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Ngày 21/3/2022, Ban Thường
vụ Huyện ủy ban hành Công văn
số 669-CV/HU về đại hội chi bộ
trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ
2022-2025, BBT Bản tin trích đăng
một số nội dung quan trọng để các
đảng ủy, chi ủy biết, thực hiện. 

1. Nội dung
- Tổng kết thực hiện nghị

quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ
2020-2022 và xác định phương

hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải
pháp của nhiệm kỳ 2022-2025;
kiểm điểm tự phê bình và phê
bình của chi ủy trong nhiệm kỳ
(nơi có chi ủy).

- Bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư
chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 theo
quy định. 

2. Nhiệm vụ
- Các đảng ủy cơ sở ban hành

văn bản, lãnh đạo triển khai thực

1. Tập trung lãnh đạo thực hiện chương trình hành động thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội Đảng các
cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện các nội dung “Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. Lãnh
đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.

2. Tuyên truyền kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam thống
nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), ngày Quốc tế Lao động (1/5).

3. Tiếp tục lãnh đạo nhân dân chăm sóc cây trồng vụ Xuân, phòng
chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

4. Tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19.

5. Lãnh đạo xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện để sản xuất
vụ Hè thu, triển khai phương án phòng chống cháy rừng, bão lụt.

Nhiệm vụ trọNg tâm cấp ủy tháNg 4/2022

TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO HOÀN THÀNH
ĐẠI HỘI CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY CƠ SỞ

NHIỆM KỲ 2022-2025
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hiện nghiêm túc việc tổ chức đại
hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở
theo đúng quy định. Trong đó,
quan tâm chỉ đạo các chi bộ, cán
bộ, đảng viên nghiên cứu, quán
triệt sâu sắc văn bản của Trung
ương, của cấp uỷ cấp trên để
chuẩn bị và tổ chức đại hội đúng
nguyên tắc, phát huy dân chủ, trí
tuệ của đảng viên. Chuẩn bị nội
dung, tổ chức lấy ý kiến đóng góp
văn kiện đại hội một cách chu đáo,
chặt chẽ; tạo không khí thảo luận
sôi nổi trong đại hội. Quan tâm
lãnh đạo tốt công tác nhân sự cấp
ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ bảo
đảm tiêu chuẩn, số lượng, quy
trình, trong đó lưu ý: 

- Đối với các chi bộ thôn, xóm,
khối, bản: Thực hiện thống nhất
bầu cử trưởng thôn (xóm, khối,
bản) trước khi tổ chức đại hội chi
bộ. Chi ủy, chi bộ thực hiện quy
trình lựa chọn, giới thiệu đảng viên
có phẩm chất, năng lực, uy tín để
nhân dân bầu làm trưởng thôn,
xóm, khối, bản. Sau đó tiến hành
đại hội chi bộ và giới thiệu đồng chí
trúng cử trưởng thôn (xóm, khối,
bản) để bầu vào cấp ủy giữ chức
vụ bí thư hoặc phó bí thư chi bộ.

- Đối với các chi bộ trong các
cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp, doanh nghiệp nhà nước,
lực lượng vũ trang: Thực hiện

nghiêm chủ trương bí thư chi bộ là
người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

3. Thời gian: Không quá 01
ngày, bắt đầu từ tháng 5/2022,
hoàn thành trước 15/8/2022.

4. Một số lưu ý
- Trong quá trình chuẩn bị và

tiến hành đại hội, đảng uỷ cơ sở
phải lãnh đạo thực hiện tốt nghị
quyết đại hội đảng bộ cấp trên và
của cấp mình gắn với đẩy mạnh
phong trào thi đua yêu nước; tập
trung xử lý kịp thời, có hiệu quả
những hạn chế, bất cập, yếu kém,
những vấn đề tồn đọng kéo dài
gây bức xúc trong cán bộ, đảng
viên và nhân dân. Coi trọng công
tác kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị
và tổ chức đại hội đúng theo chỉ
đạo, hướng dẫn, rút kinh nghiệm
từ đại hội điểm để lãnh đạo triển
khai diện rộng. Thực hiện tốt công
tác phòng, chống dịch COVID-19.
Sau đại hội có kế hoạch tập huấn,
bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho
đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ. 

- Khi hoàn thành việc tổ chức
đại hội chi bộ, các đảng ủy cơ sở
chủ động báo cáo tình hình kết quả
đại hội chi bộ trực thuộc về Ban
Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tổ
chức Huyện ủy) không chờ đến
hạn báo cáo cuối cùng.

BBT (Nguồn: BTC Huyện ủy)
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Công tác quy hoạch cán bộ là
khâu quan trọng, nhiệm vụ

thường xuyên nhằm phát hiện sớm
nguồn cán bộ có phẩm chất, năng
lực, uy tín, có triển vọng phát triển
để có kế hoạch đào tạo, bồi
dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo
nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các
cấp cho trước mắt và lâu dài. Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn
chúng ta: “Cán bộ là cái gốc của
mọi công việc”, “muôn việc thành
công hoặc thất bại đều do cán bộ
tốt hoặc kém”. 

Thực hiện lời căn dặn của Chủ
tịch Hồ Chí Minh, trong những năm
qua Ban Thường vụ Huyện ủy đã
luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện
công tác cán bộ và quy hoạch đội
ngũ cán bộ. Công tác cán bộ đã
bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu
cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong
từng thời kỳ; trong đó công tác quy
hoạch đã gắn với công tác đào tạo,
bồi dưỡng và sử dụng cán bộ. 

Để nâng cao chất lượng công
tác quy hoạch cán bộ đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ, các cấp ủy đảng

cần quan tâm thực hiện các nội
dung sau đây:

Một là, để chủ động, chuẩn bị
cho nguồn cán bộ kế cận lâu dài,
cần đổi mới công tác tạo nguồn
cán bộ theo hướng lựa chọn sinh
viên tốt nghiệp ở các trường đại
học về cơ sở, các quân nhân hoàn
thành nghĩa vụ quân sự có năng
lực trình độ, các đoàn viên, hội viên
thông qua các phong trào hoạt
động tại địa phương để phát hiện
các nhân tố tích cực, có triển vọng,
đủ phẩm chất, năng lực chuẩn bị
cho nguồn cán bộ kế cận lâu dài,
tránh hụt hẫng công tác cán bộ.

Hai là, nâng cao chất lượng
công tác quy hoạch, gắn với đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ đồng thời
với việc đổi mới đồng bộ các khâu
khác trong công tác cán bộ, trước
hết là nâng cao chất lượng công
tác đánh giá, xếp loại cán bộ hàng
năm, gắn hiệu quả công việc và sự
tín nhiệm của cán bộ, đảng viên,
nhân dân.

Ba là, bảo đảm nguyên tắc
Đảng thống nhất lãnh đạo công tác

Vấn đề quan tâm:

NâNg cAO chất LƯỢNg cÔNg tác                         
QUy hOẠch cáN BỘ Đáp ỨNg yÊU cẦU Nhiệm vụ

trONg giAi ĐOẠN mỚi
NguyễN VăN Quế

PBT Thường trực Huyện ủy
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cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ;
thực hiện nghiêm nguyên tắc tập
trung dân chủ, quy định của Đảng,
pháp luật của Nhà nước; bảo đảm
chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công
khai, minh bạch trong công tác quy
hoạch cán bộ. Coi trọng chất
lượng, bảo đảm cân đối, hài hoà,
hợp lý, liên thông giữa các khâu
trong công tác cán bộ; giữa quy
hoạch với đào tạo, bồi dưỡng; giữa
đánh giá với quy hoạch, điều động,
luân chuyển, bổ nhiệm và sử dụng
cán bộ; giữa cán bộ quy hoạch với
cán bộ đương nhiệm.

Bốn là, nâng cao hiệu quả công
tác quy hoạch cán bộ; bảo đảm sự
chuyển tiếp liên tục, vững vàng
giữa các thế hệ, chủ động xây
dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo,
quản lý các cấp, nhất là người
đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực
và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn
bó mật thiết với nhân dân.

Năm là, rà soát, đánh giá toàn
diện nguồn cán bộ trước khi đưa
vào danh sách giới thiệu nhân sự
quy hoạch; bảo đảm chặt chẽ, dân
chủ, khách quan, công bằng, công
tâm, công khai, minh bạch, đúng
quy trình, thẩm quyền. Không đề
xuất, phê duyệt quy hoạch những
trường hợp không bảo đảm tiêu
chuẩn, điều kiện.

Thực hiện phương châm quy
hoạch “động” và “mở”. Hằng năm,
đánh giá, rà soát để kịp thời đưa ra
khỏi quy hoạch những cán bộ
không đáp ứng tiêu chuẩn, điều
kiện, không hoàn thành nhiệm vụ,

vi phạm quy định của Đảng, pháp
luật của Nhà nước; bổ sung vào
quy hoạch những nhân tố mới từ
nguồn nhân sự tại chỗ hoặc nguồn
nhân sự từ nơi khác đủ tiêu chuẩn,
điều kiện, có triển vọng phát triển.

Sáu là, công tác quy hoạch cần
chú ý về số lượng, cơ cấu 03 độ
tuổi tỷ lệ nữ, trẻ: Phấn đấu tối thiểu
có 25% cán bộ nữ, 15% cán bộ trẻ
trong quy hoạch cấp ủy, cán bộ
lãnh đạo, quản lý nhằm khắc phục
tình trạng bị động, hẫng hụt về cán
bộ cho các thời kỳ tiếp theo.

Công tác cán bộ và quy hoạch
cán bộ là hết sức quan trọng, văn
kiện Đại hội XIII của Đảng đã xác
định: “Tập trung xây dựng đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức liêm
chính, có phẩm chất đạo đức tốt,
bản lĩnh chính trị, năng lực, uy tín,
tính chuyên nghiệp cao, sức khỏe
tốt, tận tụy phục vụ nhân dân.
Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công
chức, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi
đôi với tạo môi trường, điều kiện để
thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khuyến
khích cán bộ dám nghĩ, dám làm,
dám đột phá, dám chịu trách nhiệm
vì lợi ích chung” và “Tập trung xây
dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất
là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm
chất, năng lực và uy tín, ngang tầm
nhiệm vụ”. Vì vậy, các cấp ủy cần
tập trung nâng cao chất lượng
công tác quy hoạch, gắn với đào
tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và sử
dụng cán bộ, đáp ứng yêu cầu
trong giai đoạn mới./.
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Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/HU
ngày 02/4/2021 của BCH Đảng

bộ huyện khóa XXXI, ngày 02/4/2021
UBND huyện ban hành Đề án số
01/ĐA-UBND về phát triển kinh tế
trang trại, gắn với chuỗi giá trị sản
phẩm theo mô hình an toàn sinh
học, giai đoạn 2021-2025. Sau 01
năm triển khai thực hiện trên địa bàn
toàn huyện đã đạt được một số kết
quả nổi bật.

1. Về số lượng trang trại
Đến 31/12/2021 toàn huyện có

20 trang trại đạt theo Thông tư
02/2020/TT-BNNPTNT, tăng 06
trang trại đạt 100% kế hoạch năm
2021, trong đó:

- Trang trại trồng trọt: 03 trang
trại, tăng 02 trang trại (Có 01 trang
trại chuyển sang loại hình trang trại
tổng hợp).

- Trang trại chăn nuôi: 09 trang
trại, tăng 02 trang trại.

- Trang trại tổng hợp: 08 trang
trại, tăng 02 trang trại.

2. Tình hình hoạt động của các
trang trại

- Về giá trị sản xuất: Đến
31/12/2021 tổng giá trị sản xuất đạt
75.479 triệu đồng tăng 11.909 triệu
đồng so với thời điểm xây dựng đề
án (63.570 triệu đồng). Bình quân

mỗi trang trại có giá trị sản xuất
3.774 triệu đồng, trong đó trang trại
chăn nuôi có giá trị sản xuất cao
nhất, bình quân 5.674 triệu
đồng/trang trại, thấp nhất là trang trại
trồng trọt, bình quân 1.233 triệu
đồng/trang trại.

- Về áp dụng sản xuất theo mô
hình an toàn sinh học để nâng cao
giá trị, chất lượng sản phẩm: Đến
nay có 09 trang trại (tăng 03 trang
trại so với thời điểm xây dựng Đề
án) đã áp dụng khoa học tiên tiến
như ứng dụng các chế phẩm sinh
học sử dụng đệm lót và xử lý chất
thải trong chăn nuôi, chăn nuôi trong
môi trường khép kín điều hoà nhiệt
độ, canh tác hữu cơ trong trồng
trọt... vào sản xuất theo hướng an
toàn sinh học.

- Về liên kết tiêu thụ sản phẩm:
Hiện nay có 13 trang trại (tăng 04
trang trại so với thời điểm xây dựng
đề án) đã tham gia vào các chuỗi
liên kết trong các khâu đầu vào và
đầu ra của sản phẩm để ổn định sản
xuất mang lại hiệu quả và thu nhập
cho các chủ trang trại.

3. Đất đai và môi trường
- Phát triển kinh tế trang trại góp

phần quan trọng trong quá trình
chuyển dịch, tích tụ ruộng đất và
khai thác, sử dụng có hiệu quả đất

Kết quả 01 năm thực hiện Đề án số 01/Đa-UBNd
về phát triển kinh tế trang trại gắn với chuỗi      

giá trị sản phẩm theo mô hình an toàn sinh học 
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đai, làm tăng giá trị thu nhập trên
đơn vị diện tích đất.

- Môi trường tại các trang trại
ngày càng được kiểm soát chặt chẽ
hơn; chú trọng đầu tư ứng dụng KH-
KT trong xử lý chất thải trong chăn
nuôi nhằm bảo vệ môi trường, giảm
được dịch bệnh và nâng cao chất
lượng của sản phẩm.

- Các xã, thị trấn đã tham mưu
đề xuất đưa vào 91 điểm quy hoạch
sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 để
phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi
và tổng hợp với tổng diện tích
676,33ha, tại 34 xã. 

4. Chuyển giao tiến bộ KH-KT
- Tổ chức cho 266 lớp tập huấn

có 11.130 người tham gia, trong đó
có 65 chủ trang trại.

- Có 02 xã tổ chức tham quan
học tập kinh nghiệm tại các trang trại
trên địa bàn tỉnh, huyện (Thanh Chi
và Thanh Liên).

- Có 03 trang trại đã đầu tư mới,
nâng cấp các hạng mục phục vụ sản
xuất theo hướng công nghệ mới
đảm bảo an toàn sinh học (Trang trại

hộ ông Trần Điển Vi tại xã Thanh
Đức; hộ ông Đặng Hữu Hạnh tại xã
Hạnh Lâm; hộ ông Vương Viết
Nhâm tại xã Thanh Tiên). 

