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Ngày 11/4/2022, Ban Thường vụ
Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 11-
CT/HU về tăng cường lãnh đạo, chỉ
đạo và tổ chức thực hiện công tác
quản lý Nhà nước về lĩnh vực Tài
nguyên và Môi trường trên địa bàn
huyện. Ban Biên tập Bản tin Thanh
Chương trích đăng một số nội dung
trọng tâm phục vụ công tác tuyên
truyền như sau:

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc
phục những tồn tại, hạn chế, góp
phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả
công tác quản lý Nhà nước về lĩnh
vực tài nguyên và môi trường trên
địa bàn huyện, Ban Thường vụ
Huyện ủy yêu cầu: 

1. Tăng cường tuyên truyền,
phổ biến kịp thời các quy định của
pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài

1. Tuyên truyền kỷ niệm 68 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ
(7/5/1954 - 7/5/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 - 19/5/2022); tháng Công nhân năm 2022.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền 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 bầu cử trưởng thôn (xóm, khối, bản) và đại
hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.

3. Tiếp tục lãnh đạo tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19.
4. Tập trung lãnh đạo Nhân dân chăm sóc, bảo vệ, thu hoạch vụ

Xuân; phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Triển khai
tốt đề án sản xuất vụ Hè Thu; phương án phòng chống cháy rừng,
phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em.

5. Tập trung lãnh đạo làm tốt công tác xét tốt nghiệp THCS; chuẩn bị
tốt kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022.

Nhiệm vụ trọNg tâm cấp ủy tháNg 5/2022

TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC
THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
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nguyên và môi trường để cho cán
bộ, đảng viên, nhân dân hiểu và
nhận thức được tầm quan trọng
của lĩnh vực tài nguyên và môi
trường, qua đó chấp hành nghiêm
chỉnh các quy định của pháp luật,
nhằm hạn chế và từng bước chấm
dứt các hành vi vi phạm pháp luật
tại địa phương. 

2. Về công tác quản lý đất đai: 
- Tiếp tục quán triệt và thực hiện

tốt các nội dung của Chỉ thị số
01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của
Thủ tướng Chính phủ về chấn
chỉnh, tăng cường công tác quản lý
đất đai và xây dựng hệ thống thông
tin đất đai; thực hiện nghiêm túc các
nhiệm vụ, giải pháp và các công
việc đã được UBND tỉnh giao tại
Công văn số 1856/UBND.NN ngày
28/3/2018 về việc triển khai thực
hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày
03/01/2018 của Thủ tướng Chính
phủ trên địa bàn tỉnh cũng như các
văn bản của UBND tỉnh. 

- Tăng cường công tác kiểm tra,
nắm chắc tình hình quản lý, sử
dụng đất; phát hiện, nắm bắt và xử lý
kịp thời các thông tin, kiến nghị, phản
ánh của Nhân dân, các cơ quan liên
quan để chủ động phát hiện, ngăn
chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi
phạm pháp luật tại địa phương. 

- Phân công cán bộ chuyên môn
thường xuyên theo dõi việc sử dụng
đất của các tổ chức, doanh nghiệp
và hộ sản xuất kinh doanh trên địa
bàn. Đối với các dự án đã được
Nhà nước giao đất, cho thuê đất mà

không sử dụng, sử dụng không
hiệu quả, sử dụng không đúng mục
đích và không có nhu cầu sử dụng
thì kiểm tra, báo cáo kịp thời cho
UBND huyện xem xét xử lý theo
quy định. 

- Việc lập hồ sơ đề nghị thu hồi
đất, giao đất, cho thuê đất,
chuyển mục đích sử dụng đất
phải đúng đối tượng, đúng thẩm
quyền, đúng trình tự, thủ tục và
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
đã được phê duyệt. 

- Tập trung thực hiện và đẩy
nhanh việc cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất cho hộ gia đình,
cá nhân trên địa bàn. Kịp thời xử lý
các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ
lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho
các hộ dân đang tồn đọng đủ điều
kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất.

- Đối với các xã có quỹ đất thu
hồi từ các công ty nông, lâm nghiệp
giao cho địa phương quản lý sử
dụng, yêu cầu thực hiện nghiêm túc
các nội dung chỉ đạo của UBND
huyện và khẩn trương lập phương
án sử dụng đất trình UBND huyện
thẩm định phê duyệt làm cơ sở triển
khai việc giao đất, cấp giấy chứng
nhận QSD đất cho các hộ dân theo
đúng quy định của pháp luật. 

- Tiến hành kiểm tra, rà soát,
nắm chắc và quản lý chặt chẽ quỹ
đất công ích, đất nông nghiệp và
đất công cộng do UBND cấp xã
quản lý. 
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- Thực hiện nghiêm túc việc
đăng ký đất đai bắt buộc để quản lý
đất đai theo đúng quy định của Luật
Đất đai năm 2013.

- Thực hiện đúng quy định về
công tác bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư trên địa bàn đảm bảo đúng
theo quy định của pháp luật; giải
quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị
của người sử dụng đất liên quan
đến công tác bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư trên địa bàn. 

- Chấn chỉnh có hiệu quả những
tồn tại, bất cập trong đấu giá quyền
sử dụng đất; kịp thời có biện pháp
đối với các đối tượng lợi dụng đấu
giá để gây mất an ninh trật tự, làm
sai lệch mục tiêu đấu giá, đẩy giá
đất tăng ảo gây khó khăn cho các
hộ dân có nhu cầu thực sự không
mua được đất để làm nhà ở và thực
hiện đấu giá phải đảm bảo đúng
trình tự, thủ tục, điều kiện để tổ
chức đấu giá quyền sử dụng đất. 

- Quan tâm đến công tác tiếp
nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị,
phản ánh của nhân dân, không để
xảy ra tình trạng đơn thư tồn đọng,
đảm bảo ổn định tình hình an ninh
chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn. 

3. Về công tác bảo vệ môi trường: 
- Chú trọng công tác phòng

ngừa, hạn chế các tác động xấu đối
với môi trường; khắc phục ô nhiễm,
cải thiện chất lượng môi trường.

- Có giải pháp lâu dài trên toàn
huyện về vấn đề chất thải rắn sinh
hoạt (rác thải sinh hoạt) thông qua
việc hoàn thiện mạng lưới thu gom,

vận chuyển rác thải sinh hoạt, hoàn
thiện và bàn giao khu xử lý rác thải
tập trung, khắc phục ô nhiễm môi
trường các khu tập kết rác của các
xã, thị trấn; bố trí đầy đủ kinh phí
đảm bảo đủ bù đắp chi phí thu gom,
vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt
trên địa bàn. 

- Chú trọng đánh giá tác động
môi trường của các dự án có nguy
cơ tác động xấu đến môi trường khi
xem xét đề xuất thực hiện dự án
đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn
theo quy định của Luật Bảo vệ môi
trường năm 2020 và các quy định
khác có liên quan, kiên quyết không
để dự án đầu tư mới hoạt động mà
không đảm bảo môi trường. 

- Tăng cường bảo vệ môi
trường trong hoạt động sản xuất
kinh doanh dịch vụ thông qua quản
lý chặt chẽ việc phát sinh, thu gom,
vận chuyển và xử lý các loại chất
thải của các cơ sở sản xuất kinh
doanh, dịch vụ; kịp thời phát hiện
các vấn đề ô nhiễm, ngăn chặn và
xử lý hiệu quả; đối với loại hình sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ
gia đình có phát sinh nước thải, khí
thải phải đầu tư công trình thiết bị
xử lý chất thải tại chỗ đáp ứng yêu
cầu về bảo vệ môi trường. 

- Đẩy mạnh bảo vệ môi trường
tại thị trấn và nông thôn, đầu tư hạ
tầng thu gom và xử lý nước thải
tại thị trấn; chỉ đạo đầu tư mở rộng
và hoàn thiện hạ tầng cấp nước
sạch thị trấn; bảo vệ và phát triển
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nâng cao chất lượng rừng phòng
hộ đầu nguồn. 

- Tăng cường công tác kiểm tra,
thanh tra việc chấp hành pháp luật
về bảo vệ môi trường, trách nhiệm
quản lý nhà nước về bảo vệ môi
trường các xã, thị trấn. Nếu để xảy
ra ô nhiễm môi trường trên địa bàn,
trước hết người đứng đầu địa
phương phải chịu trách nhiệm. 

- Giải quyết kịp thời, dứt điểm
các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của
cử tri, phản ánh của báo chí, người
dân về vấn đề môi trường; thực
hiện nghiêm chế tài xử phạt vi
phạm về môi trường. Tăng cường
nguồn lực về bảo vệ môi trường
thông qua tăng cường chi thường
xuyên và chi đầu tư phát triển cho
bảo vệ môi trường để giải quyết
các nhiệm vụ, mục tiêu bảo vệ môi
trường; tăng cường thu hút các
nguồn vốn xã hội hóa đối với lĩnh
vực bảo vệ môi trường. 

4. Về công tác bảo vệ tài nguyên
khoáng sản và tài nguyên nước:

- Kịp thời phát hiện, ngăn chặn,
giải toả, xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm trong hoạt động khoáng sản,
hoạt động khai thác, sử dụng tài
nguyên nước, xả nước thải vào
nguồn nước. 

