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Việc tổ chức đại hội công đoàn cơ
sở tiến tới Đại hội Công đoàn

huyện Thanh Chương lần thứ IX,
nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính
trị quan trọng, là diễn đàn có ý nghĩa
của giai cấp công nhân và tổ chức
công đoàn. 

Để tổ chức thành công đại hội
công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Công
đoàn huyện Thanh Chương lần thứ
IX, nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Thường
vụ Huyện ủy đã ban hành Thông tri số
06-TT/HU ngày 18/5/2022 về việc lãnh

đạo Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm
kỳ 2023-2028. Ban Biên tập Bản tin
Thanh Chương xin trích đăng một số
nội dung trọng tâm phục vụ công tác
tuyên truyền như sau:

1. Quán triệt, triển khai thực hiện
tốt Thông tri số 04-TT/TU, ngày
19/04/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về lãnh đạo đại hội công đoàn các
cấp và tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh
Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-
2028. Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt và
thực hiện có hiệu quả quan điểm,

1. Tập trung lãnh đạo tuyên truyền, quán triệt, phổ biến kết quả Hội
nghị Trung ương 5 (Khóa XIII); Tuyên truyền thực hiện Kết luận 01-
KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ
thị 05-CT/TW.

2. Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6); Ngày Bác Hồ ra
đi tìm đường cứu nước (5/6); Ngày Môi trường thế giới (5/6); Ngày
Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)...

3. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử trưởng thôn (xóm,
khối, bản) và đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-
2025, sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tiếp xúc cử tri, chuẩn bị kỳ họp Hội
đồng nhân dân các cấp giữa năm.

4. Lãnh đạo nhân dân thu hoạch cây trồng vụ Xuân, thực hiện Đề án sản
xuất vụ Hè thu; phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Đẩy
mạnh phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, phòng chống cháy
nổ.Tiếp tục tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19.

5. Lãnh đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công các kỳ thi năm
học 2021-2022.
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chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước về vai trò
của giai cấp công nhân và tổ chức
công đoàn trong bối cảnh mới.

2. Đảng ủy, Chi ủy cơ sở lãnh đạo
Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp
chuẩn bị tốt nội dung và tổ chức
thành công đại hội, trong đó cần bảo
đảm các nội dung: 

- Báo cáo chính trị trình đại hội cần
đánh giá đúng thực trạng phong trào
công nhân và hoạt động công đoàn
nhiệm kỳ qua, khẳng định kết quả đạt
được, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và
nguyên nhân, rút ra bài học kinh
nghiệm. Phương hướng, mục tiêu,
nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải
dựa trên dự báo sát, đúng tình hình,
bám sát các chủ trương, nghị quyết của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước, nghị quyết đại hội đảng cùng cấp. 

- Lãnh đạo thực hiện công tác
nhân sự công đoàn đúng nguyên tắc,
quy trình theo quy định của Đảng, Nhà
nước và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Nhân sự tham gia Ban Chấp hành,
Ban Thường vụ, cán bộ chủ chốt công
đoàn khóa mới phải bảo đảm tiêu
chuẩn, điều kiện, thực sự tiêu biểu về
phẩm chất, năng lực, uy tín, quan tâm
những đồng chí trưởng thành từ thực
tiễn phong trào công nhân, viên chức,
lao động và hoạt động công đoàn, am
hiểu sâu sắc tình hình công nhân lao
động và doanh nghiệp; có số lượng,
cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa
và phát triển. Thực hiện tốt chính sách
đối với cán bộ công đoàn các cấp. 

3. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao
động huyện xây dựng kế hoạch,
hướng dẫn chỉ đạo tổ chức đại hội
công đoàn cơ sở đảm bảo tiến độ thời
gian, chuẩn bị tốt nội dung văn kiện,
công tác nhân sự, lựa chọn hình thức
tổ chức đại hội phù hợp của từng địa

phương, đơn vị và diễn biến của dịch
COVID-19; đồng thời chuẩn bị văn
kiện, nhân sự và các tài liệu liên quan
để tiến tới Đại hội Công đoàn huyện
lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. 

4. Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban
nhân dân các các xã, thị trấn và các cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm
tạo điều kiện mọi mặt về cơ sở vật chất,
thời gian, bảo đảm kinh phí tổ chức đại
hội trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả; Mặt
trận Tổ quốc, các ban, ngành và đoàn
thể chính trị- xã hội liên quan phối hợp
các hoạt động để Công đoàn các cấp
tiến hành đại hội đạt kết quả tốt. 

Thời gian tiến hành đại hội: Cấp
cơ sở hoàn thành trước 31/5/2023;
cấp huyện hoàn thành trước ngày
31/7/2023. 

5. Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo,
Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ căn cứ chức
năng, nhiệm vụ chỉ đạo hướng dẫn
công tác tổ chức, nhân sự đại hội và
công tác tuyên truyền đại hội; chỉ đạo
Trung tâm VH,TT&TT, Đài truyền thanh
cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên
truyền trước, trong và sau đại hội công
đoàn các cấp, phối hợp hướng dẫn
công tác kiểm tra, giám sát, xử lý thông
tin khiếu nại, tố cáo liên quan đến công
tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp.
Nêu gương các tập thể, cá nhân điển
hình trong phong trào thi đua yêu nước,
phong trào thi đua của công đoàn, nhất
là những điển hình tiên tiến trong công
nhân, viên chức, người lao động.

6. Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì
phối hợp với Ban Thường vụ Liên
đoàn Lao động huyện, các Ban, Văn
phòng Huyện ủy và các cơ quan
chức năng liên quan tham mưu,
hướng dẫn, tổ chức thực hiện và
tổng hợp tình hình, kết quả đại hội.

BBT 
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Đứng trước xu thế phát triển vượt
bậc của khoa học công nghệ,

ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị đã ban
hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về
một số chủ trương, chính sách chủ
động tham gia cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ 4 với mục tiêu tổng
quát là “Tận dụng có hiệu quả các cơ
hội do cuộc Cách mạng công nghiệp
lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá
trình đổi mới mô hình tăng trưởng,
cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực
hiện các đột phá chiến lược và hiện
đại hoá đất nước; phát triển mạnh
mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và
bền vững dựa trên khoa học - công
nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực
chất lượng cao; nâng cao chất lượng
cuộc sống, phúc lợi của người dân;
bảo đảm vững chắc quốc phòng, an
ninh, bảo vệ môi trường sinh thái”.

Căn cứ vào các quan điểm, mục
tiêu, chủ trương nghị quyết của Bộ
Chính trị, ngày 03/6/2020 Thủ tướng
Chính phủ đã ban hành Quyết định số
749/QĐ-TTg, về phê duyệt “Chương
trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm
2025, định hướng đến năm 2030”.
Trong đó, xác định nội dung chuyển
đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và
toàn diện của cá nhân, tổ chức về
cách sống, cách làm việc và phương
thức sản xuất dựa trên công nghệ số.
Để thực hiện thành công nghị quyết

của Bộ Chính trị và Chương trình
chuyển đổi số quốc gia của Chính
phủ, vai trò người đứng đầu là hết sức
quan trọng. Bác Hồ từng chỉ rõ “cán bộ
là gốc của mọi công việc”, mà người
đứng đầu là người có vị trí lãnh đạo
cao nhất trong một cơ quan, đơn vị, tổ
chức, muôn việc muốn thành công thì
người đứng đầu là yếu tố quyết định
quan trọng. Vì vậy, người đứng đầu
phải nhận thức được chuyển đổi số là
yêu cầu bức thiết và tất yếu đối với sự
phát triển của địa phương, cho nên
cần thay đổi tư duy, có tầm nhìn chiến
lược, đi đầu trong ứng dụng công
nghệ thông tin, chuyển đổi số trong
công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Thực hiện
Chương trình chuyển đổi số người
đứng đầu phải tập trung chỉ đạo đồng
thời 3 trụ cột: “Phát triển chính quyền
số; xây dựng nền kinh tế số; phát triển
xã hội số” nếu không triển khai đồng
bộ, kịp thời sẽ kìm hãm sự phát triển.
Tuy nhiên, để thực hiện thành công
các mục tiêu về chương trình chuyển
đổi số quốc gia đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030 mà Chính phủ
đã ban hành, ngoài yếu tố quan trọng
là làm chuyển biến tư tưởng, nhận
thức, tính tiên phong, sự vào cuộc
quyết liệt của người đứng đầu thì đồng
thời cần thực hiện đồng bộ các nhiệm
vụ, giải pháp sau đây: 

Thứ nhất, các cấp ủy, chính

Vấn đề quan tâm:

CHUYỂN ĐỔI SỐ BẮT ĐẦU TỪ NHẬN THỨC, 
TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

NguyễN VăN Quế
PBT Thường trực Huyện ủy
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quyền, MTTQ, các đoàn thể phải
làm tốt công tác tuyên truyền Nghị
quyết của Bộ Chính trị; Quyết định
của Chính phủ về phê duyệt
“Chương trình Chuyển đổi số quốc
gia đến năm 2025, định hướng đến
năm 2030” những cơ hội, hiệu quả
do cuộc Cách mạng công nghiệp lần
thứ tư đem lại, để nâng cao nhận
thức cho cán bộ, đảng viên, các tổ
chức, cá nhân và các tầng lớp nhân
dân. Xác định chuyển đổi số là nhu
cầu tất yếu trong sự phát triển kinh tế
- xã hội của đất nước và của mỗi địa
phương, đơn vị, tổ chức và cá nhân.

Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo
của đảng đối với công tác chuyển đổi
số, trong đó làm rõ vai trò trách nhiệm
của người đứng đầu trong việc lãnh
đạo, chỉ đạo ban hành triển khai các
nghị quyết, lãnh đạo cấp ủy, chính
quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị
xã hội, các ngành, các cấp xây dựng
kế hoạch thực hiện các mục tiêu, chỉ
tiêu theo lộ trình, đảm bảo hiệu quả
tốt nhất trên cả 3 trụ cột “ Phát triển
Chính quyền số; xây dựng nền kinh
tế số; phát triển xã hội số”

Thứ ba, quan tâm lãnh đạo, chỉ
đạo các cơ quan, đơn vị theo phân
cấp đầu tư xây dựng hạ tầng công
nghệ thông tin, gắn với đầu tư cơ sở
vật chất, trang thiết bị, áp dụng các
phần mềm công nghệ vào hoạt động,
trong đó tập trung xây dựng chính
quyền điện tử, chính quyền số, chữ ký
số, gửi văn bản qua hệ thống loffice,
đưa dịch vụ công trực tuyến lên mức
độ 3 và 4. Hướng dẫn, hỗ trợ các
doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ
trong sản xuất, kinh doanh, trong
quảng bá, tiêu thụ sản phẩm dựa trên
công nghệ số và chuyển đổi số; tuyên
truyền người dân sử dụng các dịch vụ

công trong giải quyết các thủ tục hành
chính, khám chữa bệnh, mua bán
hàng, đăng ký tài khoản thanh toán
tiền điện tử không sử dụng tiền mặt...

Thứ tư, quan tâm đào tạo, bồi
dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao
trình độ cho đội ngũ cán bộ, công
chức tiếp cận, thực hiện Chương
trình chuyển đổi số quốc gia; hướng
dẫn các kỹ năng sử dụng và tiếp cận
các phần mềm ứng dụng cho người
dân, đảm bảo sự hài lòng của người
dân ở mức cao nhất. 

Thứ năm, các cấp ủy, chính
quyền, MTTQ các đoàn thể, các cơ
quan, đơn vị cần tăng cường công
tác kiểm tra, giám sát việc triển khai
Chương trình chuyển đổi số và phải
xem Chương trình chuyển đổi số là
nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên
suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Thứ sáu, quản lý chặt chẽ đảm
bảo an ninh mạng, nêu cao tinh thần
cảnh giác, đấu tranh phòng chống
các loại tội phạm sử dụng công nghệ
cao phá hoại, nhằm đảm bảo bí mật,
hiệu quả, an toàn về lợi ích của tổ
chức, cá nhân và sự phát triển kinh
tế- xã hội của địa phương trong quá
trình thực hiện chuyển đổi số.

Chuyển đổi số là nội dung quan
trọng, là yêu cầu tất yếu, là cơ hội
đem đến hiệu quả lớn nhất cho nhân
loại, nếu khộng tận dụng tối đa cơ hội
của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
thì sẽ kìm hãm sự phát triển, tác động
đến kinh tế, chính trị và xã hội. Do đó
thực hiện chương trình chuyển đổi số
quốc gia, người đứng đầu cấp ủy,
chính quyền, các cơ quan, đơn vị cần
tiên phong, đi đầu chỉ đạo quyết liệt để
đạt được các mục tiêu đã đề ra đảm
bảo cho sự phát triển bền vững./.



đƯA NGHỊ QUYẾT đại Hội đảNG CáC Cấp Vào CUộC sỐNG 5
T6/2022

Thanh Chương là huyện trung du
miền núi nằm phía tây của tỉnh

Nghệ An, có diện tích 1.127,63km,
với dân số hơn 243.000 người và
đơn vị hành chính gồm 38 xã, thị
trấn, trong đó 05 xã có đường biên
giới dài 56km giáp nước bạn Lào. 

Những năm qua, Đảng bộ, chính
quyền huyện Thanh Chương quán
triệt và triển khai thực hiện nghiêm
túc Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày
22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X)
“Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương thành
khu vực phòng thủ vững chắc trong
tình hình mới”, Chỉ thị số 07-CT/TW
ngày 03/10/2011 của Ban Bí thư
(khóa XI) “Về tăng cường lãnh đạo
thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW
của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục
xây dựng các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương thành khu vực
phòng thủ vững chắc trong tình hình
mới”. Trong đó diễn tập khu vực
phòng thủ (KVPT) huyện là một nội
dung quan trọng nhằm cụ thể hóa
nâng cao năng lực lãnh đạo, điều
hành, chỉ huy, tham mưu và tổ chức
thực hiện của cấp ủy, chính quyền,
cơ quan quân sự, công an cũng như
các ban, ngành, đoàn thể địa
phương trong thực hiện cơ chế của
KVPT, gắn với từng địa phương
trong các trạng thái quốc phòng.

