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Ngày 19/11/2021, Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã ban
hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về
nâng cao chất lượng giáo dục toàn
diện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-
2025, định hướng đến năm 2030.
Ngày 20/01/2022, Ban Thường vụ
Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số
77-KH/HU về phổ biến, quán triệt,
tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số
03-NQ/TU, Ban Biên tập Bản tin trích
đăng một số nội dung trọng tâm của
Nghị quyết để các tổ chức cơ sở
đảng, các cơ quan, ban, ngành liên
quan biết, thực hiện:

I- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU
1. Quan điểm
Phát triển giáo dục, đào tạo để

nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực,
bồi dưỡng nhân tài; đầu tư cho giáo
dục, đào tạo là đầu tư cho phát triển
bền vững, được ưu tiên trong các
chương trình, kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện
đổi mới căn bản toàn diện giáo dục
và đào tạo nhằm phát triển toàn
diện năng lực và phẩm chất người
học. Phát triển giáo dục và đào tạo
gắn với yêu cầu phát triển kinh tế -
xã hội; chú trọng đầu tư phát triển

1. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện chương trình, đề án, kế
hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đại
hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Ngày Quốc tế Hạnh
phúc (20/3), Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3)...

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh và Đại hội Hội Cựu Chiến binh cấp cơ sở nhiệm kỳ
2022-2027.

4. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh
cho cây trồng, vật nuôi vụ Xuân.

5. Tiếp tục tập trung phòng chống dịch COVID-19.
6. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức ra quân huấn luyện chuyển trạng thái sẵn

sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. 

Nhiệm vụ trọNg tâm cấp ủy tháNg 3/2022
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giáo dục và đào tạo vùng đồng bào
dân tộc thiểu số, miền núi. 

2. Mục tiêu 
2.1. Mục tiêu tổng quát 
Phát triển bền vững giáo dục và

đào tạo Nghệ An với quy mô hợp lý;
có đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất
đạt chuẩn; xây dựng môi trường
giáo dục tốt, trường tiên tiến theo xu
thế hội nhập quốc tế; phát triển
phẩm chất, năng lực người học theo
chuẩn đầu ra của từng cấp học; phát
triển năng khiếu sở trường, kỹ năng
sống, kỹ năng toàn cầu, phát huy
bản sắc văn hóa tốt đẹp của con
người xứ Nghệ cho học sinh; rút
ngắn khoảng cách về giáo dục giữa
các vùng miền; chất lượng giáo dục,
đào tạo dẫn đầu khu vực Bắc Trung
Bộ, phấn đấu đến năm 2030, chất
lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh
Nghệ An thuộc tốp đầu cả nước;
đáp ứng yêu cầu phát triển đất
nước, hội nhập quốc tế và cuộc
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 
a) Đến năm 2025 
- Rà soát sắp xếp, sáp nhập các

trường có quy mô nhỏ, giảm điểm
trường lẻ và lớp ghép, chuyển đổi
40 trường phổ thông dân tộc bán trú
tiểu học và 09 trường phổ thông dân
tộc bán trú trung học cơ sở; xây
dựng 03 trường non, 09 trường phổ
thông công lập tự chủ chi thường
xuyên ở những vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội thuận lợi; xây dựng
03 trường mầm non, 04 trường tiểu
học, 05 trường trung học tiên tiến
theo xu thế hội nhập quốc tế. 

- Bảo đảm đủ số lượng giáo viên

mầm non và ít nhất 95% giáo viên
chuẩn trình độ đào tạo, trong đó 75%
trên chuẩn. Phấn đấu đạt tỷ lệ 1,5
giáo viên/lớp đối với tiểu học; cơ cấu
giáo viên hợp lý ở các cấp học. 100%
giáo viên phổ thông đạt chuẩn trình
độ đào tạo, trong đó 10% giáo viên
tiểu học, 25% giáo viên trung học đạt
trên chuẩn; 30% giáo viên ngoại ngữ,
tin học đạt chứng chỉ quốc tế. 

- Có đủ phòng học, phòng học
bộ môn và thiết bị dạy học, đồ dùng,
đồ chơi tối thiểu ở các cấp học, trong
đó 80% phòng học được xây dựng
kiên cố; 05% số trường tiểu học và
15% số trường trung học được trang
bị phòng học thông minh, 20% số
trường trung học được trang bị thiết
bị và chuyển giao công nghệ để đẩy
mạnh phương thức giáo dục tích
hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật
và toán học (STEM). 

- Có 50% số trường mầm non
triển khai chương trình làm quen với
ngoại ngữ và 30% làm quen với tin
học cho trẻ mẫu giáo; 100% học sinh
phổ thông được học chương trình
tăng cường tin học, ngoại ngữ, kỹ
năng sống, giá trị sống, kỹ năng toàn
cầu; ít nhất 20% học sinh lớp 5, 9 và
12 đạt được các chứng chỉ năng lực
ngoại ngữ quốc tế theo chuẩn đầu ra
cấp học; 30% học sinh lớp 9, lớp 12
đạt chứng chỉ tin học quốc tế. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt
71,5%; trên 80% học sinh, sinh viên
sau khi tốt nghiệp có việc làm hoặc
làm nghề cũ, có năng suất, thu nhập
cao hơn. Trên 98,5% số người từ 15
tuổi trở lên biết chữ, trong đó độ tuổi
từ 15 đến 35 tuổi là 99,9%; có 25%
số trung tâm giáo dục nghề nghiệp -
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giáo dục thường xuyên học chương
trình ngoại ngữ trong Chương trình
giáo dục phổ thông 2018; 80% gia
đình, dòng họ được công nhận gia
đình học tập, dòng họ học tập.

b) Đến năm 2030
Tiếp tục rà soát, sắp xếp quy mô

trường lớp, chuyển đổi 05 trường
phổ thông dân tộc bán trú tiểu học
và 02 trường phổ thông dân tộc bán
trú trung học cơ sở; xây dựng 20%
số trường mầm non, phổ thông tiên
tiến theo xu thế hội nhập quốc tế, 05
trường phổ thông quốc tế; ít nhất
03% số trường mầm non, 05% số
trường phổ thông công lập tự chủ
chi thường xuyên ở những vùng có
điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi. 

- Đảm bảo đủ số lượng giáo viên
ở các cấp học, có cơ cấu hợp lý;
100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào
tạo, trong đó 90% giáo viên mầm non,
20% giáo viên tiểu học và 40% giáo
viên trung học đạt trên chuẩn; 40%
giáo viên ngoại ngữ, tin học đạt chứng
chỉ quốc tế theo yêu cầu của cấp học. 

- Có 90% số phòng học, phòng
học bộ môn được xây dựng kiên cố;
20% số trường học tiểu học và 30%
số trường trung học được trang bị
phòng học thông minh; 100% số
trường phổ thông triển khai giáo dục
STEM ở các cấp độ, trong đó 40%
số trường trung học được trang bị
thiết bị và chuyển giao công nghệ để
đẩy mạnh giáo dục STEM; 80% số
trường học đạt chuẩn quốc gia.

- 100% học sinh phổ thông được
học chương trình tăng cường tin học
ngoại ngữ, kỹ năng sống, giá trị
sống, kỹ năng toàn cầu; ít nhất 50%

học sinh lớp 5, 9 và 12 đạt được các
chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc
tế theo chuẩn đầu ra của cấp học;
50% học sinh lớp 9, lớp 12 đạt
chứng chỉ tin học quốc tế.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt
77%; 50% các trung tâm giáo dục
nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên học chương trình ngoại ngữ
trong Chương trình giáo dục phổ
thông 2018 và 95% gia đình, dòng
họ được công nhận là gia đình học
tập, dòng họ học tập.

II- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Tăng cường sự lãnh đạo của

Đảng, quản lý của Nhà nước, vai trò
của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức
chính trị - xã hội, huy động sự vào cuộc
của các tổ chức xã hội và nhân dân
trong việc phát triển sự nghiệp giáo
dục, đào tạo theo hướng bền vững.

2. Đổi mới mạnh mẽ đồng bộ các
yếu tố mục tiêu, nội dung phương
pháp giáo dục, thi, kiểm tra, đánh giá
theo phát triển phẩm chất, năng lực
của người học.

3. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và
cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng
yêu cầu đổi mới giáo dục.

4. Thúc đẩy chuyển đổi số tạo
đột phá trong đổi mới giáo dục; xây
dựng trường chuẩn quốc gia,
trường tiên tiến theo xu thế hội nhập
quốc tế; giáo dục suốt đời và xây
dựng xã hội học tập; thực hiện tốt
công tác phân luồng, hướng nghiệp.

5. Xây dựng, thực hiện tốt các cơ
chế, chính sách, ưu tiên nguồn lực
đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo.

(Nguồn Cổng thông tin Đảng bộ
tỉnh Nghệ An)
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Sinh hoạt tư tưởng

Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
nhiệm kỳ 2020 - 2025 là những

chủ trương và định hướng lớn cho
cả nhiệm kỳ và tầm nhìn cho giai
đoạn tiếp theo, đây là nội dung quan
trọng để các cấp ủy Đảng lãnh đạo
phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững
quốc phòng, an ninh, tăng cường
công tác xây dựng Đảng và các tổ
chức trong hệ thống chính trị, đây
cũng là nội dung then chốt nhằm tạo
sự thống nhất giữa nhận thức và hành
động, là tiền đề cho việc thực hiện
thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các
cấp (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Sau thành công Đại hội Đảng
các cấp, nhìn lại kết quả thực hiện đã
đạt được của năm 2021 và các bài
học kinh nghiệm đã được rút ra, chúng
ta phấn khởi với những kết quả đã đạt
được. Mặc dù là năm đầu tiên thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp,
trong điều kiện đầy khó khăn, thách
thức, đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục
diễn ra phức tạp, ảnh hưởng lớn đến
sản xuất và đời sống của nhân dân.
Nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy,
chính quyền các cấp và sự chung sức
đồng lòng, tinh thần đoàn kết của toàn
xã hội, nên chúng ta đã giành được
nhiều thắng lợi trên các lĩnh vực. Đặc

biệt sau một năm thực hiện các mục
tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện,
nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành
Đảng bộ huyện đã lãnh đạo ban hành
16 đề án; 2 chương trình; 5 kế hoạch
về phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng, an ninh, công tác xây dựng
Đảng và các tổ chức trong hệ thống
chính trị, đến nay tất cả các đề án,
chương trình, kế hoạch đã được triển
khai xuống cơ sở và đã được các cấp
ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đề
án, chương trình, kế hoạch để thực
hiện các mục tiêu đề ra một cách
nghiêm túc, kịp thời và đồng bộ.

Bước sang năm 2022, là năm
thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020 - 2025)
Ban Thường vụ Huyện ủy đã đưa
vào chương trình làm việc năm 2022
để nghe và cho ý kiến vào tiến độ
thực hiện một số đề án đã được xây
dựng đầu nhiệm kỳ. Vì vậy, để nghị
quyết sớm trở thành hiện thực và đi
vào cuộc sống của nhân dân, phấn
đấu hàng năm tất cả các mục tiêu,
chỉ tiêu phải đạt và vượt kế hoạch
theo lộ trình đã đề ra, yêu cầu cấp
ủy, chính quyền các xã, thị trấn cần
phải vào cuộc quyết liệt, bám sát các

Vấn đề quan tâm:

đẩy nhanh tiến độ thực hiện có hiệu quả các mục tiêu
nghị quyết đại hội đảng các cấp là nhiệm vụ quan

trọng và then chốt cho cả nhiệm kỳ
NGUyễN VăN QUế 

PBT Thường trực Huyện ủy

(Xem tiếp trang 6)
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đưA nghỊ QUYẾt đại hỘi đảng cÁc cẤP vÀo cUỘc SỐng

1. Ủng hộ “Tết vì người nghèo
- Nhâm Dần 2022”

Tổng số tiền tiếp nhận đăng ký và
ủng hộ tính đến 27/01/2022:
5.551.500.000 đồng (của 47 tổ chức,
cá nhân ngoài huyện và 67 tổ chức,
cá nhân trong huyện) (số tiền đăng ký
tại tỉnh là 3,5 tỷ đồng). Trong đó: Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện
tiếp nhận: Tập thể và các nhân ngoài
địa bàn huyện là 1.899.600.000 đồng;
tập thể và cá nhân trên địa bàn
huyện: 1.501.900.000 đồng; nguồn từ
xã, thị trấn tiếp nhận được:
2.150.000.000 đồng. 

2. Phân bổ quà Tết
Đã tiến hành trao 12.402 suất

quà, trong đó 3.106 hộ nghèo (có
1.317 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn) và 9.296 đối tượng
khác (hộ cận nghèo, hộ gia đình
chính sách, hộ bệnh tật hiểm nghèo,
học sinh nghèo học giỏi...) với tổng
số tiền là 5.551.500.000 đồng. Cụ
thể: Tổng số hộ nghèo đã được
nhận quà: 3.106/3.106=100% (hộ
nghèo đặc biệt khó khăn
1.317/1.317=100%), trong đó: Suất
cao nhất là 03 triệu đồng, suất thấp
nhất là 500 nghìn đồng. Tổng số tiền
thực hiện là 2.208.500.000 đồng.
Tổng số các đối tượng khác (hộ cận
nghèo, gia đình chính sách, gia đình
có người bị bệnh tật hiểm nghèo...)

được nhận quà Tết: 9.296 đối
tượng. Tổng số tiền thực hiện là
3.343.000.000 đồng (suất cao nhất
là 600 nghìn đồng, suất thấp nhất là
200 nghìn đồng).

3. Chi trả trợ cấp thường
xuyên và trợ cấp một lần, bảo trợ
xã hội

Tính đến  ngày 25/01/2022 đã
chi trả hoàn chỉnh trợ cấp thường
xuyên và trợ cấp 01 lần tháng 01 và
tháng 02 năm 2022 cho 7.078 đối
tượng người có công với tổng số
tiền 27.174,074 triệu đồng. Chi trả
trợ cấp thường xuyên, trợ cấp 01 lần
tháng 01 và tháng 02 cho 14.739 đối
tượng BTXH, với tổng số tiền
15.181,74 triệu đồng. Tiếp nhận gạo
cứu đói của Cục Dự trữ quốc gia
tỉnh Nghệ An gồm 56.475kg gạo tẻ
cấp phát cho 844 hộ nghèo, với
3.765 khẩu của 2 xã Thanh Sơn và
Ngọc Lâm (mỗi khẩu 15kg gạo) đầy
đủ, kịp thời, không để sai sót.

4. Tiếp nhận, chi quà Tết Nhâm
Dần cho các đối tượng

- Quà của Chủ tịch nước: Đối tượng
NCC: 9.268 suất quà số tiền 2.835 triệu
đồng; người cao tuổi: 114 cụ tròn 100
tuổi, số tiền 136,8 triệu đồng. 

- Quà từ ngân sách cấp tỉnh: Đối
tượng NCC: 399 người, số tiền
119,7 triệu đồng; đối tượng hộ
nghèo: 3.106 hộ, số tiền 465,9 triệu

MỘt SỐ KẾt QUả hoạt đỘng
tẾt ngUYÊn đÁn nhÂM DẦn 2022
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đồng; Người cao tuổi: 5.615
cụ; trong đó: (70 tuổi:  2.140
cụ; 75 tuổi: 1.076 cụ; 80
tuổi: 757 cụ; 85 tuổi: 658 cụ;
90 tuổi: 506 cụ; 95 tuổi: 168
cụ; tròn 100 tuổi: 114 cụ;
trên 100 tuổi: 196 cụ); tổng
tiền quà: 1.687,7 triệu đồng. 

- Quà từ ngân sách cấp
huyện: Đối tượng NCC:
7.430 người, số tiền 2.268,2
triệu đồng; đối tượng
BTXH: 1.529 người, số tiền
90,8 triệu đồng; thăm hỏi,
tặng quà cho 90 bệnh nhân
nằm điều trị tại Bệnh viện
Đa khoa huyện dịp Tết
Nguyên đán, với tổng số
tiền 18 triệu đồng. 

