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1. Lãnh đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân. 

2. Thực hiện tốt việc hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, các gia
đình chính sách đón Tết cổ truyền chu đáo, đầy đủ. Tổ
chức đón Tết Nhâm Dần 2022 vui tươi, an toàn, tiết kiệm. 

3. Tập trung chỉ đạo vụ Xuân 2022, quan tâm nhiệm vụ sản
xuất, chăn nuôi trước và sau Tết Nguyên đán.

4. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch
COVID-19; tổ chức lễ phát động trồng cây đầu xuân.

5. Tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 92 năm Ngày
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 -
03/2/2022); kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
(27/02/1955 - 27/02/2022)...
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Năm 2021 là năm đầu thực hiện
nghị quyết đại hội Đảng các cấp

nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
2021-2025. Trong bối cảnh chung với
vô vàn khó khăn, thách thức, đặc
biệt là tác động của đại dịch COVID-19,
nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy,
điều hành của chính quyền, sự vào
cuộc của cả hệ thống chính trị, sự
quan tâm giúp đỡ của tỉnh và trung
ương, đồng hành tích cực của con
em quê hương và sự đồng thuận
của các tầng lớp nhân dân nên
huyện nhà đã vượt qua mọi khó
khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu
đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo
dấu ấn quan trọng.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ
cấu kinh tế chuyển dịch đúng
hướng. Việc ứng dụng khoa học kỹ
thuật vào sản xuất có nhiều tiến bộ,
cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư
xây dựng. Công tác cải cách hành
chính được tăng cường, đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin trong
lãnh đạo, điều hành. Việc huy động
nội lực, thu hút ngoại lực để phát
triển kinh tế - xã hội tiếp tục được
phát huy. Tổng sản lượng lương
thực có hạt đạt hơn 114.000 tấn.
Thu ngân sách đạt gần 200 tỷ đồng,
xây dựng nông thôn mới được tập

trung, chỉ đạo 03 xã Cát Văn, Xuân
Tường, Võ Liệt về đích nông thôn
mới, 02 xã Thanh Liên, Thanh Lĩnh
xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Chương trình mỗi xã một sản phẩm
(OCOP) được nhân rộng. Chỉ đạo
công tác lập quy hoạch sử dụng đất
đến năm 2030. Nhà máy  may TAAD
tại xã Thanh Khê và Nhà máy sản
xuất viên nén gỗ tại xã Thanh
Hương đi vào hoạt động ổn định.
Tiến hành giải phóng mặt bằng và
chuẩn bị khởi công Nhà máy may
của Nhật Bản tại xã Thanh Liên, cầu
Đò Cung tại xã Cát Văn, đường giao
thông nối Quốc lộ 46 qua xã Ngọc
Sơn đi xã Nam Hưng huyện Nam
Đàn... Công tác đào tạo nghề, giải
quyết việc làm được quan tâm, công
tác an sinh xã hội được đảm bảo,
giảm nghèo tiếp tục được quan tâm
thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống
còn 2,60% theo  tiêu chí cũ.

Văn hóa - xã hội phát triển lành
mạnh; phát huy truyền thống hiếu
học, học giỏi của quê hương, giáo
dục huyện nhà tiếp tục có bước
chuyển biến tích cực, mạnh mẽ.
Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể
dục, thể thao tại cơ sở, các khu dân
cư thu hút đông đảo người dân tham
gia. Quốc phòng - an ninh được giữ
vững, an ninh nông thôn, an ninh tôn
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giáo, an ninh biên
giới được tăng
cường. Tập trung
phòng ngừa, đấu
tranh với tội phạm
và vi phạm pháp
luật, chú trọng chỉ
đạo giải quyết hiệu
quả, kịp thời các
vấn đề nảy sinh đã
góp phần đảm bảo
sự an toàn, ổn định
trên địa bàn huyện.

Song song với
công tác lãnh đạo,
chỉ đạo phát triển
kinh tế, văn hóa xã
hội, công tác xây
dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính
trị tiếp tục được tăng cường. Tập
trung quán triệt thực hiện nghị quyết
đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; học
tập, tuyên truyền sâu rộng chuyên đề
học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong các Hồ Chí Minh về
“Nâng cao ý chí tự lực, tự cường và
khát vọng phát triển đất nước phồn
vinh, hạnh phúc”; cuộc bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự là
ngày hội của toàn dân. Xây dựng và
ban hành các Nghị quyết, đề án, kế
hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ huyện khóa XXXI, nhiệm kỳ
2020-2025 một cách nghiêm túc,
chất lượng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ được quan tâm; tập trung nâng
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kết
nạp được 186 quần chúng ưu tú vào
Đảng, chỉ đạo các tổ chức cơ sở
đảng tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng
cho 956 đồng chí đảm bảo trang
trọng, đúng quy định. Công tác kiểm

tra giám sát đảm bảo nghiêm túc và
toàn diện trên các lĩnh vực. Lãnh
đạo, chỉ đạo UBMTTQ  và các đoàn
thể, khối dân vận cơ sở nắm bắt tình
hình, tuyên truyền vận động nhân
dân thực hiện tốt các chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước; quy chế dân chủ cơ sở;
các phong trào thi đua yêu nước,
hưởng ứng các cuộc vận động, ủng
hộ phòng chống COVID-19 diễn ra
sôi nổi, sức mạnh khối đại đoàn kết
toàn dân được phát huy mạnh mẽ,
lan tỏa rộng khắp.   

Kết thúc năm 2021, các ban,
UBKT, Văn phòng Huyện ủy, các
phòng UBND huyện, Ủy ban MTTQ
và các đoàn thể chính trị - xã hội
huyện được các ngành cấp trên đánh
giá cao, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm
vụ trở lên. Trong đó có nhiều tổ chức
ban ngành được xếp hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ, Công an huyện đạt
danh hiệu đơn vị Quyết thắng.

Bên cạnh đó chúng ta cũng cần
thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận rõ
một số hạn chế, khuyết điểm đó là:
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Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số
chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra; vai
trò quản lý nhà nước của một số
phòng, ban và cơ sở chưa được
phát huy rõ nét, trách nhiệm của một
số cán bộ phụ trách cơ sở chưa cao,
có lúc còn thiếu sâu sát và cụ thể;
tình trạng vi phạm hành chính trong
lĩnh vực quản lý đất đai, khoáng sản,
trật tự xây dựng diễn ra ở một số địa
phương nhưng chưa được kiểm tra,
phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp
thời; tình hình tội phạm trộm cắp,
buôn bán, sử dụng, tàng trữ về ma
túy vẫn còn phức tạp, người nghiện
ma túy còn ở mức cao; tỷ lệ kết nạp
đảng viên mới đạt thấp.

Bước sang năm mới Nhâm Dần
2022, năm thứ 2 thực hiện nghị
quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ
2020-2025, để thực hiện thắng lợi
các mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng
Đảng và phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng, an ninh; toàn Đảng,
toàn dân và lực lượng vũ trang
huyện nhà cần tập trung cao độ thực
hiện tốt các nội dung sau:

1. Phát huy sức mạnh của cả hệ
thống chính trị, nêu cao vai trò lãnh
đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành
của chính quyền từ huyện đến cơ
sở; lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch COVID-19 đi đôi với
đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
triển khai thực hiện các nghị quyết,
đề án, kế hoạch phát triển kinh tế -
xã hội theo Chương trình hành động
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại
biểu Đảng bộ huyện khóa XXXI,
nhiệm kỳ 2020-2025. Phát huy tối đa
các nguồn lực, thu hút đầu tư để
thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế
hoạch Nhà nước. Đẩy mạnh tái cơ

cấu sản xuất trong nông nghiệp,
ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật cao
vào sản xuất, chăn nuôi. 

3. Đẩy mạnh chương trình xây
dựng nông thôn mới, lồng ghép các
chương trình, dự án đầu tư có trọng
tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Tiếp
tục nâng cao chất lượng các tiêu
chí, chỉ đạo quyết liệt các xã về đích
NTM, NTM nâng cao, kiểu mẫu.

4. Tập trung thu hút đầu tư, tạo
điều kiện thuận lợi, triển khai nhanh
các dự án đầu tư trên địa bàn, đẩy
nhanh việc GPMB, xây dựng kết cấu
hạ tầng. Đẩy mạnh công tác khuyến
công, tổ chức triển khai thực hiện tốt
chính sách khuyến khích phát triển làng
nghề, tiểu thủ công nghiệp. Chỉ đạo
thực hiện tốt công tác quản lý nhà
nước về đất đai, tài nguyên môi
trường, trật tự xây dựng, hành nghề
y dược tư nhân; phát hiện, ngăn
chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi
phạm hành chính trong lĩnh vực đất
đai, khai thác sử dụng tài nguyên
khoáng sản.

5. Lãnh đạo thực hiện tốt chính
sách người có công với cách mạng,
chính sách bảo trợ xã hội, đảm bảo
an sinh xã hội; đẩy mạnh phát triển
các lĩnh vực văn hóa, xã hội và giải
quyết các vấn đề xã hội bức xúc, các
chính sách giải quyết việc làm, giảm
nghèo bền vững. Đẩy mạnh phong
trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa, bảo tồn và phát huy
giá trị các di tích trên địa bàn. Tiếp tục
nâng cao chất lượng y tế, giáo dục,
xây dựng trường chuẩn quốc gia.

6. Xây dựng lực lượng quân sự,
công an, dân quân tự vệ, dự bị động
viên chính quy, vững mạnh, rộng
khắp; củng cố các công trình thế
trận phòng thủ; tiếp tục phát động
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ;
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đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại
tội phạm đảm bảo an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội, xử lý kịp thời
các vụ việc xẩy ra; bảo vệ an toàn
tuyệt đối các sự kiện chính trị quan
trọng của đất nước, quê hương.

7. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
tuyên truyền, quán triệt, triển khai
thực hiện các nghị quyết, đề án, kế
hoạch về công tác xây dựng Đảng,
xây dựng hệ thống chính trị; làm tốt
công tác cung cấp, định hướng
thông tin, dư luận xã hội; tuyên
truyền vận động cán bộ, đảng viên
và nhân dân nâng cao cảnh giác,
tích cực tham gia đấu tranh phản
bác các quan điểm sai trái, thù địch,
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,
bảo vệ thành quả cách mạng, nhất
là trên mạng xã hội.

8. Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo việc
thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày
18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII
về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-
CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn
với Nghị quyết TW4 (khóa XII) về
tăng cường xây dựng, chỉnh đốn
Đảng, Quy định số 08-QĐi/TW ngày
25/10/2018 về trách nhiệm nêu
gương của cán bộ, đảng viên.

9. Đẩy mạnh cải cách hành chính,
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý
nhà nước, ứng dụng hiệu quả công
nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ
đạo, điều hành; quản lý đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

10. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo
nâng cao sức chiến đấu của tổ chức
cơ sở đảng, bồi dưỡng, kết nạp đảng
viên mới, quan tâm công tác kiểm tra,
giám sát, chủ động xử lý các vấn đề
phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội

quan tâm, các kiến nghị, phản ánh,
khiếu nại, tố cáo của công dân. Nâng
cao chất lượng các kỳ họp HĐND, tiếp
tục đổi mới nội dung, phương thức
hoạt động của công tác dân vận, thực
hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công
tác dân tộc, tôn giáo. Lãnh đạo tổ
chức Đoàn Thanh niên, Hội Cựu
Chiến binh tổ chức đại hội nhiệm kỳ
2022-2027. Phát huy vai trò của Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị
- xã hội, nhất là hoạt động giám sát và
phản biện xã hội, tăng cường các hoạt
động đối thoại giữa người đứng đầu
cấp ủy, chính quyền với nhân dân,
tạo sự đồng thuận cao để phát triển.

Nhân dịp đón chào năm mới Nhâm
Dần 2022, thay mặt Ban Chấp hành
Đảng bộ huyện tôi xin gửi tới các đồng
chí thương binh, bệnh binh, các Mẹ
Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành
cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, anh
hùng lực lượng vũ trang, thân nhân các
gia đình liệt sỹ, gia đình có công với
cách mạng, con em quê hương trên
mọi miền đất nước và ở nước ngoài
cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân
dân và lực lượng vũ trang huyện nhà
lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất,
chúc mọi nhà, mọi người mạnh khỏe,
bình an, hạnh phúc.

Thay mặt Đảng bộ và Nhân dân
Thanh Chương tôi xin chân thành
cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của
Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND,
UBND, MTTQ, các sở, ban, ngành,
đoàn thể cấp tỉnh, con em quê
hương, cũng như các tổ chức, cá
nhân, nhà hảo tâm đối với nhân dân
huyện nhà trong những năm qua và
mong muốn tiếp tục nhận được sự
quan tâm nhiều hơn nữa trong năm
2022 và những năm tiếp theo.

Xuân mới, sức sống mới, niềm
tin thắng lợi mới./.
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Đảng ta ra đời vào một thời điểm
của mùa xuân - đó là một sự

trùng hợp ngẫu nhiên mà thú vị.
Suốt 92 năm qua, Đảng luôn luôn
đồng hành cùng mùa xuân của dân
tộc. Hôm nay, trong không khí rạo
rực, náo nức, rộn ràng của đất trời
lúc giao mùa, trong niềm hân hoan
cả đất nước mừng Xuân, mừng
Đảng, mỗi chúng ta càng tự hào về
Đảng kính yêu.

92 mùa xuân có Đảng, bằng sức
mạnh của sự đại đoàn kết dân tộc,
nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách
mạng tháng Tám vĩ đại, lập nên
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa -
Nhà nước công nông đầu tiên ở
Đông Nam Á.“Chúng ta có quyền tự
hào về Đảng của chúng ta, khi chỉ
mới 15 tuổi, chỉ có 5.000 đảng viên,
Đảng đã lãnh đạo nhân dân đứng
lên khởi nghĩa giành chính quyền,
đưa nhân dân thoát khỏi ách nô lệ,
đứng lên làm chủ đất nước, làm chủ
xã hội, làm chủ bản thân, mở ra kỷ
nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự
do và chủ nghĩa xã hội” (Hồ Chí
Minh toàn tập, tập 2, trang 73).
“Cuộc cách mạng tháng Tám vĩ đại
đến mức có thể sánh với hai cuộc
cách mạng lớn của thế giới là cuộc
cách mạng năm 1776 của nước Mỹ
và cuộc cách mạng năm 1791 của
nước Pháp” (GS. Phan Huy Lê).

92 mùa xuân có Đảng, chúng ta
đã tiến hành cuộc kháng chiến
trường kỳ chống thực dân Pháp và
giành thắng lợi to lớn, đem lại hòa

bình cho một nửa đất nước, đưa
miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội,
làm hậu thuẫn vững chắc cho cuộc
đấu tranh của nhân dân miền Nam
chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai.

92 mùa xuân có Đảng, sau hơn
20 năm bền gan chiến đấu, dân tộc
ta đã đánh thắng đế quốc Mỹ - tên
đế quốc hùng mạnh nhất thế giới -
giải phóng hoàn toàn miền Nam,
thống nhất đất nước. “Năm tháng rồi
sẽ qua đi, nhưng những thắng lợi vĩ
đại của nhân dân ta trong cuộc
kháng chiến chống Mỹ cứu nước sẽ
mãi mãi đi vào lịch sử như một chiến
công hiển hách nhất của thế kỷ XX,
như một trong những biểu tượng cao
đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách
mạng Việt Nam” (Diễn văn của Tổng
Bí Thư Lê Duẩn trong lễ mừng chiến
thắng ngày 15/5/1975). 

92 mùa xuân có Đảng, chúng ta
đã giành được những thắng lợi to
lớn, toàn diện sau 36 năm tiến hành
công cuộc đổi mới như Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định:
“Sau hơn 30 năm của sự nghiệp đổi
mới, từ một nước nông nghiệp lạc
hậu, ta đã phấn đấu trở thành một
nước đang phát triển có thu nhập ở
mức trung bình, có kết quả khả quan
trong tiến trình công nghiệp hóa,
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế,
kinh tế tăng trưởng ở mức khá.
Chúng ta đã nắm vững và luôn luôn
giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc

Tự hào 92 mùa xuân có Đảng

(Xem tiếp trang 15)



Nhận thức sâu sắc về tầm quan
trọng của công tác tư tưởng,

đồng thời xác định rõ công tác tư
tưởng có vai trò “đi trước mở đường,
đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”,
năm qua các cấp ủy trên địa bàn
huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện
các mặt công tác tư tưởng phục vụ
nhiệm vụ chính trị của huyện. Theo
đó, công tác tư tưởng đã có nhiều đổi
mới về nội dung và phương thức, góp
phần tích cực bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Việc học tập, quán triệt, triển khai,
sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết
được tổ chức nghiêm túc, bài bản,
chất lượng, đặc biệt là đã ứng dụng
hiệu quả công nghệ thông tin vào tổ
chức hội nghị trực tuyến từ huyện đến
cơ sở. Công tác tuyên truyền Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021-2026, kỷ niệm các ngày lễ lớn,
các sự kiện chính trị của tỉnh, của
huyện, nhất là tuyên truyền về phòng
chống dịch bệnh COVID-19 được thực

hiện thường xuyên, có chiều sâu, tạo
niềm tin tưởng, phấn khởi trong nhân
dân. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ
động phát huy vai trò của đội ngũ báo
cáo viên và cộng tác viên dư luận xã
hội để nắm bắt tư tưởng nhân dân và
kịp thời có định hướng đúng đắn trước
những vấn đề, vụ việc nhạy cảm. Hoạt
động của Ban Chỉ đạo 35 có hiệu quả
tích cực trong việc đấu tranh, phản bác
các quan điểm sai trái, thông tin xấu
độc trên internet, mạng xã hội. Trong
năm, Ban Tuyên giáo đã tích cực tham
mưu cho Thường trực, Ban Thường
vụ Huyện ủy tổ chức 03 hội nghị
chuyên đề mời báo cáo viên Trung
ương về cung cấp thông tin thời sự cho
đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến
cơ sở; tham dự và đạt giải Ba Hội thi
báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh
Nghệ An năm 2021.

Việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
được các cấp ủy quan tâm đẩy mạnh,
triển khai với nhiều hình thức đa dạng,
tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút
đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân
dân học tập và làm theo Bác. Sơ kết
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Tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm và chăm lo công tác giáo
dục chính trị tư tưởng. Theo Người “Tư tưởng không đúng đắn thì công
tác ắt sai lầm”, “Tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất”, “Giáo
dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng”. Đặc
biệt, mới đây Văn kiện Đại hội XIII của Đảng sử dụng thuật ngữ “công tác
tư tưởng” thay cho thuật ngữ “công tác tư tưởng, lý luận” như các nhiệm
kỳ trước. Đây là một bước tiến mới về mặt lý luận đối với công tác tư tưởng.
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05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ
Huyện ủy tổ chức đoàn báo công và
trao tặng giấy khen tại Thủ đô Hà Nội
cho 30 tập thể, cá nhân điển hình tiêu
biểu xuất sắc, trao giấy chứng nhận
và khen thưởng cho 57 tập thể, các
nhân tiêu biểu. Tiếp tục triển khai sâu
rộng chuyên đề toàn khóa - chuyên đề
năm 2021 “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát
vọng phát triển đất nước phồn vinh,
hạnh phúc”. Từ đó góp phần nâng
cao nhận thức, ý thức và hành động,
tạo chuyển biến tích cực trong tư
tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần,
trách nhiệm và hiệu quả công tác của
cán bộ, đảng viên...

Bên cạnh những kết quả đạt
được, công tác tư tưởng của các cấp
uỷ Đảng trong huyện thời gian qua
vẫn còn những hạn chế cần khắc
phục như: Công tác thông tin, tuyên
truyền một số chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước chưa thường xuyên, kịp

thời; công tác dự báo, nắm bắt dư
luận trước một số sự kiện, tình huống
bất ngờ còn chậm; một số ít cán bộ,
đảng viên chưa nghiêm túc trong việc
nêu gương, vi phạm những điều đảng
viên không được làm; việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở
một số địa phương, cơ sở chưa đi
vào chiều sâu, chưa tạo được sức lan
tỏa lớn...

Trước yêu cầu mới, nhất là trong
bối cảnh hiện nay tình hình thế giới và
khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp,
khó lường. Đại dịch COVID-19 đang
gây tổn thất nghiêm trọng về người và
ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế;
sự gia tăng các hoạt động tuyên
truyền, chống phá Đảng và Nhà nước
ta của các thế lực thù địch, phản động
ở trong nước và nước ngoài; một bộ
phận cán bộ, đảng viên suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống,
thiếu gương mẫu, vi phạm quy định
của Đảng, pháp luật của Nhà nước,
làm giảm sút niềm tin trong nhân dân.

Hội thi BCV, tuyên truyền viên giỏi huyện Thanh Chương năm 2021



Sự bùng nổ của thông tin trên mạng
Internet dẫn đến thông tin đa chiều...
đã ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng
của cán bộ, đảng viên và nhân dân
trong huyện, gây khó khăn trong công
tác tuyên truyền, định hướng... Trước
thực trạng trên, đòi hỏi công tác tư
tưởng cần làm tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc
và thực hiện nguyên tắc, quan điểm:
công tác tư tưởng không phải chỉ là
nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo các
đảng ủy, chi ủy cơ sở, mà là nhiệm vụ
của cả hệ thống chính trị, trước hết là
của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng
đầu các cấp, các ngành. Công tác tư
tưởng phải đi trước, đi cùng với đời
sống của nhân dân. Vì vậy, cán bộ
làm công tác tư tưởng phải chú ý lắng
nghe, gắn bó với quần chúng, với
thực tiễn để chủ động nắm bắt, đánh
giá, dự báo diễn biến tình hình, định
hướng dư luận trong cán bộ, đảng
viên và nhân dân, từ đó tham mưu kịp
thời cho cấp ủy có chủ trương, biện
pháp lãnh đạo, chỉ đạo về tư tưởng.

Hai là, phát huy dân chủ trong
công tác tư tưởng. Đây là bài học
quan trọng, có ý nghĩa then chốt.
Thực tiễn cho thấy, những bức xúc,
vướng mắc trong tư tưởng của một bộ
phận cán bộ, đảng viên, nhân dân nếu
được thông tin, giải đáp kịp thời, đúng
đắn thì sẽ tạo được sự thống nhất,
đồng thuận; ngược lại, nếu không
thông tin, giải đáp thắc mắc kịp thời thì
sự việc trở nên phức tạp và dễ hình
thành điểm nóng. Vì vậy, Ban Tuyên
giáo đảng ủy, chi ủy cơ sở cần chủ
động tham mưu cho cấp ủy những
vấn đề mới, khó, nhạy cảm; nâng cao
tính thuyết phục trong công tác tuyên
truyền, vận động; định hướng tư

tưởng theo phương châm cụ thể, thiết
thực, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với
từng đối tượng.

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung,
hình thức, phương pháp tuyên truyền,
nâng cao chất lượng quán triệt, học
tập, triển khai thực hiện các chỉ thị,
nghị quyết và chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước. Chú trọng công tác giáo
dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối
sống cho cán bộ, đảng viên, khắc
phục tình trạng lười học, ngại học lý
luận chính trị, gắn với tăng cường các
biện pháp đấu tranh, ngăn chăn, đẩy
lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, những
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong cán bộ, đảng viên. 