- Thành lập lực lượng thường
trực giải tỏa, ngăn chặn và xử lý hoạt
động khai thác khoáng sản trái phép;
kịp thời xử lý các hành vi vi phạm
trong hoạt động khoáng sản khi tiếp
nhận được thông tin phản ánh.

- Tăng cường công tác thanh
tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các

hành vi vi phạm trong hoạt động
khoáng sản theo quy định của pháp
luật; các hoạt động khai thác, sử
dụng tài nguyên nước, xả nước thải
vào nguồn nước trái với quy định
của pháp luật về tài nguyên nước. 

- Kiểm tra việc thực hiện công
tác quản lý nhà nước về khoáng
sản, bảo vệ tài nguyên khoáng sản
chưa khai thác, bảo vệ tài nguyên
nước tại các xã, thị trấn trên địa bàn
huyện. Làm rõ trách nhiệm đối với
Chủ tịch UBND cấp xã nếu để xẩy
ra sai phạm trong quản lý tài nguyên
khoáng sản, tài nguyên nước.

5. Về công tác cán bộ:
- Tiếp tục rà soát, luân chuyển

đội ngũ cán bộ chuyên môn từ
huyện đến các xã, thị trấn đủ số
lượng, bảo đảm chất lượng, đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác,
nhất là việc luân chuyển cán bộ địa
chính giữa các xã, thị trấn.

- Những cán bộ thiếu tinh thần
trách nhiệm, lợi dụng chức vụ quyền
hạn cố ý làm trái, làm sai quy định
của pháp luật kiên quyết xử lý
nghiêm theo quy định của pháp luật. 

6. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ
tịch UBND xã, thị trấn phải chịu
trách nhiệm trước Ban Thường vụ
Huyện ủy nếu buông lỏng công tác
quản lý nhà nước về lĩnh vực tài
nguyên và môi trường, để xảy ra vi
phạm pháp luật trong lĩnh vực tài
nguyên và môi trường mà không chỉ
đạo, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý
kịp thời theo quy định của pháp luật. 

BBT (Nguồn: Văn phòng Huyện ủy)
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Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị
ban hành Kết luận số 01-

KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị
05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ
Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh
học tập làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh” và
triển khai chuyên đề “Học tập làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực,
tự cường và khát vọng phát triển
đất nước phồn vinh hạnh phúc”.
Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch
Hồ Chí Minh và xác định đây là nội
dung quan trọng, xuyên suốt và
cũng là khát vọng của mỗi người
dân Việt Nam, Ban Thường vụ
Huyện ủy đã tổ chức học tập, quán
triệt, triển khai chuyên đề đến tận
cán bộ, đảng viên và các tầng lớp
Nhân dân. 

Sau một năm thực hiện các cấp
ủy, chính quyền và các tổ chức
trong hệ thống chính trị đã lãnh
đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân
thực hiện chuyên đề sâu rộng,
xuyên suốt. Mặc dù, từ khi triển
khai chuyên đề đến nay tình hình
dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn

biến phức tạp, nhưng tư tưởng ý
chí tự lực, tự cường và khát vọng
phát triển đất nước phồn vinh hạnh
phúc đã nung nấu lòng quyết tâm
của nhân dân ta, không lơ là, mất
cảnh giác, vừa kiểm soát chặt chẽ,
vừa xử lý linh hoạt, nhưng hết sức
có hiệu quả, do vậy công tác phòng
chống dịch COVID-19 cơ bản đã
thành công, kinh tế - xã hội được ổn
định và phát triển, cuộc sống của
nhân dân trở lại bình thường mới. 

Kết thúc năm 2021 chúng ta đã
đạt được 10 dấu ấn nổi bật quan
trọng: sản xuất nông nghiệp giành
thắng lợi; thu ngân sách đạt khá;
xây dựng nông thôn mới tăng thêm
03 xã; 01 xã được công nhận nông
thôn mới nâng cao; thu hút đầu tư
bước đầu có nhiều khởi sắc, một
số công trình trọng điểm được triển
khai; giáo dục, y tế phát triển khá;
dịch COVID-19 được kiểm soát;
quốc phòng, an ninh vững mạnh;
chất lượng sinh hoạt chi bộ theo
Quy định số 08-QĐ/TU được nâng
lên; MTTQ, các tổ chức chính trị -
xã hội hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ... góp phần quan trọng vào việc

Vấn đề quan tâm:

Nhìn lại kết quả sau 1 năm thực hiện chuyên đề
Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng
phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

NguyễN VăN Quế
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
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thực hiện các mục tiêu nghị quyết
đại hội Đảng các cấp.

Để tiếp tục khơi dậy ý chí tự
lực, tự cường khát vọng phát triển
đất nước phồn vinh, hạnh phúc,
bước sang năm 2022 Bộ Chính trị
đã chỉ đạo hàng năm các cấp ủy
đảng xây dựng kế hoạch tiếp tục
thực hiện chuyên đề đã được triển
khai theo Kết luận số 01-KL/TW
phù hợp với từng địa phương. Với
mục tiêu khát vọng đưa Thanh
Chương trở thành huyện khá của
tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền,
MTTQ các tổ chức đoàn thể, mỗi
cán bộ, đảng viên và các tầng lớp
Nhân dân huyện nhà cần tiếp tục
làm tốt các nội dung sau đây:

1- Hướng về kỷ niệm 132 năm
Ngày sinh nhật Bác, các cấp ủy
đảng, chính quyền, các đoàn thể
chính trị - xã hội, các cơ quan đơn
vị, xây dựng kế hoạch, làm tốt
công tác tuyên truyền, phát động
các phong trào thi đua yêu nước,
tổ chức tuyên dương kịp thời các
tập thể, cá nhân điển hình, các tấm
gương người tốt, việc tốt trong
việc học tập, làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
tạo sức lan tỏa lớn và có ý nghĩa
thiết thực. 

2- Tập trung xây dựng kế hoạch
thực hiện chuyên đề phù hợp và
quán triệt sâu sắc, làm cho mỗi cán
bộ, đảng viên và mỗi người dân
thấm nhuần tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh, coi đây
là việc làm thường xuyên, liên tục,
sâu rộng, không thể thiếu và trở

thành động lực, nguồn sức mạnh
to lớn, để toàn Đảng, toàn dân,
toàn quân phát huy nội lực, vượt
qua khó khăn thách thức, thực hiện
khát vọng phát triển đất nước phồn
vinh hạnh phúc.

3- Hàng năm, các cấp ủy đảng,
chính quyền, đoàn thể phải đưa
vào chương trình, kế hoạch hành
động về “học tập làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh” vào nhiệm vụ chính trị để
lãnh đạo, chỉ đạo, kết hợp việc học
tập, làm theo với nêu gương, đẩy
lùi tình trạng về suy thoái tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, những
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ, kết hợp chặt chẽ
giữa “xây” và “chống”.

4- Tăng cường công tác kiểm
tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05
gắn với việc thực hiện nghị quyết,
kết luận Hội nghị Trung ương 4
(khóa XII, XIII) của Đảng, đây là
việc làm quan trọng, nhằm đảm
bảo việc học tập làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh được thực hiện nghiêm
túc, có hiệu quả.

5- Phát huy vai trò, trách nhiệm,
tính tiền phong gương mẫu nêu
gương của người đứng đầu cấp
ủy, chính quyền mọi lúc, mọi nơi,
cần, kiệm, liêm, chính, lao động
sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám
chịu trách nhiệm, hết lòng phục vụ
Nhân dân; luôn giữ vững nguyên
tắc tập trung dân chủ, khách quan,

(Xem tiếp trang 21)
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Thực hiện Chương trình hành động
số 03-CTr/HU ngày 22/10/2020

của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ huyện khóa XXXI, Ủy ban nhân
dân huyện đã tập trung chỉ đạo, thu
hút đầu tư các công trình dự án. Ban
Biên tập Bản tin Thanh Chương xin
trích đăng một số kết quả, tiến độ
sau 01 năm tổ chức, triển khai thực
hiện như sau:

1. Các công trình trọng điểm
được xác định trong mục tiêu
nghị quyết đã hoàn thành

1.1. Đường Quốc lộ 46C đoạn
Phong Thịnh đi Cát Văn

Quốc lộ 46C đoạn từ Phong
Thịnh đi Cát Văn có
chiều dài 10,5km
(KM105 + 970 đến
KM116 + 500). Đến
nay mặt đường được
nâng cấp mở rộng từ
3,5m lên 5,5m đến
6m trên toàn tuyến
với tổng mức đầu tư
là 20 tỷ đồng. 

1.2. Đường từ
Quốc lộ 46C tại ngã 3
Thanh Liên đi đường
Hồ Chí Minh

Tuyến đường này
có chiều dài 10,3km

được thiết kế nền đường rộng 7,5m,
mặt đường 6,5m bằng láng nhựa có
tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng do Sở
Kế hoạch và Đầu tư làm chủ đầu tư.
Đến nay dự án đã hoàn thành
10/10,3km để phục vụ Nhân dân
trước tết Nguyên đán, còn lại 300m
cuối tuyến, dự kiến công trình sẽ cơ
bản hoàn thành trong quý II/2022. 