- Quà xã hội hoá người
có công 400 suất, tổng số
tiền 223,15 triệu đồng; quà
cho trẻ em có hoàn cảnh
khó khăn 50 em, số tiền 25
triệu đồng.

BBT

Nguyên tiêu nhớ Bác Hồ
Ai về Nguyệt Bổng, Ngọc Sơn

Thăm Nhà thờ họ Lê Kim ẩn hình
Giữa vườn cây lá tươi xanh 

Bên sông Lam của quê mình, lắng nghe 
Nơi đây Bác đã từng về 

Cùng Cha, Anh những sớm,khuya sách đèn 
Thời gian từ tuổi thiếu niên 

Rồi xa, xa mãi trên đường cứu dân
Nào nguôi mái ấm nhà tranh 

Bữa cơm đĩa nhút bát canh tập tàng
Con thuyền qua Rộ mênh mang 

Ánh trăng ngọn gió mãi còn ngân nga
Lời Người trước lúc “đi xa”

Thanh Chương sông núi bài ca chuyển mình 
Cầu Dùng, Rộ, Phuống cầu Giăng

Qua sông nào cũng dáng hình Bác lên 
Mạnh giàu đất nước Việt Nam 

Vầng trăng Nguyệt Bổng,Thanh Chương 
nhớ Người. 

TrầN VăN THìN

mục tiêu, chỉ tiêu theo chương trình
hành động thực hiện nghị quyết,
nghiên cứu một cách sâu sắc, đổi mới
tư duy sáng tạo, để chỉ đạo thực hiện
các đề án, chương trình, kế hoạch
ngay từ tháng đầu, quí đầu của năm
2022 không chủ quan, lơ là, kéo dài
thời gian làm mất mất cơ hội. Với tinh
thần khẩn trương, nghiêm túc, xác
định rõ mục tiêu, giải pháp, điều kiện
đảm bảo cho việc triển khai thực hiện
có hiệu quả, giành thắng lợi toàn diện
các lĩnh vực ngay từ những năm đầu,

để tạo đà cho những năm tiếp theo và
cho cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với
phương châm vừa lãnh đạo triển khai
thực hiện có hiệu quả các mục tiêu
nghị quyết, vừa nêu cao tinh thần
chống dịch hiệu quả, gắn với công tác
tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết
quả thực hiện nghị quyết tại địa
phương, đơn vị, động viên các tầng
lớp nhân dân tham gia và thực hiện
các chủ trương nghị quyết giành thắng
lợi toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

đẩy nhanh tiến độ thực hiện... (Tiếp theo trang 4)
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Lần đầu tiên được
gọi vào đội tuyển

U19 nữ Việt Nam
tham dự vòng loại
U19 năm 2019, Ngân
Thị Vạn Sự đã từng
thổ lộ: “Em sẽ cố
gắng hết sức để
được bác Chung gọi
lên đội tuyển quốc
gia!”. 

Từ đó đến nay,
cái tên Ngân Thị Vạn
Sự đã không còn quá
xa lạ đối với mọi
người hâm mộ bóng
đá nữ Việt Nam trong nhiều năm
qua. 

Tuy nhiên, mấy ai biết rằng, để
có được thành công như hôm nay
cô gái Thái có thân hình nhỏ nhắn
ấy đã phải nỗ lực, vượt qua rất nhiều
rào cản, định kiến  để nuôi dưỡng
niềm đam mê của mình... 

Khát khao đam mê chơi bóng
Là người con của bản làng, lớn

lên trong sự che chở, yêu thương
của bố mẹ. Vạn Sự có thân hình bé
nhỏ, chỉ sở hữu chiều cao 1m52,
nhưng đặc biệt có tính cách và sở
thích mặc trang phục như con trai.

Năm 2014, Ngân Thị Vạn Sự lên
lớp 7, được Ban Giám hiệu trường

THCS Hương Tiến chọn tham
gia Hội khỏe Phù Đổng ở cấp
huyện. Sự nhanh nhẹn và kỹ thuật
chơi bóng khá điêu luyện của cô gái
Thái đã lọt vào “mắt xanh” của các
nhà tuyển trạch viên bóng đá. Có
điều, ở Nghệ An môn bóng đá nữ
chưa có đội chuyên nghiệp, nên các
HLV khuyên gia đình đưa con gái ra
Hà Nội dự tuyển.

Ông Ngân Văn Minh - bố của
Vạn Sự kể lại: “Thấy con gái quá
đam mê và khát khao chơi bóng, tôi
về khăn gói cùng con ra Hà Nội dự
tuyển vào CLB Hà Nội, ở đó cùng
con mấy ngày! Mấy hôm sau, Vạn
Sự được ban lãnh đạo tuyển vào tập
luyện cùng lứa tuổi U13 và U14!.

Nữ cầu thủ trẻ xuất sắc 
bưỚc LÊn tỪ Khoảnh SÂn vEn con SUỐi nhỎ
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Lúc bố về, Vạn Sự chạy theo khóc
đòi về theo! Thương lắm, nhưng vì
tương lai của con, tôi đành cất bước
nhanh ra cổng...”.

Với niềm đam mê bóng đá vốn
có của mình, sau một năm tập luyện
tại CLB Hà Nội, cô bé bản Thái ở khu
tái định cư Ngọc Lâm, huyện Thanh
Chương có mặt trong danh sách của
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tham
dự giải Bóng đá nữ U14 Đông Nam
Á. Đây là cơ hội để Vạn Sự được cọ
xát và khẳng định cả về mặt thể lực,
kỹ thuật lẫn tâm lý thi đấu.

Tài năng của đội tuyển nữ Việt
Nam

Năm 2019, Vạn Sự có mặt trong
đội hình U19 nữ Quốc gia thi
đấu giải U19 Châu Á được tổ chức
tại Thái Lan. Lần này, trong trận đối
đầu với đội chủ nhà, Vạn Sự và các
đồng đội đã xuất sắc giành chiến
thắng 2-0. Ngay sau đó, Ngân Thị
Vạn Sự được các nhà cầm quân tin
tưởng đưa vào đội hình thi đấu của
Đội tuyển nữ Việt Nam tham gia các
giải đấu lớn cấp khu vực và châu lục.

Năm 2020 có thể coi là năm
thành công rực rỡ đối với cá nhân
cầu thủ sinh năm 2001 người Thanh
Chương, Nghệ An này. Cô được
HLV Mai Đức Chung gọi bổ sung lên
ĐTQG Việt Nam sau khi Nguyễn Thị
Xuyến, Vũ Thị Thúy giải nghệ. Ngân
Thị Vạn Sự nhanh chóng khẳng định
giá trị với những pha leo biên không
biết mệt mỏi. Ở tuổi 19, không dám

tin rằng cô lại được HLV Mai Đức
Chung xếp đá chính trong trận đấu
với đội tuyển Myanmar ở vòng loại
thứ 3 Olympic 2020. Đó là điều rất
dễ hiểu bởi đây là một trận cầu
mang tính chất quyết định tấm vé đi
tiếp của Đội tuyển nữ Việt Nam
trong khi Sự lại còn trẻ và mới chỉ là
giải đấu đầu tiên của cô cùng đội
tuyển Quốc gia. 

Vượt xa cả sự mong đợi, cô gái
nhỏ nhắn chỉ cao 1.52m đã khiến
người hâm mộ sung sướng. Vạn Sự
chơi xuất sắc và ghi bàn thắng duy
nhất của trận đấu mang về chiếc vé
dự vòng loại cuối cho đội tuyển nữ
Việt Nam, điều mà các thế hệ cầu
thủ đàn chị trước đó chưa làm được.
Vạn Sự khiêm tốn bộc bạch: “Em rất
vui, rất tự hào vì mình may mắn
được lần đầu tiên lên đội tuyển đá
và được đá ở đội hình chính thức ở
lứa tuổi này!”.

Có mặt trong đội hình CLB Hà
Nội tham gia các giải đấu trong
nước, thời gian chưa nhiều nhưng
Ngân Thị Vạn Sự đã kịp có “bộ sưu
tập” thành tích đáng nể. Trong đó
phải kể tới danh hiệu Cầu thủ xuất
sắc giải Bóng đá tập huấn nữ U16
năm 2017, Cầu thủ xuất sắc nhất
giải Bóng đá nữ vô địch U19 Quốc
gia các năm 2019, 2020.  Đặc biệt,
năm 2020 Vạn Sự được nhận danh
hiệu Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất

(Xem tiếp trang 11)
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Hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh
phúc 20/3 do Liên Hiệp Quốc

phát động và  Quyết định số
2589/QĐ-TTg ngày 26/12/2013 của
Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt
Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân
ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hàng
năm” (sau đây gọi tắt là Đề án),
trong những năm qua, các cấp các
ngành huyện Thanh Chương đã
quan tâm triển khai thực rất hiệu
quả, đem lại những giá trị tốt đẹp
cho xã hội.  

Để thực hiện Đề án, UBND
huyện đã phối hợp với các ban,
ngành, đoàn thể chỉ đạo các cơ sở,
các cơ quan, đơn vị và trường học

tổ chức tuyên truyền, giáo dục về
các chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước về
công tác gia đình theo nội dung của
Chỉ thị 46, Chỉ thị 55, Luật Bảo vệ
chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật
Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và
Gia đình; Tuyên truyền Quyết định
số 2589/QĐ-TTg ngày 26/12/2013
của Thủ tướng Chính phủ; tuyên
truyền lịch sử, ý nghĩa của Ngày
Quốc tế Hạnh phúc 20/3; tuyên
truyền các hoạt động chăm sóc sức
khỏe, giáo dục đạo đức, lối sống
trong gia đình Việt Nam.

Việc triển khai thực hiện Đề án
được đẩy mạnh tổ chức từ huyện
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đến cơ sở với nhiều hình thức: Tổ
chức hoạt động xây dựng môi
trường sống, học tập và làm việc
hạnh phúc bằng cách lồng ghép
trong phong trào thi đua yêu nước,
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa”, phong trào
chung tay xây dựng Nông thôn mới...
Tất cả đã góp phần nâng cao nhận
thức của các tầng lớp nhân dân về ý
thức, trách nhiệm xây dựng gia đình
hạnh phúc, xã hội công bằng.

Từ năm 2013 đến nay, hưởng
ứng tích cực ngày Quốc tế Hạnh
phúc, với chủ đề “Yêu thương và
chia sẻ” từ huyện đến cơ sở đã tổ
chức nhiều hoạt động có ý nghĩa
thiết thực, như: tổ chức tuyên truyền
trực quan băng rôn, khẩu hiệu tại
các trụ sở, cơ quan, đơn vị và tại
trục đường của các thôn, xóm,
khối, bản; tuyên truyền trên hệ
thống Đài TTCS, Cổng thông tin
điện tử, Bản tin nội bộ; xây dựng các
phóng sự, bài viết về ý nghĩa, lịch sử
ngày Quốc tế Hạnh phúc, việc thực
hiện chính sách pháp luật của Đảng
và Nhà nước về an sinh xã hội, xây
dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh
phúc. Các bài viết tập trung vào hoạt
động nhân ngày Quốc tế Hạnh
phúc; những gương người tốt, việc
tốt; phê phán những biểu hiện, hành
vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp
luật về gia đình... Hàng năm, Trung
tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền
thông huyện phối hợp với Huyện
đoàn và UBND các xã, thị trấn tổ

chức đêm giao lưu văn nghệ “Xuân
yêu thương” vào dịp Tết Nguyên
đán cổ truyền để trao những suất
quà cho học sinh nghèo vượt khó
học giỏi. Một số địa phương tổ chức
tọa đàm vinh danh các tổ chức, cá
nhân có hoạt động tích cực đem lại
hạnh phúc cho người thân, gia đình,
cộng đồng, tổ chức các hoạt động từ
thiện, yêu thương, chia sẻ, thăm hỏi,
giúp đỡ tới cá nhân, gia đình khó
khăn. Tiêu biểu là các xã: Thanh
Liên, Thanh Tiên, Thanh Lĩnh,
Thanh Hương, Thanh Đồng, Thanh
Phong, Thanh Thịnh, Thanh Thủy,
Thanh Đức, Cát Văn, Thanh
Giang... Ở xã Thanh Tiên tổ chức
“Bữa cơm gia đình ấm áp yêu
thương” nhân ngày Quốc tế Hạnh
phúc 20/3 với không khí ấm áp vui
vẻ. UBND xã Cát Văn tổ chức hội
nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án
và trao tặng con giống cho 15 hội
viên phụ nữ nghèo. Xã Thanh Đức,
Hạnh Lâm, Thanh Mỹ tổ chức tọa
đàm vinh danh những gia đình hạnh
phúc, gia đình tiêu biểu. Tại Thị trấn
hưởng ứng tuần lễ hạnh phúc, các
tổ chức đoàn thể tổ chức thăm hỏi
tặng quà, dọn dẹp nhà cửa cho các
gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn, v.v...

Năm 2021, Liên đoàn Lao động
huyện tổ chức cuộc thi với chủ đề
“Khoảnh khắc yêu thương, hạnh
phúc” thu hút đông đảo người lao
động tham gia. Các doanh nghiệp
trên địa bàn huyện hưởng ứng ngày

chÀo MỪng Kỷ niệM ngÀY QUỐc tẾ hạnh Phúc (20/3)
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Quốc tế Hạnh phúc 20/3 sôi nổi tổ
chức giải bóng chuyền hơi giữa các
doanh nghiệp để vinh danh những
doanh nghiệp tiêu biểu tạo không
khí vui tươi, phấn khởi. 

Từ những kết quả trên cho thấy
các cấp, các ngành trên địa bàn
huyện đã có sự quan tâm, chỉ đạo
tuyên truyền hưởng ứng ngày Quốc
tế Hạnh phúc 20/3 và  Đề án của
Chính phủ góp phần xây dựng gia
đình trên địa bàn huyện Thanh
Chương ngày ấm no, hạnh phúc.
Ngày Quốc tế Hạnh phúc hằng năm
cũng là dịp để mỗi cá nhân, mỗi gia
đình, đánh giá những việc đã làm,
hành vi ứng xử, lối sống của bản
thân trong việc tạo dựng “hạnh
phúc” cho người thân, gia đình và xã
hội, góp phần thực hiện mục tiêu xây

dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến
bộ, hạnh phúc, văn minh; xây dựng
môi trường sống, học tập và làm
việc hạnh phúc, phát huy những giá
trị truyền thống tốt đẹp, hiếu nghĩa
của dân tộc Việt Nam. 

Việc tuyên truyền hưởng ứng
ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3
thường xuyên đang góp phần to lớn
trong việc xây dựng gia đình trên địa
bàn huyện Thanh Chương ngày một
ấm no, hạnh phúc. Hi vọng rằng,
ngày Quốc tế Hạnh phúc được các
cấp các ngành quan tâm để ngày
Quốc tế trở thành một nét văn hóa
tốt đẹp góp phần thực hiện mục tiêu
xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng,
tiến bộ, hạnh phúc, văn minh hôm
nay và mai sau./.

Việt Nam và sau chiến thắng vừa
qua, Vạn Sự được Thủ tướng Chính
phủ tặng Bằng khen...

Vạn sự bộc bạch: “Mong ước lớn
nhất của em trong năm nay là có
mặt trong đội hình tham dự SEA
Games, cùng đội tuyển Bóng đá nữ
Việt Nam thi đấu ấn tượng, giành
được thành tích tốt nhất, cống hiến
cho người hâm mộ những pha bóng
đẹp mắt! Em sẽ cố gắng hơn để đạt
được như những cầu thủ có tên tuổi
khác, tiếp tục cống hiến và mang
vinh quang về cho đất nước cũng

như không phụ sự kỳ vọng của Ban
huấn luyện và người hâm mộ”.