Bốn là, đẩy mạnh tuyên truyền qua
hình thức nêu gương; xây dựng, biểu
dương và nhân rộng điển hình tiên tiến,
“lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực
đẩy lùi tiêu cực”, tạo hiệu ứng tích cực
và lan tỏa trong cộng đồng. Tập trung
triển khai thực hiện Kết luận số 01-
KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính
trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-
CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng
Đảng. Đề cao trách nhiệm nêu
gương của cán bộ, đảng viên nhất là
người đứng đầu; lấy giáo dục, thuyết
phục và nêu gương làm trọng tâm
trong tổ chức thực hiện công tác tư
tưởng. Phát huy hiệu quả các trang
thông tin của các địa phương, cơ quan,
đơn vị, internet, mạng xã hội... Sử
dụng hiệu quả Bản tin Thanh Chương
trong định hướng tư tưởng cho cán bộ,
đảng viên trên địa bàn huyện.

Năm là, mỗi cán bộ, đảng viên
phải tự làm tốt công tác tư tưởng cho
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chính mình để góp phần làm tốt công
tác tư tưởng ở từng địa phương, cơ
quan, đơn vị. Khơi dậy khát vọng,
quyết tâm xây dựng và phát triển
Thanh Chương trở thành huyện khá
của tỉnh vào năm 2025. Chủ động đấu
tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn
“diễn biến hòa bình” của các thế lực
thù địch, kiên quyết, kịp thời phê phán
các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai
trái, của các thế lực thù địch, góp phần
quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng.

Sáu là, quan tâm xây dựng đội
ngũ cán bộ Tuyên giáo, cán bộ làm
công tác tư tưởng. Khuyến khích
những người dám nghĩ, dám làm,
dám đổi mới. Thường xuyên cập nhật

kiến thức, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ
làm công tác tuyên giáo vững vàng về
chính trị, tư tưởng, sáng về phẩm chất
đạo đức; có bản lĩnh vượt qua khó
khăn, thử thách; tinh thông, nhanh
nhạy, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ;
sâu sát, hòa mình vào thực tiễn, là lực
lượng xung kích trên mặt trận tư
tưởng, văn hóa của Đảng, đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của huyện
và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Tiếp tục quan tâm đổi mới, làm tốt
công tác tư tưởng, đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ trong tình hình mới, tin rằng
chúng ta sẽ hoàn thành tốt nhất mục
tiêu và những nhiệm vụ nặng nề mà
Đảng và nhân dân đã giao phó.

BaN TuyêN giáo

và chủ nghĩa xã hội, kết hợp có hiệu
quả sức mạnh dân tộc và sức mạnh
thời đại, sức mạnh trong nước và
sức mạnh quốc tế” (Trích Diễn văn
Khai mạc Đại hội XIII của Đảng).

Không những thế, chúng ta còn
đạt được những thắng lợi quan
trọng trong việc xây dựng, chỉnh đốn
Đảng, chống tham nhũng, tiêu cực,
đẩy lùi có hiệu quả dịch bệnh
COVID-19 v.v...

92 mùa xuân có Đảng, vị thế đất
nước ta ngày càng được khẳng định
không chỉ trong khu vực mà trên
toàn thế giới. Những đóng góp của
Việt Nam đối với khu vực và đối với
thế giới được bạn bè quốc tế ghi
nhận và đánh giá cao. Việt Nam đã
thể hiện rõ trách nhiệm của mình đối
với nhiều vấn đề phức tạp trên thế

giới, vì hòa bình, ổn định và sự phát
triển thịnh vượng. Việt Nam đã trở
thành thành viên, đối tác đáng tin
cậy và có trách nhiệm đối với cộng
đồng khu vực và thế giới. “Đất nước
ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm
lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày
nay” (Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng - Diễn văn khai mạc Đại hội
XIII của Đảng).

Một mùa xuân mới lại về, cũng
sẽ là thêm một năm có nhiều thách
thức đối với Đảng, Nhà nước và nhân
dân ta. Nhưng với bản lĩnh chính trị
được rèn luyện qua 92 mùa xuân,
chúng ta tin rằng Đảng ta sẽ lãnh đạo
đất nước vượt qua mọi thử thách,
chèo lái con thuyền cách mạng Việt
Nam đến bến bờ vinh quang. 

ĐoàN MạNH TiếN

Tự hào... (Tiếp theo trang 11)



Năm 2021 là năm đầu tiên triển
khai thực hiện Nghị quyết đại

hội Đảng các cấp và diễn ra các sự
kiện trọng đại của đất nước như Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Bên cạnh đó, làn sóng thứ tư đại
dịch COVID-19 diễn biến phức tạp,
dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc...
đã ảnh hưởng lớn đến việc chỉ đạo,
tổ chức thực hiện các nhiệm vụ
chính trị của địa phương cũng như
nhiệm vụ chuyên môn về công tác tổ
chức xây dựng Đảng. Phát huy
những thuận lợi, khắc phục khó
khăn, BanTổ chức Huyện ủy đã chủ

động trong công tác tham mưu, tổ
chức thực hiện và đạt được nhiều
kết quả đáng ghi nhận.

Về công tác tổ chức, tiếp tục
tham mưu, chỉ đạo thực hiện Nghị
quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về
“Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức”;
gắn với việc thực hiện Nghị quyết
18, 19-NQ/TW của Trung ương. Kết
quả, giảm 03 đơn vị sự nghiệp
trường học (do sáp nhập 06 trường
thành 03 trường trên địa bàn
huyện). Sau sáp nhập, kịp thời kiện
toàn bộ máy đưa các trường đi vào
hoạt động giảng dạy hiệu quả. Tham
mưu phương án sắp xếp cán bộ xã
Đại Đồng dôi dư sau sáp nhập.

16 Xuân Nhâm Dần 2022
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Tham mưu cho Thường trực, Ban
Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thành
công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021-2026. Toàn huyện có 229 đơn
vị bầu cử với 236 khu vực bỏ phiếu;
tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,4%
trong đó có 26 xã cử tri đi bầu cử
đạt 100%, không phải bầu lại. Tình
hình an ninh trật tự ổn định, không
phát sinh tình huống phức tạp.
Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo
liên quan đến ứng cử viên đại biểu
HĐND các cấp. 

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ
tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ,
Ban Tổ chức luôn chú trọng, quan
tâm đến công tác quy hoạch, đào
tạo bồi dưỡng, sắp xếp, sử dụng và
đánh giá cán bộ các cấp từ huyện
đến cơ sở. Tham mưu văn bản chỉ
đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cán
bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm
kỳ 2020-2025. Căn cứ kết quả phê
duyệt quy hoạch cán bộ, tham mưu
cử 09 đồng chí đi đào tạo Cao cấp lý
luận chính trị; 09 đồng chí tham gia
học lớp Trung cấp lý luận chính trị tại
Trường Chính trị tỉnh. Tham mưu mở
01 lớp Trung cấp lý luận chính trị với
80 học viên, mở 01 lớp Sơ cấp lý
luận chính trị với 20 học viên; mở
79/88 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, lý
luận chính trị tại Trung tâm Chính trị
huyện. Sau các khóa đào tạo, bồi
dưỡng đội ngũ cán bộ từ huyện đến
cơ sở được nâng cao về kỹ năng,
nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện nhiệm
vụ trong tình hình mới.

Công tác tham mưu, sắp xếp các
phương án nhân sự, đề bạt, bổ
nhiệm, điều động, bố trí cán bộ đảm
bảo đúng quy trình, quy định về

công tác cán bộ. Trong năm, tham
mưu chỉ định bổ sung 01 UVBCH
Đảng bộ huyện khóa XXXI, nhiệm kỳ
2020-2025; bổ nhiệm 05 cán bộ lãnh
đạo, quản lý cấp huyện, 21 chủ chốt
cơ sở; duy trì 03 cán bộ cấp huyện
luân chuyển về làm bí thư đảng ủy xã,
thị trấn; chỉ định bổ sung 26 đồng chí
tham gia cấp ủy cơ sở; chuyển 02
cán bộ, công chức cấp xã thành công
chức cấp huyện; cho ý kiến hiệp y 18
cán bộ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Tham
mưu Thường trực Huyện ủy cho ý
kiến về công tác cán bộ, kiện toàn, bổ
sung 36 cán bộ cấp trưởng, cấp phó
MTTQ và các đoàn thể CT-XH cấp
cơ sở; cho ý kiến về công tác cán bộ
lãnh đạo, quản lý trường học: bổ
nhiệm 25 cán bộ; luân chuyển 20 cán
bộ; bổ nhiệm lại 23 cán bộ; miễn
nhiệm, cho thôi giữ chức vụ 05 cán
bộ; cho ý kiến tuyển dụng giáo viên
bậc Tiểu học, bậc Mầm non. 

Công tác phát triển đảng viên
mới là một trong những nhiệm vụ
quan trọng của công tác xây dựng
Đảng, là việc làm thường xuyên
nhằm tăng thêm sức mạnh cho
Đảng cả về số lượng và chất lượng.
Năm 2021, Ban đã phối hợp với
TTCT huyện mở 05 lớp bồi dưỡng
cảm tình đảng cho 327 quần chúng
ưu tú, 03 lớp bồi dưỡng đảng viên
mới cho 158 đồng chí; thẩm định hồ
sơ, tham mưu trình Ban Thường vụ
Huyện ủy ra quyết định kết nạp 212
quần chúng ưu tú vào Đảng, trong
đó có 19 đảng viên dân tộc thiểu số,
01 đảng viên theo đạo Công giáo.

Thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU,
ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh
hoạt chi bộ, Ban đã tham mưu để tổ



chức tuyên truyền, quán triệt và triển
khai thực hiện Quy định 08-QĐ/TU,
ban hành hướng dẫn và chọn 08 chi
bộ tổ chức sinh hoạt mẫu. Việc tổ
chức sinh hoạt chi bộ mẫu được cán
bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá
cao về quy mô tổ chức, thực hiện bài
bản, khoa học, buổi sinh hoạt chất
lượng, hiệu quả. Cũng trong kế
hoạch nâng cao chất lượng sinh
hoạt chi bộ, năm 2021, Ban phối hợp
với Trung tâm Chính trị huyện mở 06
lớp tập huấn nghiệp vụ công tác
đảng viên cho 840 đồng chí là bí thư,
phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy
cơ sở để hướng dẫn cụ thể, chi tiết,
giải đáp những vấn đề sát thực liên
quan công việc hàng ngày...

Bên cạnh những kết quả đạt
được, công tác tổ chức xây dựng
Đảng vẫn còn một số hạn chế,
khuyết điểm, như: công tác chỉ đạo
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp vẫn còn một số xã bầu thiếu
đại biểu; công tác thành lập tổ chức
đảng và phát triển đảng viên trong
doanh nghiệp tư nhân chưa thực
hiện được, chỉ tiêu kết nạp đảng
viên trong năm không đạt, vẫn còn
đảng viên vi phạm kỷ luật... Để phát
huy những thành quả đạt được và
khắc phục những hạn chế, khuyết
điểm, năm 2022 cần tập trung thực
hiện tốt những nội dung sau:  

1. Tiếp tục triển khai thực hiện
nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng
các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa
XII), các văn bản mới của Trung
ương, của tỉnh...

2. Tham mưu thực hiện công tác

rà soát quy hoạch, đào tạo, bồi
dưỡng, luân chuyển cán bộ lãnh
đạo, quản lý các cấp; tham mưu kiện
toàn, bổ sung kịp thời cán bộ từ
huyện đến cơ sở khi có thay đổi.
Phối hợp tham mưu nhân sự Đại hội
Đoàn Thanh niên, Đại hội Hội Cựu
Chiến binh cấp huyện và cơ sở
nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo
thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW,
Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW của
Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch
thực hiện Kết luận số 189-KL/TU
ngày 10/6/2020 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về thực hiện Đề án 5155-
ĐA/TU; Kế hoạch thực hiện Kết luận
số 95-KL/TU ngày 05/7/2021 của
BCH Đảng bộ Tỉnh về thực hiện Đề
án số 01-ĐA/TU.

4. Chỉ đạo đảng ủy, chi ủy cơ sở
chỉ đạo đại hội chi bộ, bầu cử xóm
trưởng nhiệm kỳ 2022-2025; tiếp tục
thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU của
Tỉnh ủy, Kế hoạch số 57-KH/HU của
Huyện ủy về  “Nâng cao chất lượng
sinh hoạt chi bộ”; Quy định số 08-
QĐ/TU, ngày 15/9/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất
lượng sinh hoạt chi bộ.

5. Chỉ đạo thực hiện nghiệp vụ
công tác đảng viên; chế độ, chính
sách cán bộ, đảng viên; phối hợp
làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội
bộ, chú trọng nắm tình hình chính trị
nội bộ trong cán bộ, đảng viên.

6. Tham mưu chỉ đạo kiểm điểm,
đánh giá, xếp loại chất lượng hằng
năm đối với tổ chức đảng, đảng viên
và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo,
quản lý các cấp năm 2022 nghiêm
túc, hiệu quả, đúng quy định.

Bài và ảnh: Lê QuaNg HiềN
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Năm 2021 là năm đầu thực hiện
Nghị quyết Đại hội khóa XIII của

Đảng, Ban Chấp hành Trung ương
đã ban hành nhiều quy định sửa đổi
để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm
tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong
Đảng để phù hợp với tình hình thực
tế của Đảng ta trong giai đoạn mới.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh
ủy, hướng dẫn trực tiếp của UBKT
Tỉnh ủy Nghệ An, cùng với sự phối
hợp chặt chẽ của các ngành, cơ
quan chức năng và cấp ủy các cấp,
Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Thanh
Chương đã chủ động triển khai, chỉ
đạo tổ chức thực hiện toàn diện các
mặt hoạt động kiểm tra, giám sát và
thi hành kỷ luật theo quy định của
Điều lệ Đảng. Tổ chức quán triệt kịp
thời các văn bản của cấp trên về
công tác kiểm tra, giám sát và thi
hành kỷ luật đảng cho cấp ủy viên
các cấp, cán bộ, đảng viên trong
Đảng bộ; xây dựng chương trình
kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT
theo hướng trọng tâm, trọng điểm
phù hợp với tình hình thực tế của địa
phương và ban hành nhiều văn bản
về công tác kiểm tra để lãnh đạo, chỉ
đạo trong quá trình thực hiện.

Trong năm 2021, cấp uỷ hai cấp
đã tiến hành kiểm tra 128 tổ chức
đảng và 72 đảng viên; giám sát 134
tổ chức đảng và 96 đảng viên.

UBKT hai cấp đã kiểm tra việc thực
hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và
thi hành kỷ luật đảng 115 tổ chức
đảng; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý
sử dụng và tài chính đảng 115 tổ
chức; giám sát 131 tổ chức và 95
đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu
vi phạm đối với 37 tổ chức đảng và
44 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận
31/31 tổ chức đảng và 37/44 đảng
viên có vi phạm nhưng đang ở mức
kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn
chỉnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tham
mưu việc thực hiện các chỉ thị, nghị
quyết và chức trách nhiệm vụ được
giao, có 07 đảng viên qua kiểm tra
khi có dấu hiệu vi phạm UBKT đảng
ủy cơ sở đề nghị xem xét thi hành kỷ
luật. Trong đó có 01 đảng ủy viên, 04
chi ủy viên và 02 đảng viên không
giữ chức vụ trong đảng. Việc tiếp
nhận đơn của cán bộ, đảng viên và
nhân dân đã phân loại đơn để
chuyển các bộ phận liên quan xử lý
kịp thời. Việc thi hành kỷ luật đảng
được tiến hành nghiêm túc, cấp uỷ
và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật
93 đảng viên bằng các hình thức
(khiển trách 79, cảnh cáo 11, khai
trừ 03 đảng viên). Những kết quả
trong công tác kiểm tra, giám sát và
thi hành kỷ luật đảng đã góp phần
đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật, kỷ
cương của Đảng, nâng cao năng
lực và sức chiến đấu của tổ chức

NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ
CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG



đảng, góp phần quan trọng để Đảng
bộ huyện Thanh Chương hoàn
thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề
ra trong năm.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu
điểm đã đạt được công tác kiểm tra,
giám sát của cấp ủy, UBKT còn có
những tồn tại, hạn chế đó là: Công
tác giám sát thường xuyên ở một số
đảng bộ, chi bộ chưa được quan
tâm chỉ đạo thực hiện; trong tham
mưu, chỉ đạo xử lý, giải quyết đơn
thư chưa kịp thời; vai trò nêu gương
của một số người đứng đầu chưa
nghiêm; năng lực một số cán bộ làm
công tác kiểm tra còn hạn chế, thiếu
kinh nghiệm trong nghiệp vụ công
tác kiểm tra, giám sát. 

Để tăng cường hiệu lực, hiệu
quả công tác kiểm tra, giám sát, thi
hành kỷ luật của Đảng, thời gian tới
cấp ủy, UBKT hai cấp xác định: 

Một là, tiếp tục tập trung lãnh
đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám
sát và thi hành kỷ luật trong Đảng;
quán triệt, triển khai thực hiện tốt
các chỉ thị, nghị quyết, quy định,
hướng dẫn của Trung ương về
công tác kiểm tra, giám sát và thi
hành kỷ luật đảng, đặc biệt thực
hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4
khóa XII, Kết luận Hội nghị lần thứ
tư Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khoá XIII; Quy định thi hành
Điều lệ Đảng; Quy định những điều
đảng viên không được làm; Quy
định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021
của Ban Chấp hành Trung ương về
công tác kiểm tra, giám sát và thi
hành kỷ luật của Đảng. 

Hai là, tiếp tục đổi mới, tăng
cường và nâng cao chất lượng hiệu
quả công tác kiểm tra, giám sát của
cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các
cấp; tăng cường giám sát thường
xuyên, chủ động nắm chắc tình hình
tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời
phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu
vi phạm; nêu cao trách nhiệm của
người đứng đầu cấp ủy, chính
quyền các cấp. 

Ba là, cấp ủy, UBKT các cấp chỉ
đạo triển khai thực hiện toàn diện
nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo
Điều lệ Đảng, trong đó đặc biệt chú
trọng đến những lĩnh vực được
nhân dân quân tâm như: Đất đai, tài
nguyên, dự án, công tác tổ chức cán
bộ, kê khai tài sản, thu nhập...

Bốn là, thực hiện tốt công tác bồi
dưỡng, tập huấn đối với đội ngũ cán
bộ làm công tác kiểm tra, giám sát để
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp
vụ đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ
được giao trong tình hình mới.

Năm là, từng bước nâng cao
chất lượng, hiệu quả công tác kiểm
tra, giám sát và thi hành kỷ luật
đảng; tổ chức các cuộc kiểm tra,
giám sát theo chương trình, kế
hoạch đề ra đảm bảo chất lượng,
hiệu quả. Đồng thời nâng cao năng
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của
Đảng, tăng cường sự đoàn kết
thống nhất trong Đảng bộ, xây dựng
hệ thống chính trị và Đảng bộ huyện
Thanh Chương trong sạch, vững
mạnh; củng cố, tăng cường nền
tảng, tư tưởng, niềm tin của nhân
dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Lê aNH Đức
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Năm 2021, các cấp ủy Đảng, chính
quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ

chức chính trị - xã hội trên địa bàn
huyện đã đẩy mạnh công tác dân vận
nhằm vận động cán bộ, đảng viên và
toàn thể nhân dân thực hiện tốt chủ
trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, nhờ
đó kinh tế - xã hội huyện nhà có bước
phát triển khá. 

Bên cạnh các kết quả đã đạt
được, thời gian qua công tác dân vận
vẫn còn một số hạn chế như: Việc
tuyên truyền, quán triệt và tổ chức
thực hiện các nghị quyết của Đảng về
công tác dân vận có nơi, có lúc còn
hạn chế; việc nắm bắt thông tin, tình
hình, tâm tư nguyện vọng nhân dân
có lúc chưa kịp thời, đầy đủ; công tác
lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình
“dân vận khéo” chưa tạo được sức lan
tỏa rộng khắp; vẫn còn đảng viên,
trong đó có đảng viên giữ cương vị
lãnh đạo thiếu gương mẫu, vi phạm
chuẩn mực đạo đức, lối sống làm ảnh
hưởng đến uy tín của Đảng, gây bức
xúc trong nhân dân; công tác quản lý,
chỉ đạo, điều hành của chính quyền
thiếu toàn diện và một số lĩnh vực thiếu
quyết liệt; Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức chính trị - xã hội chậm đổi mới
phương thức, nội dung hoạt động; việc
phát huy vai trò của nhân dân trong
góp ý xây dựng Đảng, chính quyền còn
hạn chế; một số tổ chức chưa chú

trọng đến việc chăm lo, bảo vệ lợi ích
cho đoàn viên, hội viên.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI,
Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng
và ban hành Đề án “Đẩy mạnh công
tác dân vận, nâng cao chất lượng hoạt
động của MTTQ và các đoàn thể nhân
dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn
dân trong xây dựng, phát triển kinh tế -
xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần
xây dựng huyện Thanh Chương trở
thành huyện khá của tỉnh”.

Đề án đề ra 3 nhóm nhiệm vụ và
giải pháp đó là:

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp nâng
cao hiệu quả công tác dân vận của
Đảng gồm: (1) Tăng cường công tác
xây dựng tổ chức đảng trên cả các
mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ
chức; (2) đẩy mạnh thực hiện việc học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm
nêu gương của cán bộ, đảng viên; (3)
nâng cao chất lượng trong việc ban
hành, tổ chức thực hiện các nghị quyết,
chỉ thị, kết luận, đề án... về kinh tế, xã
hội, quốc phòng, an ninh; (4) đẩy mạnh
phân công nhiệm vụ cho đảng viên; (5)
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp lãnh
đạo nâng cao hiệu quả công tác dân

(Xem tiếp trang 23)
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Kỳ họp không giấy
Với tinh thần không ngừng đổi mới

để nâng cao chất lượng các kỳ họp,
Hội đồng nhân dân huyện đã tăng
cường ứng dụng công nghệ thông tin,
thực hiện chuyển đổi số, xây dựng
chính quyền số; trong đó, thực hiện “kỳ
họp không giấy” là một dấu ấn đột phá,
góp phần nâng cao chất lượng hoạt
động của chính quyền địa phương.

Khác với những kỳ họp trước, tại
kỳ họp thứ tư, trên bàn của các đại
biểu không còn các chồng tài liệu dày,
không còn nghe các tiếng loạt soạt
mở giấy xem tài liệu trong các buổi
họp. Tham gia kỳ họp, các đại biểu chỉ
cần dùng điện thoại thông minh để
quyét mã Qr-code hoặc sử dụng máy
tính, truy cập cổng thông tin điện tử
của huyện để khai thác và nghiên cứu
đầy đủ các tài liệu của kỳ họp.

Việc thực hiện “kỳ họp không giấy”
đã tiết kiệm được nhiều thời gian và
kinh phí trong sao gửi tài liệu, đồng
thời công tác chuẩn bị tài liệu cũng
trở nên gọn, nhẹ, khoa học hơn. Văn
phòng HĐND-UBND cũng xử lý công
việc nhanh hơn, có nhiều thời gian để
tập trung thực hiện tốt việc tham

mưu, phục vụ kịp thời, có hiệu quả
sự chỉ đạo, điều hành của Thường
trực Hội đồng nhân dân huyện. 