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai

trò của KVPT, Đảng bộ, chính quyền
và lực lượng vũ trang (LLVT) huyện
nhà đã triển khai thực hiện toàn diện
các nội dung xây dựng KVPT huyện,
cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận;
trên các mặt chính trị, tư tưởng, kinh
tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an
ninh và đối ngoại. Trong đó, phát
triển kinh tế là trung tâm, xây dựng
Đảng là then chốt, xây dựng, củng
cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ
trọng yếu thường xuyên; lấy xây
dựng “thế trận lòng dân” vững chắc,
xây dựng xã, thị trấn vững mạnh
toàn diện làm nền tảng, gắn bó chặt
chẽ liên hoàn với các thành phần thế
trận của KVPT huyện. Xây dựng và
hoạt động của KVPT đặt dưới sự
lãnh đạo tập trung, thống nhất của
cấp uỷ Đảng, sự quản lý điều hành
của chính quyền; cơ quan quân sự
phối hợp với cơ quan công an, biên
phòng và các ban, ngành, đoàn thể
làm tham mưu và tổ chức thực hiện. 

Cấp ủy Đảng, chính quyền các
cấp luôn chú trọng làm tốt công tác
tuyên truyền, giáo dục nâng cao
nhận thức về quốc phòng, an ninh
cho nhân dân, đặc biệt là đối với đội
ngũ cán bộ, đảng viên và chiến sỹ
LLVT huyện. Luôn quan tâm xây
dựng LLVT huyện vững mạnh toàn
diện, có trình độ khả năng sẵn sàng
chiến đấu cao; lực lượng bộ đội
được xây dựng “chính quy, tinh

TẬP TRUNG XÂY DỰNG KHU VỰC PHÒNG THỦ 
NGÀY CÀNG VỮNG CHẮC
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nhuệ, từng bước hiện đại”; dân quân
tự vệ được xây dựng “vững mạnh,
rộng khắp”; lực lượng dự bị động
viên được đăng ký, quản lý chặt chẽ,
biên chế đúng quy định. Thường
xuyên tổ chức huấn luyện, diễn tập
cho các đối tượng bảo đảm đúng nội
dung, thời gian, sát phương châm,
nhiệm vụ, đối tượng và địa bàn tác
chiến; coi trọng huấn luyện sử dụng
thành thạo vũ khí trang bị (VKTB)
trong biên chế, kết hợp giữa huấn
luyện với giáo dục chính trị tư tưởng,
rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính
quy. Ban CHQS huyện đã tham mưu
thực hiện tốt quy hoạch thế trận
trong KVPT như căn cứ hậu
phương, căn cứ chiến đấu, công
trình trong sở chỉ huy diễn tập, thao
trường bắn, thao trường huấn
luyện... kết hợp chặt chẽ với các
công trình dân sinh tạo thành thế
trận liên hoàn, vững chắc, nhất là ở
địa bàn trọng điểm, khu vực biên
giới. Chủ động, kịp thời xây dựng,
điều chỉnh, bổ sung, luyện tập các
phương án chiến đấu, phối hợp chặt
chẽ giữa các lực lượng quân sự,
biên phòng, công an, không để bị
động bất ngờ, giữ vững ổn định trên
địa bàn huyện trong mọi thời điểm. 

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ
diễn tập KVPT huyện năm 2022,
Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết
số 10-NQ/HU ngày 15/10/2021 về
lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập KVPT
huyện, UBND huyện ban hành Kế
hoạch số 04/KH-UBND về tổ chức
diễn tập KVPT huyện và diễn tập
chiến đấu phòng thủ cho 07 xã, thị
trấn; ban hành quyết định thành lập

ban chỉ đạo, tiểu ban diễn tập và tiến
hành tổ chức hội nghị phân công
nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên
tham gia diễn tập. Đồng thời Ban
CHQS huyện đã tham mưu tiến
hành xây dựng các hạng mục công
trình trong sở chỉ huy diễn tập, xây
dựng văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo diễn
tập và từng bước chuần bị về văn
kiện, lực lượng, phương tiện, tổ
chức huấn luyện theo ý định diễn tập
KVPT năm 2022 được Ban Chỉ đạo
diễn tập KVPT tỉnh phê duyệt.

Những kết quả đạt được, là do
đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, thống
nhất của cấp uỷ Đảng, sự quản lý
điều hành của chính quyền, cơ quan
quân sự phối hợp với công an, biên
phòng và các ban, ngành, đoàn thể
địa phương làm tham mưu và tổ
chức thực hiện, cùng với sự đồng
thuận ủng hộ của nhân dân. Tiếp tục
phát huy những thành tích đạt được,
để tiếp tục xây dựng KVPT huyện
vững chắc và hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ diễn tập KVPT huyện năm
2022, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện
nay, cần tập trung thực hiện các nội
dung cơ bản sau đây: 

Một là, tiếp tục quán triệt, triển
khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả
các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của
Đảng và chính sách, pháp luật của
Nhà nước về quốc phòng, an ninh,
trọng tâm là Nghị quyết số 28-
NQ/TW của Ban Chấp hành Trung
ương (khóa XI) về “Chiến lược bảo
vệ Tổ quốc trong tình hình mới”;
Nghị định số 21/2019/NÐ-CP ngày

(Xem tiếp trang 12)
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Xác định tầm quan trọng của công
tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em,

những năm qua, các cấp ủy đảng,
chính quyền, các cơ quan, ban,
ngành trên địa bàn huyện luôn quan
tâm triển khai thực hiện nghiêm túc
các chủ trương, chính sách của
Đảng và Nhà nước về trẻ em. 

Tính đến tháng 5/2022, toàn
huyện có 66 nghìn trẻ em dưới 16
tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn là 889 em. Mặc dù là
huyện miền núi, điều kiện kinh tế -
xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng
với sự nỗ lực của các cơ quan, ban
ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ
sở, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo
dục trẻ em trên địa bàn huyện đã đạt
được những kết quả đáng khích lệ: 

Về phát triển toàn diện trẻ em,
chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng
cho trẻ em: Năm 2021, tỷ lệ trẻ em
dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể
cân nặng theo tuổi là 12% (giảm
1% so với năm 2020), tỷ lệ trẻ em
dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể
chiều cao theo tuổi là 17% (giảm
0,5% so với năm 2020). Trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt và bị tổn thương
được bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ
dưới nhiều hình thức như: hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng kịp thời,

hỗ trợ về y tế, phục hồi tái hòa nhập
cộng đồng, được tặng nhiều suất
quà có ý nghĩ nhân các ngày lễ, tết;
có 130 em được hỗ trợ học tập
thường xuyên; nhiều trẻ em khuyết
tật được hỗ trợ các dụng cụ chỉnh
hình, được tư vấn khám và phẫu
thuật miễn phí tạo điều kiện cho các
em được vui chơi và hoà nhập
cộng đồng.

Về bảo vệ trẻ em: Thực hiện tốt
các chủ trương của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước về
chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
về phòng chống tai nạn thương tích,
đặc biệt là đuối nước, tai nạn giao
thông; phát hiện, phòng ngừa và
cảnh báo sớm về mối nguy hiểm và
hậu quả của các yếu tố, hành vi gây
tổn hại, xâm hại đối với trẻ em...

Trong năm học 2021-2022, Hội
đồng Đội từ huyện đến cơ sở - các
Liên đội trường học trên địa bàn
huyện tổ chức nhiều hoạt động ý
nghĩa như: làm clip tuyên truyền
phòng chống tai nạn thương tích,
đuối nước trẻ em; rà soát, sửa chữa,
cắm mới biển cảnh báo phòng
chống tai nạn thương tích trẻ em;
phòng chống bạo lực học đường
cho thanh, thiếu nhi... Nhờ làm tốt
công tác bảo vệ trẻ em nên các vụ

Một số kết quả nổi bật
TRoNG CôNG TáC Bảo VỆ, 

CHăm sÓC TRẺ Em TRÊN đỊA BàN HUYỆN
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việc liên quan đến trẻ em được ngăn
chặn và xử lý kịp thời.

Về giáo dục, văn hóa, vui chơi,
giải trí cho trẻ em: Xác định đầu tư
cho trẻ em là đầu tư cho tương lai
của đất nước nên công tác giáo dục
cho trẻ em được quan tâm và đầu tư
đặc biệt; công tác điều tra phổ cập,
tuyên truyền, vận động, huy động và
duy trì số lượng học sinh được thực
hiện tốt. Duy trì và nâng cao kết quả
phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ
5 tuổi đạt 100%. Tỷ lệ trẻ em hoàn
thành cấp tiểu học và trung học cơ
sở đạt trên 99%. 

Tập trung chỉ đạo triển khai xây
dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em
theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày
03/01/2019 của Thủ tướng Chính
phủ về Quy định tiêu chuẩn xã,
phường, thị trấn phù hợp với trẻ em

đã được UBND huyện ban hành
Quyết định triển khai thực hiện, phấn
đấu cuối năm 2022 có 27 xã, thị trấn
được công nhận.

Về sự tham gia của trẻ em vào
các vấn đề về trẻ em: Việc thực hiện
các quyền cơ bản của trẻ em theo
quy định của pháp luật đã có chuyển
biến tích cực và kết quả ngày càng
tốt hơn. Thông qua các ngày lễ của
các em hàng năm như: Ngày Quốc
tế thiếu nhi 01/6, Ngày thành lập Đội
thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
15/5, Ngày Tết Trung thu 15/8 âm
lịch,... tổ chức các hoạt động: diễn
đàn vì trẻ em, tổ chức các giải văn
nghệ - thể dục thể thao, các cuộc
thi,... từ đó các em được quyền
tham gia và quyền được bày tỏ ý
kiến của mình thông qua tổ chức;
đồng thời giúp chúng ta hiểu được

Khai giảng lớp học bơi cho thanh thiếu nhi hè 2022
Ảnh: Cao Lợi
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tâm tư, nguyện vọng của trẻ và sẽ
có những định hướng tốt hơn giúp
trẻ em hoàn thiện hơn về bản thân.

Bên cạnh những kết quả đạt
được, công tác bảo vệ, chăm sóc và
giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện
còn có một số khó khăn, bất cập
như: công tác tuyên truyền vẫn còn
chung chung, chưa đổi mới và đi
sâu từng lĩnh vực cụ thể; tình trạng
trẻ em bị tai nạn thương tích, nhất là
đuối nước và tai nạn giao thông
hàng năm vẫn xẩy ra; việc tổ chức
các diễn đàn, các hoạt động văn hoá
- văn nghệ - thể dục thể thao dành
cho trẻ em chưa nhiều nên cơ hội
cho trẻ em tham gia các ý kiến còn
hạn chế; các khu vui chơi đạt chuẩn
dành cho trẻ em còn ít,...

Để nâng cao năng lực và hiệu
quả quản lý nhà nước về bảo vệ,
chăm sóc trẻ em cần quan tâm các
nhiệm vụ và giải pháp sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác
truyền thông, giáo dục, vận động xã
hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến
thức và kỹ năng bảo vệ, chăm sóc
trẻ em cho chính quyền các cấp, các
tổ chức, gia đình, nhà trường, cộng
đồng xã hội và bản thân trẻ em theo
chủ đề nhằm thu hút sự tham gia của
xã hội về bảo vệ trẻ em; tổ chức các
diễn đàn, đối thoại, hội thi cho trẻ.

Thứ hai, tập trung củng cố hệ
thống tổ chức, nhân lực và nâng cao
năng lực cho đội ngũ cán bộ làm
công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở
các cấp, đặc biệt là đội ngũ cộng tác
viên thôn, xóm. Phát huy vai trò của
ban điều hành công tác trẻ em, nhóm

công tác liên ngành bảo vệ, chăm
sóc trẻ em các cấp; tổ chức tập huấn,
bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, các
văn bản luật pháp liên quan đến thực
hiện các quyền trẻ em cho đội ngũ
cộng tác viên làm công tác bảo vệ,
chăm sóc trẻ em ở thôn,xóm, khối,
bản về lĩnh vực quản lý nhà nước về
công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Thứ ba, phát huy hệ thống theo
dõi, giám sát thông qua phần mềm
quản lý theo dõi thông tin về bảo vệ
trẻ em do Cục bảo vệ, chăm sóc trẻ
em triển khai; tổ chức cập nhật
thông tin về trẻ em, trẻ em có hoàn
cảnh đặc biệt, trẻ em cần bảo vệ
khẩn cấp và trẻ em có nguy cơ rơi
vào hoàn cảnh đặc biệt.

Thứ tư, nắm bắt thông tin, phản
ứng nhanh và xử lý kịp thời khi có
trẻ em cần được bảo vệ khẩn cấp;
nhân rộng các mô hình hay, các
hành động đẹp về bảo vệ, chăm sóc
trẻ em; xử lý nghiêm minh, đúng
pháp luật đối với tổ chức cá nhân có
hành vi, vi phạm đến quyền trẻ em.

Tiếp tục phát huy những kết quả
đạt được, đồng thời quyết tâm khắc
phục những hạn chế, khó khăn trong
công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em...
Tin tưởng rằng, công tác bảo vệ,
chăm sóc trẻ em huyện nhà trong
thời gian tới sẽ ngày càng có bước
phát triển mới, góp phần thực hiện
thành công nghị quyết đại hội Đảng
các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

NguyễN TuấN ANh
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Ngày môi trường Thế giới được
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

quyết định là ngày 05/6 hàng năm từ
năm 1972. Để kỷ niệm 50 năm Hội
nghị Stockholm (S-tôc-khôm) và
cũng là kỷ niệm 50 năm Ngày môi
trường Thế giới, năm 2022chủ đề
“Chỉ một trái đất” được lựa chọn,
nêu lên nhu cầu sống bền vững, hài
hoà với thiên nhiên, những thay đổi
mang tính tích cực, thích ứng với
biến đổi khí hậu, thông qua sự lựa
chọn, những hành động của mỗi
chúng ta, hướng tới lối sống xanh
hơn, sạch hơn.

“Chỉ một Trái đất” là phương
châm của Hội nghị Stockholm năm
1972, đến nay phương châm đó vẫn
đúng, bởi vì Trái đất này là ngôi nhà
duy nhất của chúng ta, với nguồn tài
nguyên hữu hạn mà mỗi chúng ta
cần hành động để bảo vệ. Một số

hành động, cử chỉ nhỏ nhưng mang
lại ý nghĩa lớn cho trái đất, cho ngôi
nhà chung của chúng ta.

Hành động thứ nhất-“Tiết kiệm
nước”: Nước là nguồn tài nguyên
hữu hạn, nếu bạn đang sống tại khu
vực thiếu nước hoặc nơi có nguồn
nước bị ô nhiễm, thì bạn sẽ biết và
cảm nhận được nước quan trọng
như thế nào? Tuy nhiên, sử dụng
nước lãng phí lại là hành động có thể
đang diễn ra tại nhiều nơi xung quanh
ta. Vậy bạn hãy kiểm tra các vật dụng
sau để cùng nhau tiết kiệm nước:

- Kiểm tra và sửa chữa ngay các
bộ phận bị rò rỉ nước, nếu có một vòi
nước bị rò rỉ sẽ lãng phí rất nhiều
nguồn tài nguyên nước.