Đến nay, đội tuyển bóng đá nữ
Việt Nam đang có sự chuẩn bị kĩ
lưỡng và thể hiện tinh thần quyết
tâm cao trước các trận đấu tại vòng
chung kết World cup giải Bóng đá
nữ thế giới 2023. HLV Mai Đức
Chung tiến hành trẻ hóa mạnh mẽ
đội tuyển nữ Việt Nam nhằm hướng
tới tương lai. Quá trình đó đang cho
quả ngọt khi những nhân tố mới như
Ngân Thị Vạn Sự bước lên tự tin và
tỏa sáng. DUy NHấT 

Nữ cầu thủ trẻ xuất sắc... (Tiếp theo trang 8)
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Toàn huyện Thanh Chương hiện
có 55 cơ sở Đoàn, trong đó: khối

xã, thị trấn có 38 đơn vị; khối chi
đoàn trực thuộc có 08 đơn vị; khối
Tổng đội TNXP có 01 đơn vị và khối
Đoàn trường học có 08 đơn vị với
tổng số 10.103 đoàn viên. Thực hiện
Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh
đoàn và Chỉ thị của Ban Thường vụ
Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện
đoàn đã lựa chọn 04 đơn vị tổ chức
đại hội điểm cấp cơ sở (gồm: Đoàn
xã Thanh Mỹ, Đoàn xã Thanh Lĩnh,
Đoàn xã Thanh Đồng và Chi đoàn
Công an huyện). Từ ngày 15/01/2022
đến ngày 20/02/2022, 04/04 đơn vị
đã tổ chức thành công đại hội điểm
cấp cơ sở với chung một không khí

trang trọng, an toàn, tiết kiệm, theo
đúng nguyên tắc, quy trình, phát
huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cán
bộ, đoàn viên và phù hợp với tình
hình diễn biến phức tạp của dịch
COVID-19.

Quyết liệt, sát sao trong công
tác chỉ đạo, chuẩn bị đại hội

Ban Thường vụ Huyện đoàn xác
định, tổ chức thành công đại hội
điểm cấp cơ sở là bước chuẩn bị
quan trọng để tổ chức đại hội đại trà
cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện
Thanh Chương lần thứ XXX, nhiệm
kỳ 2022-2027. Để chỉ đạo thành
công đại hội điểm cấp cơ sở, Ban
Thường vụ Huyện đoàn đã bám sát

tỔ chỨc thÀnh cÔng đại hỘi điỂM
đoÀn thAnh niÊn cỘng Sản hỒ chÍ Minh

cẤP cƠ Sở nhiệM KỲ 2022-2027
NGUyễN Tư HẢI PHoNG 
HUV, Bí thư Huyện đoàn

Thực hiện Kế hoạch số 3699-KH/TĐTN-BTC, ngày 10/9/2021 của
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An về “Tổ chức đại hội đoàn các cấp,
tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ
XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027”, Thông tri số 05-TT/HU, ngày 13/10/2021 của
Ban Thường vụ Huyện uỷ về lãnh đạo Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2022-2027, Ban
Thường vụ Huyện đoàn đã chủ động triển khai, chuẩn bị tốt cho Đại hội
Đoàn các cấp. Tính đến ngày 20/2/2022, có 04/04 Đoàn cơ sở, chi đoàn
cơ sở thuộc diện chỉ đạo đại hội điểm theo kế hoạch của Ban Thường vụ
Huyện đoàn tổ chức đại hội thành công, đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ
đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Huyện uỷ.
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các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, chủ động
tham mưu cho Ban Thường vụ
Huyện uỷ và sớm ban hành các văn
bản, kế hoạch chỉ đạo, tập trung triển
khai công tác tuyên truyền, hướng
dẫn xây dựng các văn kiện, xây dựng
đề án, thực hiện quy trình nhân sự
Ban Chấp hành khóa mới. Đồng thời,
phân công trách nhiệm cụ thể cho
các đồng chí Ủy viên Ban Thường
vụ, Ủy viên Ban Chấp hành triển khai
thực hiện nhiệm vụ theo đúng tiến độ
thời gian và kế hoạch đề ra. 

Công tác nhân sự được thực
hiện bài bản, đúng quy trình

Ban Thường vụ Huyện đoàn
phối hợp chặt chẽ với Ban Thường
vụ Đảng uỷ trong công tác chỉ đạo
chuẩn bị nhân sự đại hội. Công tác
chuẩn bị nhân sự được rà soát thận
trọng, lựa chọn đúng đối tượng giới
thiệu tham gia Ban Chấp hành Đoàn
khoá mới. Nhân sự được Ban Chấp
hành Đoàn khóa cũ giới thiệu tham
gia Ban Chấp hành Đoàn khóa mới
đều phải thực hiện quy trình năm

bước đối với cả nhân sự tái cử và
nhân sự dự kiến tham gia lần đầu.
Việc bầu cử tại đại hội được thực
hiện nghiêm túc, đúng quy chế bầu
cử theo Điều lệ và Hướng dẫn thực
hiện Điều lệ Đoàn khoá XI, đảm bảo
đủ số lượng cần bầu. Do đó, 100%
các đại hội điểm cấp cơ sở đã bầu
ra Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên
Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư
Đoàn cơ sở và bầu đoàn đại biểu dự
đại hội Đoàn cấp trên theo đúng cơ
cấu, đảm bảo chất lượng, được sự
tín nhiệm, nhất trí cao của đại hội.

Kết thúc đại hội điểm cấp cơ sở,
Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức
hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm về
công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội để
làm cơ sở thống nhất triển khai, tổ
chức đại hội đối với các đơn vị còn
lại. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với
đảng uỷ, chi uỷ cơ sở chỉ đạo công
tác chuẩn bị đại hội Đoàn các đơn vị
này một cách chu đáo, theo từng
khâu, từng bước, đúng quy trình,

Đ/c Nguyễn Văn
Quế - Phó Bí thư

Thường trực
Huyện ủy cùng

đại diện các
ban, ngành

cấp huyện chúc
mừng Đại hội
đại biểu Đoàn
TNCS Hồ Chí
Minh xã Thanh
Mỹ nhiệm kỳ
2022-2027 - 

Ảnh: 
Huyện đoàn

(Xem tiếp trang 17)



14
T3/2022

Những năm qua, Văn phòng
Huyện uỷ đã tham mưu triển

khai thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-
CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ
về ban hành Chương trình tổng thể
cải cách hành chính Nhà nước giai
đoạn 2011-2020 đạt được những
kết quả nhất định. Tuy nhiên trong
quá trình thực hiện vẫn còn gặp
nhiều khó khăn, nhất là cơ sở hạ
tầng chưa theo kịp sự phát triển.

Để thực hiện đồng bộ, có hiệu
quả việc ứng dụng công nghệ thông
tin, Văn phòng Huyện uỷ đã tham
mưu, triển khai, quán triệt, tuyên
truyền kịp thời các văn bản của
Trung ương, của tỉnh, của huyện về
công tác cải cách hành chính đến
toàn thể CBCCVC và người lao
động. Tăng cường tối đa ứng dụng
CNTT phục vụ quản lý, điều hành
của cấp uỷ; công tác quản lý văn
bản, đến, đi, từng bước được thực
hiện dưới dạng điện tử thông qua

ứng dụng chữ ký số. Duy trì và sử
dụng có hiệu quả mạng thông tin nội
bộ (mạng LAN), bước đầu triển khai
phần mềm quản lý văn bản và điều
hành VNPT-Ioffice trong trao đổi và
xử lý công việc... 

Việc ứng dụng CNTT tại Văn
phòng Huyện uỷ đã giúp từng bước
hình thành và xây dựng được cơ sở
dữ liệu đầy đủ để lưu trữ và tìm kiếm
văn bản thuận lợi, nhanh chóng,
chính xác. Toàn bộ quá trình xử lý văn
bản đều được cập nhật trên mạng
nên Thường trực Huyện uỷ, lãnh đạo
Văn phòng và lãnh đạo các ban có
thể theo dõi, kiểm soát việc xử lý văn
bản của từng cán bộ, công chức. 

Đến nay, 90% văn bản gửi nội bộ
cơ quan đều được khai thác trên
phần mềm Quản lý văn bản và điều
hành VNPT-ioffice phục vụ tốt nhu
cầu tra cứu văn bản và đặc biệt hạn
chế việc phô tô văn bản, tiết kiệm

đưA nghỊ QUYẾt đại hỘi đảng cÁc cẤP vÀo cUỘc SỐng

Văn phòng huyện ủy

tích cực tham mưu đẩy mạnh ứng dụng                 
công nghệ thông tin trong phục vụ công tác

Trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin
(CNTT) cùng với một số ngành công nghệ khác đã và đang làm thay đổi
đời sống kinh tế, xã hội của đất nước, thì việc ứng dụng CNTT sẽ  giúp
chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý, điều hành, làm cho nội
dung công tác quản lý nhà nước ngày càng minh bạch, người dân dễ tiếp
cận với thông tin và tri thức. Ứng dụng CNTT gắn với cải cách hành chính
(CCHC) trong các cơ quan Đảng, Nhà nước đang nhận được sự quan
tâm đặc biệt của doanh nghiệp và người dân.
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đưA nghỊ QUYẾt đại hỘi đảng cÁc cẤP vÀo cUỘc SỐng

giấy mực, văn phòng phẩm. Công
tác kiểm tra, ký số, ký nháy rà soát
văn bản trước khi ban hành đã được
thực hiện tốt. 100% văn bản qua
Văn phòng Huyện uỷ trước khi ban
hành đều được kiểm tra, rà soát về
thể thức, kỹ thuật trình bày đảm bảo
theo đúng quy định. Toàn bộ văn
bản của cấp uỷ đều được Văn
phòng Huyện uỷ áp dụng hệ thống
quy trình giải quyết công việc theo
tuần tự, linh hoạt, đúng quy định.
Các quy trình được cụ thể hóa, xác
định rõ trách nhiệm của từng ban,
từng bộ phận, từng công chức. Qua
đó, nâng cao năng lực và tính
chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức mang lại sự
hài lòng cho tổ chức, cá nhân đến
giao dịch.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị
quyết 76/NQ-CP, ngày 15/7/2021
của Chính phủ về ban hành Chương
trình tổng thể cải cách hành chính
Nhà nước giai đoạn 2021-2030;
đồng thời hướng tới mục tiêu xây
dựng “Văn phòng điện tử”, “Văn
phòng không giấy tờ”, thời gian tới
Văn phòng Huyện uỷ xác định cần
tiếp tục tham mưu, triển khai thực
hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng
CNTT trong cơ quan và ứng dụng
chữ ký số trong tất cả các giao dịch
điện tử, trước tiên là cấp mới toàn
bộ cho cơ sở dịch vụ chứng thực
chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

2. Phối hợp các ban, ngành, địa
phương, đơn vị đẩy mạnh tin học
hóa văn phòng và một số dịch vụ
hành chính công trực tuyến.

3. Triển khai, hoàn thiện phần
mềm Quản lý văn bản và điều hành
công việc liên thông VNPT-ioffice
tích hợp trên thiết bị di động, chữ ký
số cho cơ sở, cơ quan thuộc cấp
huyện; tích cực chia sẻ với Cổng
thông tin điện tử Chính phủ, Cổng
thông tin của huyện, tăng cường kết
nối cổng dịch vụ công quốc gia. 

4. Thực hiện gửi, nhận văn bản
điện tử, phấn đấu tỷ lệ văn bản đi
(trừ các văn bản thuộc chế độ mật)
gửi hoàn toàn bằng file điện tử đến
các đơn vị trực thuộc, các xã, thị trấn
đạt trên 90%.

5. Duy trì ổn định hệ thống mạng
nội bộ văn thư Lotus và phục vụ tốt
việc nhập dữ liệu đảng viên và công
tác văn thư, bên cạnh tăng cường
sử dụng thêm các nhóm công việc
như Zalo, gmail, messenger trong
giải quyết công việc.

6. Nâng cao nhận thức và tạo lập
thói quen làm việc trên môi trường
mạng cho công chức, viên chức tại
các cơ quan, đơn vị.

Năm 2022 là năm mà tỉnh Nghệ
An chọn chủ đề là năm “chuyển đổi
số”, năm đầu tỉnh nhà thực hiện
Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày
14/12/2021 “Về đẩy mạnh cải cách
hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ
An giai đoạn 2021-2030”... tin tưởng
rằng sự nghiệp “chuyển đổi số” và
đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong
hoạt động tại cơ quan Huyện ủy
Thanh Chương sẽ đi vào chiều sâu
và gặt hái được nhiều thành công.

BÁ THắNG
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1. Tiến độ sản xuất nông nghiệp
đến ngày 09/02/2022

* Kết quả sản xuất các loại cây
trồng

- Cây lúa: Diện tích đã gieo cấy:
8.210ha/8.600ha kế hoạch.

- Cây ngô: Đã gieo trồng được
695ha/2.600ha kế hoạch.

- Cây lạc: Gieo trồng được
514/800ha kế hoạch.  

- Cây rau: Gieo trồng được
418/630ha kế hoạch.  

- Cây sắn: Trồng mới được
939/2.000ha kế hoạch.

* Tình hình sâu bệnh
Trên diện tích lúa vụ Xuân đã

gieo cấy không xuất hiện các loại
sâu bệnh hại nguy hiểm, một số diện
tích xuất hiện chuột, ốc bươu vàng,
tuyến trùng. Đã kịp thời chỉ đạo,
hướng dẫn bà con nông dân các
biện pháp phòng trừ kịp thời.

* Về công tác chăn nuôi và thú y
- Tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo

bà con nhân dân phòng chống dịch
bệnh, đói rét cho đàn gia súc, gia
cầm, không chăn thả và bắt gia súc
làm việc quá sớm.

- Tình hình dịch tả lợn Châu
Phi cơ bản được khống chế, đến
ngày nay tất cả các xã đã công bố
hết dịch.  

2. Nhiệm vụ, giải pháp trọng
tâm thời gian tới

* Đối với cây lúa
- Tiến hành gieo cấy hết diện tích

còn lại đảm bảo kế hoạch và thời vụ
đề ra.

- Đắp bờ giữ nước, chăm sóc,
phòng trừ sâu bệnh và bón thúc
sớm cho lúa. 

- Đối với công tác phòng trừ sâu
bệnh: Làm tốt công tác dự tính, dự
báo về tình hình sâu, bệnh gây hại
trên các loại cây trồng. Thường
xuyên thăm đồng để phát hiện và xử
lý kịp thời các loại sâu, dịch bệnh.
Quan tâm đến công tác diệt chuột,
bệnh đạo ôn, thối nâu và rầy các loại
gây hại trên cây lúa.

* Đối với cây màu
- Thu hoạch nhanh, gọn cây màu

vụ Đông để gieo trồng cây màu vụ
Xuân 2022 với phương châm thu
hoạch đến đâu tổ chức gieo trồng
đến đó để tránh nắng hạn vào cuối
vụ. Những diện tích bãi, cồn vệ thấp
thì gieo trồng trước, vùng cao gieo
trồng sau để tránh lụt Tiểu Mãn.

- Tập trung chăm sóc và phòng
trừ tốt các loại sâu, bệnh như: Sâu
xanh, sâu khoang và bệnh rỉ sắt...
gây hại lạc và sâu keo mùa thu, sâu
đục thân, hạt và rầy... trên cây ngô.   

* Đối với cây công nghiệp và
cây có múi

- Cây chè: Chăm sóc tốt các

đưA nghỊ QUYẾt đại hỘi đảng cÁc cẤP vÀo cUỘc SỐng

tiẾn đỘ Sản xUẤt vụ xUÂn năM 2022
vÀ MỘt SỐ nhiệM vụ trọng tÂM trong thời giAn tỚi
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vườn ươm chè, diện tích chè hiện có,
đồng thời chuẩn bị các phương án tốt
nhất để chống hạn cho cây chè trong
thời gian nắng nóng sắp tới.

