về tình hình phát
triển giáo dục và đào tạo của tỉnh những
năm gần đây, các giải pháp nâng cao chất
lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh thời
gian tới. Tại các buổi tiếp xúc, các cử tri
phản ánh tình hình cơ sở vật chất, những
khó khăn liên quan đến đội ngũ giáo viên,
đời sống giáo viên các cấp học; chất lượng
dạy và học trên lớp, việc quản lý dạy
thêm, học thêm trên địa bàn; những vấn đề
phát sinh trong sắp xếp, tinh giản biên chế,
tổ chức bộ máy các cơ sở giáo dục; vấn đề
về nâng cao thu nhập cho đội ngũ giáo
viên, đặc biệt là giáo viên mầm non...
Đồng thời, các cử tri đã có những đề xuất,
kiến nghị với các cấp có thẩm quyền và cơ
quan chức năng như: Bố trí xây dựng
trường mầm non trung tâm, hạn chế xây
dựng điểm lẻ; tăng mức lương cho các
giáo viên hợp đồng; có hướng dẫn cụ thể
đối với các trường công lập chuyển đổi
sang tự chủ theo kế hoạch của Ủy ban
nhân dân tỉnh... Sau khi nghe các ý kiến,
kiến nghị của cử tri và giải đáp của lãnh
đạo các sở, ngành, đại diện HĐND tỉnh tiếp
thu và trả lời các nội dung cử tri đặt ra.
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4. Các Ban chỉ đạo tỉnh về thực
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong
trào thi đua “Dân vận khéo” sơ kết 6
tháng đầu năm 2019
Ngày 06/6/2019, các Ban chỉ đạo
tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ
(QCDC) ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân
vận khéo” (các BCĐ tỉnh) tổ chức hội
nghị sơ kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở,
phong trào thi đua “Dân vận khéo” 6
tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6
tháng cuối năm 2019.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, việc
thực hiện QCDC ở cơ sở, phong trào thi
đua “Dân vận khéo” đã được cấp ủy,
chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện, gắn với nhiệm vụ chính
trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Chính
quyền các cấp tích cực chỉ đạo thực hiện
công tác dân vận, QCDC ở cơ sở; duy trì
thực hiện chế độ tiếp xúc, đối thoại trực
tiếp với Nhân dân và chế độ tiếp dân định
kỳ; đăng ký, xây dựng mô hình, điển hình
“Dân vận khéo” phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ của đơn vị mình. Hệ thống dân
vận từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục 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, thực hiện tốt
QCDC ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ
của Nhân dân; phát động phong trào thi
đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh
vực, góp phần đưa các chủ trương, nghị
quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước vào cuộc sống. Mặt trận Tổ quốc
(MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội
tăng cường nhân rộng các điển hình tiên
tiến, các mô hình hoạt động có hiệu quả,
gương người tốt, việc tốt ở khu dân cư;
đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua
yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là
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thực hiện phong trào thi đua “Dân vận
khéo”...
Phát biểu kết luận, chỉ đạo hội
nghị, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Phó Bí
thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội
đồng nhân dân tỉnh, Trưởng các BCĐ tỉnh
đã biểu dương những kết quả đạt được của
các BCĐ tỉnh, nêu ra những tồn tại, hạn
chế cần tập trung khắc phục, đồng thời đề
nghị các BCĐ tỉnh trong 6 tháng cuối năm
2019 triển khai, thực hiện tốt một số nội
dung, nhiệm vụ: Tiếp tục đẩy mạnh việc
thực hiện QCDC ở cơ sở, phong trào thi
đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung
ương 4, 6 (khóa XII), nhằm tạo ra sự
chuyển biến mới về ý thức và trách
nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân
dân trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở,
phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tổ
chức hội nghị tập huấn việc thực hiện
QCDC ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân
vận khéo”. Các cấp chính quyền tiếp tục
chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, phong
trào thi đua “Dân vận khéo”; phối hợp
thực hiện Kế hoạch số 10-KH/BDVTUBCSĐUBND giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy
và Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân
(UBND) tỉnh. MTTQ và các tổ chức
chính trị - xã hội hướng dẫn, tuyên truyền
vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân
chấp hành nghiêm các quy định về thực
hiện QCDC ở cơ sở; phát huy vai trò
giám sát và phản biện xã hội của MTTQ
và các tổ chức chính trị - xã hội. Ban Dân
vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban cán sự
Đảng UBND tỉnh sớm ban hành Bộ quy
tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động trong các cơ quan hành
chính nhà nước cấp tỉnh...
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5. Công tác tuyên truyền bảo vệ
môi trường tại xã Hồng Nam, thành phố
Hưng Yên