5. Số trang trại đang tiến hành
xây dựng mới và đầu tư mở rộng
theo hướng đạt theo tiêu chí
02/2020/TT-BNNPTNT

- Có 06 trang trại thành lập mới
tại các xã Thanh Đức, Cát Văn,
Phong Thịnh, Thanh Tiên, Đồng
Văn, Thanh Đồng.

- Có 11 trang trại đang đầu tư mở
rộng quy mô sản xuất tại các xã
Hạnh Lâm, Thanh Mỹ, Thanh Tiên,
Thanh Thịnh, Đại Đồng, Thanh
Phong, Đồng Văn, Thanh Thuỷ.

6. Nguồn vốn và chính sách
- Trong 20 trang trại thì có 16

trang trại vay vốn từ các ngân hàng
thương mại và các tổ chức tín dụng
trên địa bàn huyện với tổng số tiền
14.650 triệu đồng.

- Có 02 trang trại vay vốn từ Quỹ
Hỗ trợ nông dân huyện với lãi suất

Mô hình 
trang trại bò 
vỗ béo của

hộ gia đình chị 
Đậu Thị Ngọc 

tại xã 
Thanh Thịnh 

Ảnh:
Cảnh Hồng

(Xem tiếp trang 15)
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Ngày 07/6/2021, Ủy ban nhân
dân tỉnh Nghệ An ban hành

Quyết định số 39/QĐ-UBND về chấp
thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư
(lần thứ nhất) đối với dự án Tổ hợp
sản xuất tinh dầu, dược liệu, thực
phẩm chức năng công nghệ cao tại
xã Thanh Thủy đã được Ủy ban
nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương
đầu tư tại Quyết định số 4560/QĐ-
UBND.CNTM ngày 10/10/2013 với
những nội dung điều chỉnh như sau:

- Tên dự án: Tổ hợp trồng, sản
xuất, chế biến chè xuất khẩu chất
lượng cao.

- Quy mô, công suất: 
+ Quy mô: Tổng diện tích đất dự

kiến sử dụng: 337.570m2 (diện tích
đã loại trừ diện tích đất nhà văn hóa).
Các công trình, hạng mục chính
gồm: Nhà máy chế biến, khu văn
phòng, nhà kho, vườn ươm giống,
đất trồng chè, sân đường nội bộ.

+ Công suất: Nguyên liệu đầu
vào khoảng 20.000 tấn nguyên liệu
chè tươi/năm, tương đương 4.000
tấn chè sản phẩm/năm.

- Tổng mức đầu tư: 170,35 tỷ đồng.
- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành

các thủ tục đầu tư trong Quý I/2022;
Hoàn thành dự án trong Quý I/2023.

Tại Quyết định chấp thuận điều
chỉnh chủ trương đầu tư, Ủy ban

nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty
TNHH VN Nam Đàn Vạn An phải
khẩn trương hoàn thiện các thủ tục
đầu tư để triển khai thực hiện dự án.
Dự án chỉ được phép thực hiện khi
Chủ đầu tư đã hoàn thành đầy đủ
các thủ tục, điều kiện theo quy định
của pháp luật; Căn cứ ý kiến các sở,
ngành, địa phương liên quan để
triển khai thực hiện dự án đúng yêu
cầu, đúng quy định; Tập trung nguồn
lực để thi công, hoàn thành dự án
đúng tiến độ. Trường hợp không
đúng tiến độ theo quy định, Nhà đầu
tư phải chịu trách nhiệm về các chi
phí đã bỏ ra. 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao các
sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Xây dựng, Tài nguyên và Môi
trường, Nông nghiệp và PTNT, Công
thương; Cục Thuế; UBND huyện
Thanh Chương chịu trách nhiệm
hướng dẫn, giám sát việc thực hiện
dự án, thực hiện các nghĩa vụ đối với
nhà nước, đầu tư xây dựng, sử dụng
đất đai và hoạt động đúng quy định,
đảm bảo tiến độ được gia hạn. Sở
Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ
quan liên quan tham mưu UBND tỉnh
phương án sắp xếp, xử lý tài sản
công theo quy định đối với phần diện
tích nhà văn hóa.

BBT (Nguồn: Phòng KT-HT)

ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
TẠI XÃ THANH THỦY
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Cách đây 47 năm, vào lúc 11 giờ
30 phút ngày 30/4/1975 lá cờ

của Chính phủ Cách mạng lâm thời
Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã
tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh
dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đế quốc
Mỹ và chính quyền tay sai ở miền
Nam Việt Nam. Chiến dịch Hồ Chí
Minh toàn thắng, kết thúc vẻ vang
chặng đường 21 năm kháng chiến
chống Mỹ cứu nước gian lao mà anh
dũng của dân tộc ta (1954-1975). 

Chiến thắng 30/4/1975 “Là
thắng lợi của cả dân tộc”...

Cuối năm 1974, đầu năm 1975,
tình hình cách mạng miền Nam có
nhiều bước tiến đáng kể. Chiến
thắng Phước Long (13/12/1974 -
06/1/1975) đã củng cố tinh thần
chiến đấu của quân và dân ta, mở ra
thời cơ mới để Đảng ta chủ trương
kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền
Nam trong hai năm 1975-1976. Hội

nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng
đã nhấn mạnh “cả năm 1975 là thời
cơ” và chỉ rõ  “nếu thời cơ đến vào
đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức
giải phóng miền Nam ngay trong
năm 1975”.

Nêu cao quyết tâm thống nhất
nước nhà, thực hiện lời hiệu triệu
“đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy
nhào” của Bác cùng những nhận
định sắc bén về thời cơ, cuộc Tổng
tiến công và nổi dậy mùa xuân năm
1975 đã giành được thắng lợi vang
dội tại chiến trường Tây Nguyên và
Huế - Đà Nẵng, tạo khí thế và thời
cơ cách mạng cho chiến dịch mang
tính chất quyết định tại Sài Gòn -
Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Chúng ta cần nhớ lại quyết định
sáng suốt của những người chỉ huy
quân sự vào giai đoạn cuối cuộc
chiến tranh trường kỳ của dân tộc.
Những bước đi lịch sử cực kỳ nhanh
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chóng. Trong khi máy bay Mỹ vẫn
ném bom hủy diệt thì kế hoạch giải
phóng miền Nam đã được đặt lên
bàn. Lần đầu tiên trong lịch sử,
chúng ta đã thành lập các quân
đoàn, tạo ra những mũi nhọn đột
phá, khi thời cơ đến là kịp thời giải
phóng miền Nam.

Đúng 17 giờ ngày 26/4/1975,
quân ta nổ súng mở màn chiến dịch.
Đến sáng ngày 30/4, khi tình hình
của Ngụy quyền Sài Gòn cực kỳ
nguy ngập, quân ta theo kế hoạch
đã tiến công vào Dinh Độc Lập. 10
giờ 45 phút cùng ngày, chiếc xe tăng
Type 59 số hiệu 390 xông tới húc
tung cánh cổng chính, đại đội
trưởng Bùi Quang Thận nhảy ra khỏi
xe và chạy lên nóc Dinh Độc lập
cắm lá cờ của Mặt trận dân tộc Giải
phóng miền Nam Việt Nam. 11 giờ
30 phút, tại đài phát thanh, Tổng
thống Dương Văn Minh thay mặt
toàn bộ nội các của Chính phủ Sài
Gòn đã đọc tuyên bố đầu hàng vô
điều kiện. Chiến dịch Hồ Chí Minh
toàn thắng. Đến ngày 02/5/1975,
quân và dân ta đã giải phóng hoàn
toàn miền Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ IV của Đảng tháng 12/1976 đã
đánh giá: “Năm tháng sẽ trôi qua
nhưng thắng lợi của nhân dân ta
trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu
nước mãi mãi được ghi vào lịch sử
dân tộc ta như một trong những
trang chói lọi nhất, một biểu tượng
sáng ngời về sự toàn thắng của chủ
nghĩa anh hùng cách mạng và trí
tuệ con người, và đi vào lịch sử thế

giới như một chiến công vĩ đại của
thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan
trọng quốc tế to lớn và có tính thời
đại sâu sắc”.

Bài học về tính thời cơ cho
Việt Nam cho hôm nay

Trong giai đoạn hiện nay, khi đất
nước ta đang hội nhập sâu rộng
quốc tế, khi tình hình an ninh, chính
trị trong khu vực đang có những diễn
biến phức tạp nhất là những tranh
chấp liên quan đến vấn đề chủ
quyền lãnh thổ, sự cạnh tranh ảnh
hưởng của một số nước lớn ở nhiều
khu vực đang diễn ra khá mạnh mẽ
thì vấn đề thời cơ của chiến thắng
30/4/1975 vẫn còn nhiều giá trị lịch
sử và bài học sâu sắc:

Thứ nhất, đó là bài học về tranh
thủ tối đa những điều kiện thuận lợi
từ tình hình chính trị, an ninh thế
giới, các phong trào đấu tranh đòi
hòa bình của nhân loại tiến bộ để tạo
thêm nguồn sức mạnh đẩy mạnh sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa, sớm đạt mục tiêu trở thành
nước công nghiệp hiện đại vào giữa
thế kỷ này.

Thứ hai, kiên định sự lãnh đạo
của Đảng, chăm lo xây dựng Đảng
vững mạnh về mọi mặt, nâng cao
năng lực lãnh đạo, bản lĩnh trí tuệ,
sức chiến đấu của các tổ chức
đảng và đảng viên để Đảng đủ sức
lãnh đạo nhân dân ta trong giai
đoạn lịch sử mới vì mục tiêu “dân
giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh”.

(Xem tiếp trang 27)



Là doanh nghiệp hoạt động trong
lĩnh vực may mặc, thời gian qua,

Ban Giám đốc cũng như Công đoàn
cơ sở Công ty CP Tập đoàn quốc tế
ABC chi nhánh Nghệ An đã quan
tâm, phát động nhiều phong trào thi
đua lao động sản xuất. Mỗi đơn vị,
mỗi tổ sản xuất đều xây dựng kế
hoạch cụ thể, sát với tình hình thực
tiễn để khai thác tối đa các phương
tiện sản xuất, tăng năng suất lao
động, tiết kiệm chi phí... Chị Võ Thị
Tâm - Phó Chủ tịch Công đoàn cho
biết: “Để cho ra đời một sản phẩm
đạt tiêu chuẩn phải cần tới 60 công
đoạn với những người thợ lành
nghề, có kinh nghiệm, cần cù, tỉ mỉ
và đặc biệt là tinh thần hăng say lao
động sản xuất! Nhằm động viên,
khích lệ người lao động hăng say
làm việc, công ty đã và đang thực
hiện nghiêm các chế độ lương,
thưởng đảm bảo quyền, lợi ích hợp
pháp cho công nhân!”.

Tại Công ty CP VLXD&TM Thanh
Ngọc, thời điểm này, công ty đang

đẩy mạnh sản xuất, phấn đấu hoàn
thành trước thời hạn những lô sản
phẩm gạch Tuynel để kịp giao cho
khách hàng. Ban Chấp hành Công
đoàn công ty đã phát động phong
trào thi đua lao động sản xuất, phát
huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong
tập thể người lao động của doanh
nghiệp, phấn đấu đạt sản lượng 40
triệu viên gạch/năm. Đồng thời thực
hiện chế độ khen thưởng với hình
thức phù hợp nhằm tạo động lực
nâng cao năng suất, chất lượng,
hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh,
góp phần cải thiện đời sống người
lao động...

Không chỉ ở các doanh nghiệp,
không khí thi đua lao động sôi nổi
còn diễn ra tại nhiều cơ quan, đơn vị
trong toàn huyện. Tại nhiều trường
học do tình hình dịch COVID-19
phức tạp phải chuyển hình thức dạy
học trực tuyến, nhưng các thầy cô
giáo đã có nhiều sáng tạo, linh hoạt
để thích ứng. Với khẩu hiệu “Mỗi
người làm việc bằng hai”, đội ngũ
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ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG 
tích cực thi đua hướng về ngày Quốc tế Lao động

Hướng tới kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước
30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5, những ngày này CNVCLĐ trong toàn
huyện đang ra sức thi đua lao động sản xuất, chung sức, đồng lòng vượt
qua những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Với sự động viên của
tổ chức Công đoàn, không khí thi đua lao động sản xuất đã được đông đảo
đoàn viên, người lao động hưởng ứng sôi nổi và có sức lan tỏa mạnh mẽ...

(Xem tiếp trang 13)
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Kết thúc năm 2019, chỉ số phát
triển về công nghệ thông tin và

truyền thông (ICT Index) của huyện
xếp thứ 19/21 huyện, thành, thị. Các
ứng dụng CNTT trong quản lý và
điều hành mới chỉ dừng lại ở một số
phần mềm ứng dụng như: Kế toán
MISA; quản lý văn bản và điều hành
VNPT-iOffice trong cơ quan chính
quyền huyện và UBND các xã, thị
trấn. Các ứng dụng khác như hệ
thống truyền hình hội nghị, chữ ký
số, dịch vụ công trực tuyến... mặc dù
đã triển khai nhưng vẫn còn là khái
niệm “xa lạ” đối với nhiều cán bộ,
công chức, viên chức.

Nhằm nâng cao hiệu quả ứng
dụng CNTT trong công tác quản lý
nhà nước, góp phần đẩy mạnh cải
cách hành chính, nâng cao hiệu lực,
hiệu quả của bộ máy chính quyền từ
huyện đến cơ sở, tháng 3/2020
UBND huyện triển khai kế hoạch lắp
đặt, vận hành hệ thống giao ban trực
tuyến tại UBND huyện và 25 điểm
cầu tại UBND các xã, thị trấn với

tổng mức đầu tư trên 03 tỷ đồng.
Đến nay, hệ thống giao ban trực
tuyến đã mở rộng đến 38/38 xã, thị
trấn và 03 điểm cầu cấp huyện; có
thể tổ chức hội nghị truyền hình 04
cấp từ Trung ương, tỉnh, huyện, xã.
Từ khi lắp đặt đến nay, đã tổ chức
hàng trăm cuộc hội nghị trực tuyến
hiệu quả cao như Hội nghị học tập
và triển khai thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII,
các hội nghị triển khai công tác
phòng chống dịch COVID-19...

Thực hiện kế hoạch xây dựng
đài truyền thanh cơ sở ứng dụng
CNTT - Viễn thông, đến nay, trên địa
bàn huyện đã có 05 đài truyền thanh
xã ứng dụng CNTT - Viễn thông, 04
đài xã và đài huyện đã được số hóa
tại trung tâm, 03 đài xã sử dụng hệ
thống tiếp, phát sóng tự động giúp
cho công chức văn hóa phụ trách
đài có thể điều khiển từ xa, lập lịch
phát sóng, tiếp âm đài huyện, đài
tỉnh, Đài Tiếng nói Việt Nam hoàn
toàn tự động. Trong năm 2022,

Đẩy mạnh ứng dụng cNtt - bước đột phá
TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

ĐặNg VăN Hóa 
Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ
2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành nghị quyết
chuyên đề về cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ
máy chính quyền từ huyện đến cơ sở. Sau hơn 02 năm triển khai, nhìn
từ góc độ ứng dụng công nghệ thông tin, trên địa bàn huyện đã có những
bước chuyển biến rõ rệt trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, các
tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị sự nghiệp.