- Cây sắn: Trồng hết diện tích
sắn vụ Xuân, tranh thủ thời gian thu
hoạch đến đâu thì tiến hành trồng
đến đó, để đảm bảo độ ẩm cho cây
sắn nảy mầm và phát triển tốt. 

- Đối với cây có múi: Chăm sóc
tốt diện tích hiện có, thực hiện tốt
công tác tỉa cành, tạo tán để cây
sinh trưởng phát triển tốt, thực hiện
tốt công tác chống hạn cho cây cam,
cây bưởi.

* Công tác thủy lợi
Hiện nay, mức nước các hồ đập

đang đảm bảo cung cấp đủ cho sản
xuất vụ Xuân năm 2022. UBND các
xã, thị trấn, Công ty TNHH Thủy lợi
Thanh Chương tiến hành nạo vét,
xử lý tạm thời để cung cấp nước đầy
đủ phục vụ cho sản xuất. Đồng thời
chỉ đạo xây dựng kế hoạch phân
phối nước hợp lý, chống rò rỉ, sử
dụng nước tiết kiệm, đảm bảo

nguồn nước tưới cho cả quá trình
sinh trưởng, phát triển của cây lúa.

* Công tác chăn nuôi, thú y
Thực hiện nghiêm các biện pháp

phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia
súc, gia cầm, trước mắt tập trung chỉ
đạo tốt đợt tiêm phòng vụ Xuân.
Tăng cường thông tin tuyên truyền
về các biện pháp phòng chống dịch
bệnh gia súc, gia cầm để nhân dân
biết và chủ động thực hiện, trong đó
đặc biệt quan tâm đến bệnh dịch tả
lợn Châu Phi và cúm gia cầm. Tăng
cường công tác kiểm tra, giám sát
để phát hiện gia súc, gia cầm mắc
bệnh để kịp thời khống chế dịch
trong diện hẹp. Tiếp tục vận động
nhân dân thực hiện công tác tiêu
độc khử trùng khu vực chuồng trại
và môi trường xung quanh chuồng
nuôi, nhất là các khu vực giết mổ gia
súc, gia cầm... xử lý tốt rác thải chăn
nuôi. Tăng cường giám sát tình hình
dịch bệnh trên địa bàn huyện, đảm
bảo không để dịch bệnh xảy ra.

BBT (Nguồn: Phòng NN&PTNT)

nắm chắc tình hình cơ sở, nhất là
những đơn vị thuộc xã biên giới có
đặc thù khó khăn để kịp thời giải
quyết những vướng mắc và đảm
bảo an toàn, phù hợp với tình hình
diễn biến của dịch COVID-19.

Thời gian tới, bên cạnh tổ chức
sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ
niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

(26/3/1931-26/3/2022), Ban Thường
vụ Huyện đoàn sẽ tập trung chỉ đạo
đại hội diện rộng đối với các cơ sở
Đoàn còn lại trong toàn huyện, phấn
đấu hoàn thành trong tháng 4/2022.
Đồng thời, tích cực chuẩn bị cho
việc tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh huyện Thanh
Chương lần thứ XXX, nhiệm kỳ
2022-2027, dự kiến hoàn thành
trong tháng 7/2022./.

tỔ chỨc thÀnh cÔng... (Tiếp theo trang 13)
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Thanh Yên
tích cực xây dựng các mô hình

nông nghiệp hiệu quả cao
ĐặNG VăN LậP 

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Yên

Thanh Yên là xã thuần nông nằm
ở hạ huyện Thanh Chương,

diện tích tự nhiên 547,3ha, trong đó
có 240ha đất nông nghiệp, gồm
110ha đất trồng lúa và 130ha đất
trồng hoa màu; nhân dân cần cù,
chịu khó, có nhiều kinh nghiệm sản
xuất nông nghiệp. 

Thực hiện Nghị quyết số 03-
NQ/HU ngày 02/4/2021 của Ban
Chấp hành Đảng bộ huyện và Đề án
số 02/ĐA-UBND ngày 02/4/2021
của UBND huyện về 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, cấp ủy
Đảng, chính quyền xã
Thanh Yên đã lựa
chọn và xây dựng 03
mô hình gồm: Trồng
khoai tây Atlantic,
trồng bí xanh, nuôi cá
lúa để từng bước
khảo sát, đánh giá và
nhân rộng, nâng cao
giá trị sản xuất trong
thời gian tới. 

Mô hình khoai tây Atlantic có
diện tích 6,1ha, được Ủy ban nhân
dân huyện, Phòng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung
tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện liên
kết với Viện Sinh học Nông nghiệp
bao tiêu sản phẩm cho người dân.
Dưới sự hỗ trợ của Viện Sinh học
Nông nghiệp thuộc Học viện Nông
nghiệp Việt Nam và Trung tâm dịch
vụ Nông nghiệp trong quá trình triển
khai mô hình được cán bộ chuyên
môn theo dõi và đánh giá sát sao từ

Các đồng chí lãnh đạo huyện kiểm tra hiệu quả mô
hình khoai tây Atlantic tại xã Thanh Yên - Ảnh P.V
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khâu chọn giống cho đến quá trình
chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Qua
3 tháng kể từ ngày bà con nông dân
xuống giống, cây khoai tây sinh
trưởng, phát triển tốt và đang chuẩn
bị cho thu hoạch, hứa hẹn một mùa
vụ bội thu trên các mặt diện tích,
năng suất và sản lượng.

Mô hình trồng bí xanh có diện
tích 0,9 ha. Bước đầu triển khai, bà
con nông dân còn băn khoăn, lo ngại
gặp khó khăn trong khâu thử nghiệm
nhưng qua đánh giá thổ nhưỡng phù
hợp và thực tế trồng, chăm sóc trong
thời gian qua cho thấy giống bí xanh
rất dễ trồng. Ngoài việc chịu rét tốt,
giống bí xanh còn ít sâu bệnh. Đặc
biệt, cây ra hoa tập trung, quả đều và
tỷ lệ đậu quả rất cao. Đến thời điểm
này mô hình bí xanh đang sinh
trưởng, phát triển tốt.

Mô hình cá và lúa có diện tích
1,3ha. Từ một số vùng đất lúa thấp
trũng, chua phèn, cấy lúa bấp bênh,
năng suất kém đến nay đã được
chuyển đổi sang nuôi cá nước ngọt
xen lúa. Mô hình mang lại hiệu quả
kép do cá và lúa có quan hệ cộng
sinh, cùng hỗ trợ nhau phát triển. Cá
ăn sâu bọ hại lúa, sục bùn, diệt cỏ
dại và các chất thải của cá tích tụ có
tác dụng làm phân bón, tăng độ mùn
của ruộng giúp cây lúa sinh trưởng
phát triển thuận lợi, giảm phân bón,
giảm công làm cỏ và công làm đất
sau mỗi vụ thu hoạch. Cùng với đó
ruộng lúa cung cấp rơm rạ mục, côn
trùng làm thức ăn cho cá nên tiết
kiệm được chi phí thức ăn...

Về thăm địa phương và mô hình

ở xã Thanh Yên trong những ngày
đầu Xuân năm mới Nhâm Dần
2022, đồng chí Nguyễn Hải Dương
- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch
HĐND huyện đánh giá cao kết quả
bước đầu của các mô hình, đồng
thời yêu cầu “Việc xây dựng, nhân
rộng mô hình phải tính đến yêu cầu
hội nhập và cạnh tranh trên thị
trường! Các sản phẩm nông nghiệp
phải đảm bảo chất lượng tốt, giá cả
hợp lý, an toàn vệ sinh thực phẩm và
bảo vệ được môi trường sinh thái!”.
Đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư
Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
nhấn mạnh “Xây dựng mô hình
thành công để nhân rộng mô hình!
Phát triển tốt 6,1ha khoai tây Atlantic
hiện tại là để nhân rộng 130ha đất
trồng hoa màu của xã Thanh Yên,
của các xã trong cụm Xuân Lâm
cũng như các xã có đất dọc hai bờ
Sông Lam của huyện nhà!”.

Có thể các mô hình trên không
phải là mới đối với của một số địa
phương trong huyện, nhưng với một
địa phương đất chật, người đông
như Thanh Yên, thì đây thực sự là
những tín hiệu chuyển biến tích cực.
Từ hiệu quả bước đầu của các mô
hình, đã giúp người nông dân thay
đổi tư duy, nhận thức cũng như tập
quán canh tác, tạo động lực mới cho
phát triển sản xuất nông nghiệp
xanh, hiệu quả, bền vững, góp phần
sớm đưa Thanh Yên xây dựng
thành công nông thôn mới nâng cao
trong thời gian tới./.
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Hệ thống có tổng kinh phí gần 1,5
tỷ đồng, gồm 1 máy chủ, 23 cụm

loa trong đó 8 cụm loa kèn công suất
75KVH phóng thanh dài 1,8m có thế
phát âm thanh dài 2km lắp đặt trên
các cột phát sóng của Viettel, Vina-
phone, 15 Cụm loa nén 35W được
khảo sát lắp đặt trên địa bàn toàn xã.
Xã hỗ trợ mỗi xóm 1 bộ phát, 1.500 m
dây trị giá 37 triệu đồng/xóm. Ngoài
ra, 7/7 xóm đã huy động nhân dân
đóng góp số tiền 60 triệu đồng/xóm để
hoàn thiện hệ thống truyền thanh ở
các xóm. Đến nay 100% người dân
đều tiếp cận được thông tin truyền
thanh cơ sở.

So với hệ thống đài truyền thanh
FM và truyền thanh hữu tuyến, đài
truyền thanh thông minh có nhiều tính
năng vượt trội. Đài sử dụng công nghệ
IP để truyền dẫn và nhận bản tin phát
thanh qua mạng Internet, sóng 3G/4G.
Hệ thống thiết bị gọn nhẹ, đơn giản,
bảo đảm mỹ quan đô thị, lắp đặt sử
dụng dễ dàng, thuận lợi cho nhân viên
điều khiển, thao tác vận hành. Công
nghệ này cũng tích hợp được với hệ

thống cũ để hoạt động song song, giúp
lưu trữ và quản lý tốt các nội dung đã
phát, điều khiển hoàn toàn trên máy
tính hoặc điện thoại di động. Hệ thống
có chất lượng âm thanh tốt, không có
tạp âm, phủ sóng diện rộng, đồng đều,
dễ dàng tiếp sóng trực tiếp hệ thống
đài Trung ương và tỉnh, huyện chấm
dứt hoàn toàn tình trạng chèn sóng,
nhiễu sóng…

Các cấp có thẩm quyền dễ dàng
kiểm soát thông tin, quản lý chương
trình, lịch phát thanh với độ bảo mật
cao. Các bản tin được phát linh hoạt,
có thể lựa chọn phát tin tới từng cụm
loa hoặc từng khu dân cư, lịch phát
được đặt theo khung giờ trong ngày
hoặc trong tuần. Đặc biệt, nhờ tích
hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)
nên hệ thống có khả năng tự động
nhận dạng và chuyển từ văn bản sang
giọng nói, chuyển tệp tin âm thanh để
phát ra hệ thống loa mà không cần
phát thanh viên thu âm; đồng thời, có
thể thay đổi thành giọng nói các vùng
miền trên cả nước. 

văn hóA - xã hỘi

XÃ THANH PHONG 
Đột phá lắp đặt hệ thống

đài truyền thanh thông minh 
Xác định đài truyền thanh cơ sở là tiêu chí quan trong trong xây

dựng nông thôn mới nâng cao của xã. Sau khi tìm hiểu những ưu việt
của các mô hình truyền thanh thông minh, Ban chỉ đạo xây dựng Nông
thôn mới xã Thanh Phong đã quyết định triển khai và trở thành đơn vị
đầu tiên của huyện Thanh Chương đầu tư lắp đặt hệ thống truyền thanh
ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông để đáp ứng nhu cầu phục vụ
thông tin cho nhân dân.

(Xem tiếp trang 27)



21
T3/2022

văn hóA - xã hỘi

Năm 2021, đại dịch COVID-19
lan rộng, tác động sâu sắc đến

mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội,
trong đó có hoạt động của tổ chức
công đoàn. Đối với một huyện thuần
nông như Thanh Chương, số lượng
các doanh nghiệp ít, đa số quy mô
nhỏ và siêu nhỏ nên hoạt động công
đoàn càng gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ
đạo, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ
của cấp ủy, chính quyền, các ban,
ngành, đoàn thể các cấp, tổ chức
công đoàn huyện đã nỗ lực, cố
gắng, đổi mới, sáng tạo, có nhiều
giải pháp thích ứng nhanh với tình

hình địa phương, đơn vị, chăm lo,
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, cho
cán bộ, đoàn viên, người lao động
tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ.

Tính đến nay, Liên đoàn Lao
động Thanh Chương có 11 công
đoàn cơ sở doanh nghiệp trực thuộc
với số lượng hơn 900 đoàn viên.
Hoạt động Công đoàn trong các
doanh nghiệp trên địa bàn huyện
Thanh Chương những năm qua đã
đạt được nhiều kết quả, đảm bảo
quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng,
chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao
động, nhất là trong các doanh
nghiệp ngoài quốc doanh. 

Giải pháp đột phá
tronG hoạt độnG cônG đoàn
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Việc huy động các nguồn lực cho
hoạt động công đoàn và thành lập
công đoàn cơ sở tại các doanh
nghiệp còn nhiều khó khăn, kết
quả hoạt động Công đoàn tại một
số doanh nghiệp chưa tương xứng
với tiềm năng. Mối quan hệ giữa tổ
chức Công đoàn với các doanh
nghiệp có tổ chức Công đoàn cũng
như doanh nghiệp chưa có tổ chức
Công đoàn chưa thực sự bền chặt,
hài hoà. Các chủ doanh nghiệp chưa
thực sự hiểu vai trò của tổ chức
Công đoàn trong việc góp phần xây
dựng, phát triển doanh nghiệp. Vì
vậy, các hoạt động của Công đoàn
chưa được sự ủng hộ, tạo điều kiện
của các chủ doanh nghiệp có tổ
chức Công đoàn; chưa nhận được
sự ủng hộ, tài trợ kinh phí, vật chất...
của các tổ chức, doanh nghiệp; các
doanh nghiệp đóng kinh phí công
đoàn chưa đầy đủ. 

Để tranh thủ được sự quan tâm,
tạo điều kiện của Chính quyền,
doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị
cho hoạt đông công đoàn, Ban
Thường vụ Liên đoàn Lao động
huyện đã quan tâm đến công tác đào
tạo cán bộ, vì cán bộ là cái gốc của
mọi việc. Khi cán bộ công đoàn có
năng lực, kỹ năng tốt sẽ có khả năng
huy động được nhiều nguồn lực,
tranh thủ được nhiều điều kiện thuận
lợi từ doanh nghiệp trong quá trình tổ
chức hoạt động Công đoàn tại cơ sở. 

Đặc biệt Liên đoàn Lao động
huyện trực tiếp hoặc phối hợp với
các cơ quan chức năng tăng cường
gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, tạo sự gắn
kết giữa cơ quan quản lý nhà nước,

tổ chức công đoàn với NSDLĐ như:
Tổ chức tôn vinh doanh nghiệp vì
người lao động; gặp gỡ, chúc mừng
ngày doanh nhân Việt Nam, ngày
thành lập doanh nghiệp; tổ chức các
cuộc giao lưu - đối thoại giữa cấp ủy,
chính quyền, tổ chức công đoàn,
người sử dụng lao động với NLĐ.
Nhất là, trong các mối quan hệ với
các doanh nghiệp cần tạo sự bình
đẳng, hài hoà, “mưa dầm thấm lâu”,
biến các mối quan hệ cá nhân thành
mối quan hệ công việc... Khi doanh
nghiệp gặp khó khăn trong các thủ
tục, chính sách... LĐLĐ huyện cần
tích cực giúp đỡ doanh nghiệp trên
cơ sở mối quan hệ của LĐLĐ huyện
với các cấp các ngành ở huyện, tỉnh.