Quyết định nhiều vấn đề quan
trọng thuộc thẩm quyền

Với tinh thần trách nhiệm cao
trước cử tri và nhân dân, tại kỳ họp
này HĐND huyện đã dành nhiều thời
gian để thảo luận về kinh tế - xã hội
và ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo,
điều hành quyết liệt của UBND huyện,
sự nỗ lực của các ngành, các cấp, sự
đồng thuận của cộng đồng doanh
nghiệp, các tầng lớp nhân dân. 

Trên cơ sở bám sát tình hình thực
tế, phân tích sâu sắc những thuận lợi,
thời cơ, cũng như những khó khăn,
hạn chế, các vị đại biểu HĐND huyện
đã đề xuất những kiến nghị, giải pháp
quan trọng cho kế hoạch phát triển KT-
XH năm 2022. Những nghị quyết được
thông qua có ý nghĩa quan trọng, tác
động đến nhiều mặt của đời sống kinh
tế - xã hội và cuộc sống của người dân;
vừa giải quyết những bất cập, tháo gỡ
khó khăn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn
đặt ra nhằm góp phần nâng cao hiệu
quả quản lý Nhà nước và thực thi pháp
luật trên nhiều lĩnh vực.

Sau hơn 01 ngày làm việc khẩn
trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ
họp thứ 4, HĐND huyện đã hoàn
thành toàn bộ nội dung, chương trình
đề ra. Kỳ họp đã thông qua 11 nghị
quyết toàn diện trên các lĩnh vực;
đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội năm
2021; thông qua kế hoạch phát triển

ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
CÁC KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Ngày 20/12/2021, Hội đồng
nhân dân huyện khai mạc kỳ họp
thứ 04. Đây là kỳ họp đầu tiên Hội
đồng nhân dân huyện thực hiện
mô hình “Kỳ họp không giấy”, áp
dụng công nghệ thông tin để đổi
mới và nâng cao chất lượng các kỳ
họp Hội đồng nhân dân huyện.



vận chính quyền gồm có: (1) Thành
lập, kiện toàn ban chỉ đạo công tác
dân vận chính quyền các cấp; (2) cụ
thể hóa các quan điểm, chủ trương,
nghị quyết của Đảng, Nhà nước về
công tác dân vận của chính quyền để
thực hiện các mục tiêu phát triển kinh
tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đem
lại lợi ích thiết thực cho nhân dân; (3)
thực hiện quy trình công tác dân vận
chính quyền trong quy hoạch, xây
dựng và thực hiện các dự án đầu tư
phát triển kinh tế - xã hội, công tác đền
bù, giải phóng mặt bằng thu hồi đất,
tái định cư; (4) đẩy mạnh công tác cải
cách hành chính, nâng cao trách
nhiệm của người đứng đầu trong cải
cách hành chính; (5) nâng cao tinh
thần, trách nhiệm, ý thức phục vụ
nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức; (6) chủ động phối
hợp với MTTQ và các tổ chức chính
trị - xã hội thực hiện công tác dân vận;
(7) đẩy mạnh các phong trào thi đua
yêu nước; (8) tăng cường công tác
thanh tra, kiểm tra.

Nhóm nhiệm vụ giải pháp lãnh đạo
đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt

động của MTTQ và các đoàn thể nhân
dân, tăng cường khối đại đoàn kết
toàn dân bao gồm: (1) Lãnh đạo Mặt
trận Tổ quốc thực hiện tốt các nhiệm
vụ được Luật Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam quy định, đổi mới, nâng cao chất
lượng hoạt động của tổ dân cư tự
quản; kế hoạch kêu gọi, vận động ủng
hộ xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn
kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ
có hoàn cảnh khó khăn đột xuất; kế
hoạch hỗ trợ tạo sinh kế cho hộ
nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-
2025 của Ủy ban MTTQ Việt Nam
huyện. (2) lãnh đạo các tổ chức chính
trị - xã hội thực hiện có hiệu quả các
nhiệm vụ cấp trên giao và làm nòng
cốt trong tuyên truyền, vận động nhân
dân thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ huyện lần thứ XXXI.

Bác Hồ dạy: “Lực lượng của dân là
rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân
vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận
khéo thì việc gì cũng thành công”.
Thực hiện tốt công tác dân vận sẽ là
động lực để Thanh Chương phấn đấu
trở thành huyện khá của tỉnh./.
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kinh tế - xã hội năm 2022; xem xét,
đánh giá kết quả công tác năm 2021
của Thường trực HĐND, các Ban của
HĐND huyện, UBND huyện, Tòa án
nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân
dân huyện, Chi cục Thi hành án dân
sự huyện; Thông báo của Ban
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam huyện về tham gia xây dựng
chính quyền, những ý kiến, kiến nghị
của MTTQ Việt Nam đối với HĐND-
UBND và đại biểu HĐND huyện; kết
quả thực hiện những ý kiến, kiến nghị
của cử tri và đại biểu HĐND huyện tại

kỳ họp thứ 4 và các nội dung chưa
giải quyết tại Nghị quyết số 14/NQ-
HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND
huyện; báo cáo thẩm tra của các Ban
HĐND huyện và nhiều báo cáo quan
trọng khác. 

Với những kết quả đạt được trong
thời gian qua cùng với niềm vui về sự
thành công của kỳ họp thứ 04, tin
tưởng, kỳ vọng huyện Thanh Chương
sẽ tiếp tục có những bước phát triển
vững chắc trong năm 2022, tạo đà
thắng lợi cho cả nhiệm kỳ.

TrầN ĐìNH TâM
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Năm 2021, phát triển kinh tế nói
chung, sản xuất nông nghiệp nói

riêng tiếp tục gặp nhiều khó khăn,
thách thức do mưa lớn, lốc xoáy, nắng
hạn kéo dài với tần suất lớn; dịch tả
lợn châu Phi và bệnh viêm da nổi cục
xuất hiện trên đàn bò; đặc biệt chịu
ảnh hưởng nặng nề của đại dịch
COVID-19... đã khiến cho các chuỗi
cung ứng vật tư đầu vào cũng như
việc tiêu thụ một số nông sản cho bà
con nhân dân gặp nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo
quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ
huyện đến cơ sở, sự nỗ lực vượt khó
của người dân, nên sản xuất nông
nghiệp của huyện nhà vẫn thu được
nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất
nông, lâm, ngư nghiệp đạt 3.091,7 tỷ
đồng, chiếm tỷ trọng 32,1% tổng giá
trị sản xuất; tổng sản lượng lương
thực có hạt đạt 114.336 tấn, đạt
101,1% so với kế hoạch, vượt 2,8%
so với cùng kỳ.

Xác định rõ sản xuất nông nghiệp
là nền tảng và trụ đỡ vững chắc của
nền kinh tế, huyện nhà luôn quan tâm
công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng
trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp,
nhằm khai thác những tiềm năng, lợi
thế về đất đai, điều kiện tự nhiên và
nguồn lực lao động của từng địa
phương. Trên cơ sở các nghị quyết,
đề án đã ban hành, ngay từ đầu năm
UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các

địa phương, đơn vị, các  ngành liên
quan đẩy mạnh công tác chuyển đổi
cơ cấu cây trồng, tổ chức sản xuất các
loại cây, con mang lại lợi thế so sánh đối
với từng vùng, tạo ra các sản phẩm
hàng hóa đủ sức cạnh tranh trên thị
trường, làm gia tăng giá trị cũng như
hiệu quả thu nhập cho người dân. Trong
đó, quan tâm tập trung chuyển đổi
những diện tích đất trồng lúa, trồng màu
kém hiệu quả sang trồng lúa, trồng sen
kết hợp với nuôi trồng thủy sản; chuyển
từ đất sản xuất các loại cây trồng
truyền thống sang sản xuất những cây
trồng có giá trị kinh tế cao hơn...

Sau một năm thực hiện, tổng diện
tích chuyển đổi trên địa bàn toàn
huyện là 131ha. Qua việc chuyển đổi,
đã xuất hiện nhiều mô hình mang lại
thu nhập cao, như: mô hình trồng bí
xanh tại Xuân Tường, Thanh Khai,
Thanh Hòa, Thanh Tiên; trồng khoai
tây tại xã Thanh Yên; mô hình chuyển
từ trồng cây ngắn ngày sang trồng cây
ăn quả tại Hạnh Lâm... Điều phấn khởi
đó là trong quá trình sản xuất người
dân đã từng bước nhận thức được
việc sản xuất nông nghiệp theo hướng
bền vững, vừa mang lại thu nhập cao
vừa thân thiện với môi trường. Đến
nay, toàn huyện hiện có hơn 10ha cam
tại xã Thanh Đức sản xuất theo hướng
hữu cơ; 28,5ha chè công nghiệp, 20ha
cam, 17ha bưởi, 03ha ổi được sản
xuất theo tiêu chuẩn VietGap.

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT
THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN NĂM 2021

VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022
Lê ĐìNH THaNH 

UVBTV, PCT UBND huyện



Sản xuất nông
nghiệp ứng dụng
công nghệ cao
cũng được đẩy
mạnh, hiện nay
huyện có 08 nhà
kính sản xuất rau
màu cao cấp với
diện tích gần 01ha;
hơn 1.560ha chè
công nghiệp, 17ha
cam, 24ha bưởi
được ứng dụng
công nghệ tưới
phun mưa, nhỏ
giọt. Cơ giới hóa
được áp dụng rộng
rãi trong sản xuất,
toàn huyện có 889 máy cày các loại,
07 máy cấy, 194 máy gặt, 651 máy hái
chè đã tạo điều kiện cho bà con nông
dân giảm chi phí đầu tư, nâng cao
năng suất lao động, đồng thời cũng giải
quyết được bài toán thiếu lao động
trong mùa vụ sản xuất.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác
động của dịch bệnh gây ra, song năm
2021, sản xuất chăn nuôi của huyện
cơ bản đã đạt các mục tiêu đề ra, tiếp
tục có bước phát triển cả về lượng và
chất; cơ cấu số hộ chăn nuôi thay đổi
theo hướng giảm chăn nuôi nhỏ lẻ,
tăng số hộ chăn nuôi tập trung, có quy
mô theo hướng sản xuất hàng hóa.
Tổng đàn trâu, bò 76.625 con, tăng
0,1%  so với cùng kỳ; tổng đàn lợn
105.506 con, tăng 8,1% so với cùng
kỳ; đàn gia cầm 2.428 nghìn con, tăng
0,1% so với cùng kỳ. Công tác phối
giống bằng phương pháp thụ tinh
nhân tạo tiếp tục được quan tâm và
đẩy mạnh, đã thực hiện phối 18.500
liều tinh lợn, hơn 6.000 liều tinh bò,
đặc biệt thực hiện phối giống bò 3B

được 1.300 liều để nhằm cải tạo chất
lượng đàn bò, nâng cao thể trạng,
tăng sản lượng và chất lượng thịt hơi
xuất chuồng, mang lại hiệu quả kinh
tế cao cho người chăn nuôi.

Diện tích nuôi trồng thủy sản
2.307ha, đạt 115,4% so với kế hoạch;
bằng 101,6% so với cùng kỳ. Sản
lượng cả năm đạt 3.850 tấn, đạt 100%
so với kế hoạch, bằng 105,2% so với
cùng kỳ. Đã xây dựng được 05 mô
hình về thủy sản tại 02 xã Thanh Sơn
và Ngọc Lâm; chỉ đạo nhân rộng các
mô hình nuôi cá lăng, cá leo, nuôi ếch,
nuôi ốc bưu đen... để đa dạng hóa loại
hình thủy sản và phát huy hết những
lợi thế của từng vùng.

Sản xuất lâm nghiệp tiếp tục phát
triển theo hướng bền vững, trong năm
đã có gần 4.000ha rừng trồng tại các
xã Thanh Hương, Thanh Thủy. Ban
Quản lý Rừng phòng hộ Thanh
Chương  được Tổ chức GFA (Tổ chức
Quốc tế về chứng nhận rừng bền
vững) đánh giá đủ tiêu chuẩn cấp
chứng chỉ quản lý rừng bền vững
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Các đồng chí lãnh đạo huyện kiểm tra, chỉ đạo mô hình
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Thanh Lĩnh
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FSC/FM. Sự kiện này đã mở ra cơ hội
cho các sản phẩm gỗ có truy xuất
nguồn gốc, đáp ứng các tiêu chí về
kinh tế, môi trường và xã hội đủ điều
kiện xuất khẩu sang các thị trường EU,
nhờ đó sẽ mang lại giá trị kinh tế cao
hơn từ 20-30% so với sản phẩm thông
thường cùng loại. 

Phong trào xây dựng nông thôn
mới tiếp tục có sức lan tỏa rộng khắp
trên toàn huyện, đến năm 2021 bình
quân đạt 16,89 tiêu chí/xã (tăng 0,4
tiêu chí/xã so với năm 2020). Đến
nay Hội đồng thẩm định đã về thẩm
định 03 xã nông thôn mới (Cát Văn,
Võ Liệt, Xuân Tường), 01 xã nông
thôn mới nâng cao (Thanh Lĩnh) và
04 thôn (xóm) nông thôn mới thuộc
02 xã Thanh Thủy và Thanh Đức.
Tổng nguồn lực huy động để thực
hiện Chương trình xây dựng nông
thôn mới năm 2021 đạt 308,083 tỷ
đồng. Năm 2021 có thêm 03 sản
phẩm được chứng nhận đạt OCOP,
nâng tổng số sản phẩm đạt chuẩn
OCOP trên địa bàn toàn huyện lên 14
sản phẩm.

Tiếp tục phát huy những thành
quả đã đạt được trong năm 2021, thực
hiện nhiệm vụ năm 2022 trong điều
kiện dịch COVID-19 còn diễn biến
phức tạp, tình hình thời tiết diễn biến
bất thường, thiên tai, dịch bệnh có nguy
cơ bùng phát, gây khó khăn cho hoạt
động sản xuất nông nghiệp, ngành
nông nghiệp huyện nhà xác định mục
tiêu trong năm 2022 là: Tổng sản lượng
lương thực có hạt từ 110.000-115.000
tấn; sản lượng chè búp tươi 63.000 tấn;
diện tích chè trồng mới 100ha; tổng
đàn trâu bò từ 77.000-77.500 con; tổng
đàn lợn 110.000 con; tổng đàn gia cầm
2.500 nghìn con; trồng rừng tập trung
2.000 ha; xây dựng đạt chuẩn 03 xã
nông thôn mới, 03 xã nông thôn mới

nâng cao, 01 xã nông thôn mới kiểu
mẫu và 02 thôn đạt chuẩn Bộ tiêu chí
thôn, xóm nông thôn mới...

Để đạt được những mục tiêu, chỉ
tiêu nêu trên, các địa phương, cơ
quan, đơn vị cần tập trung triển khai
thực hiện tốt một số nội dung trọng
tâm như sau:

Về trồng trọt: Tập trung chỉ đạo
thực hiện tốt đề án sản xuất vụ Đông;
xây dựng và triển khai có hiệu quả đề
án sản xuất vụ Xuân, vụ Hè Thu năm
2022. Chỉ đạo chăm sóc tốt diện tích
chè hiện có, thực hiện tốt các biện pháp
kỹ thuật chống hạn cho cây chè, trên cơ
sở kế hoạch trồng chè 2022 chỉ đạo
nhân dân làm vườn ươm giống để chủ
động cho công tác trồng mới đạt kế
hoạch đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt Đề
án “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gắn
với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nâng
cao giá trị trên đơn vị diện tích canh tác
giai đoạn 2021-2025”. Phát triển các
vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa
tập trung, quy mô lớn, tổ chức sản xuất
theo chuỗi đối với các sản phẩm chủ
lực; khuyến khích phát triển nông
nghiệp sạch, nông nghiệp theo hướng
hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao vào
quá trình sản xuất.

Về lĩnh vực chăn nuôi: Các ngành
dịch vụ chăn nuôi tập trung chỉ đạo để
đảm bảo cung ứng đủ giống cả số
lượng và chất lượng phục vụ cho phát
triển chăn nuôi. Chỉ đạo việc xây dựng
các trang trại chăn nuôi vừa nhằm
phát triển tổng đàn vừa nâng cao giá
trị sản phẩm hàng hoá vừa bảo đảm
môi trường vệ sinh nông thôn. Tăng
cường chỉ đạo công tác tiêm phòng
cho đàn gia súc, gia cầm để phòng

(Xem tiếp trang 29)
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Năm 2021, việc thực hiện công tác
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

và thu hút đầu tư trên địa bàn huyện
diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khó
khăn do thời tiết diễn biến phức tạp,
biến động của giá cả thị trường, đặc
biệt là đợt bùng phát dịch COVID-19
lần thứ 4 đã ảnh hưởng nghiêm trọng
đến mọi mặt của đời sống kinh tế và
xã hội. Tuy nhiên, được sự quan tâm
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở,
ngành cấp tỉnh, dưới sự lãnh đạo kịp
thời của Huyện ủy, chỉ đạo điều hành
sâu sát có hiệu quả của UBND huyện,
sự phối hợp tích cực vào cuộc của
các ngành, địa phương, đơn vị, nhất
là sự nỗ lực của cộng đồng doanh
nghiệp và nhân dân... hoạt động công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thu
hút đầu tư năm 2021 trên địa bàn
huyện đã đạt được những kết quả
đáng ghi nhận.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát
triển và tăng trưởng khá; giá trị sản xuất
công nghiệp - xây dựng ước đạt 3.863,6
tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng đạt
11,09%. Các doanh nghiệp khắc phục
khó khăn, đổi mới dây chuyền công
nghệ, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa
học vào sản xuất, giảm giá thành sản
xuất, nâng cao giá trị sản phẩm. Các
sản phẩm chủ yếu đều có bước tăng
trưởng khá. Tính đến ngày 31/10/2021,
gạch nung đạt 100 triệu viên, ước cả
năm đạt 120 triệu viên, đạt 109% kế

hoạch; tinh bột sắn đạt 28.000 tấn, ước
cả năm đạt 33.000 tấn, đạt 100% kế
hoạch; chè búp khô đạt 11.552 tấn,
ước cả năm đạt 12.500 tấn, đạt 113%
kế hoạch. Hoạt động của các nhà máy,
xưởng sản xuất đi vào ổn định; Nhà
máy chè xanh tại xã Thanh Tùng, Nhà
máy gỗ nhiên liệu sinh khối tại xã Thanh
Hương đã góp phần giải quyết công ăn
việc làm cho hơn 100 lao động. Dự án
Tổ hợp sản xuất tinh dầu dược liệu
công nghệ cao tại xã Thanh Thủy đang
tích cực hoàn thiện chuyển đổi dự án
sang sản xuất cây giống và sản phẩm
chè công nghệ cao dự kiến khởi công
quý I/2022.

Công tác lập quy hoạch được tập
trung với kết quả đề xuất tích hợp vào
quy hoạch tỉnh được các sở, ngành
đồng tình đề xuất vào quy hoạch 02 khu
công nghiệp gồm: Khu công nghiệp
Thanh Cát (tại Cát Văn quy mô 200ha),
Khu công nghiệp Xuân Lâm (xã Xuân
Tường, Thanh Dương quy mô 300ha)
và 04 cụm công nghiệp (CCN): Thanh
Liên 30ha, CCN Thanh Phong - Thanh
Đồng 45 ha, CCN Thanh Tiên 36ha,
CCN Thanh Khai 15ha và giữ nguyên
quy hoạch cụm công nghiệp Thanh
Thủy, đây là tiền đề thu hút đầu tư phát
triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Các công trình lớn đầu tư trên địa
bàn tiếp tục được ghi vốn và triển khai
hoàn thành như: Sửa chữa lớn
đường Hồ Chí Minh; nâng cấp đường

DẤU ẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP,      
TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ THU HÚT    

ĐẦU TƯ NĂM 2021
NguyễN THế cườNg 

Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng
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Quốc lộ 46C; đê Tả Lam đoạn qua xã
Thanh Đồng và Đại Đồng; đường từ
Thanh Liên đi Hạnh Lâm nối đường
Hồ Chí Minh. Công tác kế hoạch đầu
tư công trung hạn giai đoạn 2021-
2025 từ nguồn vốn của tỉnh và Trung
ương được thông qua với nhiều công
trình quan trọng, có tác động lớn với sự
phát triển kinh tế của huyện nhà được
đưa vào kế hoạch đầu tư  trong năm
2022 như: cầu Đò Cung tại xã Cát Văn;
đường giao thông nối QL46 đi xã Ngọc
Sơn với xã Nam Hưng, huyện Nam

Đàn; cầu Tràn liên hợp xóm Chuyền,
xã Hạnh Lâm; đường từ đường Hồ
Chí Minh đi Tổng đội TNXP 5; đường
vào trung tâm xã Ngọc Lâm...

Việc thu hút dự án đầu tư phát triển
kinh tế vốn ngoài nhà nước có nhiều
khởi sắc. Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu
tư về khảo sát trên địa bàn hứa hẹn
nhiều khả quan như: Nhà máy may
Matsuoka tại xã Thanh Liên khả năng
giải quyết lao động khoảng 1.500
người; cụm công nghiệp tại xã Thanh
Tiên quy mô 36ha; Trung tâm Anh ngữ
và rèn luyện thể chất cho thanh thiếu
niên tại xã Đại Đồng; Nhà máy chè

xanh chất lượng cao tại xã Thanh
Xuân; khu du lịch nghỉ dưỡng Đảo
Chè Cầu Cau, Hồ Sông Rộ; khu đô thị
mới Thị trấn...

Bên cạnh những kết quả đạt được,
hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp và thu hút đầu tư trong địa bàn
huyện năm vừa qua vẫn gặp phải
những khó khăn, thách thức như: địa
hình đồi núi chia cắt, huyện nhà không
có lợi thế so sánh trong đầu tư; vị trí địa
lý cách xa trung tâm thành phố, cảng
biển, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ

nhất là vùng nông
thôn; một số dự án dở
dang kéo dài, nhà
máy, xưởng sản xuất
trên địa bàn quy mô
nhỏ lẻ... ảnh hưởng
đến phát triển chung
của huyện và ngành
công nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp và công
tác tác thu hút đầu tư.

Bước sang năm
2022, với tinh thần
sáng tạo, khát vọng
vươn lên, quyết tâm
thực hiện và hoàn

thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI
đã đề ra, toàn ngành công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp huyện nhà tập trung
chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt
một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Trên cơ sở định hướng quy hoạch
tỉnh, quy hoạch ngành, quy hoạch tổng
thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện
đến năm 2030, tích cực xúc tiến, kiến
nghị tỉnh quan tâm bổ sung quy hoạch,
định hướng phát triển công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp trên địa bàn huyện với
phương châm phát huy tối đa tiềm
năng lợi thế.

Toàn cảnh Nhà máy viên nén gỗ tại xã Thanh Hương 
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2. Tiếp tục phát triển công nghiệp,
tiểu thủ công nghiệp gắn với chế biến
các sản phẩm có lợi thế, được thị
trường công nhận; sản phẩm gắn với
nông, lâm nghiệp, khai thác và sản
xuất vật liệu xây dựng với phương
châm khuyến khích các doanh nghiệp
chuyển đổi công nghệ, tạo các sản
phẩm chất lượng, giá trị cao.