6. Ban chỉ đạo công tác tôn giáo
tỉnh thăm và tặng quà các chức sắc
Phật giáo

Hưởng ứng 47 năm ngày Môi
trường thế giới (5/6/1972 - 5/6/2019),
chiều ngày 31/5/2019, Ban Dân vận Tỉnh
ủy phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi
trường, Thành ủy Hưng Yên tổ chức hội
nghị tuyên truyền công tác bảo vệ môi
trường tại xã Hồng Nam, thành phố
Hưng Yên.

Ngày 26/4/2019, Ban chỉ đạo (BCĐ)
công tác tôn giáo tỉnh tổ chức thăm, tặng
quà các chức sắc Phật giáo nhân dịp Đại lễ
Phật đản PL.2563 - DL.2019 tại các huyện
Kim Động, Mỹ Hào, Văn Giang và thành
phố Hưng Yên.

Hội nghị đã được nghe đồng chí
cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường
tuyên truyền về kết quả thực hiện công tác
bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hưng
Yên; giới thiệu một số mô hình xử lý rác
thải trên địa bàn tỉnh; chỉ ra những hạn
chế, yếu kém và nhiệm vụ, giải pháp cần
thực hiện trong thời gian tới.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí
Vương Quang Hưng - Phó trưởng Ban
Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan,
đơn vị; các cán bộ, công chức, viên chức,
hộ gia đình và Nhân dân trên địa bàn
thành phố Hưng Yên hãy làm những việc
làm thiết thực như trồng hoa, cây xanh;
tham gia bảo vệ cây xanh tại các khu dân
cư, khu phố; hạn chế sử dụng túi nilon;
thực hiện tiết kiệm điện, nước trong tiêu
dùng; không để rác bừa bãi ra môi
trường; thực hiện tốt việc phân loại rác
thải ngay từ hộ gia đình... Đó sẽ là nền
tảng để bảo vệ môi trường xanh, sạch,
đẹp; phòng chống ô nhiễm không khí;
góp phần vào sự nghiệp xây dựng thành
phố Hưng Yên nói riêng, tỉnh Hưng Yên
nói chung xanh - sạch - đẹp.
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Tại các điểm tới thăm, đồng chí
Phạm Thị Tuyến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,
Trưởng BCĐ công tác tôn giáo tỉnh gửi lời
chúc tốt đẹp đến các tăng ni, phật tử nhận
dịp Đại lễ Phật đản PL.2563 - DL.2019;
biểu dương những đóng góp của các chức
sắc Phật giáo trên địa bàn tỉnh trong việc
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tham
gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu
nước, các cuộc vận động; thực hiện tốt chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước. Đồng thời mong muốn,
tăng ni, phật tử tiếp tục “sống tốt đời, đẹp
đạo”, chấp hành tốt đường lối, chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nước, đoàn kết xây dựng quê hương Hưng
Yên ngày càng giàu đẹp.
Hòa thượng Thích Thanh Hiện, Ủy
viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội
Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Trưởng
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cảm ơn sự quan
tâm của BCĐ công tác tôn giáo tỉnh; đồng
thời hứa trong thời gian tới, GHPGVN
tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn
kết, tương thân tương ái của dân tộc, góp
phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
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7. Giáo hội Phật giáo tỉnh Hưng
Yên tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2563 DL.2019
Mừng Đại lễ Phật đản PL.2563 DL.2019, Giáo hội Phật giáo Việt Nam
(GHPGVN) tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại
lễ Phật đản PL.2563 - DL.2019 tại 3 khu
vực. Quang lâm chứng minh và tham dự
buổi lễ có: Hòa thượng Thích Thanh
Hiện, Uỷ viên Hội đồng Trị sự Trung
ương GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự
GHPGVN tỉnh Hưng Yên cùng chư tôn
đức, tăng, ni trong Ban Trị sự GHPGVN
tỉnh... và đông đảo đồng bào Phật tử. Về
phía lãnh đạo Đảng và chính quyền có
đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh;
đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn
thể huyện, thị xã và thành phố Hưng
Yên... cùng về tham dự buổi lễ.