UBND huyện tiếp tục tiến hành số
hóa hệ thống truyền thanh cơ sở
trên địa bàn, giúp cho công tác vận
hành, biên tập, khai thác tin bài
được thiết lập hoàn toàn tự động, sử
dụng trí tuệ nhân tạo trong công
nghệ truyền thanh.

Trăn trở trước thực tế cán bộ,
công chức phải vất vả gặp để trình
lãnh đạo ký văn bản giấy, đồng chí
Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo
phòng Văn hoá và Thông tin tham
mưu triển khai bằng được chữ ký số
trong các cơ quan Nhà nước. Sau
thời gian tập huấn, triển khai, từ
tháng 10/2021 các đồng chí lãnh
đạo UBND huyện, các phòng chuyên
môn và UBND các xã, thị trấn đã ký
số và phát hành văn bản điện tử
thay cho văn bản giấy. Đến nay, tỷ lệ
văn bản được ký số và phát hành
qua VNPT-iOffice của huyện đạt trên
98% và là huyện đầu tiên, duy nhất
trên địa bàn tỉnh ký số đồng bộ cả 02
cấp (huyện, xã).

Không chỉ tại các cơ quan Nhà
nước, mà các cơ quan Đảng, MTTQ
và các tổ chức chính trị - xã hội cũng
đã triển khai hiệu quả phần mềm
VNPT iOffice 4.1 và ký số. Đến nay
văn bản từ cơ quan Huyện ủy đến
các đảng ủy, chi ủy trực thuộc đã
được ký số và phát hành qua hệ
thống iOffice. Ngoài ra, các trường
Mầm non, Tiểu học, THCS cũng đã
chuyển từ phương thức gửi/nhận
văn bản qua Gmail, Zalo sang hệ
thống quản lý văn bản và điều hành
của VNPT-iOffice. Theo đánh giá
của Trung tâm VNPT Nghệ An,
huyện Thanh Chương đang dẫn đầu
toàn tỉnh về sử dụng VNPT-iOffice.

Đối với dịch vụ công trực tuyến,
trước năm 2021, Thanh Chương
xếp thứ 20/21 huyện, thành, thị.
Đến nay, đã có 16 cơ quan nhà
nước trên địa bàn huyện tiếp nhận
và giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC
của tỉnh. Vị thứ trên bảng thống kê
dịch vụ công trực tuyến của tỉnh
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Tập huấn dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ, công chức cơ quan Nhà nước 
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tăng thêm 05 bậc (15/21). Nếu tính
cả dịch vụ công trực tiếp và trực
tuyến, toàn huyện xếp thứ 13/21.
Chỉ số xếp hạng cải cách hành
chính toàn huyện xếp thứ 08/21
huyện, thành, thị...

Để thực hiện tốt hơn nữa công
tác CCHC trong thời gian tới, huyện
Thanh Chương tiếp tục triển khai
nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn
2022-2025 là xây dựng kế hoạch, lộ
trình để chuyển đổi số toàn huyện,
đồng thời trên cả 3 trụ cột: xây dựng
chính quyền số, xây dựng nền kinh
tế số và xây dựng xã hội số. Trong
năm 2022, UBND huyện sẽ ký kết

thỏa thuận hợp tác với VNPT Nghệ
An về chuyển đổi số; tổ chức Hội
thảo khoa học với chủ đề “Chuyển
đổi số huyện Thanh Chương - Cơ hội
và thách thức”. Đặc biệt, tập trung chỉ
đạo thực hiện bằng được dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
ở tất cả các phòng, ngành và UBND
các xã, thị trấn nhằm giảm bớt phiền
hà trong thực hiện các thủ tục hành
chính, tạo điều kiện phục vụ người
dân, doanh nghiệp đẩy mạnh cải
cách hành chính trên địa bàn toàn
huyện, góp phần thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện
lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020-2025./.

giáo viên trong toàn huyện đang ra
sức thi đua, vượt qua mọi khó khăn
để tổ chức dạy học an toàn, đảm bảo
chương trình và chất lượng giáo dục.

Với đội ngũ nhân viên y tế, kể từ
khi đại dịch COVID-19 bùng phát
cho đến nay không thể kể hết những
hi sinh, vất vả của họ trong công tác
phòng, chống dịch bệnh. Bất kể
nắng hay mưa, đội ngũ nhân viên y
tế vẫn luôn nỗ lực để thực hiện các
công việc như lấy mẫu xét nghiệm,
tiêm phòng, điều trị COVID-19 cho
nhân dân. Đã có không ít nhân viên
y tế bị lây nhiễm COVID-19 trong
quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhưng
không vì thế mà làm chùn bước
chân của những người chiến sỹ áo
trắng. Hàng ngày, hàng giờ đội ngũ
y bác sỹ vẫn luôn thi đua hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ được giao để góp

phần sớm kiểm soát và chiến thắng
đại dịch.

Đồng chí Lê Đình Thọ - Chủ tịch
Liên đoàn Lao động huyện cho biết:
“Hưởng ứng các các chương trình,
các phong trào thi đua do Tổng Liên
đoàn phát động như “Công nhân,
viên chức, lao động nỗ lực vượt khó,
sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại
dịch COVID-19”; “Một triệu sáng
kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo,
quyết tâm chiến thắng đại dịch
COVID-19”... đoàn viên, người lao
động trên địa bàn toàn huyện đang
ra sức thực hiện các phong trào thi
đua yêu nước, vượt qua khó khăn,
thách thức do đại dịch COVID-19
gây ra để thực hiện thắng lợi các
mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan,
đơn vị, địa phương, doanh nghiệp,
góp phần phục hồi và phát triển kinh
tế, xã hội”.

HoàNg ViNH 

ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG... (Tiếp theo trang 10)



Thực hiện Nghị quyết số 06-
NQ/HU ngày 12/7/2021 của

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về
việc nâng cao hiệu quả đào tạo
nghề, giải quyết việc làm, nâng cao
thu nhập cho người lao động giai
đoạn 2021-2025, những năm qua
Hội Nông dân huyện đã phối hợp
với Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm
Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục
thường xuyên huyện, Học viện
Nông nghiệp Việt Nam, Viện rau
quả Hà Nội... mở hàng chục lớp dạy
nghề và giải quyết việc làm cho hội
viên hội nông dân trong địa bàn toàn
huyện. Đặc biệt trong năm 2021,
Hội Nông dân huyện đã phối hợp
mở 22 lớp dạy nghề, trong đó mô
hình trồng nấm Sò của Hội Nông
dân xã Thanh Hòa là một điểm sáng
trong việc đào tạo nghề cho lao
động nông thôn.
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Hiệu quả từ lớp học nghề trồng nấm
CỦA HỘI NÔNG DÂN

Với thời gian chỉ
hơn 02 tháng tổ chức
tập huấn, chuyển
giao khoa học kỹ
thuật với quan điểm
“cầm tay chỉ việc”, Hội
Nông dân xã Thanh
Hòa đã tổ chức cho
35 hộ gia đình trồng
thử nghiệm và được
chia làm 02 tổ, mỗi tổ
hơn 10 hộ. Bằng
những kiến thức
được tiếp cận cụ thể,

các hộ đã được Hội Nông dân xã hỗ
trợ mua giống nấm, nguyên liệu về
để tiến hành trồng tại 02 nhà văn
hóa xóm Đồng Hòa và Thuận Hòa.
Các tổ đã trồng được gần 1.000 bầu
nấm với 02 loại nấm, đó là nấm Sò
trên rơm và nấm Sò trên bông. Sau
01 tháng triển khai gần 1.000 bầu
nấm đã cho thu hoạch được lứa thứ
nhất hơn 03 tạ (nấm thu hoạch từ
03-04 lứa và thời gian từ khi trồng
cho đến khi thu hoạch hết là trong
vòng 03 tháng). Với giá thị trường
hiện nay dao động từ 40.000-
50.000 đồng/01kg và  bình quân 01
tấn nấm (khoảng 1.000 bầu) sẽ thu
về khoảng 45-50 triệu, trừ chi phí
công chăm sóc và nguyên liệu thì
các hộ dân lãi hơn 35 triệu đồng.

Nấm Sò được xem là một loại
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thực phẩm rau sạch giàu dinh
dưỡng, chất khoáng, protein, vita-
min có thể thay thế thịt, cá và là
nguồn dược liệu quý. Nguyên liệu
để sản xuất nấm có trong các phế
phẩm như mạt cưa, xác cà phê, mía
đường, rơm rạ, gỗ mục... Đây là
những nguyên liệu gần như vô tận
bởi chúng đơn giản, rẻ và có sẵn.
Thời gian trồng nấm Sò thuận lợi là
bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 2 năm
sau. Nấm Sò có chu kỳ sinh trưởng
ngắn ngày, vòng quay vốn nhanh
nên có thể ngừng sản xuất bất kỳ lúc
nào khi thời tiết không thuận lợi. Do
đó, hạn chế được tối đa rủi ro. Mặt
khác, nấm là thực phẩm có giá trị
kinh tế cao trong khi công nghệ
trồng và sơ chế nấm không phức
tạp, phù hợp với trình độ lao động ở
nông thôn...

Nhận thấy hiệu quả từ lớp học
nghề và mô hình trồng nấm Sò đem
lại, đặc biệt tạo việc làm, kiếm thêm
thu nhập ổn định cho nguồn lao
động dôi dư của địa phương, Hội

Nông dân huyện đã chỉ đạo Hội
Nông dân xã Thanh Hoà xây dựng
mô hình trồng nấm có hiệu quả trong
năm 2022 gắn với phát triển tổ liên
kết, tổ hội nghề nghiệp trồng nấm có
thương hiệu trong những năm tiếp
theo trên địa bàn xã nói riêng và
huyện nói chung. Đồng thời, để tạo
nguồn vốn ban đầu cho tổ hội phát
triển bền vững, Hội Nông dân huyện
đã trích kinh phí từ nguồn Quỹ hỗ trợ
nông dân 450 triệu đồng cho hội
viên vay để tiếp tục đầu tư sản xuất. 

Thời gian tới, Hội Nông dân
huyện tiếp tục nhân rộng mô hình để
các đơn vị học tập. Từ đó, giúp Hội
viên nông dân cũng như lao động
nông thôn chuyển đổi nhận thức,
mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh
doanh, áp dụng các tiến bộ khoa
học kỹ thuật vào sản xuất để nâng
cao năng suất, chất lượng sản
phẩm, tăng thu nhập và giải quyết
công ăn việc làm cho hội viên trên
địa bàn huyện.

Bài và ảnh: NguyễN XuâN KHáNH 

ưu đãi, mỗi trang trại 100 triệu đồng
(trang trại ông Trần Văn Nhâm tại
thôn Yên Xuân, xã Thanh Ngọc và
trang trại ông Đinh Nho Phú Quý tại
xóm 4, xã Thanh Lâm). 

- Về chính sách: 
+ Lồng ghép một số chương

trình để hỗ trợ một số trang trại về
chế phẩm sinh học trong xử lý môi
trường và làm phân hữu cơ. 

+ Năm 2021, phòng Kinh tế - Hạ
tầng phối hợp với Sở KH&CN hỗ trợ
chế phẩm sinh học trong xử lý thuốc

bảo vệ thực vật, làm đệm lót trong
chăn nuôi, sản xuất phân vi sinh hữu
cơ với tổng số tiền 175.200.000
đồng; Hội Nông dân huyện phối hợp
với Học viện Nông nghiệp Việt Nam
hỗ trợ tư vấn KH-KT và chế phẩm
sinh học trị giá trên 50 triệu đồng để
sản xuất phân bón hữu cơ tại trang
trại cam Trần Điển Vi, trang trại cam
Ngọc Hường và một số gia trại ở
xóm Sướn xã Thanh Đức với diện
tích 12ha.

BBT (Nguồn: Phòng NN&PTNT)

Kết quả 01 năm thực hiện... (Tiếp theo trang 6)



Xã Võ Liệt là xã miền núi loại 2 có
diện tích lớn, toàn xã hiện có

2.457 hộ với trên 10 nghìn khẩu.
Năm 2016, số hộ nghèo là 225 hộ,
cận nghèo 214 hộ, đến nay số hộ
nghèo giảm xuống rõ rệt chỉ còn 68
hộ, cận nghèo 125 hộ. Có được kết
quả trên là nhờ sự quan tâm của
Đảng, Nhà nước thông qua Ngân
hàng Chính sách xã hội huyện
(NHCSXH) cho vay vốn phát triển
kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Chính
vì vậy nhiều hộ nghèo, cận nghèo
trên địa bàn xã đã xóa nghèo bền
vững, vươn lên làm giàu chính đáng.

Anh Hoàng Văn Hùng thôn
Trường Kỳ, xã Võ Liệt là một trong
những điển hình như vậy. Sinh năm
1972 trong một gia đình thuần nông
nghèo khó, sau khi học hết lớp 7/10
anh tham gia học xây dựng thủy lợi
tại Bình Định. Trải qua nhiều công
việc khác nhau, cũng như cuộc
sống không được như mong muốn,
làm ăn gặp nhiều khó khăn nên anh
quyết định về quê để sinh sống.

Về quê anh lấy vợ và làm ruộng,
cuộc sống của anh cũng không khá
hơn là mấy. Nhiều năm, gia đình
anh thuộc diện hộ nghèo của xã. 

Được Chi hội nông dân thôn
Liên Kỳ cũ nay là thôn Trường Kỳ

kết nạp vào Hội, anh được học tập,
tiếp thu đường lối, chính sách của
Đảng và Nhà nước, được tập huấn
khoa học kỹ thuật phục vụ chăn
nuôi, trồng trọt. Với ý chí vươn lên,
anh luôn trăn trở để làm sao thoát
nghèo. Nhưng nhà nghèo, không
vốn, không đất, làm cách nào để gia
đình có cuộc sống ổn định, các con
được học hành? Để giải bài toán
khó này, anh mạnh dạn bàn với vợ
phải tìm cách tháo gỡ, từng bước
xây dựng mô hình kinh tế gia đình.

Nhớ lại những ngày “vạn sự
khởi đầu nan”, anh Hùng kể: Từ
đồng vốn ít ỏi của gia đình, anh
không biết làm thế nào! Đang trong
vòng luẩn quẩn thì được Chi hội
Nông dân giới thiệu về nguồn vốn
vay NHCSXH cho hộ nghèo phát
triển kinh tế! Anh mạnh dạn bàn với
vợ vay 50 triệu đồng lãi suất thấp về
mua 01 con trâu. Sau thời gian
chăm sóc, trâu của anh phát triển,
dần dần anh đã có thêm 2, 3 con, rồi
4 con trâu, từ đó anh bắt đầu tích lũy
được một số vốn. 