3. Tranh thủ tối đa sự đồng tình,
ủng hộ của cấp trên; tranh thủ cơ chế
chính sách của Nhà nước về đầu tư,
hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ phát triển khu
công nghiệp, cụm công nghiệp.

4. Tăng cường công tác thu hút
đầu tư vốn ngoài Nhà nước cho phát
triển; tạo môi trường thuận lợi cho nhà

đầu tư về đầu tư trên địa bàn, tích cực
thu hút các dự án tạo công ăn việc làm,
tăng thu nhập, cải thiện đời sống của
nhân dân; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu
kinh tế, tăng tỷ trọng của ngành trong
cơ cấu kinh tế. 

5. Triển khai kịp thời, đúng tiến độ,
đảm bảo quy trình đầu tư thực hiện
dự án, tích cực công tác giải phóng
mặt bằng sớm khởi công hoàn thành
các dự án được ghi vốn; quyết tâm
cùng với chủ đầu tư hoàn thành và
đưa vào hoạt động các dự án: sản
xuất cây giống và sản phẩm chè công
nghệ cao xã Thanh Thủy, Nhà máy
chè tại xã Thanh Xuân, Nhà máy may
tại xã Thanh Liên.../.

Xuân Nhâm Dần 2022

chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi,
đặc biệt dịch tả lợn châu Phi trên đàn
lợn, bệnh viêm da nổi cục ở đàn bò.

Về lâm nghiệp: Tập trung khoanh
nuôi, bảo vệ rừng, thực hiện có hiệu
quả các chương trình, dự án trồng
rừng. Xây dựng phương án và các
biện pháp ngăn chặn việc khai thác,
vận chuyển, kinh doanh lâm sản và
chuyển đổi rừng tự nhiên trái phép;
tăng cường thực hiện các biện pháp
phòng chống cháy rừng. Tiếp tục triển
khai thực hiện việc cấp chứng chỉ
rừng FSC/FM, phấn đấu trong năm
2022 có thêm khoảng 7.000 ha được
cấp chứng chỉ rừng. 

Về xây dựng nông thôn mới: Tập
trung chỉ đạo 03 xã đạt chuẩn nông thôn
mới, 03 xã nông thôn mới nâng cao, 01
xã nông thôn mới kiểu mẫu và 02 thôn
đạt chuẩn Bộ tiêu chí thôn, xóm nông
thôn mới; các xã chưa xây dựng đạt

chuẩn nông thôn mới trong năm 2022
phấn đấu mỗi xã tăng thêm ít nhất 01 tiêu
chí/xã; các xã đã đạt chuẩn NTM tiếp tục
duy trì, củng cố và nâng cao các tiêu chí,
từng bước xây dựng lộ trình xã đạt
chuẩn nâng cao, kiểu mẫu. Tiếp tục triển
khai chương trình OCOP, phấn đấu
năm 2022 có thêm 3-5 sản phẩm được
công nhận từ 3-4 sao.

Nông nghiệp là một ngành kinh tế
tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, liên
quan đến cuộc sống của toàn bộ xã
hội. Đây là ngành sản xuất chính tạo
ra của cải, vật chất và là trụ cột của
nền kinh tế huyện nhà. Với những chủ
trương, chính sách đúng đắn của
Đảng và Nhà nước và quyết tâm của
cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự
đồng thuận và tham gia tích cực của
người dân, tin tưởng rằng trong năm
2022 sản xuất nông nghiệp tiếp tục
thu hái được nhiều kết quả tốt./.

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT... (Tiếp theo trang 26)
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Trong năm 2021 công tác phòng,
chống dịch COVID-19 trên địa

bàn cả nước đã giành được nhiều
kết quả đáng ghi nhận; được lãnh
đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ,
Ban Chỉ đạo Quốc gia biểu dương
khen thưởng, nhất là các lực lượng
tuyến đầu như y tế, quân đội, công
an đã cố gắng, khắc phục mọi khó
khăn, nỗ lực làm việc quên ngày
đêm, thậm chí hy sinh trong khi làm
nhiệm vụ. 

Tuy nhiên, kể từ khi thực hiện
Nghị quyết 128/NQ-CP ngày
11/10/2021 của Chính Phủ về việc
“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch COVID-19” thì
dịch có chiều hướng bùng phát trở
lại, số người nhiễm tăng cao.
Nguyên nhân của sự việc trên đó là
do việc phổ biến nghị quyết chưa
sâu rộng nên dẫn đến một số bà con
nhân dân, đặc biệt công dân từ vùng
dịch về trên địa bàn có biểu hiệu chủ
quan, lơ là... Tính từ ngày 27/4/2021
đến ngày 31/12/2021 đã có 16.616
công dân từ các vùng dịch về trên
địa bàn huyện. Lực lượng y tế đã lấy
mẫu xét nghiệm cho 34.384 lượt
người, phát hiện 274 trường hợp
dương tính, hiện đang cách ly tại
nhà trên 400, trong đó F1 đang cách
ly trên 200 trường hợp. Cũng chỉ
sau vòng 01 tháng, kể từ ngày
21/11/2021 đến nay trên địa bàn

huyện đã xuất hiện 07 chùm ca
bệnh cộng đồng với trên 100 người
mắc mà nguyên nhân chính là do
công dân về từ vùng dịch chậm khai
báo hoặc không khai báo y tế.

Dự báo tình hình dịch bệnh thế
giới, khu vực, trong nước vẫn tiếp
tục diễn biến phức tạp, khó lường. Vì
vậy cần tiếp tục khống chế và kiểm
soát tình hình dịch bệnh theo tiêu chí
của Bộ Y tế; không được chủ quan,
lơ là, mất cảnh giác, nhất là đối với
biến thể mới của vi rút. 

Tết Nguyên đán đến gần chắc
chắn số công dân về quê ăn Tết là
rất lớn, nguy cơ dịch bùng phát sẽ
rất cao, cần phải có cách làm,
phương án chống dịch phù hợp,
hiệu quả với tinh thần đặt sức khỏe,
tính mạng của nhân dân lên trên hết,
trước hết. 

Để hạn chế đến mức thấp nhất
các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng,
ca tử vong do COVID-19 nhằm thực
hiện mục tiêu kép, sớm chuyển sang
trạng thái bình thường mới... Trung
tâm Chỉ huy phòng chống dịch
COVID-19 huyện yêu cầu thực hiện
tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, phòng dịch vẫn là
chính, là cơ bản, chiến lược, lâu
dài; tuyệt đối không lơ là, chủ quan,
mất cảnh giác.

Thứ hai, mỗi người dân phải là là

TẬP TRUNG ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG
DỊCH COVID-19 TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN

PHạM Ngọc LuâN
Giám đốc Trung tâm Y tế
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trung tâm, là chủ thể trong phòng,
chống dịch; xác định rõ xã, thị trấn là
“pháo đài”, người dân là “chiến sỹ”
trong phòng, chống dịch.

Thứ ba, Ban Chỉ đạo, Trung tâm
Chỉ huy phòng chống dịch từ huyện
đến cơ sở cần cập nhật thường
xuyên, nghiên cứu kỹ chỉ đạo kịp
thời, tổ chức thực hiện nghiêm
túc nội dung các văn bản chỉ đạo
của Ban Chỉ đạo cấp trên.

Thứ tư, Trung tâm Chỉ huy huyện,
xã làm tốt việc quản lý di biến động
dân cư, việc khai báo y tế bắt buộc
đối với các công dân về trên địa bàn,
triển khai kịp thời các biện pháp
phòng, chống dịch có hiệu quả.

Thứ năm, chủ động sàng lọc
bằng phương pháp test nhanh, khi
xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng
cần vào cuộc chủ động, đồng bộ,
tiến hành điều tra, truy vết, khoanh
vùng xét nghiệm, bóc tách ca bệnh
ra khỏi cộng đồng, cách ly lấy mẫu
ác trường hợp tiếp xúc gần theo
quy định.

Thứ sáu, cơ sở thu dung điều trị
bệnh nhân COVID-19 huyện tiến
hành tiếp nhận, phân loại, quản lý
chăm sóc, thu dung, điều trị ca bệnh
ngay tại cơ sở để giảm ca bệnh
nặng, giảm tử vong; kết hợp Đông y
và Tây y, áp dụng các phương pháp
cổ truyền với hiện đại trong điều trị. 

Thứ bảy, Mặt trận Tổ quốc, các
đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ
chức xã hội, hiệp hội, hội đồng
hương, các tổ chức tôn giáo... tuyên
truyền sâu rộng để người dân hiểu
công tác phòng, chống dịch là trách
nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của
mỗi người dân, tự giác bảo vệ cho

mình, cho gia đình, góp phần bảo vệ
cho cộng đồng; phát huy tinh thần
tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ
lẫn nhau khi khó khăn.

Thứ tám, thành viên Ban Chỉ đạo
căn cứ chức năng nhiệm vụ, bám
nắm địa bàn được phân công để
tăng cường công tác chỉ đạo, đặc
biệt khi phát sinh tình huống mới tại
địa bàn phụ trách, phát huy tinh thần
trách nhiệm với mục tiêu tất cả
vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân./.

Lối về
DươNg ĐìNH HườNg

Nơi quê ta đã mấy đời 
Càng xa càng những bồi hồi nhớ quê
Nơi ra đi cũng thể nơi ta về 
Ăn nắng gió chắt chiu lương thiện
Có cả ngàn điều yêu và mến 
Với núi rừng củi cỏ măng rau
Vất vả nhiều mà vấn vít lấy nhau 
Thành đôi lứa dựng nhà ghép xóm 
Thành ra cơ nghiệp giữa đất này
Bắt đầu từ đôi bàn tay
Nhặt nhạnh sau gốc rạ đường cày
Từng hạt lúa củ khoai củ sắn
Cũng xây cầu thông tuyến qua sông
Nâng kênh mương tưới mát

ruộng đồng 
No đủ quanh năm sang giàu tấn tới
Để mình về lạc lối khi đi 
Ngẩn ngơ hoài nỏ biết nói chi 
Mắc nợ quá ông bà can cố
Sống vô tư suốt đời vẫn nợ 
Với làng chưa trả được điều chi.
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Năm 2021, diễn ra nhiều sự kiện
chính trị, xã hội đặc biệt quan trọng

của đất nước nói chung và huyện nhà
nói riêng như: Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại
biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2021-2026... bên cạnh đó, tình hình
dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến
phức tạp là điều kiện để các đối tượng
phản động, chống đối, các loại tội
phạm triệt để lợi dụng để tiến hành các
hoạt động chống phá, phạm tội và vi
phạm phạm luật. Trước tình hình đó,
bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng
ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và Huyện ủy,
HĐND, UBND huyện, với tinh thần
trách nhiệm cao, Công an huyện đã
chủ động triển khai đồng bộ các lực
lượng, phương tiện, biện pháp đảm
bảo giữ vững an ninh trật tự (ANTT)
trên địa bàn huyện.

Công an huyện đã tích cực tham
mưu cho Huyện ủy, UBND huyện xây
dựng, ban hành Đề án số 03-ĐA/HU
ngày 04/6/2021 về “Tiếp tục tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn
huyện trong tình hình mới, giai đoạn
2021-2025”..., qua đó huy động sức
mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân
dân tham gia công tác đảm bảo ANTT.
Đồng thời, xây dựng phương án, triển
khai đồng bộ các lực lượng, biện pháp
đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện
chính trị quan trọng, các đoàn lãnh đạo
Đảng, Nhà nước về làm việc tại địa bàn

như: Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021;
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026; đoàn của đồng
chí Đại tướng Tô Lâm - UVBCT, Bộ
trưởng Bộ Công an, đồng chí Phan
Đình Trạc - UVBCT, Trưởng Ban Nội
chính Trung ương, đồng chí Nguyễn
Xuân Thắng - UVBCT, Giám đốc Học
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh...

Trong công tác đấu tranh phòng
chống tội phạm (PCTP), Công an
huyện tổ chức điều tra, làm rõ 52/53 vụ
xâm phạm TTXH (đạt tỷ lệ 98%) thu
giữ và trả lại tài sản cho người dân trên
250 triệu đồng. Chỉ đạo các đội nghiệp
vụ, công an các xã, thị trấn lập hồ sơ
đưa 02 đối tượng vào cơ sở giáo
dưỡng - trường giáo dưỡng, 29 hồ sơ
cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, 35
hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai
nghiện bắt buộc, từng bước làm trong
sạch địa bàn. Trong đó, phải kể đến
một số chuyên án nổi bật như: bắt 01
đối tượng về hành vi cưỡng đoạt chiếm
đoạt 91 triệu đồng, khám xét nơi ở thu
giữ 01 khẩu súng bắn đạn cao su, 23
viên đạn và 14.500.000 đồng; bắt 02
đối tượng về hành vi “vận chuyển trái
phép chất ma túy” thu giữ 06kg ma túy
đá, 04 bánh heroin tại huyện Hương
Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; bắt 01 đối tượng trú
tại thành phố Hải Phòng về hành vi lừa
đảo chiếm đoạt 20 triệu đồng của anh
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Nguyễn Đăng Khôi, trú
tại xã Võ Liệt qua
mạng Zalo.

Trên lĩnh vực
QLNN về ANTT, Công
an huyện chỉ đạo triển
khai quyết liệt, hiệu quả
02 dự án lớn của Bộ
Công an là xây dựng cơ
sở dữ liệu quốc gia
(CSDLQG) về dân cư
và cấp căn cước công
dân (CCCD). Trong đó,
đã tổ chức 03 đợt cao
điểm cấp CCCD lưu
động tại 38 xã, thị trấn
và tại bộ phận 1 cửa
Công an huyện, thu nhận 135.844 hồ sơ
đề nghị cấp CCCD, tiếp nhận và trả
84.702 thẻ CCCD cho người dân. Hoàn
thành thu thập, cập nhật, chỉnh sửa
thông tin CSDLQG về dân cư đối với
286.999 phiếu đảm bảo “đúng - đủ -
sống - sạch”. Tổ chức kiểm tra các cơ
sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và
an toàn PCCC, xử lý 08 trường hợp vi
phạm với tổng số tiền 10.550.000 đồng;
xây dựng 01 mô hình điển hình tiên
tiến, 12 khu dân cư an toàn về phòng
cháy chữa cháy.

Trong thời gian dịch bệnh diễn biến
phức tạp, Công an huyện đã tham mưu
thành lập 10 chốt kiểm soát, huy động
774 lượt cán bộ chiến sĩ (CBCS) tham
gia trực tại các điểm chốt 24/24h. Phân
công hàng trăm lượt CBCS phối hợp
với các lực lượng có liên quan đảm bảo
ANTT các điểm cách ly công dân từ
vùng dịch về trên địa bàn. Đồng thời, chỉ
đạo thành lập 44 tổ với 220 CBCS tham
gia tuần tra, tuyên truyền, xử lý các
trường hợp vi phạm các quy định về
phòng chống dịch COVID-19, phát hiện,
xử phạt 387 trường hợp vi phạm với số
tiền 614 triệu đồng. 

Lực lượng Công an đã tham mưu,
huy động sức mạnh của cả hệ thống
chính trị vào công tác xây dựng phong
trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng
nhân rộng được nhiều mô hình điển
hình, phát huy hiệu quả trong công tác
đảm bảo ANTT. Đến hết năm 2021, đã
xây dựng, nhân rộng được 301 “Tổ dân
cư tự quản” và 25 mô hình “Camera an
ninh” tại các tại các xã, thị trấn. Tiếp tục
củng cố, kiện toàn, nâng cao chất
lượng hoạt động của lực lượng công
an xã chính quy; đã tham mưu thành
lập công an chính quy và xây dựng mô
hình cải cách hành chính tại công an
38/38 xã, thị trấn, phục vụ tốt hơn nhu
cầu và nguyện vọng chính đáng của
nhân dân. Lực lượng công an các xã,
thị trấn đã từng bước hòa nhập cơ sở,
làm tốt công tác nắm, xử lý tốt các tình
hìnhxảy ra, triển khai có hiệu quả công
tác đảm bảo ANTT trong dịp Tết
Nguyên đán 2021, Đại hội XIII của
Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội,
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ
chức 621 lượt tuần tra vũ trang đảm

(Xem tiếp trang 35)

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - UVBTV,
Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An về thăm và làm việc

tại Công an xã Ngọc Lâm 
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ĐIỂM SÁNG
về chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự của      

đồng bào công giáo trên địa bàn xã Thanh Mỹ
Xã Thanh Mỹ là xã

trung du miền núi,
nằm ở phía Tây cách
trung tâm huyện
Thanh Chương
khoảng 20km. Cả xã
có 2.025 hộ với 7.824
khẩu, trong đó có 29
hộ với 143 khẩu theo
đạo Thiên Chúa. Hiện
nay, đồng bào công
giáo trên địa bàn xã
sống tập trung chủ
yếu ở thôn Mỹ Lương
và một số hộ ở thôn
Mỹ Hương; tại đây có
một điểm sinh hoạt
thuộc giáo họ Mỹ
Trạch. Xuất phát từ tình
hình thực tiễn trên, trong những năm
qua Đảng bộ và chính quyền xã
Thanh Mỹ luôn quan tâm quán triệt
quan điểm của Đảng về thực hiện hai
nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc”. 

Thực hiện lời dạy của Bác đối với
đồng bào công giáo “Kính chúa yêu
nước, sống tốt đời đẹp đạo”, đồng
thời để hướng hoạt động tín ngưỡng
của đồng bào công giáo trên địa bàn
xã đúng pháp luật, góp phần phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương đơn
vị, Đảng bộ và chính quyền xã Thanh
Mỹ đã làm tốt công tác tuyên truyền
chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước
về công tác tôn giáo, như: Nghị quyết

25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng; Pháp
lệnh 21/2004/PL-UBTVQH 11 của Ủy
Ban Thường vụ Quốc hội khoá 11
“Quy định về các hoạt động tín
ngưỡng, tôn giáo”; Nghị định
162/2017/NĐ-CP về “Hướng dẫn luật
tín ngưỡng, tôn giáo”; Kế hoạch số
275/KH-UBND ngày 20/5/2017 của
UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật
Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh
Nghệ An v.v... Kịp thời phân công
đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành - Chỉ
huy trưởng Ban CHQS xã về phụ
trách, đồng hành với đồng bào công
giáo tại thôn Mỹ Lương. Điều này đã
góp phần xây dựng niềm tin của đồng
bào với Đảng bộ, chính quyền địa

Đồng chí Nguyễn Hải Dương - TUV, Bí thư Huyện ủy,
CT HĐND huyện chúc mừng lễ Giáng sinh tại

giáo xứ Văn Thành - ảnh: Bá Hiếu
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bảo ANTT, tham mưu giải quyết 238 vụ
việc xảy ra, không để phát sinh phức
tạp; phát hiện, bắt 27 vụ việc chuyển
Cơ quan CSĐT Công an huyện khởi
tố; gọi hỏi răn đe, giáo dục 349 lượt đối
tượng; lập 107 hồ sơ giáo dục tại xã,
thị trấn theo Nghị định 111; tổ chức 79
buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục
pháp luật cho người dân và học sinh
trên địa bàn.

Với những kết quả đạt được trong
năm 2021, Công an huyện tiếp tục

được Giám đốc Công an tỉnh xét tặng
danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” và xếp
thứ nhất về công tác cải cách hành
chính trong toàn Công an tỉnh; nhiều
tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ
Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám
đốc Công an tỉnh... tặng bằng khen,
giấy khen; đặc biệt là được cấp ủy,
chính quyền và quần chúng nhân dân
trên địa bàn đồng tình, ủng hộ và ghi
nhận, đánh giá cao.

Bài và ảnh: Hà HiệP

phương. Đồng bào công giáo yên
tâm, phấn khởi, tích cực thực hiện tốt
cả “việc đạo, việc đời”, tin tưởng vào
chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo
của Đảng và Nhà nước; tích cực tham
gia các phong trào thi đua yêu nước,
lao động, sản xuất phát triển kinh tế -
xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Đồng  bào công giáo trên địa bàn
xã Thanh Mỹ luôn chấp hành tốt chủ
trương chính sách của Đảng, pháp
luật Nhà nước, quy định địa phương
gắn với thực hiện giáo lý, giáo điều,
giáo luật, đấu tranh ngăn chặn những
hoạt động lợi dụng tôn giáo để chống
phá Đảng, Nhà nước, góp phần bảo
đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn
xã hội. Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân
sự hàng năm, 100% thanh niên đồng
bào công giáo trong độ tuổi đều tham
gia đăng ký nghĩa vụ quân sự và
khám tuyển đầy đủ. Gia đình có thanh
niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự rất
phấn khởi, tự hào và bản thân thanh
niên xác định tốt nghĩa vụ thiêng liêng
bảo vệ Tổ quốc. Sau khi xuất ngũ trở
về địa phương, cấp ủy, chính quyền

đã quan tâm kịp thời, động viên, khích
lệ và định hướng nghề nghiệp cho
quân nhân xuất ngũ nói chung và
quân nhân là đồng bào công giáo nói
riêng, tạo mọi điều kiện tốt nhất để
các đồng chí tham gia phát triển kinh
tế gia đình, xây dựng quê hương
ngày càng giàu đẹp. 

Chính nhờ sự cởi mở, gần gũi,
thẳng thắn, chân thành của cấp ủy,
chính quyền cũng như nhận thức
đúng đắn của đồng bào công giáo,
nên công tác quốc phòng an ninh nói
chung, công tác tác khám tuyển và
giao quân của xã Thanh Mỹ nói riêng
luôn hoàn xuất sắc nhiệm vụ. Ban
CHQS xã Thanh Mỹ nhiều năm được
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng danh
hiệu “Đơn vị quyết thắng”. 

Tin tưởng rằng thế hệ thanh niên
lương - giáo xã Thanh Mỹ sẽ tiếp tục
phát huy truyền thống quê hương Xô
viết anh hùng, giữ vững niềm tin với
Đảng, lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ
quốc hoàn xuất sắc mọi nhiệm vụ
được giao. NguyễN cHí
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Ngày 20/9/2021, Ủy ban nhân dân
huyện đã ban hành Đề án số

2119/ĐA-UBND về quy hoạch mạng
lưới trường lớp nhằm nâng cao chất
lượng giáo dục và xây dựng trường
chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025.
Một trong những mục tiêu quan trọng
của công tác quy hoạch mạng lưới
trường lớp là quy hoạch lại theo hướng
tập trung, đồng bộ, hài hòa gắn với việc
sáp nhập các đơn vị hành chính; giảm
số trường quy mô nhỏ, tăng số trường
có quy mô lớn, từng bước xóa các
điểm trường lẻ đối với cấp Tiểu học,
THCS để tập trung nguồn lực đầu tư
xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm
trang thiết bị cho các nhà trường đảm
bảo sự đồng bộ hướng tới chuẩn hóa,
tạo điều kiện thúc đẩy nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện cho học sinh;
tập trung chỉ đạo xây dựng trường
chuẩn quốc gia đạt mục tiêu Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI.