1.3. Kè chống sạt lở đảm bảo
dân sinh sông Lam đoạn Võ Liệt,
Thanh Chi, Thanh Lĩnh, Thanh Tiên,
Cát Văn

Công trình gồm các đoạn kè
chống sạt lở sông Lam và đường
dân sinh qua địa bàn các xã Cát
Văn, Thanh Tiên, Thanh Lĩnh, Thanh

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TRONG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXXI

Đường QL46 đoạn Phong Thịnh đi Cát Văn hoàn thành
được đưa vào khai thác sử dụng - Ảnh tư liệu
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Chi và Võ Liệt có tổng chiều dài hơn
2km. Đến nay đã thi công cơ bản
hoàn thành, với tổng mức đầu tư 80
tỷ đồng, nguồn vốn đã bố trí 77,76
tỷ đồng. 

2. Các công trình trọng điểm
được xác định trong mục tiêu
nghị quyết đã được ghi vốn
chuẩn bị khởi công

2.1. Đường nối Quốc lộ 46C tại
cầu Mồng đi Sơn Tiến (Hà Tĩnh)

Tuyến đường có điểm đầu nối
với QL46C tại cầu Mồng thuộc xã

Thanh Lâm điểm cuối tiếp giáp với
đường nhựa của xã Sơn Tiến, huyện
Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, có chiều
dài khoảng gần 3km, tổng mức đầu
tư khoảng 8 tỷ đồng. Đến nay UBND
huyện đã vận hành nguồn vốn ngân
sách tỉnh hỗ trợ và lồng ghép nguồn
vốn ngân sách huyện, hiện nay kế
hoạch đã bố trí vốn 5,967 tỷ đồng,
UBND huyện đang chỉ đạo lập dự án
và khởi công xây dựng hoàn thành
trong năm 2022.

b) Đường Hồ Chí Minh tại Thanh
Đức đi Tổng đội TNXP

Tuyến đường có tổng chiều dài
7,1km có điểm đầu nối với đường
Hồ Chí Minh (KM722 + 280), điểm
cuối tại Tổng đội TNXP2 (cũ). 

Đã được HĐND tỉnh phê duyệt
vào kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số
20/NQ-HĐND ngày 13/5/2021. Đến
nay đã được UBND tỉnh phê duyệt
Chủ trương đầu tư tại Quyết định số
3073/QĐ-HĐND ngày 20/8/2021, đã
bố trí kế hoạch vốn năm 2022 cùng

với đường Quốc lộ 46C
vào Thanh Tiên là 10 tỷ
đồng, dự kiến sẽ khởi
công trong quý II.

c) Thu hút đầu tư
nhà máy chế biến chè
chất lượng cao

Đã phối hợp cùng
nhà đầu tư tinh dầu
dược liệu Thanh Thủy
chuyển đổi thành dự
án trồng và chế biến
chè xanh chất lượng
cao với công suất
4.000 tấn sản

phẩm/năm, dự án đã
đã được UBND tỉnh
chấp thuận điều chỉnh

dự án. Hiện nay đang trình Ủy ban
nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch
chi tiết cho phù hợp với nội dung
điều chỉnh dự án và triển khai các
bước tiếp theo, dự kiến sẽ tiếp tục
thi công trong thời gian tới. 

Thu hút đầu tư Nhà máy chè
Song Thiện tại xã Thanh Xuân với
công suất 4.000 tấn sản phẩm/năm
hiện nay đã trình các sở ngành và
UBND tỉnh chấp thuận chủ trương
đầu tư. 

Hoàn thành công trình kè chống sạt lở
tại xã Thanh Tiên
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3. Các công trình trọng điểm
ngoài mục tiêu đại hội chuẩn bị
khởi công

3.1.Cầu Đò Cung 
Đã đưa vào Kế hoạch đầu tư

công trung hạn giai đoạn 2021-
2025, đã được HĐND tỉnh phê duyệt
Chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số
36/NQ-HĐND ngày 13/8/2021,
UBND tỉnh phê duyệt dự án tại
Quyết định số 4654/QĐ-UBND ngày
01/12/2021, với chiều dài cầu
418,4m gồm 10 nhịp từ 39-42m, bề
rộng mặt cầu 9m, đường hai đầu
cầu nối QL46C và QL46B có chiều
dài 1.144,4m, tổng mức đầu tư 150
tỷ đồng. Hiện nay kế hoạch vốn năm
2022 đã bố trí 30 tỷ đồng, UBND
huyện đang chỉ đạo lập thiết kế bản
vẽ thi công và dự án và các bước
tiếp theo để khởi công công trình
trong quý II/2022 . 

3.2. Đường từ Quốc lộ 46 đi
Ngọc Sơn đi Nam Hưng, huyện
Nam Đàn nối với Quốc lộ 15A 

Đã đưa vào kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021-
2025, đã được UBND tỉnh phê duyệt
dự án đầu tư tại Quyết định số
4038/QĐ-UBND ngày 29/10/2021.
Dự án được phê duyệt có tổng chiều
dài 8,2km (07km tuyến chính và
1,2km tuyến nhánh) có điểm đầu nối
với QL46 tại ngã 3 cầu Rộ, điểm
cuối nối với QL15, tổng mức đầu tư
là 113 tỷ đồng. Hiện nay kế hoạch
vốn năm 2022 đã bố trí 30 tỷ đồng,
UBND huyện đang chỉ đạo lập thiết
kế bản vẽ thi công và dự án và các
bước tiếp theo để khởi công công
trình trong quý II/2022. 

3.3. Cầu tràn xóm Chuyền
Dự án đã được phê duyệt tại

Quyết định số 5130/QĐ.UBND-GT
ngày 31/10/2013, với quy mô đường
tràn dài 141m, đường hai đầu dài
912m tổng mức đầu tư 13,069 tỷ
đồng. Công trình thi công dở dang
nhiều năm chưa được bố trí vốn.
UBND huyện đã kiến nghị đưa vào kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021-2025. Kế hoạch vốn năm
2022 đã bố trí cho dự án là 09 tỷ đồng,
công trình đang tiếp tục thi công, dự
kiến hoàn thành trong năm 2022. 

3.4. Đường từ Quốc lộ 46 vào xã
Thanh Tiên

Đã đưa vào kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021-2025,
đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ
trương đầu tư tại Quyết định số
3073/QĐ-HĐND ngày 20/8/2021,
tuyến có chiều dài 2,4km, hiện nay đã
bố trí kế hoạch vốn năm 2022 cùng
với đường Hồ Chí Minh tại Thanh
Đức đi Tổng đội TNXP là 10 tỷ đồng,
dự kiến sẽ khởi công trong quý II. 

3.5. Đường vào trung tâm xã
Ngọc Lâm giai đoạn 2

Dự án đã được phê duyệt tại
Quyết định số 4696/QĐ.UBND-GT
ngày 11/10/2010, với chiều dài
10,3km, tổng mức đầu tư 77,897 tỷ
đồng, đã làm được 4km, còn lại
6,3km. Công trình thi công dở dang
nhiều năm chưa được bố trí vốn.
UBND huyện đã kiến nghị đưa vào
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021-2025. Kế hoạch vốn năm
2022 đã bố trí cho dự án là 25 tỷ
đồng, Ủy ban nhân dân huyện đang
chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục
thi công công trình trong quý II/2022.

BBT
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Trong những năm qua, công tác
phòng chống thiên tai và tìm

kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) trên
địa bàn huyện có nhiều chuyển biến
tích cực; ý thức chủ động phòng
tránh và ứng phó với thiên tai của
các cấp, cấp ngành và toàn thể
nhân dân được nâng lên; việc xây
dựng phương án, công tác kiểm tra,
chỉ đạo thực hiện các giải pháp ứng
phó, khắc phục hậu quả thiên tai
được tiến hành khẩn trương, kịp
thời; công tác rà soát các công trình
ách yếu hàng năm được kiểm tra
thường xuyên, tu bổ, nâng cấp các
công trình thủy lợi, đê điều được
quan tâm chỉ đạo nên đã giảm thiểu
đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên
tai gây ra.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn
tại, hạn chế cần nghiêm túc rút kinh
nghiệm để khắc phục, đó là: công
tác xây dựng kế hoạch và phương
án PCTT&TKCN, kịch bản nhằm
ứng phó, khắc phục hậu quả thiên
tai ở một số xã, thị trấn vẫn đang
còn chung chung, chưa sát với tình
hình thực tế của địa phương, thiếu
tính cụ thể; một số địa phương
chưa thật sự quan tâm đến đội
xung kích phòng chống thiên tai cấp
xã; chưa thực hiện việc duy trì

thường xuyên tự kiểm tra công tác
phòng chống thiên tai tại địa
phương mình, để đề xuất bổ sung
những giải pháp PCTT&TKCN cho
sát với tình hình thực tế của từng
loại hình thiên tai đối với từng địa
bàn; một số xã thực hiện công tác
báo cáo thiếu kịp thời.