GHPGVN huyện Ân Thi trao tặng 51 xe
đạp (tổng trị giá 80.000.000 đồng) cho
học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn
huyện Ân Thi.

8. Tổng kết 10 năm thực hiện
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam”
Ngày 21/5/2019, Ban chỉ đạo Cuộc
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam” tỉnh tổ chức hội nghị
tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt
Nam” (2009 - 2019) (gọi tắt là Cuộc vận
động).

Đại diện lãnh đạo tỉnh, đồng chí
lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh phát biểu
chúc mừng Đại lễ Phật đản PL.2563 DL.2019; đồng thời, ghi nhận những
đóng góp của Phật giáo đối với sự phát
triển của tỉnh nhà. Đồng chí mong rằng
trong thời gian tới, các tăng, ni, Phật tử
tiếp tục đoàn kết hoàn thành tốt công tác
Phật sự năm 2019; thực hiện tốt Luật Tín
ngưỡng, tôn giáo; tích cực tham gia các
phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt
phương châm sống tốt đời, đẹp đạo,
chung tay, góp sức xây dựng tỉnh Hưng
Yên ngày càng văn minh, giàu đẹp và
phát triển.

Sau 10 năm triển khai thực hiện
Cuộc vận động, bằng những giải pháp
thiết thực đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong
các tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội, tạo
chuyển biến tích cực trong nhận thức và
thói quen ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam
trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.
Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh đã chủ
động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với
chính quyền, đoàn thể triển khai thực hiện
các nội dung Cuộc vận động với nhiều
hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp
với tình hình thực tế của địa phương. Kết
quả, có trên 300 lượt doanh nghiệp tham
gia các hội chợ, thu hút hàng chục vạn
lượt người mua bán, trao đổi hàng hóa với
doanh thu 100 tỷ đồng. Các sản phẩm như:
nhãn lồng Hưng Yên, vải lai Phù Cừ, cam,
bưởi... đã tiếp cận và đáp ứng được cho
các chuỗi siêu thị để cung ứng sản phẩm.

Tại buổi lễ, GHPGVN tỉnh phối hợp
với Ban Trị sự GHPGVN huyện Mỹ Hào
đã trao tặng 72 suất quà (mỗi suất quà trị
giá 500.000 đồng) cho các hộ nghèo, gia
đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
thị xã Mỹ Hào; phối hợp với Ban Trị sự