- Lắp đặt, thay thế vòi nước, bồn
vệ sinh mới sử dụng ít nước hơn.

- Không mở nước chảy liên tục
khi rửa bát đĩa, rau củ, vật dụng...
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- Tắt nguồn cung cấp nước của
máy giặt để tránh rò rỉ nước. Chỉ giặt
và sấy khô hoặc rửa bát đĩa khi đồ
đạc đã đầy khoang máy.

- Tắt vòi nước trong lúc đánh răng.
- Sử dụng ít hoá chất tẩy rửa hơn

bởi chúng gây hại nghiêm trọng tới
môi trường nước và đời sống của
thuỷ sinh vật. Hãy sử dụng các loại
hoá chất có nguồn gốc từ thiên nhiên,
không độc hại như chanh, giấm...
Nếu buộc phải sử dụng hoá chất tẩy
rửa thì sử dụng ở lượng vừa đủ để
hạn chế các tác động tới môi trường.

Hành động thứ hai - “Tiết kiệm
năng lượng”: Tiết kiệm năng lượng
vừa giảm yếu tố chi phí vừa có ý
nghĩa bảo vệ môi trường bằng một
số giải pháp sau:

- Sử dụng đèn thắp sáng bằng
năng lượng mặt trời.

- Sử dụng ánh nắng mặt trời để
đun nước (bình năng lượng mặt trời).

- Tiết kiệm điện tại trường học,
cơ quan công sở, trong cuộc sống
hàng ngày bằng cách tắt các thiết bị
điện ngày sau khi không sử dụng.

Hành động thứ ba - “Hãy bảo
vệ môi trường không khí của
chúng ta”:

- Tiết kiệm điện là hạn chế sử
dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường
không khí bởi vì than đá và khí gas
tự nhiên là nguồn năng lượng chủ
yếu tạo ra điện.

- Trồng cây để cung cấp bóng
mát, điều hoà không khí cho ngôi nhà
và không gian sống của bạn. Hãy
trồng và phát triển cây xanh hợp lý.

- Hạn chế đi xe máy, ô tô và máy
bay bạn cũng đã góp phần bảo vệ
môi trường không khí, góp phần
không nhỏ vào công cuộc bảo vệ trái
đất. Hãy đi bộ hoặc đi xe đạp thay cho
xe máy, ô tô bất cứ khi nào có thể.

- Hãy là người tiêu dùng thông
thái khi lựa chọn mua các mặt hàng
tại địa phương, đó là cách bạn hạn
chế ô nhiễm không khí vì thứ nhất
bạn không cần đi xa để mua và thứ
hai sản phẩm cũng không bị vận
chuyển một quãng đường dài mới
tới tay bạn.

- Hãy thay đổi thực đơn ăn uống,
chuyển sang chế độ ăn rau, củ và
quả nhiều hơn ăn thịt và cá, hạn chế
sử dụng các sản phẩm của ngành
công nghiệp chăn nuôi bởi nền công
nghiệp chăn nuôi phát triển sẽ gây
ra nhiều hệ luỵ cho không khí và môi
trường như thế sẽ ảnh hưởng tới
Trái Đất.

Hành động thứ tư - “Hãy bảo
vệ môi trường đất”:

- Hạn chế xả chất thải ra môi
trường, hãy tìm cách biến rác thải
thành những thứ có ích bằng việc
phân loại, tái sử dụng các loại chất
thải phát sinh hàng ngày, đối xử với
rác thải như một nguồn tài nguyên.

- Lựa chọn và sử dụng những sản
phẩm có thể tái chế, tái sử dụng như
sử dụng pin sạc nhiều lần, túi đựng
có thể sử dụng nhiều lần, hạn chế sử
dụng đồ nhựa hoặc túi tiện lợi dùng
một lần, sử dụng hộp đựng thực
phẩm thay vì bọc bằng giấy bạc hay
túi nilon,  hãy in trên cả hai mặt giấy... 

- Phân loại chất thải rắn phát sinh
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là thực phẩm hữu cơ dễ phân hủy
bịhư hỏng, dư thừa để ủ thành phân
hữu cơ bón cho vườn rau, vườn hoa
làm cho đất trở nên màu mỡ nhờ sự
nỗ lực của mỗi chúng ta.

- Trồng chăm sóc, bảo vệ và phát
triển rừng, ngăn chặn hoạt động
chặt phá, khai thác rừng trái quy
định để bảo vệ đất đai, bảo vệ môi
trường và môi trường sống của các
loài động thực vật.

Hành động thứ năm - “Hãy hoạt
động vì môi trường nhiều hơn”:
Bằng cách tuyên truyền rộng rãi tới
người dân về vấn đề trên bạn đã tạo

ra một tác động lớn, làm thay đổi thói
quen của nhiều người. 

Bên cạnh đó mỗi chúng ta hãy
tham gia, giúp đỡ và kêu gọi những
người khác tham gia các hoạt động
cộng đồng về bảo vệ môi trường mà
địa phương, thôn, xóm, tổ dân cư
phát động để đóng góp công sức
của mình trong bảo vệ môi trường,
bảo vệ Trái đất của chúng ta. Từ đó,
sẽ hình thành một biểu đồ hình cây
số lượng người dân cùng tham gia
góp góp sức xây dựng và bảo vệ
môi trường, bảo vệ trái đất này!

NguyễN LươNg 

22/02/2019 của Chính phủ về khu
vực phòng thủ và chiến lược bảo vệ
Tổ quốc trong tình hình mới, chiến
lược quân sự, chiến lược an ninh
quốc gia, chiến lược bảo vệ Tổ quốc
trên không gian mạng...

Hai là, tiếp tục đổi mới, nâng cao
năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý
điều hành và tổ chức thực hiện của
cả hệ thống chính trị. Tăng cường
làm tốt công tác tuyên truyền, giáo
dục nâng cao nhận thức cho cán bộ,
đảng viên và nhân dân về ý nghĩa,
tầm quan trọng xây dựng KVPT
vững chắc. Thực hiện tốt phát triển
kinh tế, xã hội nâng cao đời sống
nhân dân, tăng cường giáo dục quốc
phòng, an ninh, xây dựng “thế trận
lòng dân” vững chắc; củng cố lòng

tin của nhân dân đối với Đảng, chính
quyền. Thường xuyên nắm chắc tình
hình, kiên quyết đấu tranh với những
âm mưu, thủ doạn chống phá của
các thế lực thù địch, phản động, giữ
vững ổn định an ninh chính trị. 

Ba là, tiếp tục chuẩn bị chu đáo
các nội dung diễn tập KVPT huyện
để tổ chức thành công cuộc diễn tập
vào tháng 8 năm 2022 như: xây
dựng hệ thống văn kiện, các hạng
mục công trình trong sởchỉ huy diễn
tập, lực lượng, cơ sở vật chất,
phương tiện, vũ khí trang bị và tổ
chức luyện tập thành thạo theo ý
dịnh diễn tập đúng thời gian, đạt
chất lượng cao. Trong quá trình thực
hành diễn tập phải nêu cao tinh thần
trách nhiệm, chấp hành nghiêm các
quy định, hoàn thành tốt các nội
dung, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

BCh QuâN sự huyệN

TẬP TRUNG XÂY DỰNG...
(Tiếp theo trang 6)
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Cát Văn là xã miền núi, nằm ở
phía Bắc huyện Thanh

Chương, có diện tích tự nhiên trên
1.650ha, với dân số trên 8.000
người; địa hình chủ yếu đồi núi thấp,
nhân dân sản xuất nông nghiệp, đời
sống còn nhiều khó khăn.

Được sự quan tâm chỉ đạo của
cấp trên, cũng như sự quyết tâm,
đồng lòng của cấp ủy, chính quyền,
MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội và
toàn thể Nhân dân, năm 2021 xã
Cát Văn đã hoàn thành các tiêu chí
xây dựng nông thôn mới. 

Không dừng lại ở đó,trong
những tháng đầu năm 2022, cấp ủy,
chính quyền, các đoàn thể chính trị
- xã hội cùng Nhân dân toàn xã tiếp
tục thi đua, nâng cao các tiêu chí đã
đạt, quyết tâm đưa Cát Văn xây
dựng thành công nông thôn mới
nâng cao và hướng tới nông thôn
mới kiểu mẫu.Một trong những hoạt
động đạt kết quả rõ nét trong những
tháng đầu năm 2022 là xây dựng
đường hoa cây cảnh, hệ thống chiếu
sáng và đường cờ.

Xác định xây dựng nông thôn
mới là nhiệm vụ lâu dài, thường
xuyên với phương châm “dân biết,
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân
giám sát, dân thụ hưởng”, Đảng ủy
đã ban hành nghị quyết, giao nhiệm

vụ cho cấp ủy, chính quyền, các tổ
chức chính trị- xã hội từ xã đến xóm
phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo,
tuyên truyền, vận động; huy động
sức mạnh tổng hợp của nhân dân
trên địa bàn, của con em quê hương
trong và ngoài nước để ủng hộ vật
chất, tinh thần phục vụ xây dựng
quê hương ngày càng giàu đẹp.
Trên cơ sở đó, các tổ chức chính trị
- xã hội đã triển khai đăng ký đảm
nhận các phần việc, cụ thể: Hội Liên
hiệp Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh
đăng ký xây dựng đường điện chiếu
sáng trên Quốc lộ 46C đi qua xã Cát
Văn và xây bồn trồng hoa, cây cảnh.

Ngay sau khi được thống nhất về
mặt chủ trương, Hội LHPN phối hợp
với Hội Cựu chiến binh xã đã xây
dựng kế hoạch trình cấp ủy phê
duyệt, đồng thời tiếp tục phối hợp
với chính quyền trình kế hoạch, dự
toán, thiết kế đường điện về Sở
Giao thông xin ý kiến. Tiếp đó, Hội
LHPN và Hội Cựu chiến binh tổ
chức họp triển khai, tập trung tuyên
truyền vận động bằng nhiều kênh
như: tổ chức hội nghị toàn thể hội
viên; vận động trên các trang nhóm
Facebook, Zalo... Tất cả những
thông tin của tập thể, cá nhân đóng
góp xây dựng công trình được cập
nhật, công khai thường xuyên và kịp

Cát Văn 
Nỗ lựC NâNG CAo 

CáC TiÊU CHí NôNG THôN mới
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thời từ đó tạo được sức lan tỏa lớn
và nhận được sự đồng tình hưởng
ứng của nhân dân.

Cuộc vận động để xây dựng
đường điện - cờ được bắt đầu từ
15/3đến 29/4/2022, thời gian tuy
không dài, nhưngcác tổ chức hội đã
kêu gọi, vận động được 82.715.000
đồng cùng với nguồn hỗ trợ ngân
sách xã là 20 triệu đồng, 50 lá cờ
Đảng và cờ Tổ quốc; 11 bóng đèn led.

Tuyến đường điện - cờ dọc quốc
lộ 46C chính thức được đưa vào sử
dụng với tổng chiều dài trên 1,5km,
có 57 cột điện bằng thép, cao 5m,
khoảng cách giữa các cột điện với
nhau là 25m.

Ngoài tuyến đường điện cờ của
Hội LHPN và Hội Cựu chiến binh xã
đảm nhận, phải kể đến tuyến đường
hoa, cụm cột cờ của xóm 7. Chi bộ 7

đã bám sát nghị quyết của Đảng ủy
tập trung lãnh đạo xóm và nhân dân
chung tay xây dựng nông thôn mới.
Tháng 8/2021, khi chưa nhận được
xi măng theo cơ chế hỗ trợ của Tỉnh,
Ban Chỉ huy xóm đã mạnh dạn tham
mưu với chi ủy tạm ứng xi măng với
nhà thầu và vận động nhân dân hiến
đất, hiến tài sản, góp tiền đổ bê tông
các tuyến đường. Đến tháng
12/2021, các tuyến đường chính của
xóm chính thức được nâng cấp, mở
rộng với tổng chiều dài là 1,8km,
chiều rộng mặt đường là 6m. Tổng
kinh phí xây dựng là 490 triệu đồng,
trong đó nhân dân xóm hiến 40m
tường rào, 100m2 đất vườn, đóng
góp trên 100 ngày công đắp lề trị giá
trên 20 triệu đồng. Xóm 7 đã vận
động mỗi gia đình, hộ dân tham gia

Lãnh đạo xã Cát Văn cùng đại diện Hội LHPN và Hội CCB xã gắn biển
công trình đường cờ - đường điện thắp sáng đường quê

(Xem tiếp trang 19)
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Nhận thức rõ vai
trò, tầm quan

trọng của báo, tạp chí
của Đảng, Ban
Thường vụ Huyện ủy
đã tập trung chỉ đạo tổ
chức triển khai, tuyên
truyền, quán triệt
Thông báo Kết luận
số 173-TB/TW, ngày
06/4/2020 của Ban Bí
thư về tiếp tục thực
hiện Chỉ thị số 11-
CT/TW của Bộ Chính
trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo,
tạp chí của Đảng. Các cấp ủy, tổ
chức đảng triển khai, cụ thể hóa gắn
việc sử dụng báo, tạp chí của Đảng
và sinh hoạt Đảng thường xuyên.
Ban Tuyên giáo Huyện ủy tăng
cường đôn đốc các đảng bộ, chi bộ
trực thuộc sử dụng báo, tạp chí của
Đảng vào sinh hoạt chi bộ, địa
phương, đơn vị, tăng hiệu quả sử
dụng và nâng cao nhận thức chính trị,
kiến thức khoa học kỹ thuật vận dụng
vào công tác, lao động, sản xuất.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một
số cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ
quan, đơn vị chưa quan tâm đôn đốc,
nhắc nhở việc đặt mua và sử dụng
báo, tạp chí của Đảng; một số cơ
quan, đơn vị và địa phương đặt mua
số lượng và các loại báo, tạp chí của
Đảng còn thiếu so với quy định; số
lượng báo, tạp chí của Đảng đến với
quần chúng nhân dân còn rất thấp,
hầu như mới chỉ dừng lại ở đội ngũ
cán bộ, công chức và một bộ phận
nhỏ người dân...