Dự báo năm 2022, tình hình thời
tiết, thiên tai tiếp tục có nhiều diễn
biến phức tạp, khó lường; đặc biệt
là các hình thế cực đoan như lốc tố,
dông sét, bão, áp thấp nhiệt đới,
mưa lớn, sạt lở đất... Để chủ động
ứng phó với thiên tai, hạn chế đến
mức thấp nhất thiệt hại về người, tài
sản và thực hiện Luật phòng, chống
thiên tai, Chỉ thị số 42-CT/TW ngày
24/3/2020 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác
phòng ngừa, ứng phó, khắc phục
hậu quả thiên tai, các văn bản chỉ
đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT,
của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh
và của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân
huyện, yêu cầu Thủ trưởng các cơ
quan, ban ngành cấp huyện, chính
quyền các xã, thị trấn tập trung triển
khai thực hiện tốt những nhiệm vụ
trọng tâm sau:

tĂNg cƯỜNg cÔNg tác phÒNg chỐNg
thiÊN tAi vÀ tÌm KiẾm cỨU NẠN NĂm 2022

Lê ĐìNh ThaNh
UVBTV, PCT UBND huyện 
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- Đối với các xã, thị trấn:
Trước mùa thiên tai: cần đẩy

mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng
cao nhận thức cộng đồng để người
dân tự giác, chủ động có kế hoạch,
biện pháp phòng ngừa, ứng phó,
khắc phục hậu quả thiên tai nhất là
đối với mưa lũ và tố lốc; kịp thời kiện
toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của
xã, xây dựng phương án PCTT cho
các công trình ách yếu, hồ chứa,
các tuyến đê nhân dân trên địa bàn,
có kế hoạch sơ tán những hộ dân
sống gần sông suối, dưới chân đập,
vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét
khi có diễn biến xấu xảy ra; củng cố
và tăng cường hoạt động lực lượng
xung kích PCTT để chủ động ứng
phó, khắc phục hậu quả thiên tai
ngay từ giờ đầu; tổ chức kiểm tra,
đánh giá chất lượng các công trình

trước mùa bão lụt, hoàn thành dứt
điểm việc tu bổ và xử lý ẩn họa cho
các công trình thuỷ lợi, đê điều, cần
ưu tiên vốn cho các công trình ách
yếu; thường xuyên kiểm tra, đánh
giá chất lượng đò ngang và công
trình thoát lũ, nếu có vi phạm cần
xử lý nghiêm trước mùa mưa, lũ;
chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương
tiện, dụng cụ, nhân lực để hộ đê và
các công trình thuỷ lợi trên địa bàn.

Khi có thiên tai xảy ra: phân
công trực ban 24/24 giờ trong ngày,
theo dõi sát diễn biến của thời tiết
và các thông tin từ Ban Chỉ huy
PCTT&TKCN cấp trên, từ các
phương tiện thông tin đại chúng; tổ
chức chỉ đạo tốt phương châm “4
tại chỗ”, huy động mọi nguồn lực cả
hệ thống chính trị và Nhân dân vào
nhiệm vụ phòng, chống thiên tai,

Đồng chí Lê Đình Thanh - UVBTV, PCT UBND huyện trao đổi với người dân
khi kiểm tra tình hình ngập lụt tại cơ sở
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giảm thiệt hại đến mức thấp nhất về
người và tài sản; đảm bảo về tính
mạng và tài sản của Nhân dân khi
có thiên tai xảy ra, tránh tình trạng
mất cắp, mất trộm tài sản khi người
dân phải đi sơ tán; thường xuyên
giữ thông tin liên lạc, báo cáo kịp
thời mọi diễn biến tại địa bàn cho
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện;
tổ chức đánh giá, tổng hợp báo cáo
những thiệt hại do thiên tai gây ra
về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN
huyện một cách kịp thời.

Sau thiên tai: tập trung khôi phục
các công trình bị hư hỏng, ưu tiên
công trình phục vụ dân sinh, công
trình ách yếu, sẵn sàng các phương
án chống đỡ các đợt thiên tai tiếp
theo; tập trung chỉ đạo khôi phục
sản xuất, tổ chức gieo trồng lại hoặc
chăm bón các loại cây trồng bị thiên
tai làm hư hỏng; thực hiện tốt các
biện pháp xử lý môi trường, phòng
trừ dịch bệnh cho người và gia súc,
nếu phát hiện có triệu chứng thì báo
ngay về cho Ban Chỉ huy
PCTT&TKCN huyện và các đơn vị
chức năng (phòng TN&MT, phòng
Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Trạm
chăn nuôi - thú y) để có biện pháp
xử lý kịp thời.

- Đối với Công ty TNHH thủy lợi
Thanh Chương: lập kế hoạch củng
cố, đầu tư xây dựng, tu bổ hệ thống
kênh mương, hồ đập do đơn vị
mình quản lý; lập phương án PCTT
cho các công trình, trình tỉnh phê
duyệt đúng thời gian quy định; có kế
hoạch mở tràn phụ, tràn dự phòng
khi tràn chính không thể xả lũ kịp

thời để bảo vệ an toàn công trình;
theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời
các sự cố trước, trong và sau mùa
mưa, lũ, bảo đảm sử dụng công
trình an toàn, lâu dài; chuẩn bị đầy
đủ vật tư, phương tiện, dụng cụ,
nhân lực để ứng phó, khắc phục
những sự cố có thể xảy ra đối với
các công trình thủy nông do công ty
quản lý.

- Đối với các công ty, doanh
nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn:
các công ty, doanh nghiệp, đơn vị
tự phòng chống, bảo vệ người, tài
sản, công trình của mình; có trách
nhiệm giúp chính quyền và người
dân khắc phục những thiệt hại, tổ
chức cho công nhân, nhân viên
đồng thời bố trí máy móc, thiết bị,
phương tiện để tham gia vào công
tác khắc phục thiệt hại do thiên tai
gây ra; các tổ chức đơn vị, doanh
nghiệp có chuyên môn, như đơn vị
cung ứng giống, đơn vị quản lý thuỷ
lợi, công ty có tư cách về xây dựng
hạ tầng kỹ thuật, có trách nhiệm giúp
chính quyền các địa phương bị thiệt
hại, nhất là trong quy hoạch, thiết kế
và phương tiện thi công; tham gia
các chương trình cứu trợ, cứu nạn
do chính quyền địa phương và Ủy
ban MTTQ phát động. 

Xác định phòng chống, ứng phó,
giảm thiểu thiệt hại do thiên tai là
nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống
chính trị và cộng đồng dân cư nhằm
hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại
về người và tài sản của Nhà nước
và Nhân dân./.
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Sau Cách mạng tháng Tám năm
1945, thực dân Pháp dã tâm

dùng vũ lực hòng đặt lại ách thống
trị trên đất nước ta một lần nữa. Với
ý chí “Thà hi sinh tất cả chứ nhất
định không chịu mất nước, nhất định
không chịu làm nô lệ”, toàn thể dân
tộc Việt Nam đã nhất tề hưởng ứng
Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến hành
cuộc kháng chiến trường kỳ, gian
khổ với niềm tin tất thắng. Thực hiện

đường lối kháng chiến toàn dân,
toàn diện, dựa vào sức mình là
chính, quân và dân ta đã lần lượt
đánh bại các chiến lược quân sự
của thực dân Pháp.

Để cứu vãn tình thế, tháng
5/1953, Chính phủ Pháp cử tướng
Nava sang làm tổng chỉ huy quân
viễn chinh ở Đông Dương. Tháng
7/1953, “Kế hoạch Nava” được Hội
đồng quốc phòng Pháp thông qua
hòng “tìm cách thoát ra khỏi cuộc

CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
mang tầm vóc thời đại

Cách đây tròn 68 năm, quân và dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của
Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đạp bằng mọi khó khăn,
thử thách, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ hùng mạnh nhất
Đông Dương của Thực dân Pháp và can thiệp của Đế quốc Mỹ. Chiến
thắng Điện Biên Phủ  dựng lên mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch
sử của dân tộc, đồng thời làm “chấn động địa cầu”, tác động mạnh đến
phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ
xã hội trên thế giới.



chiến tranh ở Đông Dương trong
danh dự” trong vòng 18 tháng. Theo
kế hoạch đó, trong Đông Xuân
1953-1954, quân Pháp giữ thế
phòng ngự, tránh những cuộc đụng
độ trên diện rộng với ta ở miền Bắc,
tập trung đánh chiếm miền Trung và
Nam Đông Dương. Sang Đông
Xuân 1954-1955 sẽ đem toàn lực
lượng ra quyết chiến với quân chủ
lực ta ở miền Bắc, giành thắng lợi
quyết định.

Nhận rõ thủ đoạn của quân xâm
lược, cuối tháng 9/1953, Bộ Chính
trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng
đã họp bàn kế hoạch chiến lược
Đông Xuân (1953-1954), phân tích
sâu sắc thế chiến lược giữa ta và
địch, đề ra phương châm chiến đấu:
tích cực, chủ động, cơ động, linh
hoạt. Thực hiện kế hoạch đó, cả
nước ra trận, các chiến trường đồng
loạt tiến công, giáng cho địch nhiều
thất bại nặng nề, buộc chúng phải
co cụm trên khắp các chiến trường
Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên,
Nam Bộ, Thượng và Hạ Lào, Đông
Bắc Campuchia; lực lượng cơ động
mà Nava tập trung xây dựng đã bị
xẻ nhỏ thành nhiều mảnh. 