Để tiếp tục phát triển chăn nuôi,
anh mạnh dạn nhận thầu thêm
7.000m² đất của xã phục vụ việc
trồng cỏ, đào ao thả cá, nuôi gà, vịt,
nuôi ốc bươu đen và trồng một số
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HỘI VIÊN NÔNG DÂN

vươn lên thoát nghèo từ nguồn vốn vay ưu đãi 
của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 
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loại cây trồng khác... Vừa làm, vừa
rút kinh nghiệm, chấp nhận cả
những rủi ro do thiên tai, dịch bệnh,
ngay cả những lúc được mùa mất
giá hay được giá mất mùa... Điều gì
chưa biết, chưa hiểu anh tìm cách
học hỏi thông qua những người có
kinh nghiệm, qua cán bộ khuyến
nông, cán bộ thú y; tích cực tham
gia các lớp tập
huấn chuyển giao
tiến bộ KHKT và
qua mạng xã hội...

Với sự cần cù,
năng động, tích
cực vận dụng
KHKT vào trồng
trọt, chăn nuôi,
đồng vốn vay
NHCSXH huyện
sinh sôi nảy nở, từ
01 con trâu ban
đầu nay đã trở
thành một mô hình
phát triển kinh tế
với đa dạng các
loại cây trồng vật nuôi như trâu, dê,
gà, vịt... Nếu như năm 2015 gia đình
anh Hùng đang là hộ nghèo thì đến
nay gia đình anh đã thoát nghèo và
vươn lên hộ khá giả và có mô hình
phát triển kinh tế được địa phương
ghi nhận. Đánh giá cao sự nỗ lực,
ham học hỏi của anh, đầu năm
2020, anh đã được hội viên Chi hội
Nông dân thôn Trường Kỳ bầu vào
BCH Chi hội.

Khi được hỏi về kinh nghiệm,
cách làm để có được như ngày hôm

nay anh Hùng chia sẻ: “Có được
như ngày hôm nay là nhờ vào vốn
vay ưu đãi của NHCSXH huyện!
Đặc biệt là chương trình cho hộ
nghèo vay với lãi suất thấp, thời
gian vay dài nên đã tạo điều kiện
cho hộ vay phát triển kinh tế, sử
dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả,
chi tiêu tiết kiệm”.

Nhiều năm qua anh Hùng được
Hội Nông dân xã biểu dương khen
thưởng là hội viên nông dân sản
xuất kinh doanh giỏi. Năm 2020
được UBND xã tặng giấy khen hội
viên nông dân sản xuất kinh doanh
giỏi giai đoạn 2016-2020.

Thời gian tới anh còn ấp ủ bao
dự định nhằm phát triển kinh tế cho
bản thân, gia đình và xã hội. Anh là
một trong những điển hình tiêu biểu
của xã trong phát triển kinh tế.

Bài và ảnh: HoàNg SáNg

Mô hình trồng hoa thiên lý cho thu nhập cao 
của gia đình anh Hoàng Văn Hùng



Với lý tưởng sống cao
đẹp, khi vừa trưởng

thành ông hăng hái tham
gia lên đường nhập ngũ
bảo vệ Tổ quốc. Hơn
25 năm phục vụ trong
quân ngũ, ông luôn nỗ
lực, phấn đấu, vượt
qua khó khăn, gian
khổ, được Quân đội
Nhân dân Việt Nam
tặng nhiều phần thưởng
cao quý. Về nghỉ hưu, với
phẩm chất của một người
lính Cụ Hồ, ông luôn sẵn sàng
nhận mọi nhiệm vụ khi được Đảng
giao phó và nhân dân tín nhiệm. 

Năm 2008, ông Lê Xuân Quế
được bầu làm xóm trưởng (xóm 8B
cũ). Trong điều kiện đời sống kinh tế,
văn hóa của thôn, xóm còn nhiều
khó khăn, chậm phát triển so với
nhiều thôn, xóm khác, ông trăn trở,
tìm tòi cách làm, thường xuyên tiếp
xúc để lắng nghe tâm tư, nguyện
vọng của nhân dân. Trong lãnh đạo,
ông đã đưa ra những quyết sách
đúng đắn, phù hợp với điều kiện và
sức dân nên thôn, xóm đã từng
bước phát triển. Sự thay đổi diện
mạo về đời sống kinh tế, văn hóa
của mỗi gia đình, của thôn, xóm đều
ghi dấu đóng góp của ông. 

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, xóm
ông trở thành xóm vững mạnh nhất
được nhiều cấp, ngành khen
thưởng. Sau thực hiện sáp nhập
xóm, ông tiếp tục giữ cương vị Phó
Bí thư chi bộ, Xóm trưởng xóm 4. Dù

trên cương vị công tác nào
ông đều hoàn thành xuất

sắc nhiệm vụ, được nhân
dân tin tưởng và ghi
nhận. Để nhân dân
đồng thuận cao trong
việc chung của xóm,
ông luôn coi trọng tư
tưởng “Lấy dân làm
gốc; dân biết, dân bàn,

dân làm, dân kiểm tra,
dân thụ hưởng”. Khi triển

khai các công việc, ông tổ
chức họp cụm dân cư đặt vấn

đề, đưa ra chủ trương, kế hoạch
để nhân dân bàn bạc, thống nhất và
tự đứng ra tổ chức thực hiện. Vì vậy,
mọi hoạt động của xóm phát huy
được quyền làm chủ của nhân dân.

Trong phong trào xây dựng Nông
thôn mới của xã nhà, ông là người
gương mẫu đi đầu, tích cực đóng
góp, ủng hộ để gây quỹ hoặc xây
dựng cơ sở vật chất của xóm, đồng
thời vận động các đồng chí trong chi
ủy, chi bộ. Từ đó, ông đã tuyên
truyền, vận động bà con nhân dân
trong xóm đồng lòng tham gia,
hưởng ứng sôi nổi các chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước, của địa phương; nhà nhà
đã tự nguyện hiến đất, dỡ bỏ bờ
rào và các công trình xây dựng kiên
cố để mở rộng hành lang giao
thông... phong trào đã nhận được
sự hưởng ứng của đông đảo nhân
dân và được lan tỏa, nhân rộng ra
trong xóm, trong xã... Đến nay, tất

HỌC TẬP vÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH18
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Gương xóm trưởng tiêu biểu
Về  xóm 4, xã

Thanh Phong,
nhắc đến ông Lê

Xuân Quế - xóm
trưởng, ai ai cũng trân
trọng những đóng góp
của ông trong quá trình
xây dựng nông thôn
mới và xây dựng

cuộc sống mới
nơi đây.

(Xem tiếp trang 34)
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Trong những năm qua dưới sự
lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy

Ban CHQS huyện, lực lượng dân
quân tự vệ (DQTV) huyện Thanh
Chương đã rất tích cực tham gia các
hoạt động tại địa phương như phối
hợp với bộ đội biên phòng và các
lực lượng khác để tuần tra bảo vệ
biên giới; tham gia khắc phục hậu
quả thiên tai, phòng chống chữa
cháy rừng, cứu hộ cứu nạn trong
bão lũ; tham gia cùng với các lực
lượng ban ngành của địa phương
thực hiện chương trình phát triển
kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo,
xây dựng nông thôn mới, phòng
chống dịch bệnh COVID-19...
Những hoạt động này góp phần
nâng cao khả năng sẵn sàng chiến
đấu cho DQTV, đáp ứng yêu cầu
phối hợp tác chiến của bộ đội
thường trực trong thời bình cũng
như khi có chiến tranh xảy ra, được
cấp ủy chính quyền đánh giá cao,
được nhân dân tin tưởng ủng hộ. 

Với phương châm xây dựng lực
lượng dân quân vững mạnh, rộng
khắp, Đảng ủy Ban CHQS huyện đã
xác định các nội dung trọng tâm,
trọng điểm tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo việc xây dựng, phát triển lực
lượng dân quân cả về số lượng và

chất lượng, đặc biệt là quan tâm xây
dựng, phát triển lực lượng tại các xã
biên giới, nhất là hai xã đặc thù đồng
bào dân tộc thiểu số xã Ngọc Lâm
và xã Thanh Sơn để tạo “phên dậu”
vững chắc bảo vệ Tổ quốc. Để nâng
cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình
mới, ngay từ đầu năm Đảng ủy Ban
CHQS huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo
phát động trưng bày mô hình học cụ
huấn luyện, sáng kiến kinh nghiệm,
tổ chức tập huấn, hội thi, hội thao
nghiêm túc, chặt chẽ  có đánh giá cụ
thể và gửi kết quả cho cấp ủy chính
quyền địa phương. Các văn bản
lãnh đạo, chỉ đạo huấn luyện của
các địa phương được chuẩn bị chu
đáo; giáo án, bài giảng đúng, đủ nội
dung, trình bày đúng quy cách và
được thông qua trước khi huấn
luyện. Quá trình giáo dục chính trị,
pháp luật và huấn luyện quân sự tại
các xã có cán bộ Ban CHQS huyện
trực tiếp phụ trách theo dõi, kiểm tra,
hướng dẫn nhờ đó mà công tác
huấn luyện luôn đảm bảo an toàn về
người và vũ khí trang bị, chất lượng
ngày càng được nâng cao. Bên
cạnh đó công tác đảng công tác
chính trị luôn được quan tâm, các
phong trào thi đua như “Huấn luyện
giỏi, kỷ luật nghiêm”, phong trào

Dân quân tự vệ huyện Thanh Chương
TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG

VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
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“Dân vận khéo”, phong trào thi đua
học tập gương cán bộ chiến sỹ hi
sinh trong khi làm nhiệm vụ tại Rào
Trăng 3 “Nhân dân ở phía trước
mệnh lệnh từ trái tim”, phong trào
“Đền ơn đáp nghĩa”... được Ban
CHQS các xã tham mưu địa
phương triển khai nghiêm túc và
thực sự đi vào cuộc sống, được cán
bộ chiến sỹ
nhiệt tình
hưởng ứng,
sau mỗi
phong trào
nhiều tập
thể, cá nhân
được tuyên
dương, khen
thưởng ở
các cấp, vinh
dự đồng chí
Chỉ huy
trưởng đơn vị
xã Thanh Mỹ
là một trong
15 cá nhân tiêu biểu của huyện trong
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” được đi dự
lễ báo công tại Quảng trường Ba
Đình, Hà Nội.

Bên cạnh công tác xây dựng lực
lượng dân quân theo phương châm
vững mạnh, rộng khắp, Đảng ủy
Ban CHQS huyện rất quan tâm đến
công tác chính sách hậu phương
quân đội, luôn sát, kịp thời trong lãnh
đạo, chỉ đạo các đơn vị hướng dẫn
các đối tượng có công trong kháng
chiến chống Pháp, chống Mỹ và
trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc,
làm nhiệm vụ quốc tế, làm nhiệm vụ

ở biên giới, hải đảo khai hưởng chế
độ theo quy định, thể hiện đạo lý,
truyền thống “Uống nước nhớ
nguồn” của dân tộc. Hàng năm đều
có các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ
các gia đình chính sách, gia đình có
công với cách mạng, gia đình cán bộ
chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn,
quan tâm đến công tác đào tạo việc

làm và xuất
khẩu lao
động cho
quân nhân
xuất ngũ...
kết quả nhiều
năm liền Ban
C H Q S
huyện được
cấp trên
k h e n
thưởng, đặc
biệt là năm
2019 và
năm 2020
được Bộ

Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân
khu 4 tặng cờ thi đua quyết thắng.

Xây dựng DQTV là trách nhiệm
của cả hệ thống chính trị và toàn
dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tin
tưởng rằng dưới sự quan tâm lãnh
đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban
nhân dân huyện, sự phối hợp của
MTTQ, các đoàn thể, các đơn vị
đóng chân trên địa bàn; sự quan
tâm ủng hộ của nhân dân và tinh
thần đoàn kết, thống nhất của cán
bộ chiến sỹ DQTV huyện nhà, công
tác xây dựng DQTV sẽ ngày càng đi
vào nề nếp, hiệu quả, đáp ứng yêu
cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong
tình hình mới.

Bài và ảnh: NguyễN CHí

Huấn luyện chiến sỹ dân quân năm thứ nhất
tại các xã cụm Cát Ngạn
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Ngày 15/3/2022, Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh Nghệ An đã ban

hành Công văn số 207/SKHCN-
KHXHNV về việc xác định danh
xưng Thanh Chương. Theo đó, căn
cứ vào đề xuất của Huyện uỷ Thanh
Chương về việc xin kế hoạch tổ
chức Hội thảo khoa học nhằm xác
định Danh xưng Thanh Chương, Sở
Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ
An đã giao Trung tâm KHXH&NV
Nghệ An phối hợp với các chuyên
gia để thực hiện nhiệm vụ nghiên
cứu khoa học “Danh xưng Thanh
Chương và những cứ liệu lịch sử”. 

Ngày 27/10/2020, Sở Khoa học
và Công nghệ chủ trì, phối hợp với
Huyện ủy Thanh Chương; Hội Khoa
học lịch sử Việt Nam tổ chức hội
thảo khoa học nhằm bước đầu hệ
thống các mốc thời gian xác định
năm ra đời danh xưng Thanh
Chương dựa trên các cứ liệu lịch sử,
tư liệu Hán Nôm của các chuyên gia,
nhà nghiên cứu. Tại hội thảo đã
thống nhất, tạm thời xác định 02
mốc lịch sử như sau: khoảng từ năm
1436-1442 và mốc thời gian 1469,
trong đó các chuyên gia và nhà tư
vấn phần lớn nghiêng về mốc thời
gian năm 1469. Đồng thời xác định
thời điểm ra đời tên gọi Thanh
Chương cần thêm sự đầu tư kỹ
lưỡng, bổ sung nghiên cứu từ nguồn
tư liệu văn bia, gia phả dòng họ
lớn... nhằm đủ cứ liệu khoa học và

thực tiễn để làm sáng tỏ, đi đến một
quan điểm thống nhất cuối cùng.