Theo đó, năm học 2021-2022, triển
khai sáp nhập 04 trường tiểu học, 01
trường tiểu học với 01 trường THCS; sáp
nhập 03 điểm trường lẻ về điểm trường
chính. Đến nay, đã thực hiện sáp nhập
trường Tiểu học (TH) Võ Liệt 1 và TH
Võ Liệt 2 thành Trường TH Võ Liệt; TH
Thanh Hòa và TH Thanh Nho thành
Trường TH Nho Hoà; TH Thanh Chi và
THCS Thanh Chi thành Trường
TH&THCS Thanh Chi; sáp nhập điểm
trường thôn Liên Đồng của trường TH
Thanh Liên về điểm chính và đang
chuẩn bị mọi điều kiện để sáp nhập
điểm Trường THCS Thanh Hưng cũ

của Trường THCS Đại Đồng về điểm
chính vào đầu năm 2022.

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn
quốc gia đã được triển khai thực hiện
theo hướng bám sát lộ trình đề án đề ra.
Đến thời điểm này, có 07 trường công
nhận lại chuẩn quốc gia sau 05 năm,
trong đó có 04 trường mầm non  (Thị trấn,
Thanh Ngọc, Thanh Chi, Thanh Khê); 02
trường tiểu học (Thanh Khai, Thanh Yên),
01 trường THCS (Tôn Quang Phiệt) và
01 trường được công nhận chuẩn quốc
gia mức độ 2 (TH Thanh Dương). Hiện
tại có trường đã hoàn tất các tiêu chí kiểm
định chất lượng và trường chuẩn quốc
gia đang chờ đoàn đánh giá ngoài của
Sở về thẩm định trong tháng 01 năm
2022 (MN Phong Thịnh, MN Thanh Mỹ,
MN Thanh Đồng, TH Thanh Lĩnh, TH
Thanh Lâm, THCS Thanh Liên, THCS
Thanh Thịnh và THCS Thanh Thủy).

Có được kết quả bước đầu trong việc
triển khai thực hiện đề án là nhờ sự lãnh
đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy,
HĐND, UBND; sự phối kết hợp chặt chẽ
của chính quyền, các ban, ngành, đoàn
thể ở huyện và ở các xã, thị trấn. Ngành
GD&ĐT cùng lãnh đạo các trường học đã
tích cực tham mưu cho huyện và các địa
phương triển khai thực hiện kế hoạch;
huy động được sự tham gia của các lực
lượng xã hội và gia đình học sinh chăm
lo sự nghiệp giáo dục trong việc đóng góp
kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, mua
sắm trang thiết bị cho các nhà trường.
Ngân sách Nhà nước đầu tư cho giáo

Kết quả công tác quy hoạch mạng lưới
trường, lớp học và xây dựng trường chuẩn

quốc gia năm học 2021-2022

(Xem tiếp trang 44)
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Thanh Khai là xã ở cực Nam của
huyện Thanh Chương, nơi dòng

Đa Cương hòa mình vào sông Lam,
chia ranh giới tự nhiên của huyện
Thanh Chương với huyện Nam
Đàn. Nơi vòng cung giao nhau đó có
một ngôi chùa nhỏ mang tên chính
ngôi làng cổ của cư dân nơi đây -
làng Văn Hoa, chùa Văn Hoa hay
Văn Hoa Tự. Đến thời vua Thiệu Trị,
làng Văn Hoa đổi tên, ngôi chùa nhỏ
khiêm mình cũng khoác lên tên mới
- chùa Văn Giai. Người dân nơi đây
gọi tắt thành quen là chùa Giai.

Truyền thuyết kể lại, đầu thế kỷ
XVI, thời vua Lê Uy Mục, Văn Hoa
đã là một vùng có dân cư sinh sống.
Dòng Đa Cương đã nuôi sống
người dân nơi đây bằng nghề chài
lưới và trồng lúa nhưng dòng Đa
Cương cũng vô cùng hung dữ vào
mùa lũ, cướp đi rất nhiều thứ, kể cả
tính mạng con người. Theo các cụ
cao niên trong làng kể lại, dưới thời
cai trị bạo tàn của vua Lê Uy Mục,
đời sống nhân dân hết sức lầm than.
Trời xanh oán hận làm mưa lũ triền
miên. Năm đó, Làng Văn Hoa gặp
một trận đại hồng thủy khủng khiếp,
làng xóm chìm trong nước của dòng
Đa Cương và nước vu hồi của sông
Lam. Trong dòng nước lũ có một
pho tượng Phật bằng gỗ cứ quanh
quẩn vào vùng đất này. Pho tượng
Phật không chịu trôi đi. Càng lại gần
bức tượng Phật, dòng nước càng
phát ra âm thanh lớn trầm hùng.

Thấy vậy, mọi người trong vùng hò
nhau rước tượng Phật về nơi cao
ráo dựng tạm nhà tranh để thờ. Ai ai
cũng cầu mong an lành đến với dân
làng, cầu khẩn cho mùa màng tươi
tốt, chăn nuôi phát triển và rất linh
ứng. Nơi an vị pho tượng Phật đầu
tiên trở thành nơi tọa lạc của chùa
Giai ngày nay. Pho tượng Phật Tổ
bằng gỗ mang nét phúc hậu, trang
nghiêm, che chở cho làng Văn Hoa
từ đó đến bây giờ. Chùa Giai trở
thành điểm tựa tinh thần và nơi lưu
giữ ký ức của nhiều thế hệ từng sinh
sống nơi đây.

Theo sự biến thiên của lịch sử,
tín ngưỡng người dân ngày càng
phong phú. Chùa Giai là nơi phối
thờ của Phật, Thánh, Thần và
những người có công với nước. Ở
giữa chính điện là tượng Phật Thích
ca uy nghi hàng trăm năm tuổi, bên
phải là nơi phối thờ Tam toà Thánh
Mẫu (Mẫu Liễu Hạnh, Mẫu Thượng
Ngàn và Mẫu Thoải), Đức Thánh
Trần - Hưng Đạo Vương Trần Quốc
Tuấn và Thành Hoàng làng. Bên trái
ngoài vào là nơi thờ Chủ tịch Hồ Chí
Minh. Cạnh cổng chùa là tượng
Phật Quan âm Bồ tát đang ban phép
lành cho chúng sinh.

Chùa Giai là một công trình kiến
trúc tâm linh cổ kính, nơi sinh hoạt
văn hóa tín ngưỡng của nhân dân
quanh vùng và du khách thập
phương. Nhiều năm trở lại đây, chùa
Giai diễn ra nhiều ngày lễ quan

Chùa Giai
ĐIỂM DU LỊCH TÂM LINH ĐẶC SẮC ĐẦU XUÂN
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trọng: Lễ Đức Phật Di lặc ngày
mồng Một tết Nguyên Đán; Lễ
Thượng nguyên ngày 15 tháng
Giêng âm lịch; Lễ Đức Phật Thích ca
xuất gia ngày mồng 8 tháng Hai âm
lịch; Lễ tế Đức Thánh Mẫu mồng 3
tháng Ba âm lịch,... Ngoài ra, tại
chùa còn có Lễ Thượng Nguyên, Lễ
Phật Đản, Lễ Vu Lan, các tuần tiết,
sóc vọng hoặc mỗi khi có việc...
người dân đều lên chùa lễ Phật
dâng hương cầu cho người sống và
phát nguyện cho người đã khuất.

Bên cạnh những giá trị văn hoá,
Chùa Giai là một di tích có nhiều giá
trị về nghệ thuật kiến trúc và giá trị
lịch sử. Trong những năm 1930-
1931, chùa Giai là nơi sinh hoạt bí
mật của đảng viên và là nơi thành
lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở Thanh
Khai (Chi bộ Kiên Tiền, sau này sáp
nhập vào chi bộ Xuân Bảng). Từ đó,
chùa Giai là nơi sinh hoạt bí mật
thường xuyên của Chi bộ Xuân
Bảng, Phúc Yên, kết nối với Chi bộ
Tú Viên và các đồng chí cán bộ
Huyện uỷ Thanh Chương. Năm
1945, chùa Giai là nơi tổ chức thành
lập Mặt trận Việt Minh vận động
nhân dân nổi dậy cùng cả nước
đứng lên dành chính quyền. Trong
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu
nước, với vị trí chiến lược quan
trọng, chùa Giai được lựa chọn làm
nơi cất dấu vũ khí, đạn dược và thiết
bị cơ khí Vinh về sơ tán.

Trải qua hàng trăm năm lịch sử
với nhiều đổi thay, nhưng chùa Giai
vẫn giữ được nét tôn nghiêm thanh
tịnh. Và người dân nơi đây vẫn luôn
hướng thiện, tỏ lòng biết ơn những
bậc tiền nhân - thần thánh có công
với dân với nước. Điều đó thể hiện ở

chỗ nhân dân luôn có ý thức sưu tầm
hiện vật, đóng góp khôi phục, tôn tạo
và bảo vệ di tích cho đến hôm nay.
Đặc biệt, từ khi Bộ GD&ĐT triển khai
phương thức sử dụng di sản vào
trong dạy học ở trường phổ thông,
chùa Giai trở thành điểm ngoại khoá
dạy và học bộ môn Lịch sử yêu thích
của giáo viên và học sinh trên địa
bàn. Tại đây, các em được giáo viên
giới thiệu về lịch sử hình thành của
chính quê hương mình. Qua các
nhân vật lịch sử, các em được bồi
dưỡng thêm truyền thống yêu quê
hương đất nước, truyền thống đấu
tranh chống lại giặc ngoại xâm của
các thế hệ cha ông. Với những giá trị
to lớn đó, năm 2013 chùa Giai được
UBND tỉnh Nghệ An công nhận Di
tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh, trở
thành điểm văn hoá tâm linh đặc sắc
trong lòng người dân và du khách.

Xin mượn lại ý tứ của nhà văn
Nam Hà quê Kinh Bắc từng viết: “Ta
cứ đi tìm những cái hay, cái lạ ở quê
người, điều đó không có gì đáng
trách, nhưng ta vô tình hay hữu ý bỏ
quên cái hay, cái đẹp của quê
hương, dù ta có viện ra nhiều lý do
nào đó để bảo vệ cho sự thờ ơ của
mình, cũng là có lỗi với người xưa...”.
Cây có cội, nước có nguồn, dù đi đâu
rồi cũng hướng về quê hương, tìm về
nguồn cội. Đầu xuân năm mới Nhâm
Dần, trong tiết trời se lạnh, ta có thể
đến chùa Giai lắng lại để tìm một
không gian tâm linh, thắp nén hương
hồi niệm, cầu cho quê hương đất
nước thái bình, cầu cho mọi nhà yên
vui đi qua dịch bệnh COVID-19, đón
một năm mới hạnh phúc an lành!

DiệN NguyễN
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Năm 2021, một năm đầy biến động,
bên cạnh ảnh hưởng của đại dịch

COVID-19, huyện nhà còn bị ảnh
hưởng của dịch tả lợn châu Phi và
bệnh viêm da, nổi cục trên đàn bò.
Trong bối cảnh đó, Mặt trận Tổ quốc từ
huyện đến cơ sở đã đoàn kết toàn dân,
động viên các tầng lớp nhân dân chung
sức, chung lòng, cùng cấp ủy, chính
quyền vượt qua khó khăn thách thức và
đã đạt nhiều thành tựu nổi bật.

1. Phối hợp tổ chức bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
thành công tốt đẹp

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã kịp
thời ban hành các văn bản hướng dẫn
thực hiện quy trình công tác bầu cử; tập
huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Mặt
trận Tổ quốc tham gia bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ
chức hội nghị giới thiệu người ứng cử,
lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú,
tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử...
đúng luật. Cấp huyện thành lập 02 đoàn
kiểm tra, giám sát tại 16 xã, thị trấn;
cấp cơ sở tổ chức 22 đoàn giám sát
việc thực hiện các nhiệm vụ quy định
của Ủy ban bầu cử cùng cấp để bổ
cứu kịp thời những sai sót ở cơ sở. Kết
quả bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu
HĐND tỉnh, huyện đủ số lượng, đảm
bảo dân chủ, công bằng, khách quan,
đúng luật, đảm bảo yêu cầu cao nhất
về phòng chống dịch COVID-19, tỷ lệ
cử tri đi bầu cao, đạt 99,4%.

2. Tích cực tham gia phòng,
chống đại dịch COVID-19, góp phần
giữ vững vùng xanh

Thực hiện lời kêu gọi của Trung
ương, tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các
cấp trên địa bàn huyện đã vận động
được gần 02 tỷ đồng và hàng hóa quy
ra tiền hơn 3,5 tỷ đồng. Số lượng hàng
hóa và nhu yếu phẩm nhân dân Thanh
Chương ủng hộ các huyện bạn, tỉnh bạn
nhiều nhất tỉnh (93 tấn). 

MTTQ các xã, thị trấn đã kêu gọi
các nguồn lực ủng hộ sửa chữa, xây
dựng các khu cách ly với tổng số tiền
lên tới hơn 2,3 tỷ đồng, huy động hơn
6.124 người tham gia phòng chống
dịch. Tổ chức nấu 8.200 bữa ăn cho
lực lượng làm nhiệm vụ và 35.120 bữa
ăn tặng công dân phải thực hiện cách
ly tập trung. Các hoạt động như “Tiếng
loa thanh niên”, “Shipper áo xanh -
miễn phí vận chuyển, giải cứu nông
sản”, “Đội xe xanh, phản ứng nhanh”
của tổ chức Đoàn, “Triệu phần quà san
sẻ yêu thương” của Hội Phụ nữ, “Sóng
và máy tính cho em”, “Hỗ trợ công
nhân vượt qua đại dịch”; “Hỗ trợ đoàn
viên 3 tại chỗ” của Liên đoàn Lao
động... đã góp phần to lớn trong công
tác phòng chống dịch.

3. Hoạt động giám sát hoàn
thành kế hoạch đề ra

Năm 2021, MTTQ đã tổ chức được
38 cuộc giám sát việc thực hiện pháp luật
về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố
cáo đối với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
85 cuộc về công tác phòng, chống
COVID-19. Phối hợp với Hội LHPN,

KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC
HUYỆN THANH CHƯƠNG NĂM 2021

PHaN ĐìNH Hà 
UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ huyện
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Đoàn Thanh niên, LĐLĐ huyện và cơ sở
giám sát 24 cuộc đối với việc thực hiện
chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-
CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về
một số chính sách hỗ trợ người lao động
và người sử dụng lao động gặp khó khăn
do đại dịch COVID-19.

Ban TTND đẩy mạnh thanh tra các
lĩnh vực thu, chi, sử dụng các loại quỹ do
nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn
mới; việc quản lý, sử dụng đất; thực hiện
quy chế dân chủ cơ sở; bình chọn các
đối tượng nghèo đề nghị hỗ trợ xây nhà
đại đoàn kết; việc chi trả chế độ chính
sách của Nhà nước đối với các đối
tượng chính sách; quản lý và sử dụng
các khoản đóng góp của nhân dân... Ủy
ban MTTQ Việt Nam các xã, Thị trấn đã
thành lập Ban giám sát đầu tư của cộng
đồng giám sát 87 công trình.

4. Cuộc vận động “Toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh” được đẩy mạnh

Năm 2021, nhân dân toàn huyện
đã đóng góp 47,07 tỷ đồng và 4.148
ngày công lao động, hiến 26.061m2 đất
để làm cứng hóa 104,7km đường các
loại, kiên cố hóa được 04 trường học,
đầu tư xây mới 02 chợ nông thôn, xây
mới 05 nhà văn hóa và 06 sân vận
động trung tâm xã. Xây dựng 478 tuyến
đường điện thắp sáng ở các trục

đường lối xóm với
tổng chiều dài hơn
25km; xây dựng
21 cụm cột cờ...

5. Chăm lo
cho người nghèo
đạt kết quả cao

Hưởng ứng
thư kêu gọi “Tết vì
người nghèo Tân
Sửu năm 2021”
của đồng chí Bí
thư Huyện ủy,
UBMTTQ huyện
phối hợp kêu gọi

các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, con
em trong và ngoài nước đóng góp gần
6,2 tỷ đồng (trao 9.904 suất quà cho
các hộ nghèo, người nghèo, học sinh
nghèo). Vận động các cơ quan, đơn vị,
các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng được
85 nhà đại đoàn kết với số tiền là 4,730
tỷ đồng; hỗ trợ sữa chữa 76 căn nhà số
tiền 428 triệu đồng; hỗ trợ sinh kế cho
hộ nghèo, hộ cận nghèo về phát triển
sản xuất, chăn nuôi số tiền 3,5 tỷ đồng.

6. Thực hiện dân chủ, đại diện,
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng của nhân dân 

Ủy ban MTTQ Việt Nam 02 cấp đã
phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội,
HĐND tỉnh, huyện tổ chức 523 cuộc
tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội,
đại biểu HĐND các cấp, trong đó, 248
cuộc tiếp xúc với cử tri theo quy định,
hướng dẫn về quy trình thực hiện công
tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,
đại biểu HĐND các cấp; 275 cuộc tiếp
xúc cử tri trước và sau các kỳ họp
Quốc hội, HĐND các cấp. Toàn huyện
có 21.413 lượt cử tri tham dự, 843 cử
tri đã phát biểu 983 lượt ý kiến. Tính
đến 10/11/2021, đã có 68% ý kiến
được các cơ quan chức năng trả lời,
được cử tri đồng tình cao, số còn lại

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư TW Đảng, Chủ tịch
UBMTTQ Việt Nam tiếp xúc cử tri tại huyện Thanh Chương
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đang được các cơ quan chức năng tiếp
tục xem xét, giải quyết.

Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở
đã tổ chức 468 cuộc tuyên truyền pháp
luật, với 56.982 lượt người tham dự. Cấp
huyện tham gia 215 cuộc tiếp công dân
(trong đó 33 cuộc tiếp công dân định kỳ
của Bí thư và Chủ tịch UBND huyện, 26
cuộc tiếp dân đột xuất), cấp cơ sở tham
gia 3.116 cuộc tiếp dân định kỳ của Bí thư
Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã; 847 cuộc
tiếp dân đột xuất.

7. Tích cực tham gia xây dựng
Đảng, chính quyền

Ban Thường trực MTTQ Việt Nam
huyện đã phối hợp với Huyện ủy,
Thường trực HĐND, UBND tổ chức hội
nghị đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ
tịch UBND huyện với cán bộ và nhân
dân ở các xã Thanh Ngọc, Thanh Lâm
và Thanh Tùng. Tại các hội nghị, đã có
407 lượt người tham gia, 45 người tham
gia đối thoại với 36 ý kiến đối thoại với
Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND
huyện. Cấp cơ sở đã tổ chức được 74
hội nghị đối thoại giữa Bí thư cấp ủy,
chính quyền (trong đó: có 22 hội nghị
được tổ chức tại UBND xã và 52 hội
nghị tại khối, xóm, bản).

8. Hoạt động phản biện xã hội
được đánh giá cao

Ủy ban MTTQ huyện tổ chức phản
biện các đề án, chương trình thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần
thứ XXXI như Đề án “Nâng cao hiệu
quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm,
nâng cao thu nhập cho người lao động
giai đoạn 2021-2025”; Đề án “chuyển
đổi cơ cấu cây trồng, gắn với chế biến,
tiêu thụ sản phẩm nâng cao giá trị trên
đơn vị diện tích canh tác giai đoạn
2021-2025”; Đề án “Phát triển kinh tế
trang trại gắn với chuỗi giá trị sản phẩm
theo mô hình an toàn sinh học giai đoạn
2021-2025, Đề án “Quy hoạch mạng
lưới trường lớp nhằm nâng cao chất

lượng giáo dục và xây dựng trường
chuẩn Quốc gia giai đoạn 2021-2025”,
Chương trình “Phát triển du lịch huyện
Thanh Chương giai đoạn 2021-2025”.

9. Chỉ đạo sắp xếp, đổi mới, nâng
cao chất lượng hoạt động của Tổ dân
cư tự quản trên địa bàn

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã
chủ động tham mưu cho Chủ tịch
UBND huyện ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt động của Tổ dân cư tự quản
với nội dung cốt lõi là chuyển từ tự quản
về an ninh trật tự sang tự quản trên tất
cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội,
quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống
chính trị... Đồng thời, Ủy ban MTTQ
huyện xây dựng, ban hành bộ tiêu chí
xếp loại tổ dân cư tự quản, hướng dẫn
cơ sở sắp xếp lại các tổ tự quản trên địa
bàn, bầu Ban điều hành của Tổ dân cư
tự quản mới. Bước đầu, các tổ tự quản
mới hoạt động có hiệu quả, được nhân
dân hưởng ứng nhiệt tình.

10. Tổ chức Ngày hội đại đoàn kết
toàn dân tộc năm 2021 trong bối cảnh
phòng chống dịch COVID-19

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã
tham mưu tổ chức điểm ngày hội Đại
đoàn kết toàn dân tộc ở 13 khu dân cư
(đại biểu cấp tỉnh tham dự 01 khu dân
cư, đại biểu cấp huyện tham dự 12 khu
dân cư). Ở các khu dân cư, việc tổ
chức chương trình buổi lễ được rút
ngắn nhưng vẫn đảm bảo trang trọng,
đoàn kết và tuân thủ các biện pháp
phòng chống dịch. Các tổ dân cư tự
quản vẫn tổ chức bữa cơm đoàn kết,
tạo nên không khí đầm ấm, vui tươi,
thấm đẫm tình làng, nghĩa xóm. 

Nhờ những thành tựu nêu trên, Ủy
ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xếp loại
xuất sắc cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
huyện Thanh Chương năm 2021. Đó là
thành tích của toàn thể Đảng bộ và các
tầng lớp nhân dân huyện nhà./.
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Với quan điểm gần dân, nghe dân
nói và đồng hành với dân, các cấp

Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đã
đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, phổ
biến, quán triệt cho cán bộ, hội viên về
các chủ trương, đường lối của Đảng, cơ
chế, chính sách của Nhà nước, các chỉ
thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh,
Hội Nông dân tỉnh. Trong đó, đặc biệt
quan tâm đến tổ chức triển khai thực hiện
các nghị quyết, đề án, chương trình, kế
hoạch của Huyện ủy, HĐND, UBND
huyện như: Đề án “Chuyển đổi cơ cấu
cây trồng, gắn với chế biến, tiêu thụ sản
phẩm nâng cao giá trị trên đơn vị diện
tích canh tác”; Đề án “Phát triển kinh tế
trang trại gắn với chuỗi giá trị sản phẩm
theo mô hình an toàn sinh học giai đoạn
2020-2025”; Kế hoạch “Phát triển cây
trồng hàng hóa và xây dựng nông thôn
mới giai đoạn 2020-2025”.