Thất bại và bị động, quân viễn
chinh Pháp gấp rút điều động các
đơn vị cơ động nhảy dù chiếm Điện
Biên Phủ, vị trí có ý nghĩa chiến lược
không chỉ đối với Tây Bắc Việt Nam
mà cả vùng Thượng Lào và Tây Bắc
Đông Dương; xây dựng Điện Biên
Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh
nhất với ý đồ thách thức quân, dân
ta, nghiền nát quân chủ lực của ta.

Điện Biên Phủ đã trở thành điểm
quyết chiến của kế hoạch Nava.

Nắm chắc mọi âm mưu, hành
động của địch, đầu tháng 12/1953,
Bộ Chính trị đồng ý mở Chiến dịch
Điện Biên Phủ với phương châm:
“Đánh nhanh thắng nhanh”. Bộ Tư
lệnh Chiến dịch Điện Biên Phủ được
thành lập. Bác Hồ giao cho Đại
tướng Võ Nguyên Giáp làm Bí thư
Đảng ủy, kiêm Tư lệnh Mặt trận.
Trước khi ra trận Bác nói: “Bác giao
cho chú toàn quyền, tướng quân tại
ngoại, trận này chắc thắng thì đánh,
không chắc thắng không đánh”.

Ngày 25/1/1954, tại cuộc họp
Đảng ủy Mặt trận, Đại tướng Võ
Nguyên Giáp nhận định: Phương án
“đánh nhanh thắng nhanh” mang
nhiều yếu tố chủ quan, không đánh
giá đúng tình hình thực lực của hai
bên, không thể đảm bảo chắc thắng.
Cuối cùng Đại tướng quyết định
dừng trận đánh, kéo pháo ra, chuyển
sang phương án “đánh chắc, tiến
chắc”. Sau 56 ngày đêm chiến đấu
vô cùng anh dũng, với tinh thần quyết
chiến, quyết thắng, bộ đội ta đã tiêu
diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm của
địch vào ngày 7/5/1954, Chiến dịch
Điện Biên Phủ toàn thắng.

Trải qua 9 năm trường kỳ kháng
chiến đầy gian khổ, hy sinh, chiến
thắng Điện Biên Phủ đã giáng đòn
quyết định, đập tan ý chí xâm lược
của các thế lực thực dân hiếu chiến,
buộc Chính phủ Pháp phải ký Hiệp
định Giơ-ne-vơ, chấm dứt chiến
tranh, lập lại hòa bình, cam kết tôn
trọng độc lập, chủ quyền, thống
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(Xem tiếp trang 39) 



CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 81 NĂM NGÀY THÀNH LẬP
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH (15/5/1941 - 15/5/2022) 15

T5/2022

Năm học 2021-
2022 là giai

đoạn mà tổ chức
Đoàn - Đội các cấp
triển khai tổng kết,
đánh giá kết quả
thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đoàn các
cấp và Nghị quyết
Đại hội Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh huyện
Thanh Chương lần
thứ XXIX về công
tác phụ trách Đội,
chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu
niên nhi đồng. Mặc dù trong bối
cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến
phức tạp trên toàn huyện, học sinh
không đến trường, nhưng nhờ bám
sát chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam - Học
tốt, chăm ngoan, vui khỏe, an toàn”
các cấp bộ Đoàn - Đội từ huyện đến
cơ sở đã biết phát huy tinh thần tiên
phong, tương trợ, thích ứng, vượt
khó, linh hoạt, chủ động tham mưu
với cấp ủy, chính quyền, phối hợp
các ngành để tạo nguồn lực, điều
kiện cho hoạt động Đội trong và
ngoài nhà trường đảm bảo đúng
mục đích yêu cầu.

Các phong trào tạo môi trường
rèn luyện đạo đức, lối sống, khích lệ
tinh thần thi đua học tập, rèn luyện
sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội
dành cho thiếu nhi được tổ chức linh

hoạt, thiết thực, ý nghĩa. Nhiều mô
hình hay, cách làm sáng tạo được
triển khai có hiệu quả, tiêu biểu như
các chương trình, hoạt động: “Chia
sẻ cùng em thơ - Chung tay vượt
qua đại dịch”, “Nâng bước em đến
trường”, “Cùng em học trực tuyến”,
“Gieo mầm tri thức”, “Liên hoan các
câu lạc bộ sáng tạo vì xã hội”, “Liên
hoan các đội tuyên truyền măng non
về phòng chống đuối nước, tai nạn
thương tích trẻ em”... Hàng trăm
công trình, phần việc măng non
được triển khai chào mừng đại hội
Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027
như: “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”,
“Ngôi nhà 5k”, “Ngôi nhà kế hoạch
nhỏ”, “Bậc thang tri thức”…

Công tác bảo vệ, chăm sóc giáo
dục thiếu niên, nhi đồng, triển khai
thực hiện Luật Trẻ em được các cấp
Đội quan tâm thực hiện với nhiều

CÔNG TÁC ĐỘI NỖ LỰC VƯỢT KHÓ 
THÍCH ỨNG VỚI TÌNH HÌNH MỚI



giải pháp mới, tăng cường hoạt
động trên không gian mạng, phù
hợp với các em thiếu nhi học tập
theo hình thức trực tuyến. Ban
Thường vụ Huyện đoàn - Hội đồng
Đội huyện đã đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, nâng cao nhận thức,
kỹ năng cho thiếu niên, nhi đồng khi
tham gia các hoạt động trên không
gian mạng an toàn, hiệu quả; triển
khai Cuộc vận động “Mỗi ngày một
tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện
đẹp” trên không gian mạng; tổ chức
có hiệu quả các hoạt động sử dụng
không gian mạng để thu hút, tập hợp
thiếu niên, nhi đồng...

Việc đổi mới nội dung, hình thức
hoạt động Đội và phong trào thiếu
nhi được quan tâm đầu tư, nghiên
cứu để tạo ra những phong trào, hoạt
động, mô hình phù hợp với yêu cầu
thực tiễn hiện nay. Trong đó tập trung
đổi mới sẽ theo hướng triển khai cụ
thể hóa phong trào xuyên suốt “Thiếu
nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 Điều
Bác Hồ dạy” với các phong trào
nhánh, cuộc vận động thiết thực, hiệu
quả mang tính giáo dục, định hướng
cao. Qua đó, khẳng định rõ vị trí, vai
trò của tổ chức Đội trong công tác
giáo dục, định hướng giá trị cho
thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay;
gắn với việc giải quyết những vấn đề
bức xúc của thiếu nhi trong nhà
trường, địa bàn dân cư như xâm hại
trẻ em, bạo lực học đường, tai nạn
thương tích, đuối nước, an toàn trên
môi trường mạng...

Mục tiêu quan trọng của tổ chức
Đội thời gian tới phải thực sự là môi

trường lành mạnh, tạo điều kiện
thuận lợi cho thiếu nhi nâng cao đời
sống văn hóa tinh thần, phát huy
sáng tạo, phát triển toàn diện; tạo cơ
hội cho các tài năng trẻ được cống
hiến, phục vụ đất nước. Vì vậy, các
cấp bộ Đội cần tổ chức đa dạng các
hình thức sinh hoạt; từng bước hiện
đại hóa các nội dung hoạt động Đội
thông qua các trang mạng xã hội,
website, diễn đàn trao đổi thông
tin...; tăng cường lồng ghép các nội
dung hoạt động Đội trong các hoạt
động tập thể, văn hóa, thể thao,
nghệ thuật; gắn đổi mới nâng cao
chất lượng hoạt động Đội với chiến
lược phát triển nguồn lực trẻ có chất
lượng và công tác chăm sóc giáo
dục trẻ em mà Đảng, Nhà nước đã
đề ra; tăng cường công tác chỉ đạo,
kiểm tra giám sát, trọng tâm là việc
thực hiện 2 chương trình rèn luyện
phụ trách, rèn luyện đội viên.

81 năm ghi dấu một chặng
đường phát triển và trưởng thành
của tổ chức Đội với lớp lớp các thế
hệ đội viên, công tác Đội và phong
trào thiếu nhi trong trường học từng
bước góp phần to lớn trong việc
giáo dục toàn diện cho thiếu nhi, học
sinh. Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh
đạo của Đảng, sự dìu dắt của Đoàn
và sự chăm lo của toàn xã hội, Đội
Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh,
thiếu niên, nhi đồng Việt Nam đang
có những thuận lợi, thời cơ mới để
tiếp bước cha anh rèn đức, luyện tài,
xây dựng tổ chức Đội ngày càng
vững mạnh.