Với việc áp dụng những giải
pháp nêu trên, đơn vị đã xây dựng
được mối quan hệ hài hoà, tốt đẹp
giữa tổ chức Công đoàn với Huyện
uỷ - HĐND - UBND, các ban ngành
cấp huyện và đặc biệt là các doanh
nghiệp. Từ đó huy động các nguồn
lực cho hoạt động công đoàn, đồng
thời phối hợp tổ chức được nhiều ý
nghĩa và thành lập công đoàn cơ sở
tại các doanh nghiệp trên địa bàn
huyện Thanh Chương thời gian qua
đã đạt được một số kết quả rất đáng
khích lệ.

Năm 2020 và năm 2021, UBND
huyện đã cấp cho Liên đoàn Lao
động huyện 80 triệu đồng để tổ chức
các hoạt đông Tháng công nhân.
Các doanh nghiệp khác như Phòng
khám Đa khoa Tân Thanh thuộc
Công ty cổ phần Hà An đã hỗ trợ
khám và tư vấn sức khoẻ miễn phí

(Xem tiếp trang 24)
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Đồng chí Nguyễn Thanh Kiều
sinh năm 1984, tại làng Tiên

Cầu, xã Thanh Giang, trong một gia
đình giàu truyền thống cách mạng.
Từ nhỏ đồng chí đã được bồi đắp
tình yêu quê hương đất nước, yêu
hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ. Chính vì
vậy, ngay sau khi tốt nghiệp THPT,
đồng chí xin tình nguyện nhập ngũ
vào quân đội để phục vụ và cống
hiến cho Tổ quốc. Tháng 02 năm
2003, đồng chí lên đường nhập ngũ
tại Tiểu đoàn 38, Bộ Tham mưu,
Quân khu 4. Tại đây, Nguyễn Thanh
Kiều đã được học tập công tác,
được giáo dục, rèn luyện, thử thách
và phấn đấu trở thành người sĩ
quan, cán bộ ưu tú của quân đội.

Tháng 10 năm 2004, đồng chí
được đơn vị cử đi học lớp Trung cấp
Hậu cần, sau đó về công tác tại Tiểu
đoàn 12, Bộ tham mưu, Quân khu 4.
Tháng 3 năm 2005 đồng chí được
điều về công tác tại bệnh xá Sư
đoàn BB2. Đến tháng 12 năm 2011
đồng chí được điều động về công
tác tại Ban CHQS huyện Thanh
Chương; tháng 12 năm 2014 đồng
chí tình nguyện xin ra xây dựng Đảo
Mắt, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Từ
tháng 12 năm 2016 cho đến nay
đồng chí công tác tại Ban CHQS
huyện Thanh Chương. 

Trong bất kỳ cương vị công tác
nào, đồng chí Nguyễn Thanh
Kiều luôn xác định rõ trách nhiệm
của người đảng viên, tích cực học
tập nâng cao trình độ lý luận chính
trị, trau dồi phẩm chất, đạo đức cách
mạng, kiên định chủ nghĩa Mác-
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán
triệt sâu sắc mọi chỉ thị, nghị quyết
lãnh đạo của cấp trên, không dao
động trước những khó khăn gian
khổ; thường xuyên nêu cao tinh thần
cảnh giác cách mạng, xây dựng ý chí
quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao. Tích
cực trong việc “Học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh”, hưởng ứng và thực hiện
có hiệu quả Cuộc vận động “Phát
huy truyền thống, cống hiến tài năng,
xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó
khăn, hai con còn nhỏ, nhưng trong
năm 2021 đồng chí đã tình nguyện
xung phong tăng cường quân số
cho Đảo Mắt, Bộ CHQS tỉnh Nghệ
An và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
tỉnh Quảng Trị trong phòng chống
dịch COVID-19; bảo đảm an ninh,
an toàn biên giới. Đặc biệt kể từ khi
dịch bệnh COVID-19 bùng phát
mạnh trên quê hương Thanh
Chương, đồng chí đã tình nguyện
xung phong thực hiện nhiệm vụ tại
khu cách ly của tỉnh, của huyện, góp

Tấm gương điển hình tiên tiến 
CỦA BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN



cho gần 200 công nhân thuộc công
ty TNHH Thuỷ Lợi Thanh Chương
và Công ty cổ phần Vật liệu và xây
dựng Thanh Ngọc với gói khám 900
nghìn đồng/người với trị giá gần 180
triệu đồng; Công ty Honda Phú Lộc
hỗ trợ thay hơn 1.300 chai dầu xe
máy với trị giá 130 triệu đồng... các
doanh nghiệp đóng kinh phí công
đoàn cơ bản đầy đủ. 

Mặc dù trên địa bàn huyện có ít
doanh nghiệp, chủ yếu nhỏ và siêu
nhỏ, nhưng trong 2 năm qua LĐLĐ
huyện đã vận động và thành lập 3
Công đoàn cơ sở tại các doanh
nghiệp, vượt chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao.

Đặc biệt, tại Đại hội Hội doanh

nghiệp huyện lần thứ 2, đồng chí
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện
đã được bầu vào Ban Chấp hành
của hội, đây là cơ hội thuận lợi để tổ
chức Công đoàn xây dựng mối quan
hệ hài hòa với các doanh nghiệp
trên địa bàn, từ đó chăm lo và bảo
vệ người lao động tại các doanh
nghiệp ngày càng tốt hơn...

Với nhiều giải pháp đồng bộ,
trong đó giải pháp xây dựng mối
quan hệ phối hợp chặt chẽ với
doanh nghiệp và chính quyền là đột
phá đã giúp cho hoạt động công
đoàn trên địa bàn Thanh Chương
thuận lợi và tổ chức được nhiều
chương trình, quy mô, chất lượng, ý
nghĩa. Xứng đáng là 1 trong 4 đơn
vị xuất sắc của Liên đoàn Lao động
tỉnh trong năm 2021.

HoÀNG VINH
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phần bảo đảm tốt nhất công tác hậu
cần cho huyện nhà trong phòng,
chống dịch bệnh. Với những đóng
góp đó, đồng chí vinh dự được Chủ
tịch UBND huyện tặng Giấy khen.
Trong thực hiện phong trào thi đua
quyết thắng năm 2021, đồng chí
được thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân
sự tỉnh Nghệ An khen tặng danh
hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”,
được Đảng ủy Quân sự huyện tặng
thưởng Giấy khen “Đảng viên hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.

Đồng chí Thượng úy Nguyễn
Thanh Kiều chia sẻ: “Tôi thật tự hào,
may mắn được học tập và công tác
trong môi trường quân đội. Trong

suốt thời gian công tác tại Ban
CHQS huyện, bản thân luôn xác định
khắc phục khó khăn về hậu phương
gia đình, phấn đấu học tập, rèn
luyện, công tác tốt để cống hiến sức
trẻ vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc,
xứng đáng với danh hiệu anh Bộ đội
Cụ Hồ và tôi trưởng thành từ đó”.

Với những thành tích đạt được
đồng chí Nguyễn Thanh Kiều đã góp
phần không nhỏ vào kết quả hoàn
thành nhiệm vụ chung của đơn vị. Là
tấm gương luôn có sức lan tỏa lớn
trong phong trào thi đua Quyết
thắng của  Ban CHQS huyện nói riêng
và LLVT tỉnh nói chung.

CAo NGUyÊN THÀNH

Giải pháp...
(Tiếp theo trang 22)
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văn hóA - xã hỘi

Chị Lộc Thị Đại, là người dân tộc
Thái, sinh ra và lớn lên tại bản

Bành, xã Châu Quang, huyện Quỳ
Hợp, tỉnh Nghệ An. Năm 1992, sau khi
học xong THPT, chị lấy chồng ở bản
Muộng thuộc xã Hữu Khuông, huyện
Tương Dương. Với tố chất siêng
năng, chăm chỉ, chị đã tham gia nhiều
hoạt động của bản làng quê chồng.
Từ năm 1997 đến 2004, chị được bầu
làm Chi hội trưởng phụ nữ bản
Muộng; từ năm 2005 đến 2007 chị
được cử làm cán bộ dân số xã Hữu
Khuông, một xã khó khăn của huyện
Tương Dương... Bàn chân người nữ
cán bộ dân số ấy đã đi gần hết các gia
đình trong xã... cả xã Hữu khuông
không một người dân nào lại không
biết tên chị - “Chị Đại dân số”.

Trong thời gian này, thực hiện chủ
trương của Đảng và Nhà nước về xây
dựng đại dự án “Thuỷ điện Bản Vẽ”, bà
con dân bản Hữu Khuông đã nhường
đất, dời nhà, rời xa quê hương nơi
chôn rau cắt rốn của mình, về khai sinh
lập nghiệp tại khu tái định cư thuộc
huyện Thanh Chương.

Băn khoăn, trăn trở hoàn thành
nhiệm vụ mới

Xã Ngọc Lâm mới có 14 bản với
1.387 hộ, có 5.961 khẩu cùng ba dân
tộc cùng sinh sống là Thái, Khơ Mú và
Ơ Đu. Khi mới thành lập, tỷ lệ hộ
nghèo của xã là 100%. Không cam
chịu đói nghèo, tập thể lãnh đạo xã
Ngọc Lâm đã đoàn kết, nhất trí bàn
nhiều giải pháp để phát triển kinh tế -
xã hội. Một trong những nội dung được
bàn thảo kỹ lưỡng đó là phải làm thật
tốt chính sách dân số thì mới cắt được
chuỗi nghèo khó đeo bám dai dẳng.

Chị Đại được giao một nhiệm vụ
rất khó khăn, chưa có tiền lệ đó là:
Phải vận động cho bằng được 106
cặp vợ chồng đang sinh con một bề là
gái..? Chị tâm sự: “Từ trước tới nay,
việc sinh nhiều con của các gia đình
đồng bào dân tộc là bình thường, nhất
là tư tưởng phải sinh cho được con
trai đã hằn sâu vào tâm lý của đàn
ông dân bản! Khi còn ở quê cũ cũng
có làm công tác tuyên truyền nhưng
chưa tuyên truyền đối tượng sinh còn

Bước chân không mỏi 
CỦA NGƯỜI NỮ CÁN BỘ DÂN SỐ

TRÊN QUÊ HƯƠNG MỚI
Từ xã có nhiều hộ nghèo với các tập tục lạc hậu, đến nay bà con các

dân tộc ở xã Ngọc Lâm đang dần ổn định cuộc sống và từng bước phát
triển kinh tế nhờ thực hiện hiệu quả, đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó có
việc xây dựng mô hình không sinh con thứ 3. Đóng góp vào thành tích
chung đáng trân trọng đó có một người nữ cán bộ thầm lặng với công việc
nhưng quyết liệt trong công tác tham mưu, triển khai các hoạt động công
tác dân số kế hoạch hóa gia đình.
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một bề là gái nên bây giờ rất lo lắng
không biết có hoàn thành nhiệm vụ
mà cấp trên giao cho không!”.

Xác định nguyên nhân chủ yếu là
sinh đẻ không có kế hoạch, đông con
dẫn đến sự nghèo khó, Chị Đại đã
tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã
Ngọc Lâm xây dựng chính sách riêng
cho công tác DS-KHHGĐ của địa
phương, đưa ra nhiều giải pháp khắc
phục những hạn chế tồn tại. Đồng thời,
tổ chức nhiều đợt cung cấp dịch vụ
chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ
cho các đối tượng phụ nữ trong độ tuổi
sinh đẻ; quan tâm đến công tác truyền
thông, tuyên truyền vận động, phát huy
vai trò trách nhiệm của đội ngũ công tác
viên, tuyên truyền viên dân số thôn bản.

Tham mưu nhiêu mô hình
truyền thông hiệu quả

Chị Đại đã chủ động phối hợp với
Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân,
Đoàn Thanh niên, Trạm Y tế xã... xây
dựng và nhân rộng nhiều mô hình
truyền thông mới có hiệu quả như:
câu lạc bộ không sinh con thứ 3; câu
lạc bộ gia đình với chăm sóc sức khỏe
sinh sản; câu lạc bộ Nam nông dân
chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế
hoạch hóa gia đình; câu lạc bộ giáo
dục kỹ năng sống và chăm sóc sức
khỏe sinh sản cho vị thành niên và
thanh niên... chính sách DS-KHHGĐ
được đưa vào hương ước, quy ước
của các bản làng. Hầu hết các gia
đình trong độ tuổi sinh đẻ đều đăng ký
thực hiện mô hình không sinh con thứ
3. Bên cạnh đó, cán bộ dân số, cán bộ
phụ nữ đã lấy những gương điển hình
sinh ít con, có cuộc sống ấm no hạnh
phúc, con cái chăm ngoan để tuyên
truyền, vận động. Mặt khác, nhờ các
chương trình dự án và sự giúp sức
của các đồn biên phòng nên thanh

niên vùng biên giờ cũng tiến bộ hơn,
hiểu được giá trị của việc sinh ít con
mới có điều kiện xây dựng gia đình
hạnh phúc và phát triển kinh tế.

Chị Đại cho biết: “Việc thành lập
câu lạc bộ không sinh con thứ 3, tổ
chức từng hộ gia đình, từng bản ký
cam kết đã tạo ra phong trào thi đua
giữa các bản đãgóp phần tạo chuyển
biến trong nhận thức của bà con trong
việc sinh đẻ, nuôi dạy con! Mấy năm
gần đây, mọi mặt đời sống vật chất, tinh
thần của chị em hội viên cũng đã được
cải thiện, tiến bộ nhiều hơn rất nhiều!”. 

Công tác dân số góp phần xóa
đói giảm nghèo

Nhờ sự quyết tâm của chính quyền
xã, sự tham mưu kịp thời của cán bộ
dân số  cũng như sự hưởng ứng, chấp
hành của bà con nhân dân, trong 03
năm liên tiếp từ 2016 đến 2018, xã
Ngọc Lâm không có cặp vợ chồng nào
sinh con thứ  03 trở lên, dù nhiều gia
đình có 02 con gái. Một số bản thậm
chí thời gian này còn kéo dài hơn như:
bản Chà Luân 10 năm, bản Lạp 07
năm, bản Kim Hồng 05 năm và bản
Nhạn Nhinh 04 năm liền không có
người sinh con thứ 03 trở lên. Các bản
này đều nhận được giấy khen của Chủ
tịch UBND huyện và tiền thưởng cho
mỗi 02 năm liên tục là 02 triệu đồng và
05 năm liên tục là 05 triệu đồng.

Thực hiện Nghị định số
39/2015/NÐ-CP ngày 27/4/2015 của
Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ
cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người
dân tộc thiểu số khi sinh con đúng
chính sách dân số, toàn xã Ngọc Lâm
đợt 1 đã có 86 gia đình nhận hỗ trợ
với số tiền là 172 triệu đồng, đang tiếp
tục đề xuất hơn 30 gia đình thực hiện
tốt chính sách dân số được nhận chế
độ theo chính sách này.

văn hóA - xã hỘi
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Ông Lô Huy Hùng, Chủ tịch UBND
xã Ngọc Lâm, cho biết. “Không chỉ
duy trì được kết quả không có người
sinh con thứ 3, điều đáng mừng hơn
là công tác dân số tại địa phương đã
cơ bản chuyển biến nhận thức của bà
con trong việc sinh đẻ, nuôi dạy con.
Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận
huyết thống được hạn chế. Mấy năm
gần đây, chất lượng cuộc sống của
đồng bào dân tộc đã được cải thiện, tỷ
lệ hộ nghèo trên toàn xã vẫn còn cao
nhưng đã có nhiều tín hiệu tích cực!”.

Đồng tình với quan điểm trên, ông
Nguyễn Hữu Quang, Trưởng phòng
truyền thông - giáo dục, Chi cục Dân
số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nghệ
An, khẳng định: “Từ mô hình của xã
Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương,
ngành Dân số sẽ tiếp tục phối hợp với
chính quyền địa phương, Bộ đội Biên
phòng để nhân rộng ra các địa phương
khác trong tỉnh nhằm nâng cao chất
lượng dân số, phát triển kinh tế. Mục

tiêu là từng bước giảm mức sinh, đưa
về mức sinh thay thế và chuyển trọng
tâm dân số từ kế hoạch hóa gia đình
sang dân số và phát triển!”.