Bên cạnh đó, Hội đã tập trung
hướng dẫn người dân tích cực ứng
dụng công nghệ, kinh doanh sản xuất
theo hướng khép kín, an toàn sinh
học,... giúp cho sản phẩm nông nghiệp
của huyện ngày càng nâng cao về
năng suất, chất lượng, có sức cạnh
tranh trên thị trường và đáp ứng nhu
cầu, thị hiếu của người tiêu dùng. Năm

2021, Hội đã phối hợp với Công ty
GREENFEED chuyển giao công nghệ
xây dựng trại và chăn nuôi vịt công
nghệ cao tại xã Thanh Lâm với quy mô
6.500 con; liên kết với hợp tác xã Hưng
Thịnh Phát đưa cây sâm Thổ Hào vào
phục tráng trên vùng Bích Hào cho
hướng đi mới, giá trị kinh tế cao; liên kết
với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tư
vấn, hỗ trợ sản xuất cây chè, cam theo
hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn sinh
học với diện tích 200ha tại xã Thanh
Đức, Thanh Hương, Thanh Mai; liên
kết với Viện Bắc Trung bộ, Công ty
Đồng Giao đưa cây khoai lang, khoai
tây vào sản xuất...

Mặt khác, Hội còn chú trọng xây
dựng mô hình kinh tế tập thể, tạo chuỗi
liên kết vùng hàng hóa như: Bưởi xen
ổi tập trung tại xã Hạnh Lâm với diện
tích 06ha; chăn nuôi an toàn sinh học
4.500 con gà với sự tham gia của 09 hộ
gia đình tại xã Thanh Xuân. Đồng thời,
khuyến khích hội viên nông dân gom
đất, chuyển đổi cây trồng phù hợp trên
đơn vị diện tích đất kém năng suất, hiệu
quả sang cây trồng hàng hoá có thu
nhập cao trên cùng đơn vị diện tích để
vừa tăng thu nhập vừa tránh bỏ hoang
hóa đất như mô hình trồng cây bí xanh

VAI TRÒ CỦA HỘI NÔNG DÂN
TRONG VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẢNG BỘ HUYỆN

NHIỆM KỲ 2020-2025
NguyễN XuâN KHáNH

HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

Năm qua, Hội Nông dân huyện nhà đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện
các phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội, nhất là phát triển kinh tế,
phòng chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng Nông thôn mới và kết nối tiêu
thụ nông sản cho nhân dân... Những phong trào do Hội phát động đã có sức
lan tỏa mạnh mẽ trong toàn huyện, qua đó khẳng định sự nhập cuộc hưởng
ứng và nhạy bén của người nông dân.
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tại xã Thanh Hòa, Thanh Tiên; mô hình
trồng lúa hàng hoá tại xã Thanh Xuân;
mô hình khoai lang tại xã Võ Liệt, Thanh
Chi với tổng diện tích 24ha.

Để giúp hội viên đầu tư  mở rộng quy
mô sản xuất, Hội cũng quan tâm đến
công tác hỗ trợ phân bón cho người
nông dân với gần 2.350/2.153 tấn đạt
109% so chỉ tiêu. Quản lý nguồn vốn uỷ
thác qua Ngân hàng CSXH trên 183 tỷ
đồng; Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT
Nam Nghệ An trên 1.400 tỷ đồng, Quỹ
HTND các cấp trên 04 tỷ đồng, nhằm hỗ
trợ vốn vay cho nông dân đầu tư sản
xuất, kinh doanh.

Công tác xóa
vườn tạp, xây
dựng vườn mẫu
đạt chuẩn cho
hiệu quả kinh tế
cũng được phát
huy và nhân rộng
trên toàn huyện.
Đến nay, Hội đã
hỗ trợ và hoàn
thành 205 vườn
mẫu nâng tổng
số lên 475 vườn.
Xây dựng vườn
chuẩn được 56
vườn chuẩn nông
thôn mới. Triển khai làm thêm được 22
hàng cây nâng tổng số lên 76 hàng cây
nông dân ơn Bác. Xây dựng và thành
lập thêm 24 tổ hội nghề nghiệp nâng
tổng số trên toàn huyện lên 40 tổ hội.
Phối hợp giúp đỡ được 56 hộ/38 hộ hội
viên thoát nghèo vượt chỉ tiêu 47%.

Phong trào nông dân thi đua sản
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp
nhau làm giàu và giảm nghèo bền
vững ngày càng có chất lượng và có
sức lan tỏa rộng rãi, thu hút được đông
đảo hộ nông dân tham gia đăng ký. Đến
nay, toàn huyện có 21.126 hộ nông dân
đăng ký chiếm 51,09% hộ nông nghiệp.
Kết quả công nhận đạt danh hiệu nông
dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp là

10.572 hộ, chiếm 50% so với hộ đăng
ký. Đặc biệt, có Hội viên Phan Đình
Đường xã Hạnh Lâm là một trong 63
nông dân tiêu biểu khắp cả nước được
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn
vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt
Nam xuất sắc” năm 2021. 

Thời gian tới, với tiềm năng và lợi
thế về tài nguyên đất đai, nghị quyết đại
hội đã xác định tiếp tục lấy nông nghiệp
làm trọng tâm và các khâu đột phá về
phát triển nông nghiệp trong nhiệm kỳ
đó là: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch
cơ cấu cây trồng, vật nuôi có lợi thế của

từng địa
phương để sản
xuất hướng
hàng hóa, gắn
tổ chức sản xuất
theo mô hình
hợp tác xã để
hình thành chuỗi
khép kín trên tất
cả các khâu từ
sản xuất, chế
biến và bao tiêu
sản phẩm nông
nghiệp; tiếp tục
xây dựng, nhân
rộng, phát triển
các mô hình gia

trại, trang trại cho thu nhập cao. Hội
nông dân tiếp tục thực hiện tốt một số
nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.Tiếp tục tăng cường công tác
thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà
nước về nông nghiệp, nông thôn, các mô
hình sản xuất, kinh doanh giỏi, làm
chuyển biến nhận thức của đông đảo cán
bộ, hội viên, nông dân về phát triển kinh
tế. Chú trọng việc chuyển đổi, tích tụ
ruộng đất, chuyển đổi các loại cây trồng,
vật nuôi có giá trị kinh tế thấp sang cây
trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao.

2. Đẩy mạnh và đổi mới công tác
hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư, chuyển
giao khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao

Nông dân xã Thanh Hòa xây dựng 
thành công mô hình nấm Sò
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chất lượng, hiệu quả sản xuất; có kế
hoạch đào tạo nghề, tập huấn KHKT
cho nông dân để không ngừng nâng
cao trình độ sản xuất thâm canh, kiến
thức quản lý kinh tế nông nghiệp để
phát triển một nền nông nghiệp bền
vững. Quan tâm tập trung xây dựng và
nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn
nuôi áp dụng công nghệ cao gắn với
đảm bảo môi trường và an toàn thực
phẩm; xây dựng nhãn hiệu, thương
hiệu sản phẩm nông nghiệp sạch, an
toàn gắn với chỉ dẫn địa lý cụ thể theo
mô hình OCOP “mỗi xã một sản phẩm”. 

3. Tập trung hướng dẫn, xây dựng
và thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã,
các tổ liên kết, tổ hội nghề nghiệp v.v...
phù hợp với các loại cây trồng, vật nuôi,
quy mô sản xuất kinh doanh để có sự
giúp đỡ, hỗ trợ nhau phát triển, xúc tiến

thương mại, thông tin sản xuất và tìm
kiếm thị trường cho sản phẩm.

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết
luận 61 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng và Quyết định số 673 của Thủ
tướng Chính phủ,  phát huy vai trò trách
nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển
nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới
và xây dựng giai cấp nông dân Việt
Nam trong giai đoạn mới.

Tin tưởng rằng với sự đoàn kết,
khát vọng vươn lên của cán bộ, hội
viên nông dân huyện nhà, trong thời
gian tới sẽ có nhiều đóng góp to lớn
hơn nữa vào các nhiệm vụ phát triển
kinh tế xã hội của địa phương để góp
phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI
nhiệm kỳ 2020-2025./.

dục tăng, các nguồn lực trong xã hội đầu
tư cho giáo dục thông qua chủ trương xã
hội hóa ngày càng hiệu quả. Tập thể cán
bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục
đoàn kết, tích cực và sáng tạo trong hoạt
động chuyên môn; tích cực đổi mới quản
lý và phương pháp dạy học góp phần
nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng
giáo dục toàn diện. 

Trong thời gian tới, ngành GD&ĐT
tiếp tục tham mưu để tăng cường trách
nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa
phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn
thể CT-XH, các cấp, các ngành, nhất là
việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng
viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp
nhân dân, tạo sự đồng thuận cao để lãnh
đạo, chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực
hiện có hiệu quả công tác quy hoạch
mạng lưới trường lớp và xây dựng
chuẩn quốc gia. Tiếp tục xây dựng,
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
quản lý, giáo viên, nhân viên, thường
xuyên rà soát, đánh giá chất lượng đội

ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân
viên; có kế hoạch bồi dưỡng để nâng
cao trình độ chuyên môn, nghiệp
vụcho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên, đảm bảo đạt chuẩn nghề
nghiệp theo quy định. Đẩy mạnh đổi mới
phương pháp dạy học, phát huy tính tích
cực chủ động, sáng tạo của người học,
phát triển phẩm chất, năng lực của học
sinh. Sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy
học hiện có; tự làm đồ dùng dạy học,
từng bước sử dụng các thiết bị hiện đại
vào trong quá trình dạy học. Khuyến
khích, vận động các lực lượng xã hội,
khơi dậy tinh thần, trách nhiệm của các
tổ chức, doanh nghiệp, phụ huynh học
sinh, các cá nhân, nhà hảo tâm, con em
xa quê thành đạt trong và ngoài nước và
các nguồn vốn hợp pháp khác theo
phương châm “giáo dục là sự nghiệp của
toàn dân”, huy động nhiều nguồn lực xã
hội cùng tham gia đầu tư phát triển
trường, lớp, cơ sở vật chất trường học.

NguyễN THị PHi yếN

Kết quả công tác quy hoạch... (Tiếp theo trang 36)
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Phát huy kết quả đạt được năm
2021, bám sát chương trình

công tác năm 2022, tuổi trẻ Thanh
Chương xung kích, tình nguyện đảm
nhận các công trình, phần việc của
thanh niên gắn với nhu cầu thiết
thực của đời sống xã hội tại địa
phương, đơn vị. Đã thành truyền
thống, Ban Thường vụ Huyện đoàn
chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai
chương trình tình nguyện “Mùa
đông ấm và Xuân tình nguyện”, “Tết
- kết nối yêu thương”, “Xuân yêu
thương” tập trung
vào tổ chức các hoạt
động chăm lo giúp
đỡ trẻ em nghèo, gia
đình chính sách, gia
đình là cựu thanh
niên xung phong có
hoàn cảnh khó khăn,
gia đình cán bộ chiến
sỹ, bác sỹ, điều
dưỡng, các lực
lượng tuyến đầu

chống dịch có hoàn cảnh khó khăn,
các gia đình có người thân mất do
đại dịch COVID-19, thanh thiếu niên
yếu thế không có cơ hội phát triển.
Giúp đỡ nhân dân tu sửa nhà cửa;
khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn
phí tại nhà cho các Mẹ Việt Nam anh
hùng, các thương bệnh binh, cựu
TNXP, cựu chiến binh có hoàn cảnh
khó khăn, người già neo đơn, các
em khuyết tật... Thăm, tặng quà,
chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên
phòng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện,

Tuổi trẻ Thanh Chương
Sôi nổi các hoạt động

mừng Đảng - mừng Xuân
NguyễN Tư Hải PHoNg 
HUV, Bí thư Huyện đoàn

Hòa trong không khí vui tươi chào đón tết cổ truyền của dân tộc Xuân Nhâm Dần
năm 2022; Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; thiết thực lập
thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh huyện Thanh Chương lần thứ XXX, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn
quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, các cơ sở Đoàn - Hội - Đội trong toàn huyện
đã sôi nổi tổ chức các hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia.
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Công an huyện đang làm nhiệm vụ
đảm bảo cho nhân dân đón Tết an
toàn, vui tươi. Vận động và xây
dựng 01 ngôi nhà tình nghĩa, nhà
khăn quàng đỏ.

Bên cạnh hoạt động thăm, tặng
quà, hỗ trợ cho các em học sinh, gia
đình chính sách, gia đình có hoàn
cảnh khó khăn, Ban Thường vụ
Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn
phối hợp Công an huyện, Ban Công
an xã tổ chức lễ ký cam kết không
sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử
dụng pháo nổ và các loại vũ khí, vật
liệu nổ, đồ chơi nguy hiểm. Chỉ đạo
các cơ sở Đoàn tổ chức sinh hoạt
toàn đoàn với chủ đề “Tuổi trẻ
Thanh Chương sắt son niềm tin với
Đảng”. Đồng thời, đồng loạt ra quân
vệ sinh môi trường, phát sẻ hành
lang an toàn giao thông, thu gom, xử
lý các điểm đen về rác thải, chăm
sóc cây xanh, vệ sinh, chỉnh trang
nghĩa trang liệt sỹ, cơ quan, trường
học... Ban Thường vụ Huyện đoàn
chỉ đạo mỗi cơ sở Đoàn, chi đoàn
thành lập một đội thanh niên xung
kích phối hợp chặt chẽ với lực lượng
chức năng tăng cường các hoạt
động tuần tra, canh gác, có biện
pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi
trộm cắp, đánh bạc, tệ nạn xã hội
xảy ra trên địa bàn. Ngoài ra, các
đơn vị cơ sở Đoàn - Hội chủ động
phối hợp với các ban, ngành, đoàn
thể tổ chức chương trình “Mừng
Đảng - mừng Xuân”, gặp mặt học
sinh, sinh viên, bộ đội về quê ăn Tết,
thanh niên chuẩn bị lên đường nhập
ngũ; tổ chức các hoạt động văn hoá
văn nghệ, thể dục thể thao đảm bảo
công tác phòng chống dịch COVID-
19. Các hoạt động tạo môi trường

lành mạnh cho thanh thiếu nhi tham
gia trong dịp Tết đến, Xuân về, góp
phần hạn chế vi phạm pháp luật.
Tuyên truyền 100% cơ sở Đoàn,
Hội, Đội hưởng ứng, tổ chức tốt “Tết
trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị,
trường học, thôn, xóm thêm xanh,
sạch, đẹp. Các hoạt động vui Tết,
đón Xuân vui tươi, lành mạnh được
các cấp bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở
tuyên truyền rộng rãi trên các
phương tiện thông tin đại chúng, hệ
thống truyền thanh cơ sở, Cổng
thông tin điện tử huyện, Website Tỉnh
đoàn Nghệ An, Facebook Huyện
đoàn Thanh Chương và Facebook
của các đơn vị tạo nên không khí vui
tươi, phấn khởi trong thanh thiếu nhi. 

Hoạt động mừng Đảng - mừng
Xuân Nhâm Dần năm 2022 của tuổi trẻ
Thanh Chương đã và đang diễn ra sôi
nổi, tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi
được vui chơi, giải trí, thư giãn sau
một năm lao động, học tập và làm việc
vất vả. Từ đó, nâng cao đời sống vật
chất, tinh thần và văn hóa cho thanh
niên; khơi dậy và thúc đẩy tinh thần
xung kích, tình nguyện, sự sáng tạo
của đoàn viên thanh niên.

Năm 2021 khép lại với nhiều dấu
ấn, kết quả tốt đẹp mà các cấp bộ
Đoàn - Hội - Đội trong toàn huyện đã
đạt được. Đó sẽ là nền tảng để tiếp
tục đưa công tác Đoàn và phong
trào thanh thiếu nhi của huyện đạt
kết quả cao hơn, góp phần cùng
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân
phấn đấu hoàn thành thắng lợi các
nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ
thống chính trị, phát triển kinh tế - xã
hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh
trong năm 2022./.

Xuân Nhâm Dần 2022



47Xuân Nhâm Dần 2022
PHỤ NỮ THANH CHƯƠNG

Với mô hình “tiết kiệm xanh biến rác thải 
thành các hoạt động có ích”

ĐiNH THị HâN
HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện

Thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp và nhiệm vụ cấp ủy giao, nhiệm
kỳ 2016-2021, Hội LHPN huyện đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo để xây dựng
phong trào Hội ngày càng vững mạnh. Nổi bật trong công tác chung tay bảo vệ
môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM) là phong trào“Phụ nữ Thanh
Chương với mô hình tiết kiệm xanh - Biến rác thải thành các hoạt động có ích”.

Xuất phát từ thực
trạng công tác bảo

vệ môi trường ở các
vùng nông thôn trong
tỉnh nói chung, huyện
nhà nói riêng và ý thức
bảo vệ môi trường của
một số người dân còn
hạn chế... năm 2016, Hội
LHPN huyện đã xây
dựng kế hoạch, phát
động phong trào “Phụ nữ
Thanh Chương với mô
hình tiết kiệm xanh - Biến
rác thải thành các hoạt
động có ích”. Qua quá trình thực hiện, Hội
đã linh hoạt xây dựng các chủ đề phù hợp
để chỉ đạo hàng năm như: “Biến rác thải
thành con giống hỗ trợ phụ nữ nghèo”
(2016); “Biến rác thải thành lò xử lý rác
thải tại gia” (2017); “Biến rác thải thành
làn nhựa đi chợ, thẻ Bảo hiểm y tế”
(2018); “Biến rác thải thành đường hoa”
(2019); “Biến rác thải thành khu vui chơi
giải trí cho trẻ em” (2020); “Biến rác thải
thành mô hình sinh kế hỗ trợ phụ nữ
nghèo, cận nghèo” (2021) được chị em
phụ nữ huyện nhà đồng tình hưởng ứng,
nhiều cơ sở Hội đã huy động được cả hệ
thống chính trị xã, thị trấn cùng tham gia. 

Xác định công tác tuyên truyền, vận
động để nâng cao nhận thức cho hội viên,
phụ nữ và nhân dân là nhiệm vụ hàng

đầu, cho nên bên cạnh hình thức tuyên
truyền trên các phương tiện thông tin đại
chúng, Hội còn đổi mới công tác tuyên
truyền bằng các hình thức sân khấu hóa...
Trong nhiệm kỳ, Hội đã tổ chức 02 cuộc
giao lưu tìm hiểu kiến thức về công tác
bảo vệ môi trường và xây dựng gia đình
“5 không, 3 sạch”; tổ chức các cuộc thi
“Biến rác thải thành khu vui chơi giải trí
cho trẻ em”, “Sạch từ nhà ra ngõ”, “Nói
không với thực phẩm bẩn”. 38/38 cơ sở
Hội tổ chức các cuộc thi “Phụ nữ chung
tay bảo vệ môi trường góp phần xây
dựng NTM”, “Vì một môi trường nông
thôn bền vững”, “Tuyên truyền viên 5
không 3 sạch gắn với xây dựng NTM”,
“Phụ nữ chung tay nâng cao các tiêu chí

(Xem tiếp trang 50)
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Xác định mục tiêu xây dựng nên
những công dân toàn diện, đáp ứng

yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
trong tình hình mới, trong những năm
qua bên cạnh nâng cao chất lượng dạy
- học Trường THPT Thanh Chương 3
luôn quan tâm đến việc giáo dục tư
tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh.
Đó là nhiệm vụ quan trọng mang tính
chiến lược, góp phần hình thành, phát
huy những phẩm chất tốt đẹp cho người
học. Do vậy, nhà trường đã kết hợp giữa
học tập, tích lũy tri thức qua sách vở với
tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm
thực tế sôi nổi, thiết thực nhằm tạo ra
nhiều sân chơi bổ ích cho học sinh; đẩy
mạnh các hoạt động trải nghiệm, ngoài
giờ lên lớp, các hoạt động từ thiện, các
hoạt động xã hội để vừa định hướng tư
tưởng, tình cảm, vừa giáo dục nhân
cách, giáo dục kĩ năng sống và các kĩ
năng mềm cho học sinh.

Ngay từ đầu mỗi năm học, nhà
trường đã tổ chức cho học sinh tìm hiểu
truyền thống qua buổi hoạt động ngoại
khóa dưới sự hướng dẫn của giáo viên
chủ nhiệm, giáo viên dạy bộ môn Lịch
sử cho học sinh khối 10 qua hình thức
báo cáo, thuyết trình, xem video. Giáo
viên hướng dẫn học sinh tham quan
phòng truyền thống để thấy được bề
dày lịch sử của nhà trường, khơi dậy
cho các em niềm tự hào, ý thức trách
nhiệm với việc góp phần làm dày thêm
truyền thống tốt đẹp ấy.

Với  chủ trương “dạy chữ” đi liền với
“dạy người”, nhà trường không chỉ giáo
dục học sinh thông qua những trang
sách mà qua các hoạt động trải nghiệm,
thực hành để hình thành kĩ năng sống,
kĩ năng mềm cho học sinh, từ đó các em
phát triển năng lực thực tiễn, khám phá

thế giới xung quanh, biết chia sẻ với sự
vất vả của người lao động, biết rung
động trước cái đẹp của thiên nhiên, cuộc
sống, biết nâng niu, trân trọng cái đẹp.

Hoạt động chăm sóc môi trường,
xây dựng khuôn viên trường luôn xanh,
sạch, đẹp được nhà trường thường
xuyên quan tâm, chỉ đạo. Mỗi lớp được
phân công trồng và chăm sóc một bồn
hoa để tạo quang cảnh trường luôn tươi
đẹp. Hoa tươi trong vườn hoa do Đoàn
trường trồng, chăm sóc được tặng, bán,
tạo quỹ hoạt động, ủng hộ bạn nghèo.
Mỗi lớp còn được giao trồng và chăm
sóc một luống rau sạch phục vụ cho
bếp ăn dành cho học sinh và giáo viên
ở xa, tặng cho các tổ chức và dùng
phục vụ nấu ăn cho các khu cách ly
trong mùa dịch. Bên cạnh đó, các lớp
còn được phân công vệ sinh sạch sẽ
trong và ngoài lớp học, phân loại, thu
gom rác thải nhựa thường xuyên để
vừa làm sạch môi trường, vừa dùng để
bán tạo nguồn quỹ hoạt động, tặng quà
cho bạn nghèo. Trường lớp vì thế luôn
xanh, sạch, đẹp, thân thiện như ngôi
nhà của mỗi học sinh và giáo viên.

Nhà trường phối hợp với các tổ
chức, địa phương để giáo dục học sinh
qua các hoạt động thực tiễn để các em
có ý thức cộng đồng. Dưới sự hướng
dẫn của đoàn trường, các em tích cực
tham gia vệ sinh, thắp nến tri ân tại các
nghĩa trang liệt sĩ nhằm hướng về cội
nguồn. Đoàn trường phối hợp với
Đoàn xã để các em được tham gia
phong trào “Chủ nhật xanh” làm sạch
đường làng ngõ xóm, tạo sự gắn bó,
gần gũi với xóm làng, nơi cư trú. Nhà
trường chỉ đạo các lớp tham gia làm
thủy lợi tại các xã trên địa bàn, nạo vét

Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh 
tại Trường THPT Thanh Chương 3
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kênh mương góp phần
giúp địa phương hoàn
thành các tiêu chí về
đích nông thôn mới.
Hoạt động bắt ốc bươu
vàng phá hoại mùa
màng của các em học
sinh đã giúp đỡ bà con
nông dân các xã tiêu
diệt được hơn nửa tấn
ốc bươu vàng phá hoại
mùa màng và tăng
năng suất thu hoạch
các mùa vụ. Đoàn
trường đã hướng dẫn
cho các em đem bán
số ốc bắt được cho
các thương lái, số tiền bán được dùng
để thưởng cho các chi đoàn có thành
tích “tiêu diệt ốc bươu” nhanh, nhiều,
số tiền còn lại giành để góp tiền mua xi
măng làm nhà cho bạn nghèo. Từ
những hoạt động lao động, trải nghiệm
trên đã hình thành kĩ năng thực hành,
tinh thần tập thể, ý thức cộng đồng, tình
yêu quê hương Tổ quốc cho các em,
bồi dưỡng tâm hồn cho các em thêm
phong phú, tinh tế, tạo được những kỷ
niệm đẹp và những nguồn quỹ hoạt
động có ý nghĩa giáo dục.