Bài và ảnh: Tú aNh

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 81 NĂM NGÀY THÀNH LẬP
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH (15/5/1941 - 15/5/2022)16

T5/2022



QUỐC PHÒNG - AN NINH 17
T5/2022

Ngày 06/7/2021, Công an huyện
đã tham mưu Ủy ban nhân dân

huyện ban hành Kế hoạch số
122/KH-UBND về xây dựng hệ
thống “Camera an ninh cộng đồng”
từ nguồn kinh phí địa phương kết
hợp với xã hội hóa. Qua triển khai,
bước đầu mang lại hiệu quả tích cực
trong phòng ngừa, phát hiện, đấu
tranh, ngăn chặn kịp thời hoạt động
của các loại tội phạm, góp phần bảo
đảm an ninh chính trị và trật tự an
toàn xã hội trên địa bàn.

Việc xây dựng mô hình “Camera
an ninh cộng đồng”
nhằm mục đích nâng
cao ý thức chấp hành
pháp luật của quần
chúng nhân dân, hỗ trợ
công tác nắm tình hình
địa bàn, quản lý đối
tượng, công tác điều tra
khám phá các vụ việc
hình sự, kinh tế, ma túy,
công tác bảo đảm trật
tự an toàn giao thông,
thực hiện các tiêu chí
bảo đảm an ninh trật tự,
vệ sinh môi trường, xây

dựng nếp sống văn hóa... góp phần
bảo đảm an ninh trật tự, phát huy
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc trên địa bàn huyện.

Đến nay, trên địa bàn toàn huyện
có 20 xã, thị trấn đã triển khai mô
hình “Camera an ninh cộng đồng”
theo chủ trương xã hội hóa và kinh
phí địa phương với hơn 163 mắt ca-
mera đã được lắp đặt, dự kiến đến
cuối năm 2022 lắp đặt thêm hơn 200
mắt camera. Trong đó, có 52 mắt ca-
mera ở các nút giao thông trên trục

Hiệu quả bước đầu từ mô hình
“CAMERA AN NINH CỘNG ĐỒNG”
Những năm qua, công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình

tiên tiến trên địa bàn huyện đã thực sự phát huy hiệu quả, có sức lan tỏa
mạnh mẽ với nhiều cách làm hay và sáng tạo, trong đó có việc ứng dụng
công nghệ thông tin vào công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn. 

Một tuyến đường trên địa bàn Thị trấn
được gắn camera an ninh
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đường quan trọng; 16 mắt camera
được lắp đặt tại thị trấn, 32 mắt ca-
mera tại xã Đại Đồng, 15 mắt ca-
mera tại Thanh Liên, 13 mắt tại xã
Thanh Đức... Nhờ đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, việc xây dựng hệ
thống camera cũng được nhiều cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp và
người dân quan tâm lắp đặt góp
phần nhân rộng hệ thống camera
giám sát an ninh trên địa bàn, giúp
điều tra, làm rõ: 15 vụ trộm cắp tài
sản, 08 vụ liên quan đến ma túy, 17
vụ vi phạm giao thông, 09 vụ gây rối
trật tự công cộng... Điển hình như:
Công an xã Thanh Đồng qua hệ
thống camera an ninh đã điều tra
làm rõ 01 vụ trộm cắp tài sản trị giá
gần 20 triệu đồng tại thôn Thanh
Đồng 2; Công an xã Đại Đồng từ
trích xuất camera an ninh làm rõ 01
vụ trộm cắp tài sản tại thôn Vinh Ân,
01 vụ nhặt và trả lại 15 triệu đồng
cho người đánh rơi...

Thực tế cho thấy, việc
lắp đặt   camera an ninh
trên tuyến địa bàn phức
tạp về an ninh trật tự cần
rất nhiều kinh phí. Điều
này đòi hỏi lực lượng
Công an phải phát huy vai
trò nòng cốt, tích cực tham
mưu cấp ủy, chính quyền
chỉ đạo các ngành, đoàn
thể, các tổ chức chính trị -
xã hội đẩy mạnh tuyên
truyền, vận động đến từng
hộ dân và chia sẻ với các
hộ dân về lợi ích, hiệu quả
của việc lắp đặt camera
an ninh để người dân ủng

hộ, tự nguyện đóng góp kinh phí xây
dựng mô hình. Ngoài ra, vận động
các tổ chức, cơ quan, doanh
nghiệp, cá nhân lắp đặt camera để
phòng ngừa và tự bảo vệ tài sản,
góp phần quan trọng trong thực
hiện phong trào toàn dân phòng
chống tội phạm và tệ nạn xã hội,
giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Từ những kết quả tích cực đạt
được, mô hình “Camera an ninh
cộng đồng” đã khẳng định hiệu quả
của công tác xây dựng, nhân rộng
các mô hình, điển hình tiên tiến, huy
động được sức mạnh tổng hợp của
cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ,
đồng thuận của các tầng lớp Nhân
dân trong công tác đấu tranh, phòng
ngừa tội phạm, góp phần hoàn
thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh
chính trị và trật tự an toàn xã hội,
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

VăN PhượNg

Công an xã Đại Đồng vận đang vận hành hệ thống
camera giám sát trên địa bàn



ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP VÀO CUỘC SỐNG 19
T5/2022

Công tác nắm bắt, định hướng dư
luận xã hội (DLXH) được Ban

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam huyện triển khai thực hiện từ
lâu nhưng thực sự đi vào nề nếp kể
từ khi triển khai thực hiện Kết luận số
100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban
Bí thư khóa XI về “đổi mới và nâng
cao chất lượng công tác điều tra,
nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”.

Để nắm bắt và làm tốt công tác
định hướng DLXH, Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
đã thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ
và giải pháp sau:

Một là, thiết lập mạng lưới nắm
bắt và định hướng DLXH từ huyện
đến thôn, xóm, khối, bản. Ban Công
tác Mặt trận thôn, xóm, khối, bản
thường xuyên nắm bắt DLXH trong
Nhân dân; kịp thời phản ánh về Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam cấp xã bằng nhiều hình thức
như báo cáo qua điện thoại, báo cáo
tại hội nghị giao ban của MTTQ xã,
thị trấn (nhiều địa phương kết hợp
giao ban Bí thư chi bộ, Trưởng thôn
và Trưởng Ban Công tác Mặt trận)...
Phần lớn thông tin được Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam cấp xã phân tích, giải thích,
định hướng tuyên truyền ngay tại hội

nghị giao ban để các Ban Công tác
Mặt trận thôn (xóm, khối, bản) kịp
thời giải thích cho Nhân dân. Định kỳ
hàng tháng, Ban Thường trực Ủy
ban MTTQ Việt Nam cấp xã tổng
hợp, báo cáo lên Ủy ban MTTQ Việt
Nam huyện. Ban Thường trực Ủy
ban MTTQ Việt Nam huyện tổng
hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện
ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy)
và chỉ đạo cấp cơ sở trong công tác
tuyên truyền.

Hai là, xây dựng đội ngũ cộng
tác viên DLXH đông đảo, có trách
nhiệm. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
huyện xác định mỗi cán bộ Mặt trận
là một cộng tác viên DLXH. Định kỳ
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam huyện tổ chức bồi dưỡng
chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ
cán bộ, trong đó có chuyên đề “Nắm
bắt dư luận và xử lý tình huống có
vấn đề, “điểm nóng” ở cơ sở”.

Ba là, thiết lập nhiều kênh nắm
bắt và định hướng DLXH trên mạng
xã hội. Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam huyện đã thành lập
02 nhóm Zalo, xây dựng một kênh
Youtube và 01 nhóm trên Facebook.
Các kênh, nhóm trên mạng xã hội
vừa để truyền tải thông tin chỉ đạo
nhanh chóng vừa để nắm thông tin

CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC
trong công tác nắm bắt dư luận xã hội 

của Ủy ban MTTQ các cấp
PhaN ĐìNh hà

Chủ tịch UBMTTQ huyện 
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và định hướng DLXH rất có hiệu quả.
Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc các xã, thị
trấn đều có trang, nhóm trên Facebook
và nhiều đơn vị đang xây dựng nhóm
Facebook đến tận Ban Công tác Mặt
trận thôn, xóm, khối, bản.

Bốn là, định kỳ hàng tháng, tổ
chức giao ban giữa Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ
Việt Nam các xã, thị trấn bằng hình
thức trực tuyến để nắm và định
hướng DLXH.

Năm là, kết hợp công tác nắm,
định hướng DLXH với công tác tiếp
xúc cử tri, góp ý xây dựng Đảng,
chính quyền, giám sát và phản biện
xã hội. Năm 2022, Ban Thường trực
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã
triển khai lắp đặt hòm thư phản ánh,
góp ý và tố giác tội phạm (phối hợp
với ngành Công an) đến tận các
thôn, xóm, khối, bản. Thông qua các
hoạt động tiếp xúc cử tri, góp ý xây
dựng Đảng, chính quyền, giám sát
và phản biện xã hội, Mặt trận Tổ
quốc các cấp nắm bắt những tâm
tư, nguyện vọng của Nhân dân,
đồng thời phát hiện, nắm bắt những
vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa
phương để có định hướng tuyên
truyền, vận động phù hợp.