Với sự bùng nổ thông tin như

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC 
ĐẶT MUA VÀ SỬ DỤNG BÁO, TẠP CHÍ CỦA ĐẢNG

Báo Đảng, tạp chí của Đảng là những ấn phẩm, tài liệu cung cấp
thông tin thời sự chính thống, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, cầu nối
quan trọng giữa Đảng với Nhân dân, góp phần nâng cao trình độ lý luận
chính trị, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đấu tranh, phản bác
lại các quan điểm sai trái, xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hòa bình” của
các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa...
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hiện nay, nhiều thông tin sai trái,
xuyên tạc được các thế lực thù địch,
phần tử cơ hội chính trị trong và
ngoài nước sử dụng các phương tiện
thông tin đại chúng, nhất là internet
và các trang mạng xã hội để chống
phá Đảng, Nhà nước, việc định
hướng thông tin, dư luận xã hội trên
báo, tạp chí của Đảng càng hết sức
cần thiết. Để việc mua, đọc và làm
theo báo, tạp chí của Đảng trên địa
bàn huyện trong thời gian tới đi vào
nền nếp, thực sự phát huy hiệu quả,
cần thực hiện tốt một số giải pháp
chủ yếu sau:

Thứ nhất, các cấp ủy, tổ chức
đảng phải tiếp tục thực hiện nghiêm
túc Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ
Chính trị (khóa VIII) và Thông báo Kết
luận số 173-TB/TW, ngày 06/4/2020
của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện
Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị
(khóa VIII) về việc mua và đọc báo,
tạp chí của Đảng; thường xuyên tiến
hành kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở
việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng.
Đảm bảo mỗi đảng bộ, chi bộ, cơ
quan, đơn vị hành chính sự nghiệp,
Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính
trị - xã hội cấp huyện, Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân các cấp có
Báo Nhân dân, Báo Nghệ An, Tạp chí
Cộng sản; ngoài ra khuyến khích
trang bị thêm Tạp chí Tuyên giáo,
Thông tin Báo cáo viên.

Thứ hai, làm tốt công tác tuyên
truyền, vận động cán bộ, đảng viên và
nhân dân đặt mua và đọc báo, tạp chí
của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng
viên và nhân dân nâng cao trình độ lý
luận chính trị, vận dụng kiến thức vào

sản xuất, đời sống; động viên và cổ vũ
các phong trào thi đua yêu nước, củng
cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cán
bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo
các cấp phải gương mẫu đọc, nghiên
cứu báo, tạp chí của Đảng.

Thứ ba, các cơ quan, địa phương,
đơn vị tăng cường chỉ đạo dành kinh
phí để mua báo, tạp chí của Đảng;
phải bố trí đủ kinh phí cho công tác
đặt mua báo Đảng, tránh tình trạng
dùng kinh phí để đặt mua các loại
báo, ấn phẩm khác hoặc sử dụng
kinh phí không đúng mục đích.

Thứ tư, ngành Bưu điện tăng
cường triển khai các loại hình dịch
vụ trong phát hành báo chí cho phù
hợp với điều kiện địa phương; tổ
chức đưa báo Đảng nhanh chóng,
kịp thời hơn nữa, nhất là các xã xa
trung tâm huyện...

Thứ năm, đưa nội dung kiểm tra
việc đặt mua và sử dụng báo chí của
Đảng vào chương trình kiểm tra của
cấp ủy từ huyện đến cơ sở. Tổ chức
sơ kết, tổng kết đánh giá, biểu
dương, khen thưởng kịp thời các tổ
chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn
vị, cá nhân thực hiện tốt việc đặt mua
và sử dụng báo chí của Đảng...

Tin tưởng rằng, thời gian tới công
tác đặt mua và sử dụng báo, tạp chí
của Đảng trên địa bàn huyện sẽ tiếp
tục có những chuyển biến, thay đổi
rõ nét, qua đó góp phần tăng cường
hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng trên
tất cả các lĩnh vực của đời sống xã
hội, đưa tiếng nói của Đảng và Nhà
nước đến gần hơn, nhiều hơn với
cán bộ, đảng viên và nhân dân.

BAN TuyÊN gIÁO huyệN Ủy
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Đi qua xóm Thạch
Sơn cạnh Quốc

lộ 46 thuộc địa bàn
xã Ngọc Sơn, huyện
Thanh Chương mọi
người lại nghe tiếng
nói cười vui vẻ, tiếng
hát dân ca ví, giặm
của cả người lớn và
trẻ con vọng ra, đó là
lớp học dân ca miễn
phí của “bà Vân nghệ
sĩ”. Gọi là lớp học
nhưng thực tế là bà
Vân đã dùng hẳn
phòng tiếp khách của
nhà mình, có khi là
trước thềm nhà, trải
chiếu để mọi người
học hát. Mỗi buổi
học, tùy vào điều kiện
thời gian, công việc
của từng đối tượng
mà có từ 10 đến 20
người tham gia. Điều
đặc biệt là lớp học
này không chỉ không phải đóng học
phí mà buổi trưa những người ở xa,
nhất là các em nhỏ còn được bà
Vân phục vụ ăn uống.Nói về lớp học
của mình bà Vân cho biết: “Trước
đây, tôi đã dạy hát cho nhiều người
ở CLB, các đội văn nghệ, các buổi
ngoại khóa của các nhà trường,
nhưng gần đây, tôi mới chính thức
mở lớp dạy hát dân ca miễn phí tại
nhà! Ngoài các làn điệu dân ca ví,
giặm như ví phường vải, ví đò đưa,

giặm xẩm, giặm vè, giặm Đức Sơn,
giặm kể, các làn điệu cách tân, các
bài dân ca ví giặm quen thuộc, tôi
còn chỉ bảo cho người học phong
cách biểu diễn, cách hóa thân vào
nhân vật, cách xử lý các tình huống
trên sân khấu! Tôi dạy hát bằng sự
đam mê với mong muốn được góp
phần truyền lửa cho thế hệ trẻ tình
yêu ví giặm, để các em tiếp nối, gìn
giữ và lan tỏa di sản của cha ông!”.

Sinh năm 1965 trong một gia

Bà Võ Thị Hồng Vân (người mặc áo đen, ngồi giữa)
đang dạy hát Ví, Giặm miễn phí cho các em nhỏ

Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình tốt thì
xã hội mới tốt. Ý thức được điều này, nhiều năm
qua, gia đình ông, bà Nguyễn Văn Liêm - Võ Thị
Hồng Vân  ở  xã Ngọc Sơn luôn tích cực xây dựng
gia đình hạnh phúc. Ngoài ra, một nét rất đặc biệt
ở gia đình này là cả nhà đều đam mê ca hát.
Trong đó bà Võ Thị Hồng Vân và mẹ đẻ là cụ Lê
Thị Vinh đã được công nhận là nghệ nhân ưu tú.
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đình có truyền thống ca hát. Mẹ bà
Vân - cụ Lê Thị Vinh - sinh năm 1938
cho biết được thừa hưởng dân ca từ
mẹ và bà ngoại cụ đã say mê học
hát từ năm 6 tuổi, đến 10 tuổi đã
tham gia đội văn nghệ cứu quốc của
xã và sau này là đội trưởng đội văn
nghệ của xã trong gần 40 năm. Đến
năm 75 tuổi khi có chủ trương thành
lập câu lạc bộ dân ca cụ vẫn tích
cực tham gia và trở thành hội viên
nòng cốt, từng đi biểu diễn tại các
liên hoan cấp huyện, cấp tỉnh và liên
tỉnh, từng nhận được nhiều giải
thưởng. Cụ đã được phong tặng
danh hiệu “nghệ nhân ưu tú” vào
năm 2018. 

Nối tiếp truyền thống gia đình,
thừa hưởng năng khiếu và niềm
đam mê từ mẹ, Võ Thị Hồng Vân
cũng tham gia ca hát trong đội văn
nghệ của xã, của huyện từ thời còn
rất trẻ. Sau hơn 40 năm hoạt động
nghệ thuật bà là người đã có nhiều
đóng góp cho phong trào văn nghệ
ở địa phương (biểu diễn, sưu tầm,
biên soạn, trao truyền dân ca, nắm
giữ nghệ thuật biểu diễn dân gian về
dân ca ví giặm, mở 17 lớp học với
250 học trò góp phần làm lan tỏa
dân ca ví, giặm trong cộng đồng. Gia
đình bà đã được tặng Bằng công
nhận “gia đình có nhiều thế hệ tham
gia liên hoan” tại liên hoan dân ca ví
dặm tỉnh Nghệ An lần thứ nhất (năm
2011). Bà từng đạt giải “diễn viên
xuất sắc” trong các hội diễn, được
tặng nhiều giấy khen, bằng khen cấp
tỉnh và liên tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.
Hiện là Chủ nhiệm CLB dân ca xã
Ngọc Sơn, Trưởng ban vận động
thành lập CLB ví, giặm Sông Lam

huyện Thanh Chương, thành viên
Hội văn nghệ dân gian tỉnh Nghệ An,
được phong tặng “Nghệ nhân ưu tú”
đợt đầu tiên vào năm 2015. Ở
cương vị nào bà cũng tham gia hoạt
động tích cực, vừa đóng góp sức
mình, vừa có thêm điều kiện để giao
lưu, học hỏi và nâng cao trình độ
nên được bầu là đại biểu của huyện
Thanh Chương tham dự Đại hội thi
đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai
đoạn 2010-2015 và được giới thiệu
trang trọng trong Kỷ yếu của Đại hội.
Được Huyện ủy Thanh Chương
tặng giấy khen về thành tích “tuyên
truyền, lan tỏa thực hiện Chỉ thị 05-
CT/TW về học tập làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh”. Bà đã đủ điều kiện và đang
thực hiện hồ sơ để đề nghị Nhà
nước phong tặng danh hiệu “Nghệ
nhân nhân dân”.

Theo gương mẹ và bà ngoại, các
con bà Vân là Nguyễn Thị Hoa,
Nguyễn Thị Phượng cũng hay hát
và hát hay, từng là nòng cốt của các
CLB dân ca, cùng mẹ đi xây dựng
chương trình cho các đội văn nghệ
của các xã và các nhà trường, đầu
tư cùng mẹ mua sắm trang phục,
đạo cụ biểu diễn để tự phục vụ cho
thuê mượn được nhiều người tin
tưởng bởi chất lượng và giá cả phù
hợp.

Cùng với điểm nhấn là niềm đam
mê và sự thành công trong việc bảo
tồn, phát huy di sản dân ca ví, giặm
được xã hội ghi nhận, gia đình bà Võ
Thị Hồng Vân cũng được cộng đồng
thôn xã đánh giá là gia đình văn hóa,
làm kinh tế giỏi, gương mẫu chấp
hành chủ trương, chính sách của
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Đảng; pháp luật của Nhà nước; tích
cực tham gia các phong trào thi đua
của địa phương. Các thành viên
trong gia đình chấp hành các quy
định của pháp luật; chấp hành
hương ước, quy ước của cộng
đồng nơi cư trú;thực hiện nếp sống
văn minh trong việc cưới, việc tang
và lễ hội.

Nhận xét về gia đình “Nghệ nhân
ưu tú” Võ Thị Hồng Vân, ông
Nguyễn Đăng Hường - Phó Chủ tịch
UBND xã Ngọc Sơn cho biết: “Nếu
nói về các gia đình văn hóa tiêu biểu
ở sự phát triển, thành đạt, có nhiều
thế hệ chung sống, hay sự gương
mẫu trong đóng góp cho các phong
trào thì ở địa phương chúng tôi có rất
nhiều gia đình! Thế nhưng nói về
truyền thống và sự thành công trong
ca hát, thành tích bảo tồn, lan tỏa vốn
dân ca xứ Nghệ thì cụ Vinh, bà Vân

và con cháu là rất đáng ghi nhận!”
Dân ca ví, giặm Nghệ - Tĩnh đã

được UNESCO vinh danh là “di sản
văn hóa phi vật thể đại diện của
nhân loại” từ ngày 27/11/2014. Khác
với các dòng âm nhạc hiện đại có
khi chỉ liên quan tới một nhóm
người, dân ca ví giặm phải được
người dân hát. Cái sự lan tỏa của nó
phải trở thành lẽ tự nhiên trong sinh
hoạt, trong hoạt động thường nhật
của người dân. Càng có nhiều
người hát được dân ca, và thực
hành đối đáp dân ca... thì cái sự lan
tỏa mới đi đến đích. Trong một ý
nghĩa như vậy, những đóng góp của
gia đình nghệ nhân ưu tú Võ Thị
Hồng Vân với “nhiều đời ví giặm” sẽ
là tấm gương sáng để lan tỏa có
thêm nhiều gia đình, thôn xóm, địa
phương đến với dân ca Nghệ Tĩnh. 

TrầN ĐìNh hà

trồng và chăm sóc hoa, cây xanh,
dọc 2 bên tuyến đường, xây dựng
cụm cột cờ trước nhà văn hóa xóm
với tổng số tiền vận động trên 50 triệu
đồng. Người dân trong xóm rất phấn
khởi, đoàn kết đóng góp tiền và tự tay
trồng, chăm sóc 40 cây bóng mát và
bồn hoa góp phần làm đẹp cảnh
quan, không gian sống của xóm.

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao
của cấp ủy, chính quyền xã, sự vào
cuộc của tổ chức hội và sự chung
sức, đồng lòng của người dân,

tuyến đường điện trên Quốc lộ 46C
và tuyến đường hoa, cụm cột cờ
xóm 7 hoàn thành đúng dịp kỷ niệm
47 năm Ngày giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước.

Người dân xã Cát Văn hôm nay
vui mừng, phấn khởi vì được đi trên
những con đường rộng rãi, sạch đẹp,
ngắm cảnh làng quê yên bình. Tin
rằng trong thời gian tới, phong trào
này sẽ tiếp tục lan toả rộng rãi trong
toàn xã, sớm đưa Cát Văn trở thành
xã nông thôn mới nâng cao và nông
thôn mới kiểu mẫu theo đúng mục
tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các
cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

NguyễN NgọC

Cát Văn...
(Tiếp theo trang 14)
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Thực hiện Kế hoạch số 57-
KH/TU, ngày 09/9/2021 của

Ban Thường vụ Huyện ủy về 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
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh, sau gần
01 năm triển khai thực hiện, Đảng
bộ xã Thanh Tiên đã đạt được
những kết quả nổi bật, có sức lan
tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân
dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ
và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn
luyện phẩm chất đạo đức, lối sống
cho cán bộ, đảng viên, góp phần
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính
trị ở địa phương.