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 7
cá nhân; Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh
tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân
có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực
hiện Cuộc vận động.
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9. 10/10 huyện, thị xã, thành phố
trên địa bàn tỉnh tổ chức thành công
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Tính đến ngày 28/5/2019, 10/10
huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu
Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp
huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội đã
dân chủ hiệp thương, cử 478 Ủy viên Uỷ
ban, trong đó: có 6 đồng chí Chủ tịch Ủy
ban MTTQ cấp huyện là Thường vụ
Huyện ủy, và 4 đồng chí là Huyện, Thị
ủy viên; 8/10 đơn vị cấp huyện đồng chí
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng
thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
cấp huyện.
10. 43 công an chính quy được
điều động, bổ nhiệm giữ các chức danh
Trưởng công an, Phó trưởng công an xã
Ngày 17/4/2019, Công an tỉnh đã tổ
chức Lễ công bố quyết định bố trí 43 công
an chính quy đảm nhiệm các chức danh
Trưởng công an, Phó trưởng công an xã tại
23 xã trên địa bàn 10 huyện, thị xã, thành
phố. Trong đó, có 23 đồng chí công an
chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng
công an xã và 20 đồng chí đảm nhiệm
chức danh Phó trưởng công an xã. Các
đồng chí công an chính quy đảm nhiệm
các chức danh công an xã đều được đào
tạo bài bản về nghiệp vụ, có kiến thức
pháp luật, có kinh nghiệm công tác... sẽ
góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo
đảm an ninh trật tự tại cơ sở.
Đại tá Đỗ Đình Hào - Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an
tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố, các sở, ngành có liên
quan quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật
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chất, bố trí trụ sở, nơi làm việc, sinh hoạt
cho cán bộ, chiến sỹ. Công an các huyện,
thị xã, thành phố khẩn trương tiến hành rà
soát, lựa chọn cán bộ để bố trí, điều động
sớm ổn định về tổ chức, biên chế.
11. 128 xã được công nhận đạt
chuẩn nông thôn mới
Năm 2018, toàn tỉnh có 123 xã đạt
và cơ bản đạt 19 tiêu chí, trong đó 117 xã
đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn
mới (NTM) (chiếm 80,7%); còn 28 xã
chưa được công nhận đạt chuẩn. Bình
quân toàn tỉnh đạt 18,6 tiêu chí/xã. Với sự
cố gắng, quyết tâm cao, huy động sức
mạnh của cả hệ thống chính trị, tuyên
truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp
tham gia xây dựng NTM; tính đến ngày
18/4/2019, toàn tỉnh đã có thêm 11 xã đạt
chuẩn NTM, nâng tổng số xã trên địa bàn
tỉnh đạt chuẩn NTM lên là 128 xã. Còn
lại 17 xã sẽ hoàn thành chương trình xây
dựng NTM trong năm 2019.
12. Các Ban xây dựng Đảng, Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị
- xã hội tỉnh hưởng ứng phát động
tiêu thụ thịt lợn an toàn ủng hộ người
chăn nuôi
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn
số1016/UBND-KT2 về hỗ trợ tiêu thụ lợn
thương phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh
Hưng Yên, các Ban xây dựng Đảng, Mặt
trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể
chính trị - xã hội tỉnh tích cực tuyên truyền
để người dân không quay lưng lại với thịt
lợn an toàn sinh học, thịt lợn sạch, hướng
dẫn phát triển ngành chăn nuôi theo hướng
an toàn sinh học. Đồng thời, phối hợp với
các cơ sở giết mổ lợn an toàn, đã qua kiểm
định chất lượng thực phẩm tổ chức bán
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hàng, giới thiệu sản phẩm; vận động cán
bộ, công chức đăng ký tham gia tiêu thụ
thịt lợn sạch, ủng hộ ngành chăn nuôi…
Kết quả, đã tuyên truyền, vận động cán bộ,
công chức, người tiêu dùng đăng ký tiêu
thụ đợt I được 2.869kg thịt lợn thương
phẩm, tương đương với gần 4 tấn thịt lợn
hơi (trong đó, nổi bật là các Ban xây dựng
Đảng tỉnh tiêu thụ 670kg; MTTQ tổ chức
hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam”, kêu gọi đại biểu dự hội
nghị, cán bộ, công chức cơ quan hưởng
ứng đăng ký tham gia tiêu thụ thịt lợn an
toàn với tổng số là 630kg; Tỉnh đoàn tiêu
thụ hơn 300kg; Liên đoàn lao động tỉnh
tiêu thụ 250kg…).
13. Liên đoàn lao động tỉnh tổ
chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng
Công nhân” và “Tháng hành động về
an toàn, vệ sinh lao động” năm 2019
Ngày 05/5/2019, tại Nhà văn hóa
Liên đoàn lao động tỉnh (LĐLĐ), LĐLĐ
tỉnh phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tháng
Công nhân” và “Tháng hành động về an
toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ)” năm
2019, với chủ đề: “Mỗi công đoàn cơ sở Một lợi ích đoàn viên”. Đồng thời, trao
tặng 260 suất quà cho các đoàn viên,
người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Trong dịp này, LĐLĐ tỉnh tổ chức
“Ngày hội đoàn viên, công nhân lao
động” và biểu dương, khen thưởng 50
đoàn viên công đoàn tiêu biểu xuất sắc
thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày
15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức buổi
đối thoại giữa lãnh đạo Tổng Liên đoàn,
lãnh đạo tỉnh với 1000 công nhân viên
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chức lao động; bàn giao 120 chậu hoa cho
11 xã của huyện Văn Lâm trong Chương
trình xây dựng nông thôn mới. Tổ chức
thăm doanh nghiệp, khen thưởng công
nhân lao động tiêu biểu xuất sắc trong
phong trào “Lao động giỏi, Lao động
sáng tạo” tại 17 doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh với số tiền 157,5 triệu đồng.
14. Hội Cựu thanh niên xung
phong tỉnh tổ chức chuyến hành trình
thăm địa chỉ đỏ
Trong 5 ngày (14 - 18/5/2019), Hội
Cựu thanh niên xung phong (CTNXP)
tỉnh tổ chức chuyến hành trình thăm địa
chỉ đỏ của lực lượng CTNXP tỉnh Hưng
Yên tham gia mở đường Trường Sơn.
Đoàn gồm 14 đại biểu do đồng chí
Nguyễn Hữu Tiến - Ủy viên BCH Trung
ương Hội CTNXP, Chủ tịch Hội CTNXP
Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn.
Đoàn đã dâng hương tại Khu di tích
lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc - nơi 10 nữ
TNXP hy sinh khi làm nhiệm vụ; dâng
hương Đền tưởng niệm liệt sỹ Trường
Sơn - Bến Phà Long Đại và 16 TNXP hi
sinh tại Bến Phà Long Đại; thăm lại
chiến trường xưa, làm lễ dâng hương tại
Đền thờ các liệt sỹ đường 20 Quyết
Thắng và Hang Tám Cô (xã Tân Trạch,
huyện Bố Trạch), khu Tượng đài TNXP
chống Mỹ (xã Sơn Trạch, huyện Bố
Trạch); thăm di tích lịch sử quốc gia
“Đường ngang số 16 từ Thạch Bàn nối
đường 15 đến Làng Ho, huyện Lệ Thủy
nối đường Đông Trường Sơn xây dựng
năm 1966 - 1967 cải tạo nâng cấp đường
Hồ Chí Minh, Đông Trường Sơn từ Tăng
Ký đến Cha Ly, huyện Lệ Thủy, tỉnh
Quảng Bình từ năm 2000 - 2004” là con
đường các cựu TNXP tỉnh Hưng Yên
tham gia mở đường.
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NHỮNG MẨU CHUYỆN XƯA VÀ NAY VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN

(Câu chuyện thứ mười ba)
CÁN BỘ NÓI HAY LẮM, NHƯNG HIỂU ÍT THÔI

H

ồi đầu cuộc kháng
chiến chống Pháp ở
chiến khu Việt Bắc
có câu chuyện sau:
Vào một tối, đội tuyên truyền
của Việt Minh huyện về xã tuyên
truyền cho phong trào may áo rét gửi
chiến sĩ và biểu diễn văn nghệ. Ở xã
đó có một số đồng chí lãnh đạo ở
xen cùng với dân, trong đó có cả Bác
Hồ. Tối đến, một số đồng chí phục
vụ trong cơ quan đi dự nghe nói
chuyện với bà con.
Sáng sau, Bác hỏi một chị cấp
dưỡng ở cơ quan là người Tày, cũng đi
nghe cán bộ nói chuyện tối qua:
- Tối qua cháu nghe cán bộ nói
chuyện gì đấy?

- Thưa Bác, cán bộ nói phải
may áo cho bộ đội đấy, rét rồi.
- Cháu nghe cán bộ nói có hiểu
không?
- Thưa Bác, cán bộ nói hay
lắm, hoan hô nhiều lắm, cháu hiểu
ít thôi.
Có dịp gặp lại các đồng chí ở
Huyện ủy, Bác kể lại chuyện mà cô
cấp dưỡng nói với Bác và dặn: nói
chuyện cho bà con dân tộc và bà
con trình độ hạn chế phải chú ý nói
cho dễ hiểu, nói tiếng dân tộc, thì
việc tuyên truyền mới có kết quả.
Theo lời Bác dặn, đội tuyên
truyền đã đổi mới cách làm cho
sát hợp hơn và được bà con
hoan nghênh.

In 2.350 cuốn, khổ 19 x 27cm tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Phát triển
công nghệ Lam Loan - Smart Print. Giấy phép xuất bản số 05/XBBT - STTTT do Sở Thông
tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên cấp ngày 05/3/2019.
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