Trên cơ sở đó, ngày 13/12/2021,
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh
Nghệ An chủ trì, phối hợp với Huyện
ủy Thanh Chương, Hội Khoa học
lịch sử Việt Nam tổ chức hội thảo
khoa học của nhiệm vụ nghiên cứu:
“Khảo sát sưu tầm, biên dịch thư tịch
cổ Hán Nôm tại địa bàn huyện
Thanh Chương”. Hội thảo đã nhận
được rất nhiều ý kiến của đại diện
Viện Sử học Việt Nam; Hội Khoa
học Lịch sử Việt Nam; Sở Văn hóa
và Thể thao Nghệ An, Ban Quản lý
Di tích và Danh thắng tỉnh; các
chuyên gia Hán Nôm; chuyên gia
nghiên cứu độc lập... Trên cơ sở các
tư liệu nghiên cứu, sưu tầm, khảo
cứu đến thời điểm hiện tại đã thống
nhất: Thời điểm xuất hiện địa giới
cấp huyện (trong đó có huyện Thanh
Chương thuộc phủ Đức Quang, thừa
tuyên Nghệ An) được xác định là năm
Kỷ Sửu 1469 - là năm vua Lê Thánh
Tông định lại bản đồ cả nước. Năm
1469 mang tính pháp lý, xác định địa
bàn huyện Thanh Chương ngày nay
được ghi chép chính thức trong bản
đồ Nhà nước. 

Như vậy, mốc năm 1469 được
xem là mốc xuất hiện tên gọi Thanh
Chương sớm nhất có trong văn bản
Nhà nước phong kiến. Đó cũng là
cơ sở thuyết phục nhất để xác định
năm có danh xưng Thanh Chương
cho đến thời điểm này. BBT

THỐNG NHẤT XÁC ĐỊNH
Năm danh xưng Thanh Chương



Không thể kể hết
những nỗ lực

phi thường mà đội
ngũ y bác sỹ huyện
nhà đã tổ chức triển
khai thực hiện trong
các đợt phòng
chống dịch bệnh
COVID-19 vừa
qua... Mỗi cán bộ,
nhân viên y tế luôn là
những tấm gương
sáng về sự nỗ lực,
hy sinh, không
ngừng hoàn thiện về
chuyên môn, đạo
đức nghề nghiệp để giúp người
dân giữ gìn, nâng cao sức khỏe,
vượt qua bệnh tật mà còn để lại
trong lòng họ những tình cảm ấm
áp nhất.

Chị Nguyễn Thị Thế  -  Trạm Y
tế xã Thanh Nho và chị Nguyễn Thị
Thủy - Trạm Y tế xã Thanh Tùng là
một trong những tấm gương điển
hình như thế! Mặc dù hoàn cảnh
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Những nỗ lực phi thường
CỦA CÁN BỘ NGÀNH Y

HUYỆN THANH CHƯƠNG
Là huyện miền núi, dân số đông, địa hình tương đối phức tạp,

do đó công tác phòng chống dịch COVID-19 là một vấn đề hết
sức khó khăn. Vì vậy, Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng,
chống dịch từ huyện đến cơ sở luôn đặt ra quyết tâm phòng -
chống và kiểm soát dịch một cách hiệu quả nhất, nhằm sớm đem
lại sự bình an cho nhân dân, đưa người dân sớm trở lại cuộc sống
bình thường mới.

Chị Thủy đang lấy mẫu tại nhà của một hộ dân
trên địa bàn xã
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gia đình khó
khăn, hai con còn
nhỏ, người thì
chồng mất sớm,
người thì chồng đi
công tác xa...
Nhưng vì lòng
nhiệt huyết với
công việc, đặc
biệt là hy sinh việc
nhà cống hiến hết
mình trong công
tác phòng chống
dịch, các chị đã
làm được những
điều phi thường
mà rất nhiều
người khó có thể làm được.

Với nhiệm vụ lấy mẫu, giám sát,
theo dõi cách ly, truy vết các ca bệnh
dương tính với COVID-19, các chị
luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy
định theo Bộ Y tế để phòng tránh lây
nhiễm vì sự an toàn của người bệnh
và cộng đồng. Trong điều kiện thời
tiết khắc nghiệt, mùa hè nắng gay
gắt, có lúc nhiệt độ lên tới hơn 40 độ
C, có lúc mưa rào tầm tã,... các chị
vẫn miệt mài với bộ đồ bảo hộ dày
cộm, kín mít, đậm mùi hóa chất
kháng khuẩn nhưng trên môi vẫn
luôn nở nụ cười, vẫn tất bật lấy mẫu,
điều tra...

Chị Nguyễn Thị Thế chia sẻ:
“Bản thân là cán bộ nữ, con còn nhỏ,
chồng đi xa, nhưng với tinh thần
không ngại khó khăn gian nan trước
dịch bệnh, tôi luôn sẵn sàng thực

hiện nhiệm vụ được giao... cùng các
đồng nghiệp của mình, nỗ lực hoàn
thành tốt nhiệm vụ! Được cống hiến
trong ngành y, cống hiến sức lực cho
cộng đồng là niềm vui và là niềm tự
hào của chính bản thân mình!”.

Trong đại dịch nguy hiểm, với
lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm
và lòng đam mê công việc, đội ngũ
y bác sĩ và nhân viên y tế từ huyện
đến cơ sở luôn sẵn sàng nhận
nhiệm vụ, cống hiến hết sức mình vì
sức khoẻ cộng đồng. Tin tưởng rằng
với sự quan tâm của cấp ủy, chính
quyền các cấp, những nỗ lực đó đã,
đang và sẽ tiếp tục nhân lên gấp bội,
góp phần quan trọng trong việc thực
hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, quyết
tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19
trong thời gian sớm nhất.

Bài và ảnh: MạNH ĐạT 

Chị Thế đến lấy mẫu cho người dân vùng sông nước 
xã Thanh Nho



Thực hiện kế hoạch tổ chức các
hoạt động chào mừng Đại hội đại

biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII -
Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” gắn với
kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ
nữ (08/3/1910 - 08/3/2022) của Hội
LHPN tỉnh Nghệ An. Để tiếp tục
tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số
12-NQ/HU ngày 29/12/2021 của
BCH Đảng bộ huyện và Chương
trình phát triển du lịch trên địa bàn
huyện Thanh Chương giai đoạn
2021-2025 và những năm tiếp

theo, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
đã phối hợp với Ủy ban nhân dân
huyện tổ chức cuộc thi online “Phụ
nữ Thanh Chương với áo dài truyền
thống gắn với hoạt động quảng bá
tiềm năng du lịch huyện Thanh
Chương năm 2022”. 

Mục đích của cuộc thi nhằm
khơi dậy phát huy tiềm năng, thế
mạnh của phụ nữ trong việc tham
gia quảng bá hình ảnh, tiềm năng
du lịch của huyện nhà, góp phần
tích cực xây dựng đời sống văn
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ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO TRONG TỔ CHỨC HỘI THI, 
HỘI dIỄN GẮN vỚI TUYÊN TRUYỀN TRIỂN KHaI 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG 

Tác phẩm ảnh dự thi của đơn vị xã Thanh Thịnh
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hóa, xây dựng nông thôn mới;
đồng thời tuyên truyền về lịch sử,
giá trị thẩm mỹ của áo dài Việt Nam,
nâng cao ý thức, trách nhiệm của
mọi người trong gìn giữ, phát huy
nét đẹp của áo dài - Di sản văn hóa
phi vật thể của Việt Nam.

Đối tượng tham gia cuộc thi phải
mặc áo dài truyền thống và chụp
ảnh, quay video (clip) tại các điểm
du lịch có trong Chương trình phát
triển du lịch của huyện Thanh
Chương giai đoạn 2021-2025 và
những năm tiếp theo hoặc tại các cơ
sở sản xuất sản phẩm truyền thống,
sản phẩm OCOP, các di tích lịch sử
văn hoá trên địa bàn huyện... 

Cuộc thi đã thu hút hàng ngàn
người quan tâm, theo dõi, cũng như
sự đồng tình hưởng ứng lãnh đạo
chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các
xã, thị trấn  trên địa bàn huyện. Sau
10 ngày triển khai, Ban tổ chức đã
nhận được 38 tác phẩm bằng video
(clip), 80 tác phẩm ảnh tham gia
cuộc thi. Qua thẩm định, tất cả các
bài dự thi đều đảm bảo đúng theo
thể lệ và được đăng đồng loạt lên
nhóm “QUÊ NHÀ THANH CHƯƠNG
- NGHỆ AN” để cộng đồng mạng xã
hội xem và bình chọn từ ngày 08
đến ngày 18/3/2022. Cuối cùng,
Ban giám khảo cuộc thi sẽ tiến hành
chấm điểm và công bố kết quả (Thể
lệ quy định cộng đồng mạng xã hội
chấm 50%, Ban giám khảo cuộc thi
chấm 50%).

Bước đầu đánh giá, nhiều bài

dự thi đạt chất lượng cao, các di
tích lịch sử văn hóa, các điểm du
lịch, các sản phẩm OCOP và làng
nghề trên địa bàn được các tập thể,
cá nhân dự thi thể hiện theo những
cách độc đáo, nhân văn trong tà áo
dài thướt tha, uyển chuyển, toát lên
được nét đẹp của người phụ nữ
Việt Nam; phương pháp thuyết trình
hấp dẫn, thu hút người nghe. Đặc
biệt, một số bài hát, bài thơ, ca, hò,
vè... của người dự thi “tự sáng tác”
ca ngợi quê hương, ca ngợi công -
dung - ngôn - hạnh của người phụ
nữ Thanh Chương; giới thiệu về lịch
sử, truyền thống anh hùng, cách
mạng của các di tích lịch sử và chất
lượng các sản phẩm, làng nghề
truyền thống của huyện... giúp cho
mọi người xem video clip vừa được
trải nghiệm du lịch online thú vị, vừa
hiểu, biết và thêm yêu quý các danh
lam thắng cảnh, tiềm năng du lịch
huyện nhà.

Có thể nói, cuộc thi “Phụ nữ
Thanh Chương với áo dài truyền
thống gắn với hoạt động quảng bá
tiềm năng du lịch huyện Thanh
Chương năm 2022” là một trong
những hoạt động chất lượng, thiết
thực, bổ ích. Bên cạnh việc thực
hiện nhiệm vụ của Hội cấp trên
giao, cuộc thi đã góp phần sớm đưa
nghị quyết đại hội đảng các cấp vào
cuộc sống, phấn đấu xây dựng
Thanh Chương trở thành huyện
phát triển khá của tỉnh Nghệ An vào
năm 2025.

Bài và ảnh: ĐiNH THị THaNH Hoa 



Luật Bảo vệ môi trường năm
2020 có hiệu lực từ ngày

01/01/2022 với 171 điều. Trong đó,
từ Điều 72 đến Điều 80 quy định về
chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH)
như sau: Các hộ gia đình, cá nhân,
tổ chức có phát sinh CTRSH có
trách nhiệm thực hiện phân loại, lưu
giữ, chuyển giao CTRSH tại nguồn
phù hợp với mục đích quản lý, xử lý
theo quy định.

Để quy định về phân loại CTRSH
tại nguồn sớm đi vào cuộc sống, mỗi
cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, cơ
quan, đơn vị và cộng đồng cần quan
tâm thực hiện tốt việc phân loại
CTRSH tại nguồn theo Luật Bảo vệ
môi trường năm 2020, cụ thể đó là:

* Nhóm chất thải có khả năng
tái sử dụng, tái chế: 

- Các vật dụng làm từ giấy:
Thùng, bìa carton, hộp giấy carton,
giấy gói, bìa thư, biên lai, báo, túi
giấy sạch, giấy vụn… gấp gọn và bỏ
vào thùng hoặc túi đựng buộc chặt
tránh rơi vãi.

- Các vật dụng làm từ nhựa:
Chai, bình, ống, can, thùng,hộp,
nhựa đều có thể tái chế được.

- Các vật dụng làm bằng kim loại:
Vỏ lon bằng nhôm, sắt, nồi, chảo,
ấm nước, các loại dao kéo, đinh, vít,

móc quần áo bằng kim loại và các
vật dụng bằng kim loại khác.

Người dân có thể bán hoặc cho
người thu mua phế liệu hoặc có thể
bỏ vào thùng chứa CTRSH thông
thường khác. Chất thải thuộc nhóm
này sau khi được thu gom sẽ đưa về
các cơ sở tái chế để thu hồi nguyên
vật liệu.

* Nhóm chất thải thực phẩm
như: Thức ăn thừa; thực phẩm hết
hạn sử dụng; các loại rau, củ, quả,
trái cây các loại và các phần thải bỏ
từ việc sơ chế, chế biến...; bã các
loại: cà phê, trà (túi trà), bã mía, xác
mía, cùi bắp...; các sản phẩm bỏ đi
từ đậu, đỗ, thịt, trứng (vỏ trứng) và
các sản phẩm từ thủy sản như: ốc,
hến, tôm, cua, ghẹ...

Người dân cho vào ngăn đựng
chất thải thực phẩm, cần loại bỏ
nước có trong chất thải và buộc kín
túi đựng chất thải trước khi bàn giao
cho đơn vị thu gom.

Nếu gia đình có đất rộng, tiến
hành đào hố chìm để ủ nhóm chất
thải thực phẩm thành phân hữu cơ,
sau đó có thể dùng hố để trồng cây.
Đối với các hộ có chăn nuôi gia súc,
gia cầm, hộ gia đình có thể sử dụng
chất thải thực phẩm phù hợp làm
thức ăn cho vật nuôi.

văN HÓa - XÃ HỘI26
T4/2022

Hướng dẫn phân loại, lưu giữ, thu gom,
chuyển giao và xử lý chất thải rắn     

sinh hoạt tại nguồn
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*Nhóm CTRSH khác:
- Nhóm chất thải sinh hoạt thông

thường như: Đồ bằng gốm, sứ, thủy
tinh bị vỡ; sản phẩm có chứa da và
lông, chăn đệm bông, lông vũ, giấy
cảm nhiệt, thú nhồi bông...; tã, bỉm,
băng, giấy vệ sinh, giấy ăn đã sử
dụng; tăm bông, bông tẩy trang,
khẩu trang...; túi nilon; hộp xốp; túi
kẹo, giấy bạc, vải, sợi, quần áo, giày
dép cũ, rách, khăn cũ; găng tay cao
su; đầu lọc thuốc lá; bật lửa ga sử
dụng hết nhiên liệu. Nhóm chất thải
này sau khi phân loại được thu gom,
vận chuyển về các bãi chôn lấp rác
hợp vệ sinh hoặc chuyển giao cho
đơn vị thu gom, vận chuyển về cơ
sở xử lý khác theo quy định của
pháp luật. Riêng chất thải sắc nhọn
như thủy tinh, gương kính vỡ, kéo...
để giảm khả năng gây thương tích
cho người thu gom chất thải, nên
bọc gói kỹ chất thải trong giấy và có
ký hiệu “vật sắc nhọn” để nhận biết.

- Nhóm chất thải cồng kềnh: Là
nhóm chất thải có kích thước lớn,

nặng gây khó khăn khi thu gom, vận
chuyển như nhánh, cành cây lớn,
giường nệm, bàn ghế, tủ kệ cũ, các
đồ nội thất khác...; chất thải từ phá
hủy công trình xây dựng như bê tông,
gỗ, mảnh vụn của nhựa đường,
gạch, ngói, đất sét, vách ngăn thạch
cao. Người dân chủ động liên hệ,
thỏa thuận với đơn vị thu gom chất
thải tại địa phương để được thu gom
hoặc tự mang đến cơ sở xử lý.