Căn cứ vào kế hoạch và các
văn bản liên quan, các chi ủy chi bộ
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ
việc tổ chức học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh theo phương châm thiết
thực, hiệu quả, “trên trước, dưới
sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học
đi đôi với làm theo”. Cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức, đoàn
viên, hội viên nhất là người đứng

đầu cơ quan, đơn vị căn cứ theo
chức năng, nhiệm vụ được giao,
xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ
thị 05-CT/TW và báo cáo kết quả
thực hiện với chi bộ hoặc với tập
thể cơ quan, đơn vị nơi công tác.
Lấy kết quả học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh là một trong những tiêu
chuẩn đánh giá, nhận xét, phân loại
đảng viên, tổ chức đảng hằng năm
và cả nhiệm kỳ.

Việc bổ sung, hoàn thiện chuẩn
mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức
công vụ ở cơ quan, đơn vị cũng
được quan tâm xây dựng với
phương châm “sát chức năng,
nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ
thực hiện, dễ kiểm tra và đánh giá
việc thực hiện nhiệm vụ”, đồng thời
tham mưu phối hợp tổ chức hội nghị
đối thoại giữa người đứng đầu chính
quyền tiếp xúc đối thoại với nhân
dân tại xóm Đồng Xuân, xóm Gia
Hội để nắm bắt tâm tư nguyện vọng
chính đáng của nhân dân.

Trong xây dựng nông thôn mới,
thực hiện tốt việc đăng ký xây dựng
xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng
cao vào năm 2022, từ đó các ban

ĐẢNG BỘ XÃ THANH TIÊN
Thực hiện tốt việc học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh
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ngành đoàn thể đã đảm nhiệm các
mô hình để nhân rộng trong toàn thể
nhân dân như: mô hình phát triển
kinh tế trồng bí xanh của Hội Nông
dân; mô hình sinh kế của Hội Liên
hiệp Phụ nữ về việc giúp hội viên
trong công tác xóa đói giảm nghèo,
cuộc vận động gia đình “5 không, 3
sạch” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-
CT/TW của Bộ chính trị; mô hình tổ
tự quản kiểu mẫu của MTTQ; mô
hình đường hoa của Đoàn Thanh
niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ...

Mặt trận và các tổ chức chính trị
- xã hội luôn phát huy dân chủ, trí
tuệ, năng động sáng tạo, thường
xuyên làm tốt công tác phản biện xã
hội, tham gia xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền; tham gia tích cực

vào phong trào xoá đói giảm nghèo
của địa phương, đoàn kết, tương
thân, tương ái lẫn nhau, làm tốt công
tác đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ gia
đình có hoàn cảnh khó khăn, quyên
góp ủng hộ Tết vì người nghèo xuân
Nhâm Dần trị giá 27.180.000 đồng,
ủng hộ Quỹ vaccin phòng chống
COVID-19 hơn 223 triệu đồng; vận
động ủng hộ “vì người nghèo” hơn
25 triệu đồng v.v...

Năm 2021, có 07 tổ tự quản kiểu
mẫu đã được xây dựng, huy động
được sức mạnh tổng hợp từ nhân
dân. Cụ thể: 05 xóm đã hiến trên
1.000m2 vườn và đất nông nghiệp
để mở đường và đã làm được
2,7km đường giao thông nông thôn
trị giá trên 3,3 tỷ đồng (điển hình

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021
và triển khai nhiệm vụ năm 2022 - Ảnh: Lê Tân
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như xóm Thanh Liêu trên 2km); 06
xóm vận động nhân dân trang bị
được 06 đài truyền thanh trị giá trên
250 triệu đồng. Các xóm vận động
nhân dân nâng cấp khuôn viên nhà
văn hóa, làm sân thể thao, mua sắm
cơ sở vật chất trị giá trên 450 triệu
đồng, (điển hình như xóm Đồng
Xuân làm sân thể thao trị giá trên
150 triệu đồng). 

Mô hình trồng bí xanh toàn xã đã
chỉ đạo trồng được 2,5ha cho thu
nhập trên 10 triệu đồng/sào/vụ (điển
hình như hội viên hội nông dân Trần
Đức Tiến, diện tích 7 sào cho thu
nhập trên 70 triệu/vụ); mô hình nuôi
lươn không bùn, bồ câu, gà, của
đoàn viên Phan Văn Quân cho thu
nhập 150 triệu đồng/năm; mô hình
nuôi ốc bươu đen của hội viên hội
nông dân Vương Viết Hường, diện
tích 1.300m2 cho thu nhập 30 triệu
đồng/năm; mô hình chăn nuôi cây
ăn quả của hội viên CCB Vương
Viết Nhâm cho thu nhập 500
triệu/năm .

Tổng giá trị sản xuất toàn xã năm
2021 ước đạt 316,5 tỷ đồng (đạt
107% kế hoạch), thu nhập bình quân
đầu người 49,7 triệu đồng/người/năm
(đạt 105% kế hoạch đề ra). Tốc độ
tăng trưởng 10,1% (tăng 1,7%) đạt
123% kế hoạch.

Ghi nhận nỗ lực trong công tác
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các
nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính
quyền, các ban, ngành, tổ chức
đoàn thể xã Thanh Tiên, Ban

Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen
“Đảng bộ hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ tiêu biểu” năm 2020, 2021;
Chủ tịch UBND huyện tặng giấy
khen trong công tác bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021-2026; UBND xã đã được
UBND huyện xét đề nghị và đã làm
hồ sơ đề nghị UBND Tỉnh tặng Cờ
thi đua năm 2021; Chủ tịch Ủy ban
MTTQ tỉnh tặng bằng khen công tác
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
MTTQ và các tổ chức CT-XH được
xếp loại xuất sắc, được Trung ương,
tỉnh tặng cờ, tặng bằng khen trong
công tác phòng chống COVID-19
năm 2021.

Phát huy những kết quả đạt
được thời gian tới Đảng ủy xã
Thanh Tiên tiếp tục tổ chức triển
khai quán triệt và sơ, tổng kết các
chỉ thị, nghị quyết, qui định của
Đảng, nhất là các chuyên đề hàng
năm, nhằm giáo dục, nâng cao
nhận thức, vị trí, vai trò, mục đích
yêu cầu và tầm quan trọng của việc
thực hiện “Tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”, đưa việc
thực hiện Kết luận 01-KL/TW trở
thành việc làm thường xuyên và là
yêu cầu thiết thực của mỗi tập thể,
mỗi cá nhân, góp phần xây dựng xã
Thanh Tiên đạt chuẩn nông thôn
mới nâng cao trong năm 2022.

TrầN ThANh hà
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Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ
Hồ”, truyền thống “Trung thành

- Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”,
xây dựng Hội Cựu chiến binh vững
mạnh toàn diện, hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ, nhiệm kỳ qua, các cấp
Hội Cựu Chiến binh huyện Thanh
Chương đã quán triệt nghị quyết, chỉ
thị của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần
thứ VI của các cấp Hội, tận dụng
thời cơ, khắc phục khó khăn, triển
khai thực hiện thắng lợi toàn diện
các mục tiêu, chỉ tiêu, tạo được sự

chuyển biến tích cực trong thực hiện
các nhiệm vụ chính trị và xây dựng
tổ chức Hội. 

Các cấp Hội đã tập trung tuyên
truyền, học tập, quán triệt và triển
khai thực hiện nghiêm túc nghị
quyết, chỉ thị của Đảng bằng nhiều
hình thức phù hợp tỷ lệ đạt hơn
90%. Vận động cán bộ, hội viên và
nhân dân chấp hành đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính
trị của địa phương. Gương mẫu

Xứng đáng là người lính Cụ Hồ 
TRÊN QUÊ HƯƠNG XÔ VIẾT

Câu lạc bộ Hội CCB xã Thanh Mỹ triển khai nhiệm vụ
phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn xã
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trong thực hiện các phong trào, các
cuộc vận động của Trung ương, của
địa phương như: “CCB đồng hành
xây dựng nông thôn mới”, “CCB
giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế
giỏi”... gần đây nhất là phong trào
thiện nguyện trong phòng, chống
dịch COVID-19. Chủ động tham
mưu với cấp ủy, chính quyền, phối
hợp với các ngành trong giám sát và
phản biện xã hội, giám sát các chính
sách an sinh xã hội. Thực hiện quy
chế dân chủ cơ sở, với phương
châm “dân biết, dân bàn, dân làm,
dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, nhất
là trên các lĩnh vực như quản lý đất
đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng
cơ sở hạ tầng, thực hiện các chính
sách an sinh xã hội. Đóng góp 342
ý kiến vào văn kiện đại hội Đảng các
cấp. Xây dựng chương trình hành
động do đại hội Đảng các cấp đề ra
từ Huyện hội đến Hội cơ sở. Phối
hợp với MTTQ và các ngành đoàn
thể hoà giải thành công 486/554 vụ,
việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân
dân, góp phần giữ vững ổn định
chính trị ở cộng đồng dân cư. Tiến
hành tổng kết 5 năm phong trào
“CCB giúp nhau giảm nghèo, làm
kinh tế giỏi” lần thứ V, giai đoạn
2016-2021. Biểu dương 2 tập thể, 3
cá nhân có thành tích làm kinh tế
giỏi. Công tác quản lý, sử dụng vốn
vay Ngân hàng CSXH đảm bảo tốt,
sử dụng vốn vay đúng mục đích,
phát huy hiệu quả. Năm 2021, hộ
nghèo thuộc hộ hội viên CCB, chiếm
tỷ lệ1.24%. Hộ khá, giàu có tỷ lệ
59.52%. Vận động hội viên đóng

góp đã tu sửa, nâng cấp 28 nhà trị
giá 1 tỷ 300 triệu đồng. Riêng cán bộ
hội viên giúp nhau sửa 36 nhà trị giá
342.9 triệu đồng. 

Thực hiện  cuộc vận động “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hoá ở khu dân cư”, Hội đã động viên
hội viên gương mẫu tham gia. Qua
bình xét hàng năm tỷ lệ gia đình
CCB đạt “Gia đình văn hóa” luôn
trên 95%. Chỉ đạo các Hội cơ sở ký
kết chương trình phối hợp hoạt động
với Hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo
họ trên địa bàn có hội viên theo đạo,
thực hiện người công giáo sống tốt
đời đẹp đạo, mang lại hiệu quả thiết
thực... Vận động cán bộ, hội viên
CCB thực hiện tốt phong trào “Toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây
dựng địa bàn an toàn làm chủ
SSCĐ.  Hội đã xây dựng, duy trì 100
câu lạc bộ phòng chống ma túy,
phòng chống tội phạm tại các thôn,
xóm hoạt động hiệu quả. Tổng kết
phong trào giai đoạn 2014- 2019,
CCB huyện Thanh Chương được
Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng
Bằng khen.

Nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua là
các Hội cơ sở ký kết chương trình
phối hợp giữa Hội CCB với Đoàn
Thanh niên nhằm thực hiện các
chương trình hành động, nhất là
trong giáo dục lòng yêu nước, yêu
CNXH và chủ nghĩa anh hùng cách
mạng cho thế hệ trẻ. Hàng năm,
nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, Hội đã
tổ chức nói chuyện truyền thống, lịch
sử cách mạng của đất nước, của
quê hương cho học sinh các trường
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phổ thông. Trong 05 năm đã phối
hợp tổ chức 391 buổi tuyên truyền
với 64.152 lượt thanh thiếu niên, học
sinh tham gia. Thăm, tặng quà đối
tượng chính sách, tu sửa, chỉnh
trang nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri
ân. Phối hợp tuyên truyền, vận động
hơn 1.200 thanh niên thực hiện
nghĩa vụ quân sự đạt 100% chỉ tiêu
trên giao. 

Phát huy vai trò nêu gương của
cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ
chủ trì từ huyện hội đến các Hội cơ
sở; thực hiện tốt Nghị quyết TW4
(khóa XII)về “Tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng. Ngăn chặn, đẩy lùi
sự suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, những biểu hiện
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong
nội bộ”. Đẩy mạnh việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh. Sơ kết 5 năm
thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016-
2020 Hội CCB huyện Thanh
Chương, Hội CCB xã Thanh Hà và
02 cá nhân được Hội CCB tỉnh Nghệ
An tặng Bằng khen.

Đặc biệt, huyện hội đã phối hợp
với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận
Huyện ủy tổ chức học tập các
chuyên đề lý luận chính trị phổ
thông, nghiệp vụ công tác Dân vận
cho toàn thể cán bộ từ chi hội
trưởng trở lên. Tổ chức nói chuyện
thời sự cho 186 sỹ quan cao cấp,
các báo cáo viên và các Chủ tịch Hội
CCB 48 Hội cơ sở. Tổ chức gặp mặt
hội viên đương nhiệm, biểu dương,
động viên, kịp thời những ưu điểm,
đồng thời giúp đỡ hội viên khắc

phục những khuyết điểm, phát huy
vai trò quan trọng của đội ngũ hội
viên đương nhiệm trong thực hiện
nhiệm vụ chính trị của địa phương,
của Hội.Tổ chức Thành công Đại hội
thi đua yêu nước “Cựu chiến binh
gương mẫu” 5 năm giai đoạn (2014-
2019) nhằm ghi nhận và phát huy
thành tích các tập thể, cá nhân,
trong thực hiện các phong trào thi
đua yêu nước, nhất là trong xây
dựng, phát triển kinh tế, tham gia
xây dựng nông thôn mới. Trong 5
năm qua, đã kết nạp 1.568 hội viên
mới, đưa tổng số hội viên năm 2021
là 16.546, chiếm tỷ lệ tập hợp 98%.
Hướng dẫn 40/40 Hội cơ sở xây
dựng quy hoạch cán bộ Hội cơ sở
nhiệm kỳ 2022-2027; giới thiệu nhân
sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-
2025. Hội viên CCB tham gia cấp ủy
nhiệm kỳ 2020-2025 có 467 đồng
chí: trong đó, cấp ủy chi bộ 343 đồng
chí, hội viên tham gia BCH đảng bộ
xã 121 đồng chí, có 15 đồng chí giữ
chức vụ bí thư, 19 đồng chí phó bí
thư, 05 đồng chí trực đảng. Chủ tịch
Hội CCB xã có 04 đồng chí tham gia
BCH Đảng bộ xã. Tham gia BCH
Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025
có 3 đồng chí. Bầu cử HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có 264 đại
biểu là cán bộ hội viên CCB trúng
cử, trong đó có 03 đại biểu HĐND
cấp huyện; 262 đại biểu HĐND xã,
thị. Kiện toàn 234 chi hội sau sáp
nhập thôn, xóm. Kịp thời phản ánh
lên cấp có thẩm quyền về chế độ trợ

(Xem tiếp trang 28)



Đẩy mạnh công tác xã hội
nhân đạo

Nhiệm kỳ qua, công tác cứu trợ
nhân  đạo, giúp đỡ người nghèo, nạn
nhân chất độc da cam, các đối tượng
khó khăn trong xã hội đạt nhiều kết
quả nổi bật. Phong trào “Tết vì người

nghèo và nạn nhân chất độc cam” đã
trợ giúp 20.193 người, tổng trị giá
3,84 tỷ đồng; vận động hỗ trợ xây
mới 15 ngôi nhà chữ thập đỏ. Cuộc
vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân
gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã
được các cấp hội triển khai với nhiều
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Nhiệm kỳ 2016-2022, Hội Chữ thập đỏ huyện đã thể hiện vai trò nòng
cốt là “cầu nối nhân đạo” đến với cộng đồng, thu hút được sự tham gia
đông đảo của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, các tổ chức, cá nhân và
các tầng lớp nhân dân vào những hoạt động nhân đạo, góp phần thực
hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Bùi Thị Tư
tại xã Cát Văn - Ảnh: Hội Chữ thập đỏ huyện
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cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhận
được sự hưởng ứng và chỉ đạo của
cấp ủy, chính quyền. Tháng 5 -
“Tháng nhân đạo” được triển khai từ
năm 2018 với nhiều hình thức: vận
động quỹ nhân đạo các cấp, hỗ trợ
vật chất, thăm hỏi, tặng quà các đối
tượng có hoàn cảnh khó khăn... Tổng
giá trị hoạt động Tháng nhân đạo đạt
1,84 tỷ đồng.