Theo ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch
UBND huyện: “Mục tiêu chính là từng
bước giảm mức sinh, đưa về mức
sinh thay thế và chuyển trọng tâm từ
dân số kế hoạch hóa gia đình sang dân
số và phát triển. Từ mô hình của xã
Ngọc Lâm huyện chỉ đạo tiếp tục nhân
rộng ra các địa phương khác nhằm
nâng cao chất lượng dân số, phát triển
kinh tế bền vững trên quê hương
Thanh Chương!”.

Gặp lại chị với ánh mắt rạng ngời,
chị khoe “kỷ niệm 60 năm Ngày dân
số Việt Nam vừa rồi em được Tổng
cục Dân số khen thưởng”. Bên nương
chè xanh ngát hương, từng đàn học
sinh tan trường, cuộc sống ấm no
đang về trên miền quê mới Ngọc Lâm.

TrầN VIếT THÀNH

Anh Phan Trọng Thìn - người có
nhiều năm gắn bó với công tác truyền
thanh của xã chia sẻ: “Chỉ cần 1 chiếc
máy tính hoặc điện thoại thông minh
kết nối Internet là có thể cài đặt lịch
phát tự động cho Đài truyền thanh xã.
Từ khi lắp đặt hệ thống đài truyền
thanh thông minh, hiệu quả công tác
thông tin, tuyên truyền của địa phương
được cải tiến và nâng lên rõ rệt. Hơn
thế, chất lượng âm thanh trong trẻo,
không nhái tiếng, không bị ảnh hưởng
bởi thời tiết. Việc thu âm phát thanh
từng bản tin trở nên dễ dàng, nhanh
chóng nhờ thiết bị sử dụng công nghệ

chuyển đổi văn bản thành giọng nói
nền tảng trí tuệ nhân tạo”.

Với bước đi đột phá, hệ thống
truyền thanh ứng dụng công nghệ
thông tin - viễn thông xã Thanh Phong
đang thực sự phát huy hiệu quả, kịp
thời cung cấp thông tin, tuyên truyền,
vận động nhân dân thực hiện tốt các
chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước
và địa phương, tạo sự đồng lòng,
quyết tâm cao trong xây dựng xã đạt
chuẩn nông thôn mới nâng cao vào
cuối năm 2022.

DUy HẢI 

XÃ THANH PHONG... (Tiếp theo trang 20)
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Vụ xuân 2022 toàn huyện gieo
cấy trên 8500 ha lúa, hiện nay

các trà lúa trên địa bàn huyện đang
ở thời kỳ đẻ nhánh - đẻ nhánh rộ.
Cùng với việc chăm sóc bón phân
cho lúa thì các đối tượng sâu bệnh
cũng sẽ xuất hiện và gây hại. Bệnh
đạo ôn là một trong những dịch hại
nguy hiểm làm ảnh hưởng lớn đến
năng suất và chất lượng lúa. Điều
kiện thời tiết vụ xuân thường thuận
lợi cho bệnh đạo ôn phát triển. Bệnh
đạo ôn gây thiệt hại năng suất trung
bình từ 0,7 đến 17,5%, nếu bệnh
nặng thiệt hại có thể lên đến 80%.
Để chủ động phòng trừ và giảm
thiểu mức thiệt hại do bệnh đạo ôn
gây ra bà con cần nắm và lưu ý các
thông tin sau:

I. Tác nhân và triệu chứng gây hại
- Tác nhân: Bệnh đạo ôn do nấm

với tên khoa học Pyricularia oryzae
gây ra. 

- Triệu chứng: Nấm bệnh có thể
tấn công trên lá, thân, cổ bông, cổ
gié hoặc hạt lúa. Trên lá, ban đầu vết
bệnh rất nhỏ, nhưng ở giữa vết
bệnh, phần tế bào lá đã bị hoại tử và
khô xám, sau đó vết bệnh lớn dần
và có hình thoi, đây là vết bệnh đặc
trưng của đạo ôn. Khi bệnh nặng,
nhiều vết bệnh liên kết với nhau làm
cho toàn lá bị “cháy”. Nguy hiểm
nhất là khi nấm tấn công trên cổ
bông và cổ gié, làm cho toàn bộ
bông hoặc gié bị khô và gãy gục...

II. Điều kiện phát sinh phát triển
Bệnh đạo ôn thường phát triển

mạnh trong điều kiện thời tiết âm u,
giờ nắng trong ngày ít, sáng sớm có
sương mù hay trời có mưa phùn,
nhiệt độ thích hợp nhất trong
khoảng từ 18-26oC. Các yếu tố như
giống nhiễm, bón phân đạm nhiều,
sạ dày, lá lúa nằm ngang, phiến lá
rộng, ruộng thiếu nước, cỏ dại nhiều
là điều kiện thuận lợi để nấm phát
sinh, phát triển và gây bệnh nặng.

III. Dự báo thời gian tới 
Thời tiết ấm xen kẽ các đợt

không khí lạnh yếu, có mưa phùn
hoặc đêm và sáng có sương mù
nhiều, ẩm độ không khí cao đặc biệt
trên ruộng khô nước, dinh dưỡng
không cân đối, bón thúc đạm nhiều
là điều kiện rất thuận lợi cho bệnh
đạo gây hại, nếu không phun trừ kịp
thời bằng các loại thuốc đặc hiệu
bệnh có khả năng gây hại nặng trên
diện rộng và cháy lụi cục bộ một số
diện tích.

IV. Biện pháp phòng trừ 
Để phòng trừ kịp thời có hiệu

quả đối với bệnh đạo ôn, không để
bệnh lây lan trên diện rộng, Trung
tâm Dịch vụ Nông nghiệp khuyến
cáo nông dân thực hiện tốt một số
nội dung sau:  

- Chọn giống kháng bệnh hoặc ít
nhiễm để gieo trồng (tham khảo cán
bộ khuyến nông của địa phương,

hƯỚNg DẪN
biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ xuân 2022
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hoặc trên tài liệu, trên thông tin của
truyền thông...). Xử lý hạt giống
trước khi gieo sạ.

- Trước khi gieo trồng, vệ sinh
đồng ruộng, dọn sạch tàn dư cây
bệnh vụ trước (trục và dìm kỹ gốc
rạ), dọn sạch cỏ dại quanh bờ...

- Không gieo sạ quá dày để cây
lúa được khỏe mạnh, kháng được
bệnh (áp dụng theo lượng giống
khuyến cáo của chương trình IPM).

- Bón phân cân đối hợp lý, không
bón thừa đạm, nên sử dụng phân bón
theo bảng so màu lá lúa (khi lúa bị
thừa đạm, lá có màu xanh đậm và sẽ
không đứng thẳng mà nằm ngang).

- Khi điều kiện thời tiết phù hợp
cho bệnh phát sinh, phát triển như
đã nêu ở trên, thì có thể chủ động
phòng ngừa trước như: Không bón
dư phân đạm, tăng cường phân kali.
Cũng có thể chủ động phun thuốc
phòng ngừa trước trong điều kiện
ruộng được gieo bằng giống nhiễm,
gieo sạ dày và bị dư đạm.

- Thường xuyên kiểm tra đồng
ruộng, khoanh vùng thống kê diện
tích nhiễm bệnh, khi ruộng chớm
nhiễm bệnh cần tạm dừng việc bón
thúc đạm, phân bón qua lá, giữ đủ
nước ruộng và sử dụng một trong
những loại thuốc đặc trị; Đối với diện
tích nhiễm bệnh nặng cần vơ bỏ lá
bệnh, đem tiêu hủy, đồng thời sử
dụng một trong các loại thuốc đặc trị
phun kép 2 lần cách nhau 5-7 ngày.

Các loại thuốc đặc hiệu có hoạt
chất như:  Tricyclazole (Beam 75 WP,
Bankan 600 WP Kabim 30WP, Filia
525 SE, Vista 72,5 WP,...) Fenoxalin

(Katana 20 SC, Ninja 35EC...), Edi-
fenphos + Isoprothiolane (Difusan
40EC,...), phun theo liều khuyến cáo
và tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng”:
Đúng thuốc; đúng lúc; đúng liều
lượng; đúng cách.

* Chú ý: Đối với bệnh đạo ôn cổ
bông: Nguyên tắc phòng là chính.

- Tổ chức hướng dẫn nông dân
chủ động phun phòng bệnh trên
những diện tích lúa trỗ có khả năng
gặp điều kiện thời tiết bất lợi (âm u,
có mưa, ẩm độ cao, sương mù
nhiều,...), đặc biệt trên những giống
có mức độ nhiễm cao, diện tích
trước đây đã nhiễm đạo ôn lá. 

- Thời điểm phun thuốc: Phun khi
lúa bắt đầu trổ và phun lại lần 2 khi lúa
đã trỗ hoàn toàn nếu điều kiện thời tiết
tiếp tục thuận lợi cho bệnh phát sinh
phát triển. Khi phun thuốc cần chú ý
đảm bảo đủ lượng nước thuốc tối
thiểu 24 lít/sào và phun vào chiều tối
hoặc sáng sớm để tránh phun thuốc
vào thời gian lúa đang phơi mao.
Trường hợp lúa trỗ gặp thời tiết khô,
nóng, nhiệt độ cao trên 350 C liên tục
thì không cần thiết phải tổ chức phòng
trừ đối với bệnh đạo ôn cổ bông. 

* Ngoài ra trên cây lúa vụ xuân
còn có một số đối tượng gây hại
khác như: rầy nâu, rầy lưng trắng,
nhện gié, bọ xít dài, bệnh khô vằn,
bệnh lem lép hạt, bệnh bạc lá...bà
con cần kiểm tra đồng thường xuyên
và phối hợp với cơ quan chuyên
môn để có biện pháp phòng trừ kịp
thời, hiệu quả.

TrUNG TÂM DVNN HUyỆN
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I. THẾ GIỚI
1. Tổng thống Nga Putin ký sắc

lệnh công nhận hai nước Cộng
hòa Nhân dân tự xưng Donetsk
(Đô-nếch) và Lugansk (Lu-gan) 

Ngày 21/2 (theo giờ Nga), Tổng
thống Nga Vladimir Putin (Vla-đi-mia
Pu-tin) đã ký sắc lệnh công nhận
độc lập của Cộng hòa Nhân dân Đô-
nếch tự xưng (DPR) và Cộng hòa
Nhân dân Lu-gan tự xưng (LPR), 2
khu vực ly khai gọi chung là Don-
bass (Đôn-bát) ở miền Đông
Ukraine (Úc-crai-na). Với sắc lệnh
này, đây là lần đầu tiên Nga tuyên bố
rằng họ không xem Đôn-bát là một
phần lãnh thổ của Úc-crai-na. Điều
đó có thể mở đường cho Moscow
(Mát-xơ-cơ-va) công khai gửi quân
đội vào Đôn-bát với lập luận là đồng
minh giúp bảo vệ Đôn-bát trước Úc-
crai-na. Đồng thời, Nga có quyền
xây dựng các căn cứ quân sự ở
Đôn-bát. Các bên cũng cam kết bảo
vệ lẫn nhau và ký các thỏa thuận
riêng biệt về hợp tác quân sự, công
nhận biên giới của nhau. 

2. Mỹ công bố chiến lược Ấn
Độ Dương - Thái Bình Dương

Ngày 11/2 (giờ Mỹ), Chính
quyền của Tổng thống Joe Biden (J.
Bai-đơn) đã công bố chiến lược Ấn
Độ Dương - Thái Bình Dương tự do
và rộng mở. Trong đó, Chính quyền
của Tổng thống Bai-đơn cam kết

tăng cường vai trò của Mỹ nhằm
thúc đẩy một khu vực Ấn Độ
Dương-Thái Bình Dương tự do và
rộng mở trong hàng loạt lĩnh vực từ
an ninh tới kinh tế. Trong số những
hành động dự kiến được tiến hành
trong 12-24 tháng tới, Chính quyền
của Tổng thống Bai-đơn sẽ củng cố
khả năng răn đe trước những động
thái gây hấn quân sự nhằm vào Mỹ
cũng như các đồng minh và đối tác
của nước này trong khu vực. Mỹ
cũng sẽ tăng cường hợp tác với các
nước trong khu vực Đông Nam Á và
các khu vực khác. Việc công bố
Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình
Dương được xem như một phần
trong những nỗ lực của Tổng thống
Bai-đơn nhằm nhấn mạnh tầm quan
trọng của khu vực này.

3. Việt Nam bắt đầu đảm nhận
vai trò đồng Chủ tịch Chương
trình Đông Nam Á của OECD

Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 2
Chương trình khu vực Đông Nam Á
(SEARP) của Tổ chức hợp tác và
phát triển kinh tế (OECD) diễn ra
vào ngày 9/2 tại Seoul (Xơ-un), Hàn
Quốc. Hội nghị có sự tham dự của
các bộ trưởng và trưởng đoàn 38
nước thành viên OECD, các thành
viên ASEAN, Tổng Thư ký OECD,
Tổng Thư ký ASEAN và lãnh đạo
nhiều tổ chức quốc tế liên quan. Hội
nghị đã chứng kiến lễ ký kết Biên
bản ghi nhớ (MOU) ASEAN-OECD

MỘt SỐ thÔng tin thời SỰ nỔi bật thẾ giỚi,
trong nưỚc, trong tỉnh, trong hUYện 
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giữa hai Tổng Thư ký ASEAN và
OECD. Với 31 lĩnh vực hợp tác,
MOU tạo khuôn khổ quan trọng để
nâng tầm quan hệ đối tác giữa
ASEAN và OECD trong thời gian tới.
Tại lễ bế mạc hội nghị, Úc và Việt
Nam đã chính thức tiếp nhận vai trò
Đồng Chủ tịch Chương trình SEARP
giai đoạn 2022- 2025 từ Hàn Quốc
và Thái Lan. 

II. TroNG NưỚC
1. Ra mắt cuốn sách về chủ

nghĩa xã hội của Tổng Bí thư
Sáng 9/2, Ban Tuyên giáo Trung

ương phối hợp Hội đồng Lý luận
Trung ương và Nhà xuất bản Chính
trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt
cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và
thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng. Cuốn sách gồm 29 bài viết,
bài phát biểu của Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn
bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của
Đảng đến nay. Nội dung xuyên suốt
cuốn sách là sự phân tích biện
chứng, lý giải thấu đáo những câu
hỏi lớn về chủ nghĩa xã hội và con
đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam của Tổng Bí thư. Các bài viết
đã thể hiện rõ và làm sâu sắc thêm
bản chất, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa
xã hội trên các bình diện chính trị,
kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống
chính trị, văn hóa, xã hội, quốc
phòng, an ninh, đối ngoại... bằng
ngôn ngữ giàu hình ảnh, cách diễn
đạt hết sức dung dị, gần gũi, dễ hiểu
đối với mọi tầng lớp nhân dân, được
chắt lọc từ đời sống thực tiễn sinh
động của đất nước.

2. Chủ tịch nước tặng huân
chương Lao động cho thầy trò
Huấn luyện viên Mai Đức Chung

Ngày 9/2, Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc đã ký quyết định tặng
thưởng Huân chương Lao động cho
đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, huấn
luyện viên trưởng và các cầu
thủ vì đã lập thành tích xuất sắc đưa
đội tuyển bóng đá nữ lần đầu tiên
trong lịch sử tham dự vòng chung kết
giải Vô địch bóng đá nữ thế giới
(World Cup) 2023. Trong đó, tập thể
đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và
huấn luyện viên trưởng Mai Đức
Chung Huân chương Lao động hạng
Nhất, 3 cầu thủ được tặng Huân
chương Lao động hạng Nhì, 4 cầu
thủ được tặng Huân chương Lao
động hạng Ba. Trong cùng ngày, Thủ
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
cũng ra quyết định về việc tặng bằng
khen cho 29 cá nhân trong đội tuyển.