- Nhóm chất thải nguy hại (CTNH)
gồm các loại pin, bóng đèn huỳnh
quang, thiết bị điện tử, vỏ chai lọ đựng
hóa chất nguy hại như bình xịt côn
trùng, bình đựng dầu nhớt... Người
dân phân loại, lưu giữ ở nơi khô ráo,
kín đáo, xa tầm với trẻ em và vật nuôi,
sắp xếp cẩn thận để tránh vỡ. Trong
thời gian tới, các địa phương thiết lập
các điểm thu hồi CTNH trên địa bàn
để thu hồi các loại CTNH phát sinh.
Nhóm chất thải nguy hại sau khi thu
gom sẽ được đưa về cơ sở có chức
năng xử lý CTNH.

NguyễN LươNg 

Thứ ba, phát huy ý chí tự lực tự
cường, truyền thống yêu nước, ý chí
cách mạng của các tầng lớp nhân
dân và của toàn dân tộc tạo thế và
lực mới cho quá trình xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc.

Thứ tư, giữ mối liên hệ mật thiết
giữa Đảng với Nhân dân, trong quá
trình hoạch định đường lối và lãnh
đạo cách mạng, lợi ích của Đảng phải
được thể hiện trong mối tương quan
mật thiết với lợi ích của Nhân dân.

Đã 47 năm trôi qua, rất nhiều bài
học được rút ra từ cuộc tổng tấn
công và nổi dậy mùa Xuân năm
1975, trong đó có bài học về tạo thời
cơ và chớp thời cơ. Bài học ấy đã và
đang được Đảng, Nhà nước và
nhân dân ta biến thành khát vọng
xây dựng đất nước Việt Nam hùng
cường như mong muốn của Chủ
tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.

THaNH Hà  

Hướng về tháng tư... (Tiếp theo trang 9)



i. THế giỚi
1. WHO tuyên bố đại dịch

COVID-19 vẫn chưa kết thúc
Ngày 18/3, người phát ngôn của

Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bà
Margaret Harris (M. Ha-rít) tuyên bố
đại dịch COVID-19 còn tiếp tục kéo
dài thông qua viện dẫn số ca mắc
mới COVID-19 tiếp tục gia tăng
trong thời gian vừa qua. WHO cho
rằng có nhiều nguyên nhân dẫn tới
số ca mắc mới trên thế giới gia tăng,
trong đó có sự lây lan của biến thể
Omicron và dòng phụ BA.2, cùng
với việc nhiều nước dỡ bỏ các biện
pháp hạn chế xã hội và y tế.

2. Nga và Úc-crai-na tiếp tục
các cuộc đàm phán theo hình
thức trực tuyến

Vòng đàm phán thứ tư được tiến
hành ngày 14/3, theo hình thức trực
tuyến. Ông Vladimir Medinsky
(V. Me-đin-ski) trợ lý của Tổng thống
Nga Pu-tin, đồng thời là Trưởng
đoàn đàm phán Nga cho biết Nga và
Úc-crai-na đã đạt được tiến bộ nhất
định về một số vấn đề trong vòng
đàm phán này, nhưng chưa phải là
tất cả. Lập trường của các bên khá
rõ ràng, hai bên đang tiếp cận vấn
đề một cách thận trọng. Nội dung
các cuộc thảo luận là việc duy trì và
phát triển quy chế trung lập của
Úc-crai-na, phi quân sự hóa Úc-crai-na

cùng các vấn đề liên quan đến quy
mô quân đội nước này. Trong khi đó,
Tổng thống Úc-crai-na Volodymyr
Zelensky (V. Dê-len-xki) cũng cho
biết các cuộc đàm phán giữa nước
này với Nga đang tiếp tục diễn ra.
Ông Dê-len-xki đã đưa ra những ưu
tiên trong các cuộc đàm phán, bao
gồm chấm dứt chiến tranh, đảm bảo
an ninh cho người dân và đất nước.

3. Việt Nam tăng 2 bậc trong
báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2022

Ngày 18/3, Báo cáo Hạnh phúc
Thế giới 2022 công bố Phần Lan là
quốc gia lần thứ 5 liên tiếp dẫn đầu
danh sách các quốc gia hạnh phúc
nhất thế giới. Top 10 quốc gia hạnh
phúc nhất thế giới năm 2022 lần
lượt là: Phần Lan, Đan Mạch, Ice-
land, Thụy Sỹ, Hà Lan, Luxembourg,
Thụy Điển, Na Uy, Israel và New
Zealand. Việt Nam xếp thứ 77, tăng
2 bậc so với năm 2021; xếp hạng
năm 2020, Việt Nam đứng thứ 83.
Đánh giá về “Hạnh phúc” cơ bản
dựa vào các chỉ số như tuổi thọ, sức
khỏe, thu nhập bình quân đầu
người, hỗ trợ xã hội trong thời kỳ
khó khăn, mức độ tham nhũng và
lòng tin xã hội. Cùng với đó là độ
rộng lượng của cộng đồng và người
dân được tự do đưa ra các quyết
định quan trọng trong cuộc sống.
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ii. TRoNg NưỚC
1. Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn

quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn

quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-
2027 được long trọng tổ chức từ
ngày 09 - 11/3 tại Trung tâm Hội nghị
Quốc gia (Hà Nội). Đại hội có sự
tham dự của 959 đại biểu chính thức
là phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các
lực lượng phụ nữ, các dân tộc, tôn
giáo và các lĩnh vực hoạt động trong
cả nước. Đại hội đã thống nhất cao
bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội
Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIII
gồm 155 uỷ viên. Đồng chí Hà Thị
Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung
ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa
XV, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam
khóa XII tái đắc cử Chủ tịch Hội
LHPN Việt Nam khóa XIII.

2. Phiên chất vấn đầu tiên của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
khóa XV

Ngày 16/3, tại phòng Diên Hồng,
Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ,
Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội
dành 1 ngày làm việc để tiến hành
chất vấn và trả lời chất vấn đối với
lĩnh vực công thương và tài nguyên
- môi trường. Đây là phiên chất vấn
các thành viên Chính phủ đầu tiên
của UBTV Quốc hội khóa XV. 

Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ
Công Thương Nguyễn Hồng Diên
trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc
thẩm quyền quản lý Nhà nước của
Bộ về: Tình hình sản xuất, nhập
khẩu, cung ứng xăng dầu; công tác
điều hành giá xăng dầu, công tác

quản lý thị trường, phòng, chống
buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất
lượng, hàng không rõ nguồn gốc,
giải pháp bảo đảm lưu thông, xuất,
nhập khẩu hàng hóa trong tình hình
dịch COVID-19, nhất là mặt hàng
nông sản. Phiên chất vấn và trả lời
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi
trường Trần Hồng Hà xoay quanh
các vấn đề về quy hoạch, quản lý,
sử dụng đất đai tại đô thị; giải pháp
ngăn chặn tình trạng giá đất tăng đột
biến; công tác bảo vệ môi trường,
xử lý chất thải.

Kết luận phiên chất vấn, Chủ tịch
Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu
Chính phủ, các cấp, các ngành
nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, nghiêm
túc ý kiến của ĐBQH, của cử tri và
Nhân dân gửi đến phiên họp, triển
khai đồng bộ các giải pháp thiết thực
nhằm tạo chuyển biến tích cực đối
với những lĩnh vực quản lý. Với các
ý kiến đưa ra tại phiên chất vấn, Ủy
ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghiêm
túc nghiên cứu, chuẩn bị nghị quyết
để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

3. Chủ tịch nước chủ trì Hội thảo
về xây dựng Nhà nước pháp quyền

Sáng 17/3, tại Thành phố Hồ Chí
Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo xây
dựng Đề án “Chiến lược xây dựng
và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm
2030, định hướng đến năm 2045”
chủ trì Hội thảo quốc gia với chủ đề:
“Những vấn đề mới, đột phá trong
xây dựng và hoàn thiện Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt
Nam đến năm 2030, định hướng đến



năm 2045”. Đây là Hội thảo quốc gia
lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo, tiếp sau
hai hội thảo đã được tổ chức tại Hà
Nội và Đà Nẵng vừa qua.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà
nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc một lần nữa khẳng định quyết
tâm xây dựng thành công Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt
Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì
Nhân dân do Đảng Cộng sản Việt
Nam lãnh đạo, hướng tới một nền
dân chủ, công bằng, công lý, hiện đại,
nhân văn, mang lại ấm no, hạnh phúc
cho Nhân dân, nâng cao tiềm lực, vị
thế và uy tín của đất nước, sớm đưa
đất nước sánh vai với các cường
quốc năm châu như ước nguyện của
Chủ tịch Hồ Chí Minh, xứng đáng với
truyền thống lịch sử hào hùng của
dân tộc Việt Nam anh hùng.

4. Trao giải Hội thi báo cáo viên,
tuyên truyền viên giỏi toàn quốc

Chiều 18/3, Ban Tuyên giáo
Trung ương đã tổ chức bế mạc, trao
giải hội thi chung khảo toàn quốc
báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi
tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng và Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-
2025. Hội thi diễn ra trong 02 ngày
17-18/3/2022 tại thành phố Nha
Trang, tỉnh Khánh Hòa với sự góp
mặt, tranh tài của 27 thí sinh đến từ
Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công
an Trung ương và 21 tỉnh, thành
phố. Đồng chí Thượng tá Trần
Quang Trung, sinh năm 1976, Phó
Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên
phòng tỉnh Nghệ An, thuộc Đảng bộ
Quân đội xuất sắc giành giải Đặc biệt

của hội thi. Ban tổ chức hội thi đã
trao giải 05 Nhất, 09 giải Nhì, 12 giải
Ba cho các thí sinh. Đồng chí Trần
Thị Thanh Huyền - Đảng ủy Công an
tỉnh Nghệ An giành giải Nhì.

iii. TRoNg TỈNH (Nguồn Báo
NA điện tử)

1. Tiếp tục hỗ trợ gần 26 tỷ
đồng cho hơn 16.000 lao động
gặp khó khăn do đại dịch

Ngày 3/3, UBND tỉnh Nghệ An đã
ban hành Quyết định số 521/QĐ-
UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho
người lao động gặp khó khăn do đại
dịch COVID-19 (đợt 36). Theo Quyết
định số 521/QĐ-UBND ngày
3/3/2022, UBND tỉnh giải quyết kinh
phí thực hiện một số chính sách hỗ
trợ đối với 16.201 đối tượng gặp khó
khăn do đại dịch COVID-19 theo quy
định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP
ngày 1/7/2021 của Thủ tướng Chính
phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-
TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng
Chính phủ với tổng số tiền
25.873.505.000 đồng.

Cụ thể: UBND tỉnh quyết định hỗ
trợ 344 người lao động tạm hoãn
hợp đồng lao động, nghỉ việc không
hưởng lương với số tiền
1.276.785.000 đồng; hỗ trợ 7.634
người lao động ngừng việc với số
tiền 13.811.000.000 đồng; hỗ trợ
7.840 đối tượng là trẻ em và người
đang điều trị COVID-19, cách ly y tế
với số tiền 9.753.800.000 đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng quyết
định hỗ trợ 02 hướng dẫn viên du
lịch với số tiền 7.420.000 đồng; hỗ
trợ 302 hộ kinh doanh với số tiền
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906.000.000 đồng; hỗ trợ 79 người
lao động không có giao kết hợp đồng
lao động, đối tượng đặc thù theo
Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND
ngày 9/8/2021 của UBND tỉnh với số
tiền 118.500.000.000 đồng.

2. Chấp thuận chủ trương đầu
tư 02 dự án điện mặt trời trị giá
7.800 tỷ đồng

UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết
định chấp thuận chủ trương đầu tư
02 dự án sản xuất điện bằng năng
lượng mặt trời tại địa bàn huyện
Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.

Dự án Nhà máy điện năng lượng
mặt trời do Công ty CP Điện mặt trời
Khe Gỗ MK làm chủ đầu tư tại khu
vực hồ Khe Gỗ, xã Tân Sơn, huyện
Quỳnh Lưu có công suất là 250
MWp, sản lượng điện sản xuất năm
đầu tiên là 339,129 triệu KWh; tổng
mức đầu tư 4.100 tỷ đồng, sử dụng
diện tích đất 303,48 ha thuộc địa bàn
vùng lòng hồ Khe Gỗ, xã Tân Sơn.

Tương tự, dự án Nhà máy điện
năng lượng mặt trời hồ Vực Mấu do
Công ty CP Đầu tư điện mặt trời hồ
Vực Mấu làm chủ đầu tư được phê
duyệt cùng thời điểm sử dụng diện
tích 216,23 ha tại vùng lòng hồ Vực
Mấu thuộc địa bàn 3 xã là Tân
Thắng, Quỳnh Thắng (Quỳnh Lưu)
và Quỳnh Trang (TX Hoàng Mai),
công suất 200 MWp, sản lượng điện
năm đầu tiên sản xuất là 265,8 triệu
KWh, tổng vốn đầu tư 3.700 tỷ đồng.

3. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ
lệ tham gia BHXH đạt 26-27%,
BHYT đạt 95%

Ngày 07/3/2022, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 81-

KH/TU về thực hiện chỉ tiêu Nghị
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về tỷ lệ
bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm
y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Kế hoạch đề ra mục tiêu tổng
quát là: Tạo sự đổi mới trong công
tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy
đảng, chính quyền và sự vào cuộc
của hệ thống chính trị để tăng nhanh
diện bao phủ người tham gia BHXH,
BHYT; phấn đấu thực hiện BHXH
cho mọi người lao động trong độ tuổi
và BHYT toàn dân. Xây dựng ngành
bảo hiểm xã hội chuyên nghiệp, hiện
đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Về mục tiêu cụ thể, đến năm
2025, tỷ lệ lực lượng lao động trong
độ tuổi tham gia BHXH đạt 26-27%;
tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 95%.
Đến năm 2030, tỷ lệ lực lượng lao
động trong độ tuổi tham gia BHXH
đạt 37%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT
đạt trên 95%.

4. Cho phép các cơ sở y tế
công lập tiếp nhận F0 để điều trị

Ngày 9/3, UBND tỉnh Nghệ An có
văn bản về việc thành lập Khu thu
dung và triển khai tiếp nhận bệnh
nhân mắc các bệnh lý kèm nhiễm
COVID-19 tại các cơ sở khám chữa
bệnh công lập.

UBND tỉnh thống nhất với đề
nghị của Sở Y tế về việc cho phép
các cơ sở khám chữa bệnh công lập
từ tuyến huyện trở lên (bao gồm cả
các Bệnh viện chuyên khoa) được
tổ chức tiếp nhận, thu dung và điều
trị bệnh nhân mắc các bệnh lý



(có kèm theo nhiễm COVID-19), đủ
tiêu chuẩn điều trị nội trú tại đơn vị.