Hỗ trợ phòng ngừa ứng phó
thảm họa thiên tai

Hội đã tập trung tuyên truyền
nâng cao kiến thức và kỹ năng ứng
phó cho người dân khi có thiên tai,
thảm họa xảy ra, nhằm làm giảm
đến mức thấp nhất những thiệt hại
về người và tài sản. Làm tốt vai trò
cầu nối, điều phối cho các cấp ủy,
chính quyền, các tổ chức, cá nhân
thực hiện các hoạt động cứu trợ.
Trong 5 năm đã cứu trợ cho 20.000
người với số tiền hơn 4 tỷ đồng.
Riêng trong đợt lũ lịch sử tháng 10
năm 2020, Hội đã nhận hơn 2 tỷ
đồng từ các cá nhân, tổ chức trong
và ngoài tỉnh để kịp thời cứu trợ cho
các đối tượng bị thiệt hại.

Tích cực chăm sóc sức khỏe
và hiến máu tình nguyện

Trong nhiệm kỳ đã phối hợp với
Huyện đoàn duy trì mô hình “Bát
cháo tình thương”, tổ chức 235 buổi
với 32.900 bát cháo trị giá 329 triệu
đồng cho bệnh nhân nghèo, tổ chức
15 đợt khám và cấp thuốc miễn phí
cho 3.003 đối tượng hộ nghèo, cận
nghèo, gia đình chính sách và người
già không nơi nương tưạ trị giá 311

triệu đồng.
Trước diễn biến phức tạp của đại

dịch COVID-19, Hội đã kêu gọi
quyên góp, vận động ủng hộ bằng
tiền mặt, lương thực, thực phẩm,
các nhu yếu phẩm, khẩu trang,
nước rửa tay sát khuẩn, nấu hàng
ngàn suất cơm phục vụ các điểm
cách ly, khu cách ly và người dân có
hoàn cảnh khó khăn các vùng bị
phong tỏa, tổng trị giá 280 triệu
đồng.

Công tác tuyên truyền, vận động
hiến máu tình nguyện được đổi mới,
chú trọng phát triển lực lượng tình
nguyện viên, tạo sức lan tỏa trong
cộng đồng, 05 năm qua, toàn huyện
đã tổ chức 11 đợt, vận động hơn
9.000 lượt người đăng ký tham gia
hiến máu, tiếp nhận được 5.246 đơn
vị máu.

Tập trung củng cố và phát
triển tổ chức Hội

Các cấp Hội từ huyện đến cơ sở
đã tập trung củng cố và phát triển tổ
chức Hội, chất lượng sinh hoạt của
các chi, tổ hội và hội viên ngày càng
đi vào nền nếp, quan tâm phát triển
lực lượng tình nguyện viên. Toàn
huyện có 38 Hội cơ sở xã, thị trấn
với 574 chi hội (trong đó có 12 chi
hội trực thuộc) và 6.550 hội viên;
810 tình nguyện viên, 3.659 thanh
thiếu niên chữ thập. Tỷ lệ hội viên
tham gia đóng hội phí đạt cao, hoàn
thành các chỉ tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, công tác tuyên
truyền các giá trị nhân đạo có sự
chuyển biến rõ nét về chất lượng nội
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dung, hình thức ngày càng đa dạng,
phong phú, thường xuyên, kịp thời
chuyển tải các mô hình, điển hình,
tấm gương tiêu biểu trong công tác
Hội và phong trào nhân đạo. Công
tác vận động nguồn lực được triển
khai bằng nhiều hình thức, thu hút
đông đảo các tầng lớp nhân dân
tham gia, tạo thành phong trào
“Người người làm việc thiện, nhà
nhà làm việc thiện” với những việc
làm ý nghĩa, góp phần tích cực giúp
đỡ những người có hoàn cảnh khó
khăn trên địa bàn.

Với niềm tự hào về truyền thống
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, với sự

nhiệt huyết trong các phong trào
nhân đạo từ thiện, dưới sự lãnh
đạo của cấp ủy, chính quyền địa
phương, của Hội Chữ thập đỏ cấp
trên và sự giúp đỡ, hưởng ứng của
các cấp, các ngành và toàn xã hội,
nhiệm kỳ mới 2022-2027, Hội Chữ
thập đỏ huyện sẽ phát huy tốt sự
năng động, sáng tạo, đoàn kết và là
cầu nối điều phối các hoạt động
nhân đạo - từ thiện, chung sức
chung lòng phấn đấu thực hiện
thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội
đề ra.

hộI Chữ Thập Đỏ huyệN 

cấp cho cán bộ bán chuyên trách là
các chi hội trưởng CCB.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt
được trong nhiệm kỳ qua, bước
sang nghiệm kỳ mới, các cán bộ,hội
viên Hội CCB huyện Thanh Chương
từ huyện hội đến cơ sở tiếp tục phát
huy kết quả đã đạt được, cùng nhau
đoàn kết, vận động các thế hệ CCB
phát huy bản chất truyền thống “Bộ
đội Cụ Hồ”, “trung thành, đoàn kết,
gương mẫu, đổi mới” tiếp tục nâng
cao chất lượng của tổ chức Hội. Đổi
mới nội dung, phương thức hoạt
động, xây dựng Hội TSVM, xứng
đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng,
chính quyền, MTTQ. Phát huy vai
trò, trách nhiệm, năng lực, bản lĩnh

chính trị của CCB tham gia thế trận
quốc phòng toàn dân trên không
gian mạng. Làm tốt công tác truyên
truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng
cho thế hệ trẻ. Tích cực tham gia
xây dựng, bảo vệ Đảng, chính
quyền, tham gia thực hiện nhiệm vụ
chính trị ở địa phương, góp phần
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội
Đảng các cấp. Luôn luôn tích cực
gương mẫu trong phong trào xây
dựng nông thôn mới. Hăng hái tham
gia nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh
COVID-19 góp phần làm cho kinh tế
- xã hội sớm phục hồi và phát triển,
xây dựng Thanh Chương trở thành
huyện khá của tỉnh. 

hữu MAI

Xứng đáng là người...
(Tiếp theo trang 25)
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Thanh Chương là huyện có nhiều
tuyến giao thông quan trọng đi

qua như Quốc lộ 46, 7B, đường Hồ
Chí Minh chạy dọc bên tả ngạn sông
Lam với chiều dài 52km; tiếp giáp với
các huyện Đô Lương, Nam Đàn, Anh
Sơn (Nghệ An), Hương Sơn (Hà
Tĩnh) và có đường biên giới dài
55,47km giáp huyện Xay-chăm-pon,
tỉnh Bô-ly-khăm-xay (Lào) với 01 cửa
khẩu quốc gia Thanh Thủy. Đây là
những điều kiện tự nhiên thuận lợi,
để tội phạm ma túy hoạt động, nhất
là các đường dây vận chuyển ma túy
từ Lào vào Việt Nam. 

Thời gian qua, công tác đấu tranh
với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa
bàn huyện luôn nhận được sự quan
tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của
lãnh đạo công an tỉnh, cấp ủy, chính
quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các
ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là
sự đồng thuận của nhân dân. Công
tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện
quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm,
trọng điểm, tạo bước đột phá trong
đấu tranh phòng chống ma túy và đã
thu được những kết quả quan trọng.

Với vai trò là lực lượng chủ công,
nòng cốt trong công tác đấu tranh với
tội phạm và tệ nạn ma túy, lực lượng
Công an huyện đã chủ động nắm
chắc tình hình địa bàn, đối tượng, tập
trung vào các tuyến, địa bàn, các
điểm phức tạp về ma túy; triển khai

đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu
tranh có hiệu quả, trấn áp mạnh với
tội phạm ma túy với mục tiêu kép vừa
bảo đảm an ninh trật tự, vừa phòng
chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Kết quả: 05 tháng đầu năm 2022,
Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ
17 vụ - 22 đối tượng phạm tội về ma
túy, thu giữ 02 bánh và hơn 30g he-
roine; hơn 2kg ma túy đá; 406 viên
ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.
Bắt 03 vụ - 09 đối tượng về hành vi
“tổ chức sử dụng trái phép chất ma
túy”, thu giữ 03 bộ dụng cụ sử dụng
trái phép chất ma túy và một số tang
vật liên quan. Điển hình ngày
30/12/2021, tại thôn Thủy Phong, xã
Thanh Thủy, Công an huyện chủ trì,
hối hợp với Đồn Biên phòng Cửa
khẩu Thanh Thủy, Chi cục Hải quan
Cửa khẩu Thanh Thủy phá thành
công chuyên án “1221M”, bắt gữ 02
đối tượng gồm: Trần Văn Lê, sinh
năm 1974 và Điền Thị Hương, sinh
năm 1973, cùng trú tại xã Võ Liệt về
hành vi “vận chuyển trái phép chất
ma túy”, thu giữ 02kg ma túy tổng
hợp dạng đá, 02 bánh heroine, 400
viên ma túy tổng hợp dạng hồng
phiến và một số đồ vật, tài liệu khác
có liên quan.

Công tác cai nghiện bắt buộc tập
trung được tổ chức đúng quy trình;
đã tuyên truyền, động viên được
nhiều người nghiện tự nguyện tham
gia cai nghiện tập trung, tham gia cai

CÔNG AN HUYỆN
Với kết quả phòng ngừa, ngăn chặn 

và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy
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nghiện tại gia đình, hoàn thành chỉ
tiêu, kế hoạch được giao. Các cấp,
ngành đã chủ động, phối hợp thực
hiện tốt công tác cai nghiện. 05 tháng
đầu năm 2022, lực lượng công an đã
chủ trì, phối hợp với các ngành liên
quan lập hồ sơ và đưa 71 đối tượng
nghiện ma túy trên địa bàn huyện đi
cai nghiện bắt buộc tại các trung tâm
cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

Nhận thức được tính chất phức
tạp của tình hình tội phạm ma túy
trên địa bàn, lãnh đạo công an huyện
đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối
hợp chặt chẽ với công an các xã, thị
trấn, nhất là 05 xã biên giới, chú
trọng công tác bám nắm địa bàn
ngay từ cấp cơ sở. 

Song song với công tác đấu tranh
bắt giữ, Công an huyện đã chủ động
phối hợp với các cấp, các ngành,
công an các xã, thị trấn tham mưu
chính quyền địa phương huy động
sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống
chính trị trong công tác tuyên truyền
nâng cao ý thức cảnh giác của người
dân và tấn công trấn áp tội phạm ma
túy trên địa bàn. 

Lực lượng công an, chính quyền
địa phương các cấp trên địa bàn
huyện đã đẩy mạnh xây dựng nhiều
mô hình huy động sức mạnh toàn
dân trong việc chung tay đẩy lùi tệ
nạn ma túy. Tiêu biểu là mô hình
CLB “Phòng, chống tội phạm -
Phòng, chống ma túy” được triển
khai và duy trì hiệu quả hơn 10 năm
nay đã góp phần tích cực trong đấu
tranh phòng ngừa tội phạm ma túy,
giữ gìn ANTT trên địa bàn dân cư.
Mô hình “Quy chế phối hợp giữa
công an với linh mục và hội đồng
mục vụ giáo xứ trong công tác tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật,

đấu tranh PCTP và TNXH” đã được
Bộ Công an biểu dương, nhân rộng
trên toàn quốc. Cùng với sự đồng
lòng, đoàn kết tranh thủ sức mạnh
của toàn thể nhân dân, những mô
hình này chính là những “lá chắn
thép”, góp phần đẩy lùi tội phạm và
tệ nạn ma túy ra khỏi địa bàn dân cư
nói chung, làm sạch tội phạm ma túy
tại các địa bàn biên giới nói riêng.

Thời gian tới, dự báo tình hình tội
phạm ma túy trên địa bàn tiếp tục
diễn biến khó lường với phương
thức, thủ đoạn mới, ngày càng tinh
vi, xảo quyệt. Để đấu tranh có hiệu
quả với tội phạm và tệ nạn ma túy,
đặc biệt thực hiện có hiệu quả Đề án
xây dựng xã biên giới sạch về ma túy
trong thời gian tới, lực lượng Công
an huyện tiếp tục chủ động tham
mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo đẩy
mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc, vận động nhân dân
tích cực tham gia đấu tranh, tố giác
tội phạm; tăng cường công tác tuyên
truyền pháp luật về phòng, chống ma
túy; thường xuyên rà soát, thống kê
tình hình người nghiện ma túy trên
địa bàn để theo dõi, quản lý chặt chẽ;
tham mưu cấp ủy, chính quyền phân
công, giao trách nhiệm quản lý người
nghiện ma túy đối với từng địa bàn
cấp xã; phối hợp thực hiện tốt công
tác lập hồ sơ đưa người vào cơ sở
chữa bệnh bắt buộc nhằm “làm sạch”
địa bàn.Tập trung triển khai đồng bộ
các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh,
triệt xóa các đường dây, ổ nhóm đối
tượng hoạt động phạm tội về ma tuý,
các điểm bán lẻ trên địa bàn “ngăn
chặn nguồn cung và giảm cầu” về
ma túy, góp phần bảo đảm tốt ANTT,
giữ gìn sự bình yên, hạnh phúc của
nhân dân. 