Nhờ áp dụng đồng bộ các nhiệm
vụ và giải pháp trên, công tác DLXH
của MTTQ ngày càng đổi mới, bám
sát thực tiễn đời sống xã hội; kịp thời
phản ánh những vấn đề bức xúc, nổi
cộm phát sinh trong nội bộ và các
tầng lớp Nhân dân, góp phần cùng
cấp ủy, chính quyền các cấp thực
hiện tốt công tác lãnh đạo, quản lý,
ổn định tình hình chính trị, phát triển
kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng,

an ninh, trật tự an toàn xã hội trên
địa bàn huyện. Chỉ tính năm 2021,
qua công tác nắm DLXH, Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam huyện đã báo cáo 38 vấn đề
cho Thường trực Huyện ủy chỉ đạo
xử lý, trong đó có những vấn đề liên
quan đến lĩnh vực quản lý đất đai,
giao thông, thủy lợi, phòng chống dịch
COVID-19... Cũng thông qua công
tác nắm và định hướng DLXH, MTTQ
Việt Nam các cấp và các tổ chức
thành viên trong toàn huyện đã phát
huy vai trò là cầu nối, là người đại
diện của các tầng lớp Nhân dân, phản
ánh đến cấp ủy, chính quyền các cấp
những vấn đề mà người dân quan
tâm, từ đó củng cố và tăng thêm lòng
tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của
Đảng, quản lý của Nhà nước. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết
quả đã đạt được, công tác nắm
DLXH của UBMTTQ Việt Nam các
cấp trên địa bàn huyện vẫn còn một
số tồn tại, hạn chế như: việc nắm
bắt, phản ánh DLXH ở cơ sở có khi
chưa kịp thời; một số đơn vị chưa
quan tâm đúng mức đến công tác
định hướng DLXH; kỹ năng và
phương pháp nắm bắt tình hình
DLXH trên Internet, mạng xã hội của
đội ngũ cộng tác viên còn những
hạn chế nhất định... 

Việc thực hiện công tác DLXH
trong thời gian qua rút ra một số bài
học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, tranh thủ tối đa sự
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp
ủy, chính quyền trong công tác
DLXH. Nơi nào có sự quan tâm chỉ
đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền
thì công tác DLXH ở địa phương,
đơn vị đó sẽ có chuyển biến tích cực.
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Thứ hai, phối hợp chặt chẽ, đồng
bộ với các cơ quan, ban, ngành,
đoàn thể trong công tác DLXH, đặc
biệt là phối hợp giữa MTTQ các cấp
với Ban Tuyên giáo, Dân vận, Ban
Chỉ đạo 35, Nhóm cộng tác viên
DLXH huyện...

Thứ ba, phát huy tinh thần trách
nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận
từ huyện đến cơ sở. Quan tâm tập
huấn nâng, cao chất lượng chuyên
môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ,
đảm bảo mỗi cán bộ Mặt trận là một
cộng tác viên DLXH tích cực thì
công tác nắm, định hướng DLXH
mới có chất lượng và hiệu quả.

Thứ tư, cần thiết lập nhiều kênh
để nắm và định hướng DLXH, đặc
biệt là khai thác lợi thế của Internet,
mạng xã hội. Duy trì họp giao ban
DLXH hàng tháng trong hệ thống
MTTQ Việt Nam và các tổ chức
thành viên nhằm làm tốt hơn trong
công tác nắm bắt tình hình DLXH.

Thứ năm, thực hiện tốt công tác thi
đua, khen thưởng. Đưa công tác nắm,

định hướng DLXH vào tiêu chí đánh
giá phong trào của MTTQ các cấp.

Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam huyện đã chỉ đạo cấp cơ sở
sắp xếp, đổi mới hoạt động của tổ
dân cư tự quản. Mô hình tổ dân cư
tự quản đã khẳng định sự phù hợp
và hiệu quả trong việc phát huy vai
trò của Nhân dân trong việc giúp
nhau phát triển kinh tế, đóng góp
xây dựng cơ sở hạ tầng, giữ gìn vệ
sinh môi trường, xây dựng cảnh
quan làng xóm, hòa giải trong cộng
đồng dân cư, đảm bảo an ninh trật
tự, chăm lo giáo dục thế hệ trẻ và
xây dựng gia đình hạnh phúc, giúp
đỡ nhau trong việc cưới, việc tang
và lúc gặp khó khăn hoạn nạn, giữ
gìn thuần phong, mỹ tục... Thời gian
tới, cần đưa công tác nắm và định
hướng DLXH vào tổ dân cư tự quản
và nếu thực hiện tốt nhiệm vụ này thì
chắc chắn công tác DLXH của
MTTQ các cấp trên địa bàn huyện
sẽ có sự chuyển biến mới về chất./.

toàn diện, công tâm, công khai minh
bạch, chống bè phái, mất đoàn kết,
gắn bó máu thịt với Nhân dân.

6- Tập trung làm tốt công tác quy
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chỉ
đạo bầu cử trưởng thôn (xóm, khối,
bản) và đại hội các chi bộ trực thuộc
đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025
theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy và
hướng dẫn của Ban Thường vụ
Huyện ủy đảm bảo thời gian và

thống nhất, đồng thuận cao trong nội
bộ đảng và trong Nhân dân.

Để kính dâng lên Bác những
bông hoa đẹp nhất nhân ngày sinh
nhật của Người, chúng ta nguyện ra
sức học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đây là những việc làm thiết thực, để
mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tinh
thần trách nhiệm nêu gương, làm
nòng cốt cho quần chúng noi theo./. 

Nhìn lại kết quả... (Tiếp theo trang 6)
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Trong cuộc chiến phòng, chống
dịch COVID-19, người đứng đầu

các thôn, xóm, khối, bản... luôn có
vai trò vô cùng quan trọng trong việc
thực hiện các chủ trương, biện pháp
phòng chống dịch. Phát huy tính tiên
phong, gương mẫu, khối trưởng khối
5A thị trấn Thanh Chương - Nguyễn
Tiến Ái đã năng nổ, nhiệt tình, tận
tâm để giúp chính quyền và Nhân
dân phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh.

Sinh năm 1966 tại xã Thanh
Ngọc, ông Nguyễn Tiến Ái từng là
chi hội trưởng chi hội nông dân hơn
10 năm và là một người sản xuất
chăn nuôi giỏi. Từ năm 2016 đến

nay, ông được nhân dân tín nhiệm
bầu làm khối trưởng khối 5A Thị
trấn; là đại biểu Hội đồng nhân dân
Thị trấn khóa 2016-2021 và khóa
2021-2026. Trong mọi nhiệm vụ cũng
như ở cộng đồng dân cư, ông luôn là
người gương mẫu, nhiệt huyết, gần
dân, được nhân dân yêu quý. 

Khối 5A trước đây là khối khó
khăn của Thị trấn, sản xuất nông
nghiệp năng suất thấp, đời sống
người dân thiếu thốn. Nhưng từ
nhiều năm trở lại đây, nhờ đoàn kết,
tương thân, tương ái giúp nhau
phát triển kinh tế, cuộc sống nơi
đây đã thay đổi rõ rệt. Đặc biệt

Người khối trưởng tiên phong
TRONG CUỘC CHIẾN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ông Nguyễn Tiến Ái - Khối trưởng khối 5A (người đứng thứ 3 từ trái sang) thay mặt
nhân dân trong khối ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thị trấn
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trong phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh”, khối trở thành đơn vị nằm
trong tốp đầu của Thị. Phong trào
xây dựng, chỉnh trang nhà văn hóa,
khu luyện tập thể thao, phong trào
làm đường giao thông, xây dựng
tuyến đường văn minh diễn ra rầm
rộ, bộ mặt của địa phương đã thay
da đổi thịt đáng kể. Có được những
kết quả đó là nhờ sự đồng sức,
đồng lòng của người dân dưới ngọn
cờ tập hợp của chi ủy, chi bộ, ban
công tác mặt trận khối, trong đó có
người khối trưởng tiên phong
Nguyễn Tiến Ái.

Khi dịch COVID-19 bùng phát và
diễn biến phức tạp ở Việt Nam, với
tinh thần tiên phong, gương mẫu,
chăm lo cuộc sống Nhân dân... hàng
ngày khối trưởng Nguyễn Tiến Ái
cặm cụi một mình với chiếc xe tải
nhỏ chở loa kéo đi khắp các ngõ để
tuyên truyền bà con thực hiện tốt
các chủ trương, biện pháp phòng
chống dịch của cấp trên. Cũng trên
chiếc xe ấy ông đi đến từng nhà
gom nhu yếu phẩm để gửi nhân dân
miền Nam, Nhân dân thành phố
Vinh phòng chống dịch trong những
ngày thực hiện Chỉ thị 16. Ngoài ra,
ông cùng Ban công tác Mặt trận khối
đã kêu gọi ủng hộ gần 30 triệu đồng
cho công tác phòng chống dịch ở địa
phương. Cá nhân còn tích cực ủng
hộ 01 bình oxy và khẩu trang cho
Trạm Y tế Thị trấn để phục vụ nhân
dân tốt hơn trong công tác phòng,
chống dịch.