UBND tỉnh giao Sở Y tế ban
hành quyết định thành lập và điều
động nhân lực tại Khu thu dung, điều
trị COVID-19 của cơ sở khám chữa
bệnh đối với Cơ sở khám chữa
bệnh tuyến tỉnh, phù hợp tình hình,
diễn biến của dịch COVID-19 và
thực tế tại địa bàn.

5. Học sinh được giảm 30%
học phí trong học kỳ 1 do ảnh
hưởng của dịch COVID-19

HĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành
Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ
một phần học phí năm học 2021-
2022 cho trẻ mầm non và học sinh
phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh
hưởng dịch COVID-19.

Đây là mức hỗ trợ cho học sinh
toàn tỉnh trong học kỳ I năm học
2021-2022 (4 tháng, từ tháng 9 đến
tháng 12/2021) với các đối tượng là
học sinh mầm non công lập, mầm
non, tiểu học ngoài công lập, học
sinh THCS và học sinh bậc THPT và
giáo dục thường xuyên cấp trung
học phổ thông.

Tùy theo từng đối tượng, số học
phí được miễn giảm cao nhất là
84.000 đồng/tháng (dành cho học
sinh thuộc khối mầm non công lập,
mầm non, tiểu học ngoài công lập các
phường thuộc thành phố Vinh). Trên
toàn tỉnh, mức hỗ trợ là 30%/tháng.

iV. TRoNg HuyỆN
1. Ban Thường vụ Huyện ủy

ban hành quyết định về công tác
cán bộ

Ngày 16/2/2022, Ban Thường vụ

Huyện ủy đã ban hành quyết định
luân chuyển, chỉ định tham gia Ban
Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường
vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư
Đảng ủy xã Thanh Lương đối với
đồng chí Nguyễn Doãn Sơn - Phó
Ban Tổ chức Huyện ủy. Việc bàn
giao công việc và đến nhận công tác
tại xã Thanh Lương được thực hiện
trước ngày 21/2/2022.

Ngày 24/2/2022, Ban Thường vụ
Huyện ủy cũng đã ban hành quyết
định luân chuyển, chỉ định tham gia
Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban
Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí
thư Đảng ủy xã Đại Đồng đối với
đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy
viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy
ban Kiểm tra Huyện ủy. Việc bàn
giao công việc và đến nhận công tác
tại xã Đại Đồng được thực hiện
trước ngày 14/3/2022.

2. Khảo sát xây dựng Nhà máy
điện sinh khối tại xã Thanh Thủy

Thực hiện kế hoạch khảo sát,
đầu tư xây dựng nhà máy điện sinh
khối tại 16 tỉnh trong cả nước nói
chung và 02 huyện trên địa bàn tỉnh
Nghệ An nói riêng, ngày 03/3/2022,
nhà đầu tư Nhật Bản đã về xã
Thanh Thủy để tiến hành khảo sát,
xây dựng Nhà máy điện sinh khối.

Qua làm việc với lãnh đạo
huyện, các nhà đầu tư Nhật Bản
khẳng định, Thanh Chương là một
trong những địa bàn có đầy đủ tiềm
năng, lợi thế để phát triển nhà máy
điện sinh khối. 

Nhà máy điện sinh khối là một
dạng nhiệt điện, nhưng nguyên liệu
tỏa nhiệt là viên nén sinh khối (làm
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từ nguyên liệu rừng trồng - keo, các
phụ phẩm từ nông nghiệp) rất thân
thiện với môi trường. Toàn huyện có
22.000ha rừng trồng, đây chính là
nguồn nguyên liệu dồi dào, phù hợp
cho việc xây dựng các nhà máy.
Hiện trên địa bàn đã có 01 Nhà máy
viên nén sinh khối tại xã Thanh
Hương, sắp tới có thêm 01 Nhà máy
viên nén sinh khối tại xã Thanh Tùng. 

Hy vọng thời gian tới đây, nhà
máy được xây dựng sẽ tiếp tục tạo
ra những đột phá trong phát triển
kinh tế - xã hội của huyện nhà.

3. Tổ chức hội thảo lần 1 góp
ý đề cương công trình “Địa chí
huyện Thanh Chương”

Sáng ngày 18/3/2022, Huyện ủy
đã tổ chức hội thảo góp ý đề cương
công trình “Địa chí huyện Thanh
Chương”. 

Tại hội thảo lần này các đại biểu
nguyên là lãnh đạo huyện qua các
thời kỳ, các nhà nghiên cứu, soạn
thảo đã tham gia phát biểu ý kiến
góp ý vào đề cương. Các ý kiến đều
khẳng định đây là một việc làm cần
thiết, quan trọng không chỉ cho hiện
tại mà cho cả các thế hệ con cháu
mai sau. Vì vậy, để đảm bảo nội
dung chính xác, đáp ứng được yêu
cầu của người đọc, cần phải huy
động sự tham gia góp ý của nhiều
thế hệ, nhiều thành phần trong và
ngoài huyện. Đề cương sơ lược khá
khoa học, nhưng cần phân bố lại
dung lượng giữa các phần cho cân
đối. Cần có thêm phần phụ lục về
danh sách cán bộ tiền khởi nghĩa...

Kết luận tại hội thảo, đồng chí
Nguyễn Văn Quế - Phó Bí thư

Thường trực Huyện ủy, chủ trì hội
thảo đã yêu cầu: Sau hội thảo lần 1
đơn vị chủ biên cần tiếp thu đầy đủ
các ý kiến phát biểu tại hội nghị để
chính sửa và bổ sung vào đề cương
đảm bảo tính khoa học và chính xác.
Đồng thời hoàn thiện bản đề cương
chi tiết gửi cho Ban Thường vụ
Huyện ủy. Các cơ quan, ban ngành
có liên quan trên địa bàn huyện cần
có sự phối hợp nhịp nhàng và cung
cấp đầy đủ thông tin, nội dung cho
đơn vị biên soạn. Các số liệu đưa
vào sách là những số liệu do ngành
thống kê cung cấp và chốt đến năm
2020. Giao Ban Tuyên giáo Huyện
ủy phối hợp với đơn vị biên soạn để
hoàn thiện bản thảo lần 1, xin ý kiến
của những tổ chức, cá nhân có liên
quan để chuẩn bị hội thảo lần thứ 2
vào tháng 11 năm 2022.

4. Tổ chức giải Việt dã Nghệ
An 2022 

Sáng ngày 20/3/2022, tại Ủy ban
nhân dân huyện, Sở Văn hóa và
Thể thao tỉnh Nghệ An đã phối hợp
tổ chức thi đấu môn việt dã trong
khuôn khổ Đại hội TDTT Nghệ An
năm 2022.

Tham gia giải có 67 VĐV đến từ
21 huyện, thành phố, thị xã trong
tỉnh. Đây là các VĐV có thành tích
xuất sắc đã giành thành tích cao tại
các giải cấp huyện. Các VĐV đã
tham gia thi đấu ở các cự ly: nữ
3.000m, nam 5.000m. 

Kết quả chung cuộc: Ở cự ly
3.000m nữ, HCV thuộc về VĐV Hồ
Trà My đoàn Hoàng Mai; HCB thuộc
về VĐV Mạ Thị Dy On đoàn Thanh
Chương; HCĐ thuộc về VĐV Băng
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Thạch Long Trinh đoàn thành phố
Vinh. Ở cự ly 5.000m nam, HCV
thuộc về VĐV Nguyễn Văn Thuận
đoàn Hoàng Mai; HCB thuộc về
VĐV Nguyễn Văn Luận đoàn Yên
Thành; HCĐ thuộc về VĐV Trần Duy
Đồng đoàn Nghĩa Đàn. 

Chung cuộc với kết quả  đạt 01
HCV đồng đội nữ, 01 HCB, 01 HCĐ
huyện Thanh Chương xếp thứ Nhì
toàn đoàn. 

5. Đồng loạt hưởng ứng ngày
cao điểm “Tình nguyện chung tay
xây dựng nông thôn mới”

Sáng ngày 13/3/2022 tuổi trẻ
huyện nhà đồng loạt ra quân hưởng
ứng Ngày cao điểm tình nguyện
chung tay xây dựng nông thôn mới
năm 2022 với nhiều hoạt động,
phần việc vô cùng sôi nổi và ý nghĩa
thiết thực.

Tiêu biểu có các mô hình như:
Xây dựng cụm cột cờ, đường cờ
thanh niên; công trình “Con đường
bích hoạ”; trồng mới hàng cây thanh
niên, triển khai vườn ươm thanh
niên; tu sửa các sân chơi cho thiếu
nhi; bóc gỡ các biển quảng cáo; ra
quân dọn dẹp vệ sinh môi trường,
xử lý các điểm đen rác thải; xây
dựng công trình “Thắp sáng đường
quê”; triển khai mô hình “hành trình
thứ hai của lốp xe” biến các lốp xe
cũ thành những lốp xe đầy màu sắc
trang trí tại trường học, làm đường
giao thông nông thôn...

Những hoạt động này nhằm
mang đến những hiệu quả tích cực,
tạo khí thế chung của tuổi trẻ, góp
phần không nhỏ vào quá trình xây
dựng nông thôn mới và phát triển
kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

BBT

cả các tuyến đường trong xóm đều
được mở rộng và bê tông hóa... 

Những công lao, đóng góp của
ông đã được các cấp ủy, chính
quyền các cấp ghi nhận. Năm 2019,
ông được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ
An tặng Bằng khen vì đã có thành
tích xuất sắc trong phong trào thi đua
“Nghệ An chung tay xây dựng Nông
thôn mới”; năm 2020, Ban Thường
vụ Huyện ủy tặng Giấy khen với
danh hiệu đảng viên đạt tiêu chuẩn
“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu
biểu 5 năm liền (từ năm 2016 đến
năm 2020); năm 2021, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy Nghệ An tặng Bằng khen

với danh hiệu Đảng viên đạt tiêu
chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ” tiêu biểu 5 năm liền (từ năm 2017
đến năm 2021).

Ông Trịnh Xuân Thị - Chủ tịch Ủy
ban nhân dân xã Thanh Phong cho
biết: “Ông Lê Xuân Quế là một cán bộ
tiêu biểu, luôn trăn trở, đi đầu trong
các phong trào của xã nhà. Với gia
đình, ông là một người cha, người
chồng mẫu mực, hết lòng thương yêu
vợ và quan tâm nuôi dạy con cái
trưởng thành. Ông thực sự là tấm
gương sáng để mọi người noi theo”. 

Lê QuaNg HiềN

Gương xóm trưởng... (Tiếp theo trang 18)
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Bệnh VDNC (VDNC) trâu bò còn
được gọi bệnh da sần, là bệnh

truyền nhiễm do một loại vi rút gây
ra, bệnh thường xảy ra khi thời tiết
chuyển mùa và côn trùng chích, hút
máu phát triển mạnh, bệnh VDNC
trâu bò không lây nhiễm và không
gây bệnh trên người.

Mặc dù dịch cơ bản đã được
khống chế nhưng có thể tái bùng
phát trong thời gian tới là rất cao.
Do trâu bò đã hết thời gian miễn
dịch, thời tiết đang chuyển mùa từ
Đông sang Hè, thời tiết ấm lên tạo
điều kiện cho côn trùng như ruồi,
muỗi, ve, vét, mòng... phát triển và
truyền bệnh.  

Trâu, bò mắc bệnh VDNC
thường có những dấu hiệu như: Sốt
cao, có thể trên 41oC, bỏ ăn, suy
nhược và gầy yếu. Giảm khả năng
tiết sữa rõ rệt ở gia súc đang cho
con bú; viêm mũi, viêm kết mạc và
tiết nhiều nước bọt; sưng hạch
bạch huyết bề mặt (hạch trước vai,
hạch sau đùi). Hình thành các nốt
sần, u cục có đường kính từ 2-10
cm, đặc biệt là ở da đầu, cổ, chân,
bầu vú, cơ quan sinh dục và đáy
chậu trong vòng 48-72 giờ sau khi
bắt đầu phản ứng sốt. Các nốt sần

này có hình tròn, chắc và nhô cao
trên da, mô dưới da và đôi khi cả
các cơ bên dưới. Các nốt sần lớn
có thể bị hoại tử và cuối cùng là xơ
hóa và tồn tại trong vài tháng; để lại
các vết sẹo có thể tồn tại vĩnh viễn.
Các mụn nước, vết hoại tử và vết
loét có thể xuất hiện ở màng nhầy
của miệng và đường tiêu hóa cũng
như trong khí quản và phổi. Chân
và các bộ phận vùng bụng khác của
cơ thể như yếm, chân và âm hộ, có
thể bị tích dịch (phù thũng). Bò và
bê thường bị viêm phổi nặng. Bò
đực giống không có khả năng phối
giống, bò cái mang thai có thể sảy
thai và động dục giả trong vài tháng.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại
cho người chăn nuôi, cần triển khai
một số nội dung sau: 

* Đối với cấp ủy và chính quyền:
- Tập trung chỉ đạo các khối,

xóm, bản, các đoàn thể, chi hội...
tổ chức thực hiện kiên quyết,
đồng bộ các biện pháp do huyện
hướng dẫn.

- Thường xuyên thông tin, tuyên
truyền đến từng cán bộ, đảng viên
và người chăn nuôi để mọi người
đều nhận rõ tính chất nguy hiểm và
tác hại nghiêm trọng của bệnh.

PHÒNG CHỐNG BỆNH
VIÊM DA NỔI CỤC TRÂU BÒ
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Thông tin phải đảm bảo yêu cầu
phòng, chống dịch bệnh, đồng thời
phải bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản
phẩm, tránh gây hoang mang trong
xã hội.

- Thực hiện tốt 5 không: Không
giấu dịch; không mua bán, vận
chuyển gia súc, gia cầm bị bệnh,
chết; không giết mổ, tiêu thụ thịt gia
súc, gia cầm ốm, chết; không vứt xác
ra ngoài môi trường; không sử dụng
thức ăn thừa, hôi thối, nấm mốc”.

- Vận động nhân dân thực hiện
tốt công tác tiêu độc khử trùng môi
trường chăn nuôi bằng vôi bột và
hóa chất để tiêu diệt mầm bệnh. 

- Thường xuyên kiểm tra các
hoạt động buôn bán, giết mổ, kinh
doanh trâu bò; xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm các quy định về
vận chuyển, giết mổ, vệ sinh thú y.

- Phối hợp với Trung tâm dịch vụ
Nông nghiệp tiến hành lấy mẫu chẩn
đoán, xét nghiệm bệnh khi phát hiện
trâu bò nghi bị bệnh VDNC để có
biện pháp xử lý kịp thời.