NguyễN ThANh NAM 
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I- THẾ GIỚI
1. Tổ chức Khí tượng thế giới

công bố báo cáo “Tình trạng Khí
hậu toàn cầu 2021”: Ngày 18/5, Tổ
chức Khí tượng thế giới (WMO) đã
cảnh báo bốn chỉ số biến đổi khí hậu
chính, bao gồm nồng độ khí nhà kính,
mực nước biển dâng, nhiệt độ đại
dương và axit hóa đại dương đều lên
các mức kỷ lục mới vào năm 2021.
Đây là những dấu hiệu rõ ràng nữa
cho thấy các hoạt động của con người
đang gây ra những thay đổi trên đất,
trong đại dương và trong khí quyển
trên quy mô toàn cầu với những tác
động có hại và lâu dài đối với sự phát
triển bền vững và các hệ sinh thái.

2. Hội nghị về an ninh lương
thực thế giới của HĐBA LHQ kêu
gọi hành động khẩn cấp: Ngày
19/5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
(HĐBA LHQ) đã tổ chức hội nghị về
tình hình an ninh lương thực toàn cầu
và kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng
cường hợp tác để giải quyết vấn đề
này. Tổng thư ký LHQ Antonio Guter-
res (A. Gút-tê-rét) nhấn mạnh chiến
tranh thường kéo theo đói kém.
Những vùng chịu tác động của xung
đột hiện tập trung 60% số người suy
dinh dưỡng toàn cầu. Năm 2021,
trong nhóm 10 nước tập trung phần
lớn trong tổng số 140 triệu người dân

chịu cảnh đói kém trên toàn thế thì có
8 nước xảy ra xung đột cần sự giám
sát của HĐBA. Ông Gút-tê-rét đề
xuất 4 bước mà các nước có thể
thực hiện để ngăn chặn xung đột và
đói kém, bắt đầu với việc đầu tư cho
các giải pháp chính trị nhằm chấm
dứt xung đột, ngăn chặn nguy cơ xảy
ra xung đột mới và xây dựng nền hòa
bình bền vững.

II- TRONG NƯỚC
1. Tổ chức thành công Hội

nghị Trung ương 5 (khóa XIII) 
Thực hiện Chương trình làm việc

toàn khoá, từ ngày 04/5 đến ngày
10/5/2022 tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị
lần thứ năm Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khoá XIII đã họp bàn về
các nội dung sau: (1) Tổng kết 10
năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị
Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi
mới chính sách, pháp luật về đất đai
trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện
công cuộc đổi mới. (2) Tổng kết 15
năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị
Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp,
nông dân, nông thôn. (3) Tổng kết 20
năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị
Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi
mới, phát triển và nâng cao hiệu quả
kinh tế tập thể. (4) Về xây dựng tổ
chức cơ sở đảng và đảng viên. (5)
Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ
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đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm
2021. (6) Đề án thành lập Ban Chỉ
đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực. (7) Báo cáo những
công việc quan trọng Bộ Chính trị đã
giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương
4 đến Hội nghị Trung ương 5 và một
số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị
Trung ương 5 đến Hội nghị Trung
ương 6 khoá XIII. (8) Báo cáo kết quả
công tác kiểm tra, giám sát và thi
hành kỷ luật đảng năm 2021; phương
hướng, nhiệm vụ năm 2022. (9) Nghe
báo cáo chuyên đề về: “Xung đột Nga
- U-crai-na: Tác động quốc tế và
những vấn đề đặt ra”.

2. Chủ tịch Quốc hội kết thúc
tốt đẹp chuyến thăm chính thức
nước Cộng hòa Dân chủ nhân
dân Lào: Chủ tịch Quốc hội Vương
Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao
Quốc hội Việt Nam vừa kết thúc tốt
đẹp chuyến thăm chính thức nước
CHDCND Lào từ ngày 15-17/5 theo
lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước
CHDCND Lào Saysomphone Phom-
vihane (S. Phôm-vi-hản). Trong
khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch
Quốc hội hai nước đã tiến hành hội
đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa
hai Quốc hội trong thời gian qua, đặc
biệt là việc tổ chức thực hiện thỏa
thuận hợp tác mà hai bên đã ký kết
vào năm 2017. Hai bên cũng đã ký
kết biên bản thỏa thuận hợp tác mới
làm tiền đề cho sự hợp tác giữa hai
cơ quan nghị viện Lào và Việt Nam
trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội
hai nước đã trao đổi hết sức thẳng

thắn, chân thành, cởi mở và tin cậy
nhằm góp phần đưa quan hệ hữu
nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp
tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà
nước và nhân dân hai nước Việt
Nam - Lào, Lào - Việt Nam nói chung
và quan hệ giữa Quốc hội hai nước
nói riêng ngày càng phát triển và
đơm hoa kết trái, mãi mãi xanh tươi,
đời đời bền vững. 

3. Thủ tướng Phạm Minh
Chính kết thúc thành công
chuyến công tác tại Hoa Kỳ: Thủ
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
và đoàn công tác đã kết thúc tốt đẹp
chuyến công tác tham dự Hội nghị
cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ,
thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Liên
hợp quốc từ ngày 11-17/5. Chuyến
công tác của Thủ tướng thành công
trên nhiều phương diện: góp phần
thúc đẩy quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ;
thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Liên
hợp quốc; làm sâu sắc thêm quan
hệ Việt Nam - Hoa Kỳ; khẳng định vị
thế, uy tín Việt Nam trên trường
quốc tế. Đồng thời, chuyến công tác
của Thủ tướng đã thể hiện và khẳng
định quan điểm nhất quán của Việt
Nam trong thực hiện đường lối đối
ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình,
hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa
phương hóa, đa dạng hóa quan hệ
đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và
là thành viên tích cực, có trách
nhiệm trong cộng đồng quốc tế; bảo
đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân
tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ
bản của Hiến chương Liên hợp quốc
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và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp
tác, cùng có lợi.

4. Hội nghị trực tuyến toàn
quốc đánh giá 01 năm triển khai
thực hiện Kết luận số 01-KL/TW:
Chiều ngày 19/5, Ban Tuyên giáo
Trung ương đã tổ chức hội nghị giao
ban trực tuyến toàn quốc đánh giá
01 năm 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 “về đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”. Kết luận
Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng
Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
đánh giá cao các địa phương trong
năm qua đã triển khai hiệu quả Kết
luận số 01 với nhiều cách làm mới,
sáng tạo, linh hoạt nên đạt được
nhiều kết quả rõ nét trên mọi lĩnh
vực. Thời gian tới, cấp  ủy các cấp
cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các
nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số
01-KL/TW. Tại Hội nghị, Ban Tuyên
giáo Trung ương đã tổ chức Lễ ra
mắt bộ sách Vang vọng lời nước
non. Bộ sách gồm 12 tập, mỗi tập lấy
một câu nói về tư tưởng, quan điểm
của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm chủ đề
chính, qua đó khắc họa cuộc đời, sự
nghiệp cách mạng của Người.

III- TRONG TỈNH
1. Nhiều hoạt động kỷ niệm

132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ
Chí Minh

Trong 3 ngày, từ ngày 17/5 đến

ngày 19/5/2022 tại thành phố Vinh
và huyện Nam Đàn đã diễn ra nhiều
hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội
Làng Sen nhân dịp kỷ niệm 132 năm
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phần lễ gồm các hoạt động: Lễ
dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ
ở Quảng trường Hồ Chí Minh; lễ
diễu hành về quê Bác; lễ dâng hoa,
dâng hương ở Khu Di tích Kim Liên
và Đền Chung Sơn; lễ rước ảnh
Bác; lễ khai mạc và bế mạc...

Phần hội gồm nhiều hoạt động
văn hóa, thể thao, du lịch: Liên hoan
Tiếng hát Làng Sen; trưng bày
chuyên đề ảnh; trình diễn dân ca Ví,
Giặm và biểu diễn nghệ thuật; thi
đấu bóng chuyền và võ cổ truyền
tỉnh Nghệ An; trình diễn áo dài sen;
trưng bày, giới thiệu văn hóa ẩm
thực, các sản phẩm đặc trưng của
tỉnh Nghệ An; tổ chức cuộc thi ảnh
onlie “Hello Nam Đàn”; các hoạt
động hội trại; chiếu phim; các trò
chơi dân gian...

Đặc biệt Liên hoan Tuồng và
Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn
quốc được tổ chức tại tỉnh Nghệ An
đúng vào dịp diễn ra Lễ hội Làng
Sen. Chương trình khai mạc Liên
hoan kết hợp với khai mạc Lễ hội
Làng Sen do Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Nghệ
An tổ chức tại Sân vận động Làng
Sen, được truyền hình trực tiếp trên
sóng Đài PT-TH Nghệ An vào tối
ngày 17/5/2022. Chương trình bế
mạc Lễ hội và Chung kết trao giải



trình diễn áo dài Sen được tổ chức
vào tối 19/5/2022 tại Quảng trường
Hồ Chí Minh.

Lễ hội Làng Sen là một trong
những hoạt động thể hiện lòng biết
ơn, thành kính đối với Chủ tịch Hồ
Chí Minh. Thông qua các hoạt động
Lễ hội nhằm tuyên truyền, giáo dục
tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời,
tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp
để quảng bá hình ảnh quê hương
Nghệ An với cả nước và bạn bè
quốc tế.

2. Công bố chỉ số PAPI 2021:
Nghệ An thuộc tốp các tỉnh, thành
phố đạt chỉ số cao nhất

Ngày 10/5, tại Hà Nội, Ủy ban
Trung ương MTTQ Việt Nam và
Chương trình Phát triển Liên Hợp
Quốc (UNDP) tại Việt Nam đã tổ
chức công bố Chỉ số hiệu quả quản
trị và hành chính công cấp tỉnh
(PAPI) năm 2021.

Địa phương dẫn đầu về chỉ số
PAPI năm 2021 là Thừa Thiên - Huế
với 48,059 điểm. Bình Dương đứng
thứ hai với 47,178 điểm và Thanh
Hóa đứng thứ ba, đạt 47,102 điểm.
Nghệ An đạt tổng điểm 43,821, thuộc
nhóm tốp các tỉnh, thành phố có chỉ
số cao nhất cả nước.

Trước đó, năm 2020, điểm tổng
hợp chỉ số PAPI của Nghệ An đạt
43,86 điểm, xếp thứ 15/63 tỉnh,
thành phố.

3. Trao Quyết định chấp thuận
chủ trương đầu tư 2 dự án nhà ở
xã hội cho công nhân

Sáng 12/5, UBND tỉnh tổ chức
Lễ trao quyết định chấp thuận chủ
trương đầu tư và nhà đầu tư cho 2
dự án xây dựng nhà ở xã hội cho
công nhân, người lao động trong
KKT Đông Nam.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã
hội cho công nhân, người lao động
làm việc trong KCN Nam Cấm tại vị
trí số 3 do Công ty CP Điện mặt trời
Miền Trung MK làm chủ đầu tư. Quy
mô đầu tư của dự án là 3.420 căn
hộ, trong đó có 2.880 căn là nhà ở
xã hội, 540 căn là nhà ở thương mại.
Diện tích mặt đất sử dụng là hơn
108.000 m2.

Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ
giải quyết chỗ ở cho khoảng 9.970
người. Tổng vốn đầu tư của dự án
là hơn 3.495 tỷ đồng. Dự kiến sẽ xây
dựng trong quý III/2022 và hoàn
thành đi vào hoạt động trong quý
I/2027. Địa điểm thực hiện là tại xã
Nghi Thuận và xã Nghi Long, huyện
Nghi Lộc, thuộc KKT Đông Nam,
tỉnh Nghệ An.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã
hội cho công nhân, người lao động
làm việc trong KCN Nam Cấm tại vị trí
số 4 do Công ty CP thương mại Quốc
tế BMC làm chủ đầu tư. Quy mô đầu
tư của dự án là 3.370 căn hộ, trong đó
có 2.916 căn là nhà ở xã hội, 121 căn
là nhà ở thương mại. Diện tích mặt đất
sử dụng là hơn 92.000 m2.
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Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ
giải quyết chỗ ở cho khoảng 9.780
người. Tổng vốn đầu tư của dự án
là hơn 3.385 tỷ đồng. Dự kiến sẽ xây
dựng trong quý III/2022 và hoàn
thành đi vào hoạt động trong quý
I/2027. Địa điểm thực hiện là tại xã
Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, thuộc
KKT Đông Nam, tỉnh Nghệ An.

Xác định đây là 2 dự án quan
trong của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
khẳng định, tỉnh sẽ tạo điều kiện
thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư
triển khai dự án; đồng thời giao các
sở, ban, ngành hỗ trợ, kịp thời nắm
bắt, vướng mắc phát sinh thì báo
cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết
cho nhà đầu tư.

IV- TRONG HUYỆN
1. Tổ tư vấn phát triển kinh tế -

xã hội của tỉnh làm việc với huyện
Thanh Chương

Chiều ngày 26/4/2022, tổ tư vấn
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gồm
các thành viên: Ông Trương Đình
Tuyển - nguyên Bộ trưởng Bộ
Thương mại, Trần Đình Thiên -
nguyên Viện trưởng Viện kinh tế Việt
Nam, Hồ Xuân Hùng - nguyên Thứ
trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT,
Nguyễn Sỹ Dũng - nguyên Phó chủ
nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trần
Ngọc Chính - nguyên Thứ trưởng Bộ
xây dựng, Lê Xuân Đại - nguyên Phó
Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã
có buổi làm việc với UBND huyện
nhằm nghe và cho ý kiến vào bản quy

hoạch huyện Thanh Chương thời kỳ
2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Trước lúc bước vào nội dung
chính, đoàn đã đi tham quan và
khảo sát thực tế một số địa điểm, vị
trí chiến lược của huyện như Cửa
khẩu Thanh Thủy, nhà máy nguyên
liệu nén ở xã Thanh Hương,... Qua
khảo sát thực tế cùng với lời giới
thiệu của lãnh đạo huyện, đoàn đã
đánh giá cao tiềm năng của huyện
trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tại buổi làm việc với UBND
huyện, sau khi nghe đồng chí Trình
Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện báo
cáo tóm tắt quy hoạch của huyện thời
kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm
2050, những thuận lợi, khó khăn trong
phát triển KT-XH cũng như những kết
quả đã đạt được trong phát triển kinh
tế, thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ
tầng, đặc biệt là chủ trương và khát
vọng vươn lên của cán bộ và nhân
dân huyện nhà, các thành viên trong
tổ tư vấn đã tham gia phát biểu ý kiến,
chỉ ra những giải pháp mà huyện cần
tập trung thực hiện để đưa Thanh
Chương ngày càng phát triển, tập
trung vào một số vấn đề như: Thay đổi
mới cách nghĩ, cách làm của cán bộ
và nhân dân, biến khát vọng thành
hành động; làm tốt công tác kết nối với
con em quê hương thành đạt đi làm
ăn xa để vừa tranh thủ được sự góp ý
kiến vừa thu hút đầu tư cho quê
hương; huyện cần tạo môi trường
thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát
triển; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa Thị



trấn Thanh Chương, xây dựng Thị
trấn Thanh Chương trở thành thị xã;
phối hợp tốt với tỉnh để đưa cửa khẩu
Thanh Thủy thành cửa khẩu quốc gia.
Huyện cần xác định được các loại cây
con chủ lực để đầu tư và tạo thương
hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm. Làm
thế nào để công tác thu ngân sách
trên địa bàn không dựa vào việc bán
đất mà chỉ dựa vào ngành thương
mại, dịch vụ. Tạo được hình ảnh thực
sự của mình để tỉnh và các nhà đầu
tư biết về Thanh Chương nhiều hơn.
Từ đó sẽ quan tâm và tạo điều kiện
nhiều hơn. Thanh Chương cần đầu tư
xây dựng một nền nông nghiệp sạch,
đa chức năng gắn với chuỗi sản xuất
và tiêu thụ...