Nhà trường còn chăm lo giáo dục
tư tưởng, đạo đức học sinh thông qua
các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Mỗi
cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà
trường đều lấy việc chăm lo học sinh
làm niềm hạnh phúc của nghề. Từ đó
mỗi thầy cô giáo đều hướng các em
đến các giá trị tinh thần cao quý. Đó là
sống có tinh thần trách nhiệm, biết yêu
thương và chia sẻ, biết hi sinh và cống
hiến, biết cho đi và biết đón nhận. Với
tinh thần tương thân, tương ái, lá lành
đùm lá rách, giúp các bạn có hoàn
cảnh khó khăn được tiếp tục đến
trường cùng trang lứa. Các hoạt động
của đoàn trường  đều mang tính giáo
dục, giá trị nhân văn. Các nguồn quỹ từ
các hoạt động của đoàn đều hướng

đến tặng các bạn có hoàn cảnh khó
khăn, học sinh có thành tích cao trong
học tập. Hàng năm nhà trường đã huy
động các nguồn lực để hỗ trợ cho học
sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
như tặng trên 100 suất quà cho học
sinh nghèo vượt khó, con mồ côi,
những hoàn cảnh đặc biệt khác, đoàn
trường tặng 100 suất ăn cho học sinh
có hoàn cảnh khó khăn ở lại trường
vào buổi trưa. Dự kiến đón Tết Nhâm
Dần nhà trường sẽ tặng 100 suất quà
trị giá 50 triệu đồng cho các em học
sinh mồ côi, tàn tật, các em có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn. Năm nay, nhà
trường đã chỉ đạo và cho phép Đoàn
trường  kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân
viên, cựu học sinh, và học sinh nhà
trường cùng với bà con thôn xóm ủng hộ
được số tiền 130 triệu đồng để xây nhà
tình nghĩa cho gia đình em Hoàng Thị Ly,
lớp 10D3, để gia đình em có chỗ sinh
sống và giúp em Ly yên tâm học tập.

Từ khi nhà ăn công đoàn được
khánh thành đưa vào sử dụng để phục
vụ học sinh và giáo viên ở xa thì đoàn
trường đã tổ chức những hoạt động
nhằm duy trì và phát triển bếp ăn và
cũng là cách  rèn luyện nề nếp sinh hoạt
cho học sinh như hỗ trợ làm rau, sắp xếp
bàn ghế, rửa bát, rèn tính tự giác trong

Lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021
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sinh hoạt tập thể. Trong thời gian dịch
COVID-19 bùng phát mạnh, các giáo
viên cùng học sinh của trường đã tham
gia nấu ăn phục vụ khu cách ly tại 10 xã
trên địa bàn gần 600 suất ăn miễn phí...
Những nghĩa cử cao đẹp đó đã hình
thành cho học sinh của trường tình yêu
thương, tinh thần trách nhiệm, ý thức sẻ
chia, đồng cảm, ý thức cộng đồng, tinh
thần tự giác, truyền thống nhân ái...

Với những chương trình, hành
động trong những hoạt động của
trường đã có tác dụng giáo dục học
sinh rất lớn. Việc học gắn với hành, với
những hoạt động mang giá trị nhân đạo
đã góp phần thực hiện mục tiêu giáo

dục phát triển con người toàn diện. Đặc
biệt đó là những cách để giúp học sinh
của trường có kĩ năng, có phẩm chất
đáng quý, hình thành thói quen sinh
hoạt, lối sống đẹp, lành mạnh, tinh thần
tự giác, biết yêu thương, sẻ chia, đoàn
kết, ý thức trách nhiệm công dân, tránh
xa lối sống ảo, lý thuyết suông.

Trường THPT Thanh Chương 3 đã
không ngừng đổi mới, sáng tạo trong
công tác quản lý phương pháp giáo dục
tạo một môi trường giáo dục an toàn,
lành mạnh, thân thiện nhằm xây dựng
một ngôi trường thực sự hạnh phúc và
phát triển bền vững. 

NguyễN THị THủy
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xây dựng NTM”, “Tìm hiểu pháp luật về
công tác bảo vệ môi trường”, “Tiết kiệm
năng lượng”... Thông qua các hoạt
động trên, nhận thức của hội viên phụ
nữ và nhân dân về công tác bảo vệ môi
trường ngày càng được nâng cao.

Sau 5 năm triển khai thực hiện, toàn
huyện đã thu gom chất thải rắn và phế
liệu bán được hơn 1.580 triệu đồng, trao
392 con lợn, 01 con bò, 22 con dê, hơn
100.000  con gà giống cho 1.873 hộ phụ
nữ nghèo, cận nghèo; trao trên 7.500 làn
nhựa; trồng được 49km đường hoa và
950 cây xanh; vận động xây dựng được
20.108 lò xử lý rác thải tại gia. Đặc biệt,
Hội đã tặng được 38 khu vui chơi giải trí
cho trẻ em tại 38 xã, thị trấn. Hiện nay, các
cơ sở Hội đã và đang lan tỏa phong trào
“Biến rác thải thành khu vui chơi giải trí
cho trẻ em” để tặng cho nhà văn hóa các
thôn (xóm, bản) trên địa bàn toàn huyện.

Hội còn chỉ đạo thành lập được 458
tổ phụ nữ tự quản về môi trường, đăng
ký đảm nhận 1.965 đoạn đường phụ nữ
tự quản góp phần quan trọng cùng các
xã, thị trấn hoàn thành tiêu chí 17 về môi
trường trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây

dựng NTM. Thời gian qua, phong trào
“Biến phế liệu thành xà phòng, nước sát
khuẩn, khẩu trang chống dịch, kính
chống giọt bắn” của Hội đã góp phần
tích cực trong công tác phòng, chống
đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện...

Từ phong trào“Phụ nữ Thanh Chương
với mô hình tiết kiệm xanh - Biến rác thải
thành các hoạt động có ích” của Hội
đã tạo được nhiều điểm nhấn nổi bật
được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến
cơ sở ghi nhận, đánh giá cao, góp phần
quan trọng, đồng hành cùng Hội LHPN
tỉnh Nghệ An thực hiện Đề án “Tuyên
truyền, vận động phụ nữ nông thôn chủ
động tham gia bảo vệ môi trường góp
phần xây dựng nông thôn mới trên địa
bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021”.

Với cách làm đổi mới, sáng tạo,tin
tưởng rằng, nhiệm kỳ tới, các cấp Hội Liên
hiệp Phụ nữ huyện sẽ phát huy kết quả
đạt được, tiếp tục nỗ lực, cố gắng để đạt
được nhiều thành tích cao hơn nữa, từng
bước xây dựng tổ chức Hội ngày càng
vững mạnh, góp phần nâng cao vai trò, vị
thế của tổ chức Hội trong tình hình mới./.

PHỤ NỮ THANH CHƯƠNG... (Tiếp theo trang 47)
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Đảng trong tôi

TrầN VăN THìN

Đã rằng thấu suốt trăm năm
Đảng ta từ thuở tuổi nằm vành nôi 
Tầm cao lớn chặng đường dài 
Vì Dân vì Nước sáng ngời mục tiêu 
Đã rằng lúc ít khi nhiều 
Qua bao sóng gió tay chèo vững tâm
Người người ấm áo, no thân 
Nhà nhà hoa nở trước sân bốn mùa 
Đã rằng trong bản hùng ca 
Có ai lạc giọng phải xa đội hình 
Sáng trong, đạo đức, văn minh 
Tự mình chỉnh đốn tự mình vươn lên
Đã rằng hội nhập bốn phương 
Chưa dư tiền của, tình thương bạn bè 
Bởi chung trái đất nuôi ta 
Vì nhân nghĩa lớn mới là Việt Nam 
Mạnh giàu Tổ quốc, quê hương 
Tiếng lòng trăm triệu cháu, con Bác Hồ 
Thành công Đại hội mười ba(1)

Con đường đi tới nước nhà phồn vinh.
----------------------------
(1) Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng
CSVN tháng 1/2021.

Ý Đảng lòng Dân
NguyễN THaNH Hải

Quê hương Thanh Lĩnh đổi thay
Cán bộ trên dưới chung tay đồng lòng
Thực hiện Đề án Xuân, Đông...
Phát triển kinh tế nghề nông vững bền
Thu nhập ngày một tăng lên
Bình quân nay đã vượt trên huyện nhà
Năm mốt triệu - đã bước qua
Kế hoạch Đại hội đề ra đạt dần
Xã Nông thôn mới vui dân

Tiếp tục vận động chuyên cần
trồng hoa

Tô thêm cảnh đẹp quê nhà
Toàn dân phấn khởi vững đà tiến lên
Đảng bộ - Mặt trận - Chính quyền
Đồng tâm nhất trí tuyên truyền rộng sâu
Đảng viên, cán bộ đầu tàu
Nhân dân toàn xã cùng nhau thực hành
Đề án càng phát triển nhanh
Thu gom rác thải xung quanh vườn nhà
Quan tâm con cháu chúng ta
Thế hệ nối tiếp tránh xa hiểm nghèo
Hưởng thụ không khí trong veo
Tăng thêm tuổi thọ là điều nguyện mong
Nhân dân Thanh Lĩnh tiên phong
Nâng cao, kiểu mẫu vững lòng tiến lên.

Nắng Giêng Hai
Bá caNH

Nắng Giêng Hai tưởng chừng như 
yếu ớt

Xuyên lớp mù sương ánh rọi bừng lên
Bắt đầu các loài hoa gọi tên
Cánh mỏng ly ty rơi dọc đường lối ngõ

Mùi hương hoa vẫn vương nỗi nhớ
Em gái ra đồng chăm bón vun cây
Anh trai băng băng tay lái máy cày
Nắng bừng lên thì cánh đồng lấp loáng

Ai còn nhớ sau cánh hoa thấp thoáng
Chấm xanh li ti hẹn mùa quả chín vàng
Nắng Giêng Hai xui ta nhớ mơ màng
Mà em khen chỉ miền quê mới có

Ngày Tết đi qua dẫu ai xa còn nhớ
Nhớ ngày Giỗ Tổ nhớ ngày hội làng
Dịch Covid đang cản lối ngăn đàng
Nắng Giêng Hai mùa sau đầy hứa hẹn.
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Mang theo câu phương ngữ có từ
xa xưa nói về sự đảm đang chịu

thương chịu khó của các bà, các mẹ
“Nhút Thanh Chương, tương Nam
Đàn”; mang theo câu hát nao nao của
người quê mình xa xứ “Quá nửa đời
phiêu dạt/ ta lại về úp mặt vào sông
quê/ như thuở nhỏ/ úp mặt vào lòng
mẹ/ để tìm sự chở che...”; một sớm mai
nào, đứa con lập nghiệp xứ người lại
về với rú Nguộc, sông Giăng.

Những tên đất tên làng vẫn còn
nguyên dáng hình xứ sở, vẫn giọng
mô tê răng rứa đậm nghĩa tình. Chỉ là
một lời hỏi thăm vồn vã, chân chất
thay cho lời chào của quê mình thôi
cũng khiến ta rưng rưng xúc động bởi
sâu thẳm cội nguồn. Phải chăng con
người ta có trăm hướng để ra đi nhưng
chỉ có một nẻo để quay về. Và con
đường trở về quê luôn là con đường
đẹp nhất trong muôn vạn nẻo đường
đời. Dẫu bao khúc khuỷu, gập ghềnh
mà lòng vẫn hồi hộp, hân hoan; huống
chi bây giờ quê mình đường nhựa đã
phẳng lì, những chiếc cầu đã sừng
sững thay cho những chuyến đò chênh

chao. Thể như xưa Chế Lan Viên từng
viết: Con gặp lại nhân dân như nai về
suối cũ/ Cỏ đón Giêng Hai, chim én
gặp mùa/ Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp
sữa/ Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh
tay đưa... mỗi lần ta trở về cũng vấn
vương bao kỷ niệm như thế. 

Ta không chỉ tự hào bởi quê mình
cũng nằm trong mạch nguồn địa linh
nhân kiệt của xứ Nghệ, nơi mỗi tên
làng là một trang sử biên niên, nơi
muôn đời là phên dậu đất nước, nơi
sinh ra bao hào kiệt Thánh hiền làm tỏa
rạng danh xưng đất học. Những danh
tướng như Nguyễn Cảnh Dị, Phan
Đà... danh sĩ như Chu Dy Hiến, Hồ Sĩ
Tạo... chí sĩ như Đặng Nguyên Cẩn,
Đặng Thúc Hứa... hoạt động cách
mạng như Tôn Quang Phiệt, Nguyễn
Sĩ Sách... các nhà trí thức như Đặng
Thai Mai, Trần Đình Hượu, Nguyễn Tài
Cẩn... nghệ sĩ như Nguyễn Tài Tuệ,
Hồng Lựu... nhà thơ như Nguyễn Bùi
Vợi, Lê Huy Mậu...

Ta không chỉ tự hào quê mình nơi
mỗi đứa trẻ sinh ra, lớn lên đều được
đắm hồn mình bên chiếc nôi êm, thuộc
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nằm lòng trong tiềm thức những khúc
hát nghĩa tình câu ví, giặm. Như con
người xứ Nghệ; Ví, giặm quê mình
cũng quen “chặt to kho mặn” mộc mạc,
chân chất, có phần thô và thật trong
từng làn điệu luyến láy, ngân nga. Tính
cách người Nghệ, như học giả Đặng
Thai Mai, người con quê mình Thanh
Chương, đã nhận xét với câu nói nổi
tiếng: “Can đảm đến sơ suất, cần cù
đến liều lĩnh, kiên quyết đến khô khan
và tằn tiện đến “cá gỗ”. Chính những
nét tính cách điển hình ấy cộng với thời
tiết, thiên nhiên khắc nghiệt “Mùa đông
trời buốt giá. Mùa hạ nắng cháy da.
Ruộng đồng khô nứt nẻ. Mưa đi không
kịp về…” (Thương về xứ Nghệ) đã thổi
hồn vào trong điệu hát quê hương.

Ta không chỉ tự hào bởi vẻ đẹp của
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh/ Non
xanh nước biếc như tranh họa đồ. Một
ốc đảo chè trở thành điểm đến du lịch
sinh thái với những đồi chè xanh ngút
mắt, mát rượi niềm vui trong cái nóng
bức của gió Lào miền Trung giữa trưa
hè bỏng rát. Một Nông trại sinh thái
HDT ở miền Thanh Thủy được ví như
“tiểu Đà Lạt” mộng mơ của xứ Nghệ.
Những địa danh du lịch văn hóa, tâm
linh như chợ Dùng, đình Võ Liệt, đền
Bạch Mã... đã neo đậu vào tâm hồn
người dân đất Việt.

Ta không chỉ tự hào bởi mảnh đất
khắc nghiệt về khí hậu, khô cằn về thổ
nhưỡng nhưng đã biết tạo ra cho mình
những đặc sản vang tiếng mọi miền.
Hầu hết đặc sản quê mình đều gắn liền
với nông nghiệp và vườn đồi như:
“Nhút Thanh Chương, tương Nam
Đàn”, gà đồi, cá mát sông Giăng, ngon
khoai La Mạc, ngon măng chợ Chùa,
rồi những trám Cát Văn, rượu sông
Giăng, măng Thanh Đức...

Ta không chỉ tự hào những người
con “quê nhút” thỏa chí khắp muôn
phương vẫn không quên hướng về
nguồn cội. Họ bằng cả tấm lòng mình

luôn muốn làm giàu đẹp cho quê
hương. Có những người con khác đã
và đang lập nghiệp trên chính mảnh
đất cha ông, đang từng ngày làm thay
đổi bộ mặt của quê hương. Những
người lãnh đạo trẻ đủ tâm - trí - tầm để
đưa Thanh Chương sáng danh về mọi
mặt trên bản đồ xứ Nghệ.

Ta không chỉ tự hào mà cũng nhiều
trăn trở bởi mảnh đất bề dày truyền
thống, con người hiếu học cần cù mà
sao chưa thể làm giàu cho chính mình,
làm giàu cho quê hương? Làm sao cho
thương hiệu nhút không chỉ là nét riêng
ẩm thực của quê mình với kiểu làm ăn
manh mún nhỏ lẻ mà thành món quà
không thể thiếu khi ghé về xứ Nghệ?
Làm sao để không chỉ du khách trong
tỉnh mà cả khắp nước ghé đến Đảo
Chè không chỉ một lần. Làm sao để lực
lượng lao động trẻ quê mình li nông mà
không li hương. Làm sao để được như
câu hát “những nhà máy, những nông
trường mọc lên trên khắp quê nhà”...?

Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống,
vẫn canh cánh những nỗi niềm khi
hướng về quê. Xứ mình như Bùi Dương
Lịch trong Nghệ An kí đã viết: “Thanh
Chương phong tục địa phương khoáng
đạt, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp; kẻ sĩ
chăm chỉ đèn sách, trau dồi lễ nghĩa;
dân làm nghề nông thì đàn ông chăm lo
mùa vụ, đàn bà thì giữ gìn chính
chuyên, hiền thục. Mọi người đều rất coi
trọng lễ làng, phép nước, chuộng sự
cần kiệm và đều coi trọng việc báo đáp
công ơn với nhà vua cũng như với cha
mẹ là niềm vui”. Mong sao những điều
tốt đẹp từ xưa sẽ tỏa rạng trong hôm
nay và mai sau để khi người con xa xứ
thao thiết ngóng về không còn những
câu thơ vời vợi nỗi buồn: Quê hương
ta nghèo lắm/ ta rửa rau bến sông cho
con cá cùng ăn/ ta mổ lợn/ con quạ
khoang cũng ngồi chờ chia thịt/ cá dưới
sông cũng có tết như người...

HoàNg THị THu Hà
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Tham dự kỳ thi học sinh giỏi tỉnh
lớp 12 năm học 2020-2021,

trường THPT Đặng Thúc Hứa có
tổng số 28 em tham gia và có 24 em
đạt giải (gồm: 02 giải Nhất, 09 giải
Nhì, 10 giải Ba và 03 giải Khuyến
khích). Với kết quả này trường vinh
dự được xếp thứ 08 toàn tỉnh và
đứng thứ nhất khối THPT huyện
Thanh Chương.

Tập thể Ban Giám hiệu, cán bộ,
giáo viên, học sinh nhà trường
những ngày qua đều không dấu
được niềm vui mừng, phấn khởi và
tự hào vì trong số những em học sinh
đạt giải, có học sinh đạt 02 giải Nhất,
01 giải Nhì, thủ khoa các môn. Đây là
thành tích chưa có tiền lệ ở tỉnh Nghệ
An, nhất là các môn thi thuộc khối
khoa học xã hội. Điều đặc biệt và cảm
phục nhất là trong số những em đạt
giải cao, có nhiều em có hoàn cảnh gia
đình rất khó khăn, nhưng tự thân nỗ
lực trong học tập và rèn luyện, đã đem
về niềm tự hào cho bản thân, gia đình
và nhà trường.

Học sinh đầu tiên được thầy cô,
học sinh trường Đặng đặt cho biệt
danh “Siêu nhân” đó là em Nguyễn
Văn Cường lớp 12C. Em là học sinh
theo đạo Thiên Chúa, con thứ hai
trong gia đình tại thôn 9 xã Thanh
Khê. Em đăng ký dự thi ba môn với
kết quả Thủ khoa môn Địa lý, Nhất
môn Văn, Nhì môn Lịch sử. Nói về
bí quyết để có sự thành công, em

tâm sự: “Em tập trung nắm chắc
kiến thức ngay trên lớp, còn về nhà
em dành nhiều thời gian tìm đề, tải
đề trên mạng internet để tự làm”. Khi
hỏi về ước mơ sau này em cho biết
mình muốn trở thành người giáo
viên hoặc luật sư để dạy người và
bảo vệ công bằng và lẽ phải.

Học sinh thứ hai, đó là em Ngô
Mạnh Cường, lớp 12A. Em cũng là
học sinh theo đạo Thiên Chúa, tuy
sức khỏe yếu, nhà xa trường, kinh
tế gia đình còn khó khăn nhưng em
đã nỗ lực vươn lên trong học tập và
rèn luyện. Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh
vừa rồi em đã xuất sắc dành giải Nhì
môn Vật lý. Nhận xét về em, thầy
giáo Bùi Hoàng Nam vừa chủ nhiệm
vừa là giáo viên bồi dưỡng em cho
biết: “Cường có tư chất tốt, nỗ lực
vươn lên không biết mệt mỏi, sống
rất hòa đồng, em là tấm gương cho
nhiều học sinh học tập. Dù điểm xuất
phát không tốt, nhưng với sự phấn
đấu, kiên trì em đã thành công”.

Một bông hoa đẹp, tô thắm sân
trường Đặng nữa đó là học sinh
Phạm Xuân Anh lớp 12C, xóm Liên
Kỳ xã Võ Liệt, bố mất từ lúc em 3
tuổi, một mình mẹ nuôi hai anh em
ăn học với nguồn thu nhập chủ yếu
là làm nông và nhặt ve chai, nhưng
em đã không ngừng nỗ lực vươn lên
trong học tập và rèn luyện. Đợt thi
học sinh giỏi vừa qua em xuất sắc

Trường Đặng

Nơi mùa Xuân đến sớm

(Xem tiếp trang 60)
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Hổ hay còn gọi là cọp hoặc hùm (và
các tên gọi khác như Ông ba

mươi, kễnh, khái) là một loài động vật
có vú thuộc  họ Mèo, chi Panthera. Hổ
là một loài thú ăn thịt, chúng dễ
nhận biết nhất bởi các sọc
vằn dọc sẫm màu trên bộ
lông màu đỏ cam với
phần bụng trắng... Với
hình dáng và sức mạnh
vượt trội hổ được
mệnh danh là “chúa
sơn lâm”. Hổ từng có
phạm vi phân bố rộng
lớn từ Thổ Nhĩ Kỳ,
Nga  đến các nước
châu Á, Việt Nam với
đặc điểm khí hậu nhiệt
đới gió mùa có nhiều
rừng rậm từng là nơi có
rất nhiều hổ và những
câu chuyện về hổ gần như
địa phương, tỉnh, thành,
miền núi nào cũng có. 