- Vận động nhân dân thực hiện
và áp dụng các biện pháp chăn nuôi
an toàn sinh học, tăng cường sức
đề kháng cho đàn trâu bò bằng
cách cung cấp thức ăn đảm bảo đủ
số lượng, chất lượng và bổ sung
thêm thuốc bổ, nguồn nước uống
phải đủ và sạch. 

- Hướng dẫn người dân thường
xuyên theo dõi, khi phát hiện gia
súc có dấu hiệu bệnh VDNC, báo

cáo ngay cho khối, xóm, bản và
chính quyền để kiểm tra, lấy mẫu
xét nghiệm và hướng dẫn các biện
pháp phòng, chống. 

* Đối với người chăn nuôi:
- Thực hiện và áp dụng nghiêm

các biện pháp chăn nuôi an toàn
sinh học.

- Tăng cường sức đề kháng cho
đàn gia súc bằng cách cung cấp
thức ăn đảm bảo đủ số lượng, chất
lượng và bổ sung thêm thuốc bổ,
nguồn nước uống phải đủ và sạch.

- Thường xuyên theo dõi, khi
phát hiện gia súc có dấu hiệu bệnh
VDNC báo cáo ngay cho khối, xóm,
bản và chính quyền để kiểm tra,
hướng dẫn các biện pháp phòng,
chống. 

- Thực hiện tốt vệ sinh tiêu độc
môi trường chăn nuôi bằng hóa, vôi
bột, dùng dung dịch Hantox hoặc
Five Tox diệt ký chủ trung gian
truyền bệnh như ruồi, muỗi, ve,
mòng… phát quang bụi rậm, quét
dọn chuồng trại, thu gom chất thải
xử lý bằng cách ủ hoặc đốt. 

- Không buôn bán, vận chuyển,
giết mổ trâu bò bị bệnh và không
vứt sản phẩm của chúng ra môi
trường làm lây lan dịch bệnh.

- Tiêm phòng vắc xin cho trâu,
bò để tạo miễn dịch chủ động là
biện pháp phòng bệnh hiệu quả, an
toàn và ít tốn kém về kinh tế. 

Nguồn: Trung tâm DVNN huyện
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i. Ủy BaN MặT TRẬN TỔ QuỐC
1. Phối hợp tổ chức các hoạt động

tuyên truyền kỷ niệm ngày Giải phóng
miền Nam thống nhất đất nước
(30/4)...; tuyên truyền, vận động các
tầng lớp nhân dân đẩy mạnh công
tác phòng, chống dịch COVID-19.

2. Tổ chức đối thoại giữa Bí thư
Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, UBND
huyện với cán bộ và Nhân dân.

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

4. Tổ chức kiểm tra toàn diện
công tác Mặt trận năm 2022 gắn
kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết
Đại hội lần thứ XIX của MTTQ Việt
Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024.

5. Phối hợp với các tổ chức CT-
XH từ huyện đến cơ sở triển khai kế
hoạch hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo,
hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;
rà soát, thẩm định, hỗ trợ xây dựng
nhà Đại đoàn kết năm 2022.

ii. HỘi LiêN HiỆP PHỤ NỮ
1. Phối hợp tổ chức các hoạt

động kỷ niệm ngày Giải phóng hoàn
toàn miền Nam thống nhất đất nước
30/4; ngày Quốc tế Lao động 1/5.

2. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai
thực hiện nghị quyết đại hội Đảng
các cấp, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày

16/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp
tục học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Tuyên truyền nghị quyết đại
hội đại biểu Phụ nữ các cấp, kết quả
Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần
thứ XIII; tuyên truyền xây dựng nông
thôn mới, nông thôn mới nâng cao,
nông thôn mới kiểu mẫu; tuyên truyền
chăm sóc cây trồng vụ Xuân và
phòng chống dịch bệnh cho gia súc,
gia cầm; tăng cường tuyên truyền
các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19, chung tay hỗ trợ giúp đỡ
gia đình hội viên bị F0, cách ly y tế...

4. Vận động cán bộ, hội viên,
phụ nữ tuyên truyền, thực hiện Kế
hoạch “Phụ nữ tham gia phát triển
chăn nuôi hàng hóa, xóa đói giảm
nghèo và xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2021-2025”.

5. 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. Tiếp tục triển khai thực hiện

Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp,
nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh thực
hiện “Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Tập trung tuyên truyền vận
động cán bộ, hội viên nông dân xây
dựng nông thôn mới, nông thôn mới
nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu;

NHIỆM vỤ TRỌNG TÂM CỦa UBMTTQ vÀ
CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI THÁNG 4 NăM 2022
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chăm sóc cho cây trồng vụ Xuân
năm 2022; phòng chống dịch bệnh
cho đàn gia súc, gia cầm.

3. Tiếp tục tuyên truyền cán bộ
hội viên tăng cường công tác phòng
chống dịch COVID-19.

4. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cơ
sở tiếp tục xây dựng vườn mẫu,
vườn chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục
chỉ đạo xây dựng các chi, tổ hội
nghề nghiệp; tổ hợp tác, tổ liên kết;
tổ tự quản về ANTT thôn xóm. Vận
động nông dân tiếp tục đóng BHYT,
BHXH tự nguyện. 

5. Tổ chức tham quan, học tập
kinh nghiệm và chỉ đạo xây dựng
các mô hình kinh tế, mô hình an
toàn thực phẩm trong năm 2022.

iV. HỘi CỰu CHiếN BiNH
1. Tập trung chỉ đạo đại hội các

đơn vị cơ sở còn lại đúng yêu cầu,
định hướng, cơ cấu, bảo đảm dân
chủ, đúng Điều lệ Hội. 

2. Phối hợp tổ chức tuyên truyền
kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng
miền Nam thống nhất đất nước...

3. Tiếp tục quán triệt, triển khai
thực hiện các nghị quyết, đề án của
cấp ủy các cấp về công tác dân vận
năm 2022.

4. Làm tốt công tác chuẩn bị nội
dung, nhân sự, bảo đảm kinh phí…
phục vụ Đại hội Hội CCB huyện lần
thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

5. Đẩy mạnh hoạt động quản lý
vốn vay Ngân hàng CSXH, không
để phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu...

V. ĐoàN THaNH NiêN CỘNg
SẢN HỒ CHí MiNH

1. Chỉ đạo triển khai các hoạt động
tuyên truyền kỷ niệm 47 năm ngày
Giải phóng miền Nam thống nhất đất

nước (30/4/1975 - 30/4/2022); ngày
Quốc tế Lao động (1/5).

2. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ
chức sinh hoạt toàn đoàn tháng 4
năm 2022.

3. Chỉ đạo đồng loạt ra quân ngày
Chủ nhật xanh tháng 4 năm 2022.

4. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển
khai các công trình, phần việc thanh
niên chào mừng thành công Đại hội
Đoàn cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại
biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
huyện Thanh Chương, lần thứ XXX,
nhiệm kỳ 2022-2027.

5. Hoàn thành chỉ đạo Đại hội
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở,
nhiệm kỳ 2022-2027.

Vi. LiêN ĐoàN Lao ĐỘNg
1. Tiếp tục chỉ đạo công đoàn cơ

sở quan tâm chỉ đạo thực hiện chăm
sóc trồng cây vụ xuân, chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng và phát
triển nông thôn mới; Chỉ đạo các
công đoàn cơ sở thực hiện phong
trào “3 cần, 3 đúng, 3 không, 3
chống, 3 quyết tâm” trong CNVCLĐ.

2. Vận động xây dựng quỹ “Mái
ấm công đoàn” năm 2022. Thẩm
định đối tượng CNVCLĐ có hoàn
cảnh khó khăn chưa có nhà ở đề
nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ xây nhà “Mái
ấm Công đoàn” năm 2022.

3. Tổ chức hội nghị đối thoại giữa
Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND
huyện với CNLĐ.

4. Chỉ đạo, đôn đốc các công
đoàn cơ sở tiếp tục hưởng ứng
chương trình “ 01 triệu sáng kiến - nỗ
lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm
chiến thắng đại dịch COVID-19”.

5. Tổ chức các hoạt động Tháng
công nhân năm 2022./.
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Người lao động sẽ được hưởng
đầy đủ quyền lợi về BHXH nếu

đảm bảo đủ điều kiện và hồ sơ theo
quy định. Cụ thể như sau:

* Chế độ ốm đau:
- Về điều kiện hưởng: Theo quy

định tại Điều 25 Luật BHXH năm
2014, người lao động bị ốm đau
hoặc phải nghỉ việc để chăm sóc con
dưới 07 tuổi bị ốm đau mà có xác
nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền
sẽ được hưởng chế độ ốm đau. Chế
độ này hiện được áp dụng để chi trả
cho người lao động bị mắc COVID-
19 và nghỉ việc để chăm sóc con
dưới 7 tuổi bị mắc COVID-19.

- Về hồ sơ hưởng: Theo quy
định tại Luật BHXH năm 2014, Bộ
trưởng Bộ Y tế quy định mẫu, trình
tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận
nghỉ việc hưởng BHXH, giấy ra viện
và các giấy tờ khác làm căn cứ
hưởng BHXH. Bộ Y tế đã có các
Công văn số 1492/KCB-PHCN&GĐ
ngày 19/11/2021, Công văn số
238/BYT-KCB ngày 14/01/2022,
theo đó, hồ sơ hưởng chế độ ốm
đau đối với NLĐ bị ốm đau thực hiện
theo quy định tại khoản 1, 2 Điều
100 Luật BHXH năm 2014; khoản 1,
2 Điều 21 Thông tư số 56/2017/TT-
BYT của Bộ Y tế. Cụ thể, hồ sơ đề
nghị hưởng (đối với NLĐ là F0 hoặc
chăm con dưới 7 tuổi là F0) gồm
giấy tờ sau:

+ Đối với người lao động là F0
điều trị nội trú: Giấy ra viện.

+ Đối với người lao động là F0
điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận
nghỉ việc hưởng BHXH hoặc Giấy ra
viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị
cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị
nội trú.

- Về thời gian hưởng: Tại
Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy
định, mỗi lần khám, người bệnh
được cấp một Giấy chứng nhận
nghỉ việc hưởng BHXH tối đa là 30
ngày. Trường hợp F0 cần nghỉ dài
hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết
thời hạn nghỉ ghi trên Giấy chứng
nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã
được cấp, người F0 phải tiến hành
tái khám để người hành nghề xem
xét quyết định.

- Về mức hưởng: Tại khoản 1
Điều 28 Luật BHXH năm 2014 quy
định, trong thời gian nghỉ, người lao
động sẽ được hưởng 75% mức tiền
lương đóng BHXH của tháng liền kề
trước khi nghỉ việc.

- Về quy trình giải quyết hồ sơ:
+ Để hưởng chế độ ốm đau sau

khi điều trị khỏi COVID-19, người lao
động cần nộp lại cho đơn vị sử dụng
lao động bản sao Giấy ra viện (đối
với trường hợp điều trị nội trú); Giấy
chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
hoặc Giấy ra viện có chỉ định của y,
bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời
gian điều trị (đối với trường hợp điều

CÁC CHẾ ĐỘ NGƯỜI LaO ĐỘNG THaM GIa BHXH
MẮC COvId-19 ĐƯỢC HƯỞNG
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trị ngoại trú) trong vòng 45 ngày kể từ
ngày trở lại làm việc để đơn vị hoàn
thiện hồ sơ và gửi cơ quan BHXH.

+ Cơ quan BHXH sẽ giải quyết
chế độ cho người lao động trong tối
đa 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ theo quy định.

+ Người lao động có thể nhận
tiền qua một trong các hình thức sau:
Thông qua tài khoản cá nhân hoặc
thông qua đơn vị sử dụng lao động.

* Chế độ dưỡng sức phục hồi
sức khỏe sau ốm đau

- Căn cứ Điều 29 của Luật BHXH
năm 2014, sau khi điều trị các bệnh
khác hoặc COVID-19, nếu người lao
động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm
đau đủ thời gian trong một năm theo
quy định mà trong vòng 30 ngày trở
lại làm việc, sức khỏe của người lao
động vẫn chưa hồi phục thì được
nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.
Thời gian nghỉ hưởng chế độ dưỡng
sức, phục hồi sức khỏe trong trường
hợp này sẽ do người sử dụng lao
động và Ban Chấp hành Công đoàn
cơ sở quyết định nhưng tối đa không
quá 10 ngày đối với người lao động
sức khỏe chưa phục hồi sau thời
gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa
trị dài ngày; Tối đa 07 ngày đối
với người lao động sức khỏe chưa
phục hồi sau thời gian ốm đau do
phải phẫu thuật; Bằng 05 ngày đối
với các trường hợp khác.

- Mức tiền được hưởng trong
thời gian nghỉ dưỡng sức là 30%
mức lương cơ sở, tức là 447.000
đồng/ngày.

Trước diễn biến phức tạp của đại
dịch COVID-19, số lượng người

mắc COVID-19 điều trị tại nhà gia
tăng mà Thông tư số 56/2017/TT-
BYT nêu trên chưa có quy định về
việc cấp hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ
hưởng BHXH đối với các F0 điều trị
tại nhà, tại các cơ sở thu dung điều
trị, cơ sở 3 tại chỗ… cũng như người
lao động phải nghỉ việc để chăm sóc
con nhỏ dưới 7 tuổi là F0 điều trị tại
nhà. BHXH Việt Nam đã kịp thời có
các Công văn: số 1638/BHXH-
CSXH ngày 11/6/2021; số
2321/BHXH-CSXH ngày 03/8/2021;
số 2793/BHXH-CSXH ngày
06/9/2021, số 2989/BHXH-CSXH
ngày 24/9/2021 và số 10/BHXH-
CSXH ngày 05/01/2022 báo cáo, đề
xuất với Bộ Y tế về thực trạng này.

Ngày 14/01/2022, Bộ Y tế đã có
Công văn số 238/BYT-KCB tại điểm
2, điểm 3 nêu: “Hiện nay các Văn
bản luật chưa có quy định dùng giấy
tờ khác để thay thế giấy chứng nhận
nghỉ việc hưởng BHXH. Đồng thời,
chưa có quy định chấp nhận những
giấy tờ cấp chưa đúng quy định của
pháp luật vẫn có giá trị để cơ quan
BHXH làm cơ sở quyết hưởng chế
độ BHXH đối với người lao động. Bộ
Y tế đang nghiên cứu, đề xuất các nội
dung chưa được quy định trong các
văn bản Luật để báo cáo, đề xuất với
Chính phủ hoặc Ủy ban Thường vụ
Quốc hội ban hành Nghị quyết để giải
quyết các vấn đề nêu trên”.

Người lao động bị nhiễm
COVID-19 gặp khó khăn trong việc
cấp các hồ sơ giấy tờ làm căn cứ
giải quyết hưởng chế độ BHXH thì
liên hệ với cơ quan Y tế tại địa
phương để được hướng dẫn.

BBT (Nguồn: Báo NA điện tử)