Kết thúc buổi làm việc, thay mặt
lãnh đạo huyện đồng chí Trình Văn
Nhã - Chủ tịch UBND huyện đã cảm
ơn sự quan tâm, những ý kiến góp
ý của các thành viên trong tổ tư vấn
và mong rằng thời gian tới huyện sẽ
tiếp tục nhận được sự giúp đỡ nhiều
hơn nữa của các đồng chí.

2. Báo cáo nhanh kết quả Hội
nghị lần thứ 5 BCH Trung ương
Đảng khoá XIII và tổng kết 15 năm
thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của
Ban Bí thư (khóa X)

Sáng ngày 19/5/2022, Ban
Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội
nghị trực tuyến báo cáo nhanh kết
quả Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung
ương Đảng khoá XIII và tổng kết 15
năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW
của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục

đổi mới và nâng cao chất lượng,
hiệu quả công tác tuyên truyền
miệng trong tình hình mới. Tham dự
có hơn 900 đại biểu tại 01 điểm cầu
cấp huyện và 38 điểm cầu cấp xã,
thị trấn. 

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn
Quế - Phó Bí thư Thường trực Huyện
ủy đã báo cáo nhanh kết quả hội nghị
lần thứ 5 - BCH Trung ương Đảng
khoá XIII.  Đồng chí Lê Thị Hồng Thiết
- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng
Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc
Trung tâm Chính trị huyện thông qua
báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Chỉ
thị 17-CT/TW của Ban Bí thư. 05 bản
tham luận đã khẳng định những kết
quả đạt được và chia sẻ những cách
làm hay, hiệu quả trong triển khai thực
hiện công tác tuyên truyền miệng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn
Hải Dương - TUV, Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch HĐND huyện đã yêu cầu thời
gian tới các địa phương, đơn vị trong
toàn huyện cần chủ động xây dựng kế
hoạch, tổ chức hội nghị quán triệt và
học tập hội nghị lần thứ 5 BCH trung
ương Đảng khoá XIII đến mọi tầng lớp
nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị
17-CT/TW. Đổi mới nội dung và
phương thức tiến hành công tác uyên
truyền miệng...

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ
Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 05
tập thể và 05 cá nhân có thành tích
xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ
thị 17-CT/TW.

THôNG TiN THỜi sự36
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I- ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC 
1. Tuyên truyền Ngày Quốc tế

Thiếu nhi (1/6), Ngày Báo chí Việt
Nam (21/6), Ngày Gia đình Việt Nam
(28/6)... Tuyên truyền kết quả Hội
nghị Trung ương 5 (khóa XIII)

2. Tăng cường tuyên truyền
nhân dân thu hoạch vụ Xuân, sản
xuất vụ Hè Thu, phòng, chống dịch
COVID-19; phòng chống, thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn năm 2022...
Tiếp tục nắm tình hình tư tưởng cán
bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên để
định hướng dư luận và phản ánh
cho cấp ủy, chính quyền.

3. Tiếp tục phối hợp tổ chức Hội
nghị Tổng kết 5 năm thực hiện
phong trào thi đua yêu nước trong
đồng bào Công giáo, giai đoạn
2017- 2022; tổ chức Đại hội đại biểu
người Công giáo Việt Nam xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện
Thanh Chương lần thứ VIII, nhiệm
kỳ 2022-2027.

4. Tham gia phiên tiếp công dân
của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ
tịch UBND huyện phối hợp tổ chức

tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND
các cấp giữa năm. Đôn đốc vận
động ủng hộ quỹ Vì người nghèo; rà
soát, thẩm định, tổ chức thực hiện
kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà Đại
đoàn kết năm 2022.

5. Tổ chức kiểm tra toàn diện
công tác Mặt trận năm 2022 gắn
kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết
Đại hội lần thứ XIX của MTTQ Việt
Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024  tại
các xã, thị trấn.Chuẩn bị các nội
dung sơ kết 6 tháng công tác Mặt
trận năm 2022.

II-HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
1. Phối hợp tuyên truyền và tổ

chức các hoạt động kỷ niệm Ngày
Quốc tế thiếu nhi (1/6), Ngày Gia
đình Việt Nam (28/6)...

2. Tiếp tục tuyên truyền, triển
khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và
chuyên đề năm 2022; tuyên truyền
nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ
các cấp; tuyên truyền xây dựng
nông thôn mới, nông thôn mới nâng
cao, nông thôn mới kiểu mẫu; triển

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA UBMTTQ
VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

THÁNG 6 NĂM 2022
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khai sản xuất vụ Hè thu 2022.

3. Huy động nguồn lực thực hiện
có hiệu quả chương trình “Mẹ đỡ
đầu”.Tích cực vận động ủng hộ xây
dựng và sửa chữa “Mái ấm tình
thương”; tặng học bổng cho học
sinh nghèo vượt khó.

4. Kiểm tra, giám sát phong trào
thi đua và nhiệm vụ công tác Hội;
hoạt động ủy thác cho vay vốn từ
Ngân hàng CSXH tại cơ sở.

5. Chỉ đạo tổ chức sơ kết phong
trào thi đua và nhiệm vụ công tác
Hội 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm
vụ, phương hướng 6 tháng cuối
năm 2022.

III- HỘI NÔNG DÂN
1. Đẩy mạnh tuyên truyền kết

quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa
XIII) thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và
chuyên đề năm 2022. Lãnh đạo, chỉ
đạo xây dựng vườn mẫu, vườn
chuẩn nông thôn mới. Vận động
nông dân tiếp tục đóng BHYT,
BHXH tự nguyện.

2. Tập trung tuyên truyền thu
hoạch cây trồng vụ Xuân, triển khai
Đề án sản xuất vụ Hè thu; phòng
chống dịch bệnh cho đàn gia súc,
gia cầm; phòng, chống hạn cho cây
chè, phòng chống cháy rừng; phòng
chống đuối nước; phòng chống dịch
COVID-19.

3. Tổ chức kiểm tra công tác Hội
và phong trào nông dân, công tác uỷ
thác NHCS, Quỹ HTND năm 2022
tại các đơn vị cơ sở.

4. Đẩy mạnh chương trình xây
dựng “Hàng cây nông dân ơn Bác”,
“Vườn mẫu nông dân”, “Vườn
chuẩn nông thôn mới”; hưởng ứng
Chương trình trồng 1 triệu cây xanh
giai đoạn 2021-2023. Triển khai kế
hoạch cuộc thi “Vườn chuẩn nông
thôn mới đẹp” và “Nhà nông đua tài”
lần thứ V năm 2022.

5. Tổ chức tập huấn công tác Hội
cho Ban Thường  vụ Hội Nông dân;
tổ chức sơ kết công tác Hội và
phong trào nông dân 6 tháng đầu
năm 2022.

IV- LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
1. Phối hợp tặng quà cho các

trường mầm non nhân ngày “Vì
ngành học mầm non” và Ngày Quốc
tế thiếu nhi (1/6); tổ chức cuộc thi
“Khoảng khắc yêu thương”. Chỉ đạo
Công đoàn cơ sở tổ chức kỷ niệm
Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); thực
hiện tốt phong trào xây dựng cơ
quan xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an
toàn vệ sinh lao động.

2. Tiếp tục vận động ủng hộ quỹ
“Mái ấm công đoàn”. Đôn đốc việc
trích nộp 2% kinh phí Công đoàn
năm 2022. 

3.Xây dựng kế hoạch tổ chức



TỔ CHứC CHíNH TRỊ - xã Hội 39
T6/2022

các hoạt động chào mừng kỷ niệm
93 năm Ngày thành lập Công đoàn
Việt Nam; kế hoạch và thực hiện
chương trình “Trại hè cho con
CNVCLĐ”; kế hoạch đại hội công
đoàn các cấp huyện Thanh Chương
nhiệm kỳ 2023-2028.

4. Hướng dẫn sơ kết hoạt động
công đoàn, hoạt động nữ công,
hoạt động UBKT 6 tháng đầu năm
2022, tổng kết hoạt động tháng
Công nhân năm 2022. Tổng kết
công tác công đoàn trường học
năm học 2021-2022. Tổ chức Hội
nghị Báo cáo viên quý II.

5. Xếp loại, tổng hợp hồ sơ đề
nghị khen thưởng cho công đoàn
cơ sở các trường học năm học
2021-2022.

V- ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG
SẢN HỒ CHÍ MINH

1. Tổ chức các hoạt động tuyên
truyền Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6),
Ngày môi trường thế giới (5/6), tháng
hành động phòng chống ma túy và
các tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh các
hoạt động tuyên truyền, tổ chức các
hoạt động phòng chống tai nạn
thương tích, đuối nước cho trẻ em.

2. Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt toàn
đoàn tháng 6;tổ chức “Ngày chủ nhật
xanh - Tuổi trẻ chung tay bảo vệ môi
trường xanh, sạch, đẹp” vào ngày
chủ nhật tuần thứ 3 hàng tháng.

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức
các hoạt động tchiến dịch Thanh
niên tình nguyện Hè năm 2022 và
tham gia hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ
An năm 2022.Triển khai thực hiện
công trình “Hệ thống chiếu sáng
công cộng” chào mừng Đại hội
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp
nhiệm kỳ 2022-2027.

4. Chỉ đạo, đôn đốc tổ chức sơ kết
công tác Đoàn và phong trào thanh
thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022 và
tổng kết năm học 2021-2022.

5. Hoàn thiện các văn kiện đại
hội, công tác chuẩn bị Đại hội đại
biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
huyện Thanh Chương lần thứ XXX,
nhiệm kỳ 2022-2027.

VI- HỘI CỰU CHIẾN BINH
1. Tuyên truyền Đại hội Hội Cựu

chiến binh huyện khóa VII, nhiệm kỳ
2022-2027.

2. Phát động phong trào thi đua
trong CCB lập thành tích chào mừng
thành công Đại hội Hội CCB các cấp
khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Xây dựng chương trình hành
động toàn khóa, quy chế hoạt động
của BCH, BTV, Thường trực Hội
CCB huyện; tổ chức thực hiện có
hiệu quả nghị quyết đại hội, các đột
phá do đại hội đề ra.

4. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ
công tác Hội năm 2022.
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Có hiệu lực từ ngày 21/5/2022,
Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa

đổi, bổ sung một số điều của Thông
tư số 58/2020/TT-BCA ngày
16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công
an quy định quy trình cấp, thu hồi
đăng ký, biển số phương tiện giao
thông cơ giới đường bộ.

Trong đó, Thông tư 15 (sửa đổi
khoản 6 Điều 3 Thông tư 58/2020/TT-
BCA) trao quyền cho công an xã,
phường, thị trấn (công an cấp xã)
đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn
máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân,
tổ chức.

Theo đó, công an cấp xã đăng ký,
cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể
cả xe máy điện) của cơ quan, tổ
chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp
quân đội, cá nhân trong nước có trụ
sở hoặc nơi thường trú tại địa
phương mình và cơ quan, tổ chức,
cá nhân người nước ngoài, của dự
án, tổ chức kinh tế liên doanh với
nước ngoài tại địa phương mình; tổ
chức thu hồi giấy chứng nhận đăng
ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng,
xe hỏng không sử dụng được của cơ
quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở

hoặc nơi thường trú tại địa phương.
Lưu ý, chỉ những xã trong 3 năm

liền kề gần nhất có số lượng đăng ký
mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy (kể
cả xe máy điện) trở lên trong 1 năm,
thì công an xã sẽ được thực hiện
đăng ký và cấp biển số xe.

Cũng theo Thông tư 15/2022/TT-
BCA, công an cấp huyện sẽ đăng ký,
cấp biển số xe ô tô cho tổ chức, cá
nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi
thường trú trên địa phương mình; trừ:

- Xe ô tô của cơ quan, tổ chức, cá
nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức
kinh tế liên doanh với nước ngoài tại
địa phương và cơ quan, tổ chức,
doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội,
cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú
tại quận, thành phố thuộc thành phố
trực thuộc Trung ương hoặc thành phố
thuộc tỉnh nơi Phòng CSGT đặt trụ sở.

- Xe ô tô của cơ quan đại diện
ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan
đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt
Nam và xe ô tô của người nước ngoài
làm việc trong cơ quan đó; xe ô tô của
các cơ quan, tổ chức quy định tại Phụ
lục số 01 Thông tư 58/2020/TT-BCA.

ĐĂNG KÝ XE MÁY TẠI CÔNG AN XÃ, XE Ô TÔ TẠI CÔNG AN HUYỆN

Theo Thông tư 15/2022/TT-BTC
của Bộ Tài chính quy định quản lý

và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi giai

đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm
2021 đến năm 2025, có hiệu lực từ
ngày 01/5/2022, hỗ trợ cho phụ nữ
dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù
sinh con đúng chính sách dân số tối
đa 3 triệu đồng/bà mẹ.

pHỤ Nữ DâN TộC THiểU sỐ CÓ kHÓ kHăN đẶC THÙ siNH CoN 
đÚNG CHíNH sáCH DâN sỐ đƯỢC Hỗ TRỢ đẾN 3 TRiỆU đỒNG