3. Đề xuất mở cửa du lịch
quốc tế hai chiều từ 15/3

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
vừa trình Thủ tướng Chính phủ
phương án mở cửa hoạt động du
lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả trong
bối cảnh bình thường mới. Theo đó,
Bộ VH,TT&DL đưa ra phương án, từ
nay đến 14/3, tiếp tục triển khai
chương trình thí điểm giai đoạn 2
đón khách du lịch quốc tế đến Việt
Nam. Từ 15/3, mở lại hoạt động du
lịch quốc tế và nội địa trong bối cảnh
bình thường mới bằng đường không,
đường bộ, đường biển đảm bảo an
toàn, phù hợp với thời gian triển khai
chương trình phục hồi và phát triển
kinh tế - xã hội của Chính phủ.
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Căn cứ tình hình, kết quả phòng
chống dịch bệnh COVID-19 và đánh
giá kết quả đón khách du lịch quốc
tế trong giai đoạn 2 để mở lại bình
thường hoạt động du lịch quốc tế và
nội địa.

III. TroNG TỈNH (nguồn Báo
Nghệ An điện tử)

1. Kết quả tổ chức Tết và phản
ánh thông tin dư luận xã hội, báo
chí, định hướng những nội dung
sau Tết

Chiều 7/2, trong ngày làm việc
đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán
Nhâm Dần 2022, Thường trực Tỉnh
ủy làm việc tập thể nghe kết quả tổ
chức Tết và phản ánh thông tin dư
luận xã hội, báo chí và định hướng
những nội dung sau Tết.

Trong dịp Tết Nguyên đán năm
2022, trên địa bàn tỉnh thời tiết thuận
lợi. Công tác chuẩn bị hàng hóa
phục vụ Tết chu đáo, chất lượng
đảm bảo, giá cả ổn định, đáp ứng
nhu cầu thiết yếu của nhân dân. Các
cấp, các ngành đã quan tâm, chăm
lo đời sống, bảo đảm cho mọi người
dân đều được vui Xuân, đón Tết...
Ngân sách Nhà nước các cấp đã chi
gần 78 tỷ đồng thăm, tặng quà Tết
cho các đối tượng người có công
với cách mạng và đối tượng xã hội
trên địa bàn tỉnh.

Quyết tâm thực hiện các nhiệm
vụ năm 2022 đạt kết quả cao hơn
năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu
các cấp, các ngành, hệ thống chính
trị toàn tỉnh phải bắt tay ngay vào
công việc với tinh thần quyết
liệt; không để tư tưởng đón Tết, vui
Xuân kéo dài cả sau kỳ nghỉ Tết, ảnh
hưởng đến hiệu quả công việc. 

2. Hoàn thành đợt tiêm 47 và
48 với hơn 378.000 liều vắc-xin 

Trong ngày 09/02, toàn tỉnh
Nghệ An đã thực hiện tiêm được
43.290 mũi vắc-xin cho người dân.
Trong đó có 42.880 mũi cho người
từ 18 tuổi trở lên và 410 mũi cho từ
12 đến 17 tuổi.

Đến nay, đối với người trên 18
tuổi, toàn tỉnh đã có 2.004.608 người
tiêm đủ mũi cơ bản (chiếm tỷ lệ
102,2% người từ đủ 18 tuổi trở  lên
và chiếm 60,2% dân số tỉnh Nghệ
An);  2.015.786 người tiêm ít nhất 1
mũi (chiếm tỷ lệ 102,8% người từ đủ
18 tuổi trở lên và chiếm 60,5% dân
số tỉnh Nghệ An); 1.142.704 người
tiêm mũi bổ sung/mũi nhắc lại (chiếm
tỷ lệ 58,3% người từ đủ 18 tuổi trở
lên đã tiêm đủ mũi cơ bản). Đối với
trẻ từ 12 đến 17 tuổi, đã có 267.348
người tiêm đủ 2 mũi Pfizer (chiếm tỷ
lệ 97,4% số trẻ trong độ tuổi);
276.868 tiêm ít nhất 1 mũi (chiếm tỷ
lệ 100,9% số trẻ trong độ tuổi).

Nghệ An đang triển khai rộng rãi
Chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân tại
tất cả các địa phương trên toàn tỉnh
với 2 đợt tiêm 47 và 48. Tổng số liều
được phân bổ cả 2 đợt là 378.150
liều... Theo kế hoạch, trong ngày
10/2, số vắc-xin được phân bổ trong
đợt 47 và 48 sẽ được các địa
phương tiêm hết.

3.Nghiêm cấm mua bán thuốc
Molnupiravir điều trị COVID-19

Ngày 11/2, Sở Y tế Nghệ An có
văn bản về việc không được kinh
doanh thuốc Molnupiravir.

Thuốc Molnupiravir là thuốc
đang thử nghiệm lâm sàng, chưa
được cấp phép lưu hành, chỉ được

thời SỰ
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dùng miễn phí cho các bệnh nhân
COVID-19 tham gia chương trình
nghiên cứu. Việc mua bán, sử dụng
sai mục đích đối với thuốc Molnupi-
ravir là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn
nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức
khỏe người dân, giảm hiệu quả
phòng, chống dịch COVID-19.

Phòng Y tế huyện/thành phố/ thị
xã kịp thời cập nhật thông tin tại
công văn của Sở Y tế cho các cơ sở
kinh doanh dược phẩm trên địa bàn
mình phụ trách. Xử lý kịp thời đối với
các trường hợp vi phạm.

4. 23 xã, phường, thị trấn được
đưa ra khỏi diện trọng điểm, phức
tạp về an ninh trật tự

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban
hành Quyết định số 313 QĐ-UBND
ngày 08/02/2022 phê duyệt danh
sách địa bàn trọng điểm, về trật tự
an toàn xã hội (TTATXH) đã chuyển
hóa thành công; địa bàn cần theo
dõi sau chuyển hóa và địa bàn thực
hiện chuyển hóa năm 2022.

Có 23 xã, phường, thị trấn
chuyển hóa thành công được đưa ra
khỏi diện trọng điểm, phức tạp về
trật tự, an toàn xã hội, trong đó
huyện Thanh Chương có 01 xã (xã
Thanh Long).

Có 27 địa bàn trọng điểm, phức
tạp về trật tự, an toàn xã hội chuyến
hóa đạt, nay đưa vào diện theo dõi
sau chuyển hóa năm 2022. 

Có 05 địa bàn trọng điểm, phức
tạp về trật tự, an toàn xã hội chuyển
hóa chưa đạt yêu cầu, tiếp tục thực
hiện chuyển hóa năm 2022.

Có 20 địa bàn trọng điểm, phức
tạp về TTATXH mới được đưa vào
diện chuyển hóa năm 2022, trong đó

huyện Thanh Chương có 01 xã  (xã
Ngọc Lâm).

5. Phê duyệt Quy hoạch phân
khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị phía
Tây Nam TP. Vinh

Tại Quyết định số 191/QĐ-
UBND ngày 20/1, UBND tỉnh đã phê
duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ
1/2.000 Khu đô thị phía Tây Nam
thành phố Vinh tại các xã: Hưng
Thịnh, Hưng Mỹ, Hưng Phúc, huyện
Hưng Nguyên.

Theo quy hoạch, Khu đô thị phía
Tây Nam TP. Vinh là khu đô thị sinh
thái, trung tâm dịch vụ được đầu tư
xây dựng hiện đại, đồng bộ về kiến
trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội
theo hướng phát triển bền vững và
bảo vệ môi trường.

Tổng diện tích khu đất quy hoạch
là 490,01ha. Trong đó, diện tích xã
Hưng Thịnh khoảng 383,94ha, xã
Hưng Mỹ khoảng 86,05ha, xã Hưng
Phúc khoảng 20,02ha. Dân số hiện
trạng trong khu vực lập quy hoạch
3.970 người. Dự báo khu vực quy
hoạch sau khi hình thành có dân số
khoảng 32.134 người.

Toàn bộ khu quy hoạch được
phân thành 5 tiểu khu, được kết nối
thông qua trục đường giao thông
chính của khu quy hoạch rộng 35m
và 24m.

6. Năm 2022, Nghệ An có 3.306
công dân lên đường nhập ngũ

Chiều 15/02, Bộ CHQS tỉnh tổ
chức Hội nghị trực tuyến kiểm tra
công tác chuẩn bị Lễ giao nhận
quân năm 2022.

Năm 2022, tỉnh Nghệ An được
Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công
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an, Quân khu 4 giao chỉ tiêu 3.394
công dân nhập ngũ. Trong đó có
3.150 công dân nhập ngũ vào Quân
đội (tăng 50 công dân so với năm
2021) và 244 công dân nhập ngũ
vào Công an. Với các chỉ tiêu sức
khỏe loại 1 và loại 2 đạt 75% trở lên;
tốt nghiệp ĐH, CĐ từ 5% trở lên;
trình độ THPT đạt 65% trở lên...

Đến nay, đã chốt được 3.306
công dân nhập ngũ vào Quân đội,
chiếm 105% (trong đó: chính thức
3.150 công dân; dự phòng: 156 công
dân; Năm 2022 có 751 đơn xung
phong nhập ngũ của công dân...).

IV. TroNG HUyỆN
1. Trao học bổng của Hội Hữu

nghị Việt Pháp cho học sinh trên
địa bàn

Được sự kết nối của Hội LHPN
tỉnh Nghệ An, sáng ngày 11/2/2022,
Hội LHPN huyện đã trao học bổng
kỳ I năm học 2021-2022 của Hội
Hữu nghị Việt - Pháp cho các em có
hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong
học tập tại các xã Thanh Nho,Thanh
An, Võ Liệt, Ngọc Sơn, Thanh Ngọc,
Thanh Thịnh và Thanh Lâm.

Tổng toàn huyện có 06 em được
nhận hỗ trợ, đỡ đầu gồm: 01 em học
THPT, 05 em học THCS. Mức hỗ trợ
mỗi năm đối với học sinh THCS là
1.800.000 đồng, học sinh THPT
4.000.000 đồng. 

2. Tết trồng cây đời đời nhớ
ơn Bác Hồ xuân Nhâm Dần 2022

Ngày 08/02/2022, đồng loạt các
địa phương đơn vị trong toàn huyện
đã tổ chức “Tết trồng cây” đời đời
nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Dần
năm 2022.

Theo kế hoạch, năm, Huyện chỉ
đạo tổ chức 02 điểm phát động Tết
trồng cây Xuân Nhâm Dần năm
2022 tại xã Thanh Liên và xã Thanh
Ngọc (Khu căn cứ Chiến đấu của
huyện). Tất cả các xã, Thị trấn tổ
chức Lễ phát động Tết trồng cây
Xuân Nhâm Dần năm 2022 đồng
loạt cùng ngày tại đơn vị mình. Các
đồng chí Thường vụ phụ trách vùng,
đồng chí Chấp hành phụ trách điểm
và cán bộ phụ trách cơ sở về tham
dự và chỉ đạo. 

Kết quả toàn huyện đã trồng được
29.974 cây, trong đó có 7.412 cây
phân tán, 4.574 cây ăn quả, 5.988
cây cảnh, 7,5 ha rừng tập trung.

3. Tổ chức Lễ giao nhận quân
năm 2022

Sáng ngày 17/2/2022, huyện đã
tổ chức lễ giao nhận quân năm
2022. Đợt nay, huyện có 301 thanh
niên lên đường nhập ngũ cho 07
đơn vị gồm: Sư đoàn 375, Lữ đoàn
414, Lữ đoàn 16, BCHQS tỉnh, Biên
phòng tỉnh và Bộ Công an.

Do dịch COVID-19 đang có
nhiều diễn biến phức tạp trên địa
bàn nên huyện không tổ chức phần
lễ mà chỉ bàn giao trực tiếp cho các
đơn vị nhận quân.

Hiện nay, 100% tân binh lên
đường nhập ngũ đều đã được tiêm
đủ các mũi vắc- xin và có kết quả âm
tính với COVID-19 trong vòng 48
tiếng. Tại các khu vực diễn ra lễ giao
nhận quân cũng đã được triển khai
các biện pháp phòng chống dịch như
bố trí điểm đo thân nhiệt, không cho
người thân và Nhân dân vào khu vực
giao, nhận quân, đảm bảo an toàn.

BBT

thời SỰ
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tỔ chỨc chÍnh trỊ - xã hỘi

I. Ủy BAN MặT TrậN TỔ QUỐC
1.Tiếp tục tuyên truyền, vận động

các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt
chủ trương, đường lối của Đảng,
Chính sách, pháp luật của Nhà nước,
các chương trình hành động của Ủy
ban MTTQ Việt Nam; tuyên truyền đề
án sản xuất vụ xuân 2022; tuyên
truyền phòng, chống dịch COVID19. 

2. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu
quả cuộc vận động, phong trào:
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh”; Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
và “Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam”. 

3. Chủ động nắm bắt tình hình dư
luận để kịp thời phản ánh đến các
cấp, các ngành có thẩm quyền. Phối
hợp tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bí
thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐNĐ, UBND
huyện với nhân dân quý I/2022.

4. Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp
vụ công tác Mặt trận cho đội ngũ cán
bộ MTTQ cơ sở;  giám sát việc lắp
đặt và vận hành hòm thư góp ý và
triển khai Đề án “Mặt trận Tổ quốc
nâng cao chất lượng giám sát, phản
biện xã hội” trên địa bàn huyện
Thanh Chương giai đoạn 2021-2025.

5. Phối hợp triển khai kế hoạch
hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Rà
soát, thẩm định, tổ chức thực hiện

kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà Đại
đoàn kết năm 2022.

II. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
1. Tiếp tục tuyên truyền, triển

khai thực hiện nghị quyết đại hội
Đảng các cấp, nghị quyết đại hội
phụ nữ các cấp; tuyên truyền xây
dựng Nông thôn mới, NTM nâng
cao, NTM kiểu mẫu; tuyên truyền
chăm sóc cây trồng vụ Xuân năm
2022 và phòng chống dịch bệnh,
chống rét cho đàn gia súc, gia cầm;
đẩy mạnh tuyên truyền các biện
pháp phòng, chống dịch COVID-19.

2. Tổ chức các hoạt động kỷ
niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ
(08/3/1910 - 08/3/2022); chung tay
hỗ trợ gia đình hội viên  và  người
thân  bị F0, gia đình có hoàn cảnh
khó khăn do đại dịch COVID-19.

3. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt
Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh”; thi đua lập thành tích chào
mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn
quốc lần thứ XIII.

4. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
Kế hoạch số 32/KH/BTV, ngày
12/10/2021 của Ban Thường vụ Hội
LHPN huyện về “Phụ nữ tham gia
phát triển chăn nuôi hàng hóa, xóa
đói giảm nghèo và xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2021-2025”.

nhiệM vụ trọng tÂM cỦA ỦY bAn MttQ 
vÀ cÁc đoÀn thỂ chÍnh trỊ - xã hỘi thÁng 3 năM 2022
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5. Chỉ đạo cơ sở tiếp tục vận
động hội viên ủng hộ xây dựng và
sửa chữa “Mái ấm tình thương” cho
hội viên nghèo chưa có nhà ở hoặc
nhà ở tạm bợ, dột nát và tặng học
bổng cho học sinh nghèo vượt khó. 

III. HỘI NÔNG DÂN
1. Tập trung chỉ đạo cán bộ, hội

viên chăm sóc cây trồng vụ Xuân
năm 2022,  phòng chống dịch bệnh
cho đàn gia súc, gia cầm; phát huy
nội lực, thu hút ngoại lực để xây
dựng Nông thôn mới, NTM nâng
cao và NTM kiểu mẫu.

2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển
khai các nội dung học tập và làm
theo năm 2022.