Hổ đã đi vào tiềm thức của dân
gian, trong thế giới tâm linh hình ảnh
của Hổ khá đậm nét. Hổ có rất nhiều
tên nào là Ông Hổ, Ông Ba mươi,
Ông Cọp, Ông Hùm, Ông Hạm và con
Hổ trong năm âm lịch được gọi là
Dần. Khi nói về sự nghiệp truyền đời,
người con giỏi không kém gì người
cha thì dân gian ví “Hổ phụ sinh Hổ
tử”, bàn về người anh hùng, người ta
gọi vị đó là Hổ tướng - làm phù điêu
cho lệnh của tướng soái hiệu lực nhất
người ta đặt ra Hổ phù. Những nơi
nguy hiểm chết người thì được dân
gian gọi là “hang hùm”, dây dưa vào

nơi có uy quyền mà không sợ thì được
ví là dám “vuốt râu hùm”. Hoặc đụng
chạm vào nơi mà không ai dám thì gọi
người ấy đã ăn “gan hùm”... Ngược lại

những người trước đó rất dũng
mãnh nhưng do gặp hoàn

cảnh đặc biệt họ bị khuất
phục, trong Truyện Kiều
có câu “Hùm thiêng khi
đã sa cơ cùng hèn” để
nói về việc Từ Hải lâm
nạn. Hay khi đã bị thất
thế thì họ thường
được gọi là “Hổ đồng
bằng” bởi Hổ đồng
bằng là Hổ trong
chuồng, không dọa
được ai. Cảnh tỉnh

những ai chủ quan
trong cuộc chiến, tha

cho những kẻ địch đáng
gờm, mà không lường hết

hậu quả sau này thì người ta
nói là việc “Thả Hổ về rừng”... 

Những chuyện về hổ có nhiều, hư
hư thực thực càng làm tăng sự hấp
dẫn đối với người nghe, dù là sự thật
hay chỉ là điển tích huyền thoại thì
chúng ta vẫn cảm nhận thấy sự bí ẩn,
ly kỳ của loài thú chúa tể rừng xanh
này. Có thợ săn kể: đánh bẫy hay bắn
được hổ, người ta thường kiểm tra
ngay đôi tai con hổ đó, trên vành tai hổ
có bao nhiêu lỗ bấm thì số người mà
con hổ đó đã vồ sẽ tương đương. Bởi
con hổ trước khi vồ người (chỉ vồ
người nó mới làm như vậy) nó thường
đưa vuốt lên bấm vành tai. Ở rừng

Năm
Dần 
nói 

chuyện
hổ

Trong 12 con giáp Hổ được xuất hiện ở vị trí thứ 3, sau con Chuột và Trâu.
Cứ mỗi một vòng quay của 60 hoa giáp con hổ được xuất hiện 5 lần với 5 vị
trí khác nhau, bao gồm các năm: Giáp Dần, Bính Dần, Canh Dần, Nhâm
Dần, Mậu Dần. Nhân năm mới Nhâm Dần xin tản mạn đôi điều về hổ.
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Đông Dương giáp Lào những năm
1960 của thế kỷ trước, một tốp thợ săn
bắt được con hổ cụt cả 2 tai, con hổ
được các tay săn hổ cự phách khẳng
định là nó đã bắt rất nhiều người,
nhưng khi đã cụt đến 2 tai, hổ sẽ không
bắt người nữa vì khi sờ tai không có
chỗ bấm nó sẽ bỏ đi. Đặc biệt khi bắt
được hổ sống hay bắn được hổ đã
chết, người ta thường cắt phăng bộ
râu bởi râu hổ rất độc. Những tay săn
hổ thuộc hàng “cao thủ” ở Bolik-
hamxay của nước Lào kể rằng: Râu
hổ sau khi đốt thành than, ngâm tẩm
vào đầu mũi tên, bắn chết ngay lập tức
những con vật to như gấu, hươu, nai,
trâu, bò. Râu hổ vừa cắt nếu đem
châm chích vào thân cây nho sẽ sinh
ra loài sâu độc, chỉ một con sâu độc
này ngâm rượu sẽ là thứ “rượu quý”
được vua chúa ban cho tội thần, chạm
đầu lưỡi là người to khỏe mấy cũng
quay lơ tắt thở ngay. Với những người
bị tổn thương ở bề mặt da, dù ở bất
cứ vị trí nào trên cơ thể mà bị râu hổ
tươi chọc phải sẽ sinh ra sâu quảng,
đau đớn cả đời với vết loét ngày một
rộng và sâu hơn.

Nanh hổ cũng là thứ rất linh
nghiệm, cả với người và các loài vật
khác. Nếu bạn đeo nanh hổ trong
người, đến nhà lạ chó không bao giờ
dám sủa mà chỉ ư ử rồi quay đầu chạy
“mất dép”. Nanh hổ treo trong nhà, dù
nhà ấy có nuôi cả đàn chó dữ hàng
chục con thì cũng không con nào dám
lai vãng vào nhà, chỉ chầu đến cửa là
cụp tai quay lui. Tuy nhiên, toàn thân
con hổ được đánh giá rất cao về y
dược, thậm chí được tôn sùng là thần
dược có thể chữa bách bệnh đối với
con người... Vì vậy hổ thường bị săn
bắt để lấy da, xương, hay các bộ phận
khác. Nạn săn bắt, buôn bán hổ khiến

số lượng loài động vật quý hiếm này
giảm 95% so với đầu thế kỷ XX. Loài
hổ đã được đưa vào danh sách các
loài đang gặp nguy hiểm. Ngay trên đất
Thanh Chương vào những năm trước
1975 cũng có rất nhiều. Thời trước
những người chuyên đi rừng ít ra cũng
đã một lần gặp hoặc thấy dấu chân hổ.
Riêng ông Báo Chất ở xã Thanh Thịnh
đã từng bẫy bắn được 2 con hổ vào
các năm 1971, 1974 (da của một con
đã được giáo viên, học sinh trường
cấp 2 Thanh Lĩnh nhồi bông trưng bày
trong phòng thí nghiệm) nhưng khoảng
40 năm nay không ai còn nhìn thấy dấu
vết của hổ. Theo một tài liệu hình ảnh
cuối cùng về hổ hoang dã được chụp
ở Việt Nam là tại Vườn quốc gia Phù
Mát (Nghệ An) và cũng từ năm1999.

Hình tượng con hổ cũng ăn sâu vào
đời sống nghệ thuật và ngôn từ Việt
Nam. Tranh dân gian Ngũ hổ có giá trị
nghệ thuật cao. Bức tranh có sự phối
hợp đường nét, hình khối, đầy sức sống
mãnh liệt, miêu tả hổ với thân hình vạm
vỡ, chắc, khoẻ trên thế ngồi vững chắc
của hai chân trước. Trong thành ngữ,
tục ngữ, câu đối của dân tộc ta có nhiều
câu nhắc đến hổ. Hổ thường được đặt
ở trước cửa đình, chùa để canh giữ và
trừ ma quỷ. 

Nói về kinh tế, năm con hổ được
đánh giá là năm bản lề cho nền kinh tế
của Đông Nam Á và các quốc gia Tiểu
hổ. Mặc dù vẫn còn rất nhiều khó khăn
song Việt Nam vẫn hy vọng trở thành
một con hổ của khu vực. 

Bước vào năm mới Nhâm Dần
2022 cầu mong cho mọi người có sức
khỏe và sự tự tin như hổ để phát triển
kinh tế xã hội, phòng chống hiệu quả
các loại dịch bệnh, đưa cuộc sống trở
lại bình thường. Năm mới khí thế mới
và thành công mới.

TrầN ĐìNH Hà (St)
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i. TiN THế giỚi
1. WHO công bố thêm thông tin

về biến thể Omicron
Ngày 4/1, Tổ chức Y tế Thế giới

(WHO) cho biết ngày càng có thêm
nhiều bằng chứng cho thấy biến thể
Omicron của virus SARS-CoV-2 ảnh
hưởng đến đường hô hấp trên, gây ra
những triệu chứng nhẹ hơn các biến
thể đã được phát hiện trước đó của
virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, WHO
nhấn mạnh không thể xem nhẹ biến thể
mới này, nhất là khả năng lây nhiễm
cao của biến thể Omicron có thể gây
nguy cơ quá tải hệ thống y tế. Đến nay,
Omicron đã xuất hiện tại 110 quốc gia
và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới và
đang lây lan với tốc độ nhanh hơn
nhiều so với biến thể Delta. Đến hết
ngày 4/1, Việt Nam đã ghi nhận 24
trường hợp nhiễm biến thế Omicron.

2. RCEP được kỳ vọng thúc đẩy
kinh tế toàn cầu

Việc Hiệp định Đối tác kinh tế toàn
diện khu vực (RCEP) có hiệu lực vào
ngày 01/01/2022 được cho là sẽ tạo ra
một luồng gió mới thúc đẩy sự phục hồi
của khu vực sau đại dịch COVID-19,
đồng thời là chất xúc tác góp phần đẩy
mạnh kinh tế toàn cầu. RCEP gồm 15
nước thành viên, trong đó có 10 nước
Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á
(ASEAN) cùng với Trung Quốc, Nhật
Bản, Hàn Quốc, Australia (Ốt-xờ-trây-li-
a) và New Zealand (Niu-di-lân), chiếm
gần 30% dân số (tương đương 2,7 tỷ
người) và tổng sản phẩm quốc nội
(GDP - tương đương 26.200 tỷ USD)
toàn cầu. Với quy mô của RCEP, cơ

chế này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dòng
chảy đầu tư và thương mại khu vực,
cũng như hội nhập kinh tế và thịnh
vượng khu vực và thế giới.

3. Hội đồng bảo an Liên hợp quốc
ra tuyên bố chung về hạt nhân

Ngày 3/1, Trung Quốc, Nga, Anh, Mỹ
và Pháp đã nhất trí ngăn chặn phổ biến
vũ khí hạt nhân và nguy cơ xảy ra một
cuộc chiến tranh hạt nhân. Trong một
tuyên bố hiếm hoi, 5 cường quốc hạt nhân
của thế giới đồng thời là 5 quốc gia thành
viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên
hợp quốc khẳng định “không thể có quốc
gia nào giành chiến thắng trong một cuộc
chiến tranh hạt nhân” và cuộc chiến này
không bao giờ xảy ra.

ii. TiN TroNg NưỚc
1. Khai mạc trọng thể Kỳ họp bất

thường lần thứ nhất, QH khóa XV
Sáng 4/1, Kỳ họp bất thường lần

thứ nhất, Quốc hội khóa XV khai mạc
trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà
Nội. Đây là Kỳ họp bất thường đầu tiên,
chưa có tiền lệ trong lịch sử Quốc hội.
Tại Kỳ họp này, Quốc hội họp trực
tuyến cả kỳ qua cầu truyền hình từ Nhà
Quốc hội đến 62 Đoàn đại biểu Quốc
hội các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương (riêng Đoàn đại biểu Quốc
hội Thành phố Hà Nội họp tại điểm cầu
Nhà Quốc hội). Tại kỳ họp này, Quốc
hội tiến hành xem xét, thông qua 01 dự
án luật, 03 dự thảo Nghị quyết, gồm:
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo
phương thức đối tác công tư, Luật Đầu
tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật
Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc

MỘT SỐ THÔNG TIN THỜI SỰ NỔI BẬT VỀ TÌNH HÌNH
THẾ GIỚI, TRONG NƯỚC, TRONG TỈNH, TRONG HUYỆN
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biệt và Luật Thi hành án dân sự; Nghị
quyết thí điểm một số cơ chế, chính
sách đặc thù phát triển thành phố Cần
Thơ; Nghị quyết về chính sách tài
khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương
trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã
hội; Nghị quyết về Chủ trương đầu tư
Dự án xây dựng công trình đường bộ
cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn
2021-2025. 

2. Hội nghị Chính phủ với các địa
phương đánh giá kết quả năm 2021,
triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 5/1, Chính phủ tổ chức Hội
nghị trực tuyến với các địa phương
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
chính trị của năm 2021, triển khai Kết
luận của Trung ương và Nghị quyết của
Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát
triển kinh tế -xã hội năm 2022. 

Hội nghị đã tập trung phân tích,
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
chính trị năm 2021, khẳng định những
ưu điểm và thẳng thắn chỉ ra những
hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân,
nhất là nguyên nhân chủ quan. Đồng
thời, đề xuất những giải pháp khắc
phục, thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất
về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ
yếu để thực hiện nhiệm vụ chính trị
quan trọng được Đảng, Nhà nước và
nhân dân giao phó, nhất là Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán
ngân sách nhà nước năm 2022 trong
điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức.

3. Căn cước công dân sẽ thay
bằng lái xe, BHYT, thẻ cán bộ 

Thông tin này được nêu trong
Quyết định 06 do Thủ tướng Chính phủ
ký phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng
dữ liệu về dân cư, định danh và xác
thực điện tử phục vụ chuyển đổi số
quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm
nhìn đến năm 2030. Đề án được chia
lộ trình thực hiện trong nhiều giai đoạn.

Đáng chú ý, trong năm 2022, đề án đặt
mục tiêu bảo đảm từng bước thay thế
các giấy tờ cá nhân bằng việc tích hợp
vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư,
từ đó người dân chỉ cần sử dụng thẻ
CCCD và ứng dụng Định danh điện tử
quốc gia (VNEID). Trong đó, tập trung
thực hiện ngay đối với một số giấy tờ
như: Bảo hiểm y tế, bằng lái xe, giấy
phép lái xe, mã số chứng chỉ hoặc giấy
phép hành nghề, tiêm chủng, y tế, giáo
dục, thẻ cán bộ, công chức, viên chức...

iii. TiN TroNg TỉNH
1. Trao Giấy chứng nhận đăng ký

đầu tư cho dự án có tổng mức đầu
tư 200 triệu USD

Chiều 30/12, UBND tỉnh Nghệ An
tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư dự án Nhà máy sản xuất linh
kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô
Ju Teng tại KCN Hoàng Mai (thị xã
Hoàng Mai).

Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện
sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju
Teng của nhà đầu tư Excel Smart Glo-
bal Limited được triển khai trên diện
tích 1.200.000m2 tại KCN Hoàng Mai 1
(thị xã Hoàng Mai).

Dự án có tổng mức đầu tư 200 triệu
USD. Thời gian hoạt động của dự án
đến ngày 26/2/2071 kể từ ngày được
cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Dự kiến, vào tháng 3/2022, dự án sẽ
được khởi công và đến tháng 4/2023
sản xuất thử, đến tháng 10/2023 sản
xuất chính thức.

2. Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt chủ trương đầu tư dự án hơn
4.500 tỷ đồng ở Nghệ An

Ngày 28/12/2021, Thủ tướng
Chính phủ quyết định phê duyệt chủ
trương đầu tư Dự án “Hạ tầng ưu tiên
và phát triển đô thị thích ứng với biến
đổi khí hậu thành phố Vinh, Nghệ An”,
vay vốn WB.
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Dự án gồm 4 hợp phần: Đầu tư tích

hợp thoát nước, vệ sinh môi trường và
kết nối; mở rộng dung tích chứa để
giảm ngập lụt đô thị; nâng cấp và cải
tạo sông Vinh; phát triển hệ thống và
năng lực để cải thiện đô thị thích ứng.

Tổng vốn đầu tư  dự án là 194,5
triệu USD, tương đương 4.502 tỷ đồng.
Trong đó, vốn vay WB là 129,6 triệu
USD, tương đương 3.000 tỷ đồng; vốn
đổi ứng 1.502 tỷ đồng.

3. Quý I/2022, Nghệ An sẽ tiêm
gần 2 triệu liều bổ sung, liều nhắc lại
vắc-xin phòng COVID-19

Ngày 4/1, UBND tỉnh Nghệ An đã
ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND
triển khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc
lại vắc-xin phòng COVID-19 trên địa bàn
tỉnh Nghệ An năm 2022. Tổng số liều bổ
sung là 362.351 liều, số liều nhắc lại là
1.612.081 liều... Thời gian thực hiện từ
tháng 01/2022 đến hết Quý I/2022.
Chiến dịch tiêm liều bổ sung, liều nhắc
lại vắc-xin phòng COVID-19 đảm bảo tỷ
lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vắc-xin cao
trên 95% cho người trong độ tuổi thuộc
diện tiêm chủng. 

Đối tượng tiêm liều bổ sung là người
từ 18 tuổi trở lên, bảo đảm bao phủ cho
toàn bộ người từ 50 tuổi trở lên có tình
trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng
như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV,
đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch
hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng;
người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc
xin của hãng Sinopharm hoặc vắc xin
Sputnik V... Loại vắc-xin tiêm bổ sung là
vắc-xin cùng loại với liều cơ bản hoặc
vắc-xin Pfizer, Moderna.

iV. TroNg HuyệN
1. Tặng quà cho huyện Xay

Chăm Phon
Nhằm kịp thời hỗ trợ lương thực,

thực phẩm  cho nước bạn Lào. Chiều
ngày 16/12/202, tại Đồn Biên phòng

Cửa khẩu Thanh Thủy, UBND huyện
đã trao tặng cho huyện Xay Chăm
Phon của nước bạn Lào một số vật tư
nhu yếu phẩm gồm: gạo nếp 2,5 tấn,
dầu ăn 150 chai, mì chính 150 gói,
muối 250kg, 50 thùng mì tôm.

Cũng tại đây lãnh đạo của 2 đơn vị
đã thông tin về tình hình thực hiện
nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh
biên giới của mỗi bên. Đồng thời, thống
nhất các biện pháp phối hợp trong
phòng, chống dịch COVID-19, không để
dịch bệnh lây lan qua biên giới; tăng
cường công tác tuần tra song phương,
quản lý, bảo vệ biên giới và tuyên truyền
cho nhân dân hai bên biên giới chấp
hành nghiêm Hiệp định, Hiệp nghị, Quy
chế biên giới... Thông qua đây thắt chặt
tình đoàn kết giữa 2 đất nước, cũng như
2 huyện cùng nhau đồng hành sớm
vượt qua mọi khó khăn thách thức, để
cùng nhau phát triển vươn lên.

2. Đạt 87 giải tại kỳ thi học sinh
giỏi lớp 12 năm học 2021-2022

Tại kỳ thi HGS tỉnh Nghệ An năm
học 2021-2022, Thanh Chương có 166
thí sinh của 7 Trường THPT dự thi các
môn ở bảng A. Kết quả toàn huyện đạt
87 giải, gồm: 05 giải Nhất, 24 giải Nhì,
30 giải Ba, 28 giải Khuyến khích.

Trong đó, Trường THPT Đặng Thúc
Hứa đạt 24 giải (2 giải Nhất, 9 giải Nhì,
10 giải Ba, 3 giải KK) đứng đầu khối
THPT trên địa bàn huyện; tiếp theo là
trường THPT Thanh Chương 1 đạt 19
giải (2 giải Nhất, 7 giải Nhì, 5 giải Ba, 5
giải KK); Trường THPT Nguyễn Sỹ
Sách đạt 18 giải (1 Nhất, 6 giải Nhì, 6
giải Ba, 5 giải KK); Trường THPT Đặng
Thai Mai đạt 10 giải (2 giải Nhì, 4 giải
Ba, 4 giải KK); Trường THPT Thanh
Chương 3 đạt 10 giải (4 giải Ba, 6 giải
KK); Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân
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đạt 5 giải (1 giải Ba, 4 giải KK) và
Trường THPT Cát Ngạn đạt 1 giải KK.

Thành tích ở các môn: Toán đạt 12
giải (4 giải Nhì, 7 giải Ba, 1 giải KK); Vật
lý đạt 10 giải (2 giải Nhất, 5 giải Nhì, 3 giải
KK); Hóa học đạt 9 giải (3 giải Nhì, 4 giải
Ba, 2 giải KK); Sinh học đạt 9 giải (2 giải
Nhì, 3 giải Ba, 4 giải KK); Ngữ văn đạt 11
giải (2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 3
giải KK), Lịch sử đạt 5 giải (3 giải Nhì, 2
giải Ba); Địa lý đạt 15 giải (1 giải Nhất, 3
giải Nhì, 2 giải Ba,9 giải KK); GDCD đạt
9 giải (2 giải Nhì, 4 giải Ba, 3 giải KK);
Tin học đạt 3 giải (1 giải Ba, 2 giải KK);
Tiếng Anh đạt 4 giải (3 giải Ba, 1 giải KK).

Đặc biệt, tại kỳ thi năm nay có em
Nguyễn Văn Cường, học sinh lớp 12C,
Trường THPT Đặng Thúc Hứa đạt 3 giải
Nhất, Nhì (giải Nhất môn Ngữ văn và giải
Nhất môn Địa lý, giải Nhì môn Lịch sử).

Các giải Nhất khác gồm em
Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Văn
Đạt đều là học sinh Trường THPT
Thanh Chương 1, cùng đạt giải Nhất
môn Vật lý; em Nguyễn Thị Minh
Nguyệt, học sinh trường THPT Nguyễn
Sỹ Sách, đạt giải Nhất môn Ngữ văn.

3. Gần 1.300 vận động viên tham gia
Đại hội TDTT huyện lần thứ IX

Từ ngày 22/12/2021 đến ngày
27/12/2021, huyện Thanh Chương đã
tổ chức thành công Đại hội Thể dục
Thể thao lần thứ IX năm 2021. 

Đại hội TDTT huyện Thanh Chương
lần thứ IX năm 2021 được tổ chức thi
đấu 10 môn gồm: bóng đá, bóng
chuyền, điền kinh, đẩy gậy, cầu lông,
bóng bàn, cờ vua, bắn nỏ, bơi, kéo co
với sự tham gia của gần 1.300 vận động
viên đến từ 38 xã, thị trấn và khối cơ
quan, đơn vị, trường học. 

Đại hội TDTT huyện Thanh Chương
lần này là dịp để đánh giá phong trào
TDTT quần chúng trong từng xã, thị trấn,
từ đó quyết tâm đưa phong trào “Toàn
dân rèn luyện thân thể  theo gương Bác
Hồ vĩ đại” phát triển, góp phần nâng cao
sức khỏe, thể lực cho đông đảo quần
chúng nhân dân. Ngoài ra, Đại hội
cũng là dịp để sàng lọc, tuyển chọn
những vận động viên tiêu biểu nhất, có
thành tích cao nhất, thành lập đội tuyển
của huyện tham gia Đại hội TDTT tỉnh
Nghệ An lần thứ IX năm 2022./.

đạt giải Nhì môn Địa lý. Cô Nguyễn
Thị Tâm, giáo viên chủ nhiệm tâm
sự: “Nhìn bề ngoài không ai biết
Phạm Xuân Anh là con nhà nghèo,
mất cha sớm, bởi em ấy khi nào
cũng hồn nhiên, vui vẻ, năng nổ,
nhiệt tình trong các hoạt động của
lớp”. Khi hỏi về ước mơ em cho biết:
“Em cố gắng học tốt để thi đậu vào
các trường quân sự và ngành mà
em khát khao là được học tập tại
Học viện Biên phòng, đó cũng là sở
thích, ước mơ từ nhỏ”.

Có thể nói, ngoài sự nỗ lực của
các em, đó là sự quan tâm sâu sắc,
sự dạy giỗ nhiệt tình, tâm huyết của
đội ngũ giáo viên trường Đặng, đã
góp phần tô thắm thêm bề dày thành
tích và đẳng cấp của nhà trường.
Năm nay mùa xuân dường như đến
sớm hơn với Trường THPT Đặng
Thúc Hứa, bởi có những bông hoa
thật đẹp đã tô thắm thêm thành tích
của nhà trường hơn 45 năm tuổi.

HoàNg ĐìNH ĐôNg

Trường Đặng... (Tiếp theo trang 54)