3. Tiếp tục tuyên truyền cán bộ
hội viên tăng cường phòng chống
dịch COVID-19, thực hiện nghiêm
thông điệp 5K của Bộ Y tế.

4. Lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở tiếp
tục xây dựng vườn mẫu, vườn
chuẩn nông thôn mới; xây dựng các
chi, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác,
tổ liên kết, tổ tự quản về an ninh trật
tự thôn xóm. 

5. Triển khai thực hiện Kế hoạch
số 11-KH/HNDH ngày 19/5/2021 về
việc tham gia phát triển cây trồng
hàng hóa và xây dựng nông thôn
mới giai đoạn 2021-2025; chương
trình xây dựng “Hàng cây nông dân
ơn Bác”, “Vườn mẫu nông dân”,
“Vườn chuẩn nông thôn mới”;
hưởng ứng Chương trình trồng 01
triệu cây xanh giai đoạn 2021-2023.

IV. LIÊN ĐoÀN LAo ĐỘNG
1. Hướng dẫn các cấp Công

đoàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm
ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và khởi
nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế
hạnh phúc 20/3; đẩy mạnh phong
trào xây dựng cơ quan, đơn vị “Xanh
- Sạch - Đẹp”, “Đảm bảo an toàn vệ
sinh lao động”.

2. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên
truyền việc phòng chống dịch bệnh
COVID-19 trong CNVCLĐ.

3. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05
của Bộ chính trị về việc “Đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát
động phong trào “Cán bộ, công
chức, viên chức huyện Thanh
Chương quyết tâm thực hiện tốt “3
cần”, “3 đúng”; “3 không” “3 chống”,
“quyết tâm”.

4. Vận động xây dựng quỹ “Mái
ấm công đoàn” năm 2022; khảo sát
hỗ trợ xây dựng nhà ở Mái ấm công
đoàn năm 2022.

5. Tổ chức hội nghị báo cáo viên
và sơ kết hoạt động Công đoàn quý
I/2022.

V. HỘI CỰU CHIếN BINH
1. Tuyên truyền thực hiện tốt các

đề án, chương trình, kế hoạch thực
hiện nghị quyết đại hội Đảng các
cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XIII; tuyên truyền vận động hội viên
tập trung sản xuất vụ Xuân 2022,
xây dựng các mô hình kinh tế, xây
dựng NTM, NTM nâng cao và NTM
kiểu mẫu.

tỔ chỨc chÍnh trỊ - xã hỘi

(Xem tiếp trang 40)
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Chính phủ ban hành Nghị định
108/2021/NĐ-CP về điều chỉnh lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ
cấp hằng tháng.

Cụ thể, từ ngày 01/01/2022, điều
chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương
hưu của tháng 12/2021 cho các nhóm đối
tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị
định 108/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, điều chỉnh tăng thêm
đối với các đối tượng quy định tại
khoản 2 Điều 1 Nghị định
108/2021/NĐ-CP của Chính phủ, cụ
thể như sau:

- Tăng thêm 200.000 đồng/tháng
đối với những người có mức lương
hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng

tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng
trở xuống;

- Tăng lên bằng 2.500.000
đồng/người/tháng đối với những
người có mức lương hưu, trợ cấp
BHXH, trợ cấp hàng tháng từ
2.300.000 đồng/người/tháng đến
dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH,
trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh
theo quy định này là căn cứ để điều
chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần
điều chỉnh tiếp theo.

Nghị định 108/2021/NĐ-CP có
hiệu lực từ ngày 20/01/2022.

(Nguồn Thư viện pháp luật)

điỀU chỉnh LưƠng hưU, trỢ cẤP bhxh 
vÀ trỢ cẤP hÀng thÁng

Thống nhất việc thực hiện các biện
pháp phòng chống dịch bệnh COVID-
19 trên toàn quốc, Bộ Y tế đã ban hành
Quyết định số 250/QĐ-BYT ngày
28/01/2022 về việc “Hướng dẫn chẩn
đoán và điều trị COVID-19”  và Quyết
định số 261/QĐ-BYT ngày 31/01/2022
về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý
người mắc COVID-19 tại nhà”.

* Quyết định số 250/QĐ-BYT về
việc “Hướng dẫn chẩn đoán và
điều trị COVID-19”

Quyết định số 250/QĐ-BYT hướng
dẫn phân loại có 5 mức độ phân loại

bệnh COVID-19, gồm: không có triệu
chứng lâm sàng, mức độ nhẹ, mức độ
trung bình, mức độ nặng và mức độ
nguy kịch.

- Người nhiễm không triệu chứng:
F0 được xếp vào nhóm này nếu
không có triệu chứng lâm sàng. Ngoài
ra, nhịp thở < 20 lần/phút, SpO2 >
96% khi thở khí trời.

- Mức độ nhẹ: F0 có các triệu
chứng lâm sàng không đặc hiệu như
sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt
mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, mất vị giác,
khứu giác, tiêu chảy… Nhịp thở < 20

hưỚng DẪn việc chẨn đoÁn, điỀU trỊ coviD-19
vÀ QUản LÝ người MẮc coviD-19
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lần/phút, SpO2 > 96% khi thở khí trời.
Bên cạnh đó, người bệnh tỉnh táo, tự
phục vụ được; X-quang phổi bình
thường hoặc có nhưng tổn thương ít.

- Mức độ trung bình: Đánh giá toàn
trạng, người bệnh có các triệu chứng
lâm sàng không đặc hiệu như mức độ
nhẹ. Về hô hấp, bệnh nhân có dấu
hiệu viêm phổi, khó thở, thở nhanh 20-
25 lần/phút, phổi có ran nổ và không
có dấu hiệu suy hô hấp nặng, SpO2
94-96% khi thở khí phòng. F0 có thể
khó thở khi gắng sức (đi lại trong nhà,
lên cầu thang). Mạch của người bệnh
có thể nhanh hoặc chậm, da khô, nhịp
tim nhanh, huyết áp bình thường, ý
thức tỉnh táo. Ngoài ra, chụp X-quang
ngực và cắt lớp vi tính ngực phát hiện
có tổn thương, tổn thương dưới 50%.
Siêu âm thấy hình ảnh sóng B, khí
máu động mạch: PaO2/FiO2 > 300.

- Mức độ nặng: F0 được phân loại
thuộc nhóm nặng nếu hô hấp có dấu
hiệu viêm phổi kèm theo bất kỳ một
trong các dấu hiệu sau: nhịp thở > 25
lần/phút; khó thở nặng, co kéo cơ hô
hấp phụ; SpO2 < 94% khi thở khí
phòng. Về tuần hoàn, nhịp tim người
bệnh có thể nhanh hoặc chậm, HA
bình thường hay tăng. Về thần kinh,
người bệnh có thể bứt rứt hoặc đừ,
mệt. Chụp X-quang ngực và cắt lớp vi
tính ngực: có tổn thương, tổn thương
trên 50%. Siêu âm thấy hình ảnh sóng
B nhiều, khí máu động mạch: PaO2/
FiO2 khoảng 200-300.

- Mức độ nguy kịch: F0 thuộc nhóm
nguy kịch có biểu hiện thở nhanh > 30
lần/phút hoặc < 10 lần/phút, có dấu
hiệu suy hô hấp nặng, thở gắng sức
nhiều, thở bất thường hoặc cần hỗ trợ
hô hấp bằng thở oxy dòng cao
(HFNC), thở máy. Ý thức người bệnh

giảm hoặc hôn mê. Nhịp tim bệnh nhân
có thể nhanh hoặc chậm, huyết áp tụt,
tiểu ít hoặc vô niệu. Kết quả X-quang
ngực và cắt lớp vi tính ngực phát hiện
có tổn thương, tổn thương trên 50%.
Siêu âm hình ảnh sóng B nhiều, khí
máu động mạch: PaO2/FiO2 < 200,
toan hô hấp, lactat máu > 2 mmol/L.

Tại Hướng dẫn mới nhất này, Bộ
Y tế đã bổ sung tiêu chuẩn dỡ bỏ cách
ly với người nhiễm COVID-19 điều trị
tại nhà. Cụ thể:

- Người bệnh COVID-19 không
triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ
điều kiện cách ly, điều trị tại nhà theo
quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly, điều
trị tại nhà.

+ Cách ly, điều trị đủ 7 ngày và có
kết quả test nhanh âm tính do nhân
viên y tế hoặc người bệnh tự thực
hiện dưới sự giám sát của nhân viên
y tế bằng ít nhất một trong các hình
thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các
phương tiện từ xa.

+ Trong trường hợp sau 7 ngày
kết quả xét nghiệm còn dương tính thì
tiếp tục cách ly đủ 10 ngày đối với
người đã tiêm đủ liều vaccine và 14
ngày đối với người chưa tiêm đủ liều
vaccine.

Trạm y tế noi̛ quản lý nguờ̛i bẹn̂h
chịu trách nhiẹm̂ xác nhạn̂ khỏi bẹn̂h
cho nguờ̛i bệnh.

- Đối với người bệnh COVID-19
+ Thời gian cách ly, điều trị tại cơ

sở thu dung, điều trị ít nhất 5 ngày,
giảm các triệu chứng lâm sàng, hết
sốt (không dùng thuốc hạ sốt)... trước
ngày ra viện từ 3 ngày trở lên và có
kết quả test PCR âm tính hoặc nồng
độ virus thấp hoặc test nhanh âm tính
thì được ra viện.
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Ngược lại sẽ phải tiếp tục cách ly
đủ 10 ngày (không nhất thiết phải làm
lại xét nghiệm).

+ Sau khi ra viện, tự theo dõi sức
khỏe tại nhà trong 7 ngày, đo thân
nhiệt 2 lần/ngày. Nếu có bất kỳ dấu
hiệu bất thường nào thì báo ngay cho
y tế và xử trí kịp thời. Tuân thủ thông
điệp 5K.

- Đối với người bệnh COVID-19 có
bệnh nền hoặc bệnh kèm theo

+ Cách ly, điều trị tại cơ sở cách ly,
điều trị ít nhất 5 ngày, sau khi đỡ, giảm
nhiều triệu chứng lâm sàng của
COVID-19 và hết sốt từ 3 ngày trở lên
và test PCR âm tính hoặc test nhanh
âm tính thì được ra viện hoặc chuyển
sang cơ sở/khoa khác điều trị bệnh
kèm theo hoặc bệnh nền (nếu cần) để
tiếp tục điều trị và theo dõi.

+ Nếu xét nghiệm PCR dương
tính hoặc test nhanh còn dương tính
thì tiếp tục cách ly đủ 10 ngày.

- Đối với người bệnh COVID-19
điều trị tại các đơn vị hồi sức tích cực
khỏi COVID-19, trong tình trạng nặng,
nguy kịch do bệnh lý khác

+ Đã cách ly, điều trị COVID-19 tối
thiểu 14 ngày và kết quả xét nghiệm
bằng PCR âm tính hoặc nồng độ virus
thấp được xác định đủ tiêu chuẩn khỏi
COVID-19.

+ Được chuyển sang cơ sở hồi sức
tích cực khác hoặc khoa điều trị phù
hợp để tiếp tục chăm sóc, điều trị...

Theo quy định cũ tại Quyết định
4689/QĐ-BYT chỉ nêu điều kiện xuất
viện với trường hợp không có triệu
chứng lâm sàng trong suốt thời gian
điều trị và các trường hợp có triệu
chứng lâm sàng.

* Quyết định số 261/QĐ-BYT về
việc ban hành “Hướng dẫn quản lý
người mắc COVID-19 tại nhà”.

Tại Quyết định số 261/QĐ-BYT,
Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể các điều
kiện để các đối tượng được quản lý
tại nhà. Cụ thể:

1. Tiêu chí lâm sàng đối với người
mắc COVID-19 bao gồm 3 tiêu chí sau:

a) Là người mắc COVID-19 (được
khẳng định nhiễm SARS-CoV-2 bằng
xét nghiệm realtime RT-PCR hoặc test
nhanh kháng nguyên theo quy định
hiện hành) không có triệu chứng lâm
sàng; hoặc có triệu chứng lâm sàng ở
mức độ nhẹ: như sốt, ho khan, đau
họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu,
đau mỏi cơ, tê lưỡi; tiêu chảy, chảy
mũi, mất mùi, mất vị.

b) Không có các dấu hiệu của viêm
phổi hoặc thiếu ô xy; nhịp thở < 20
lần/phút; SpO2 > 96% khi thở khí trời;
không có thở bất thường như thở rên,
rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh
mũi, thở khò khè, thở rít ở thì hít vào.

c) Không mắc bệnh nền, hoặc có
bệnh nền nhưng đang được điều trị
ổn định.

2. Khả năng người mắc COVID-19
tự chăm sóc

a) Có thể tự chăm sóc bản thân
như ăn uống, tắm rửa, giặt quần áo,
vệ sinh và có thể tự theo dõi tình trạng
sức khỏe theo hướng dẫn của nhân
viên y tế.

b) Có khả năng liên lạc với nhân
viên y tế để được theo dõi, giám sát
và khi có tình trạng cấp cứu: Có khả
năng giao tiếp và sẵn có phương tiện
liên lạc như điện thoại, máy tính...

c) Trường hợp người mắc COVID-
19 không có khả năng tự chăm sóc,
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2. Tiếp tục tuyên truyền cán bộ
hội viên và nhân dân nghiêm chỉnh
chấp hành các quy định về phòng,
chống dịch, thích ứng an toàn trong
tình hình mới.

3. Đẩy mạnh thực hiện “Học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh; triển khai các nội
dung học tập và làm theo năm 2022.

4. Tiếp tục chỉ đạo đại hội Hội Cựu
chiến binh cơ sở trong tháng 3/2022.

5. Tích cực chuẩn bị nhân sự, Báo
cáo Dự thảo Văn kiện Đại hội Hội
CCB huyện nhiệm kỳ 2022-2027  trình
Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến.

VI. ĐoÀN THANH NIÊN
CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

1. Làm tốt công tác tuyên truyền
kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng,
các nhiệm vụ chính trị của huyện.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
triển khai các biện pháp, cách làm
hay, mô hình sáng tạo trong công

tác phòng chống dịch bệnh COVID-
19, nhất là trong trường học.

2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ
thị 05 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy
mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh”; phát động phong trào
“Cán bộ, đoàn viên, TTN huyện
Thanh Chương quyết tâm thực hiện
tốt “3 cần”, “3 đúng”; “3 không” “3
chống”, “3 quyết tâm”.

3. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động
chào mừng 91 năm Ngày thành lập
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh  (26/3/1931 - 26/3/2022);
Tháng Thanh niên năm 2022 và
Chương trình Tháng Ba biên giới.

4. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ
chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027.

5. Tổ chức Hội nghị sinh hoạt câu
lạc bộ báo cáo viên quý I năm 2022.

BBT(Nguồn TC-CTXH)

gia đình phải có người chăm sóc đáp
ứng các tiêu chí của mục a, b ở trên.

Hướng dẫn cũng quy định trách
nhiệm của cơ quan quản lý người
mắc COVID-19 tại nhà phải thực hiện
các nội dung như sau:

-  Xác định, lập danh sách người
mắc COVID-19 quản lý tại nhà (các
mẫu danh sách, mẫu đánh giá người
mắc COVID-19 được hướng dẫn cụ thể
tại các phụ lục kèm theo Quyết định).

- Hướng dẫn người mắc COVID-
19 theo dõi sức khỏe tại nhà bao gồm:

Theo dõi sức khỏe; hướng dẫn chế độ
ăn huống sinh hoạt; hướng dẫn thực
hiện cách ly y tế tại nhà.

- Thực hiện khám bệnh và theo dõi
sức khỏe người mắc COVID-19 bao
gồm các nội dung: theo dõi sức khoẻ
hàng ngày; khám bệnh, kê đơn điều
trị tại nhà; phát hiện và xử trí diễn biến
bất thường liên quan bệnh nền.

- Xét nghiệm COVID-19 để kết
thúc cách ly.

- Xử trí cấp cứu, chuyển viện.
BBT
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