Lúc dịch xuất hiện tại khối, ông

cũng là người lo lắng đi từng ngõ gõ
từng nhà để rà soát các trường hợp
F0, F1... tuyên truyền, kiểm tra giám
sát việc thực hiện cách ly... giúp đỡ
mua nhu yếu phẩm cho người dân.
Gia đình nào có việc tang trong mùa
dịch, ông cùng chi ủy, ban chỉ huy,
ban công tác mặt trận khối đến tận
nơi để thăm hỏi động viên và tổ
chức tang lễ đúng với quy định.

Được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ
nhất trong những ngày chống dịch
ông cho biết: “Thời gian phòng,
chống dịch là một thời gian dài với
rất nhiều công việc của một khối
trưởng, bản thân cũng đã trải qua
nhiều cảm xúc, nhưng tôi nhớ nhất
đó là khi bệnh nhân Trần Anh Tuấn
bị nhiễm COVID-19 trở nặng, được
tin tôi chạy đến thì bệnh nhân đã có
biểu hiện rất khó thở. Ngay lập tức
tôi đã liên hệ với trạm y tế và đưa
bệnh nhân đi cấp cứu kịp thời”.

Nhận xét về ông Nguyễn Tiến Ái,
ông Tưởng Đăng Hào - Chủ tịch
UBND Thị trấn cho biết: “Ông
Nguyễn Tiến Ái là một người khối
trưởng có năng lực, nhiệt tình, tận
tâm và được Nhân dân yêu quý.
Trong cuộc phòng chống dịch
COVID-19 ông luôn là người thực
hiện tốt các nhiệm vụ của địa
phương và đem lại những hiệu quả
rõ nét. Cán bộ  nhân dân khối 5A và
cá nhân ông đã được UBND Thị trấn
tặng giấy khen vì có thành tích xuất
sắc trong phong trào phòng, chống
dịch COVID-19”.
BaN TuyêN giáo ĐẢNg ủy Thị TrấN
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Từ ngày 21 đến ngày 22/3/2022,
Sở GD&ĐT Nghệ An đã tổ chức

Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9
năm học 2021-2022. 

Tham gia kỳ thi, huyện Thanh
Chương có 75 lượt em dự thi 10 môn
thi. Kết thúc kỳ thi, toàn huyện có 48
em đạt giải, trong đó có 04 giải Nhất,
14 giải Nhì, 18 giải Ba và 12 giải
Khuyến khích. 

Điều đáng ghi nhận là trong số 34
giải Nhất bảng A toàn tỉnh thì Thanh
Chương có đến 04 giải Nhất ở các
môn Hoá học, Lịch sử, Sinh học, Tin
học; trong đó em Trần Văn Tài Anh (học
sinh Trường THCS Tôn Quang Phiệt)
đã đạt thủ khoa môn Tin học và đạt giải
Khuyến khích môn Vật lí, trở thành thí
sinh duy nhất của Thanh Chương đạt
giải 2 môn tại kỳ thi năm nay. 

Ngoài Trường THCS Tôn Quang
Phiệt có 22 em đạt giải, số học sinh
đạt giải còn có ở 21 trường THCS
khác; trong đó phải kể đến kết quả nổi
bật của THCS Thanh Thịnh với 01 giải
Nhất môn Lịch sử, THCS Thanh
Dương với giải Nhất môn Sinh học. 

Sau đây là danh sách học sinh giỏi
tỉnh lớp 9 năm học 2021-2022 của
toàn huyện:

* Môn Hóa học: 08 giải (trong đó:
01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 05 giải Ba và
01 giải Khuyến khích).

- Giải Nhất: Lê Hồng Canh - THCS
Tôn Quang Phiệt.

- Giải Nhì: Nguyễn Thị Hiều -
THCS Hạnh Lâm.

- Giải Ba:
+ Nguyễn Thảo Anh - THCS

Thanh Mỹ;
+ Dương Văn Huy - THCS Võ Liệt; 
+ Trần Tử Trường - THCS Tôn

Quang Phiệt;
+ Nguyễn Văn Quý - THCS Thanh

Yên;
+ Lê Trọng Thạch - THCS Tôn

Quang Phiệt.
- Giải Khuyến khích: Nguyễn Thị

Ngọc Linh - THCS Tôn Quang Phiệt.
* Môn Lịch sử: 05 giải (trong đó:

01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 03 giải Ba).
- Giải Nhất: Nguyễn Thị Kim Oanh

- THCS Thanh Thịnh.
- Giải Nhì: Nguyễn Thị Trang -

THCS Thanh Liên.
- Giải Ba:
+ Thái Linh Phương - THCS Tôn

Quang Phiệt;
+ Phan Thùy Linh - THCS Võ Liệt;
+ Nguyễn Thị Hoài Thanh - THCS

Thanh Mai
* Môn Sinh học: 07 giải (trong đó:

01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba và
02 giải Khuyến khích).

- Giải Nhất: Em Nguyễn Thị Ngọc
- Trường THCS Thanh Dương.

- Giải Nhì: 
+ Nguyễn Thị Hải Uyên - THCS

Thanh Phong;
+ Nguyễn Thị Quỳnh Anh - THCS

Thị trấn.
- Giải Ba:
+ Bùi Minh Triết - THCS Thanh Mỹ;

KẾT QUẢ KỲ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9
NĂM HỌC 2021-2022
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+ Trần Huyền Trang - THCS Tôn
Quang Phiệt.

- Giải Khuyến khích:
+ Phan Trung Kiên - THCS Thanh

Tùng;
+ Nguyễn Thế Hiếu - THCS Đồng

Tường.
* Môn Tin học: 02 giải (trong đó:

01 giải Nhất, 01 giải Ba).
- Giải Nhất: Trần Văn Anh Tài -

THCS Tôn Quang Phiệt.
- Giải Ba: Nguyễn Văn Bách -

THCS Tôn Quang Phiệt
* Môn Địa lý: 06 giải (trong đó: 01

giải Nhì, 03 giải Ba và 02 giải Khuyến
khích).

- Giải Nhì: Hoàng Thị Thúy - THCS
Võ Liệt.

- Giải Ba:
+ Nguyễn Thị Lan Phương -

THCS Thanh Dương;
+ Nguyễn Thị Minh Phương -

THCS Ngọc Sơn;
+ Hồ Công Huy - THCS Tôn

Quang Phiệt.
- Giải Khuyến khích:
+ Nguyễn Thị Huyền - THCS

Thanh Ngọc;
+ Đặng Thị Hoài Oanh - THCS

Thanh Đức.
* Môn GDCD: 04 giải (trong đó: 03

giải Nhì và 01 giải Khuyến khích).
- Giải Nhì:
+ Lê Thị Oanh - THCS Thanh Tùng;
+ Nguyễn Đình Bảo - THCS

Thanh Thịnh;
+ Nguyễn Thị Hoa Mơ - THCS

Thanh Dương.
- Giải Khuyến khích: Nguyễn Thị

Hồng Nhung - THCS Thanh Thịnh.
* Môn Ngữ văn: 06 giải (trong đó:

04 giải Nhì và 02 giải Khuyến khích).

- Giải Nhì:
+ Nguyễn Phương Anh - THCS

Tôn Quang Phiệt;
+ Lê Bảo Ngọc - THCS Tôn

Quang Phiệt;
+ Nguyễn Thanh Mai - THCS Tôn

Quang Phiệt;
+ Nguyễn Thị Phương Trà - THCS

Tôn Quang Phiệt.
- Giải Khuyến khích:
+ Phan Thị A Na - THCS Thanh Liên;
+ Nguyễn Thị Cẩm Tú - THCS

Thanh Mai.
* Môn Toán: 04 giải (trong đó: 01 giải

Nhì, 02 giải Ba và 01 giải Khuyến khích).
- Giải Nhì: Cao Thị Thùy - THCS

Tôn Quang Phiệt.
- Giải Ba:
+ Nguyễn Minh Đức - THCS Tôn

Quang Phiệt;
+ Lê Phương Khánh Chi - THCS

Tôn Quang Phiệt.
- Giải Khuyến khích: Ngũ Hoàng

Nguyên - THCS Tôn Quang Phiệt.
* Môn Vật lý: 05 giải (trong đó: 01 giải

Nhì, 01 giải Ba và 03 giải Khuyến khích).
- Giải Nhì: Nguyễn Hà Trang -

THCS Tôn Quang Phiệt.
- Giải Ba: Lê Cảnh An - THCS

Ngọc Sơn.
- Giải Khuyến khích:
+ Trần Thị Quỳnh Trang - THCS

Tôn Quang Phiệt;
+ Lê Phan Thảo Như - THCS Tôn

Quang Phiệt;
+ Trần Văn Tài Anh - THCS Tôn

Quang Phiệt.
* Môn Tiếng Anh: 01 giải Ba.
- Giải Ba: Phạm Tài Nguyên -

THCS Tôn Quang Phiệt.
NguyễN Phi yếN
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Hiện nay, trên địa bàn huyện cây
sắn đang ở thời kỳ cây con - phân

cành và nông dân đang tiếp tục trồng. 
Qua kết quả điều tra của Trung

tâm Dịch vụ nông nghiệp cho thấy
hiện nay bệnh khảm lá sắn đã xuất
hiện gây hại tại một số xã như: Thanh
Ngọc, Thanh Nho, Thanh Hòa, Thanh
Xuân... với diện tích nhiễm trên 16ha,
trong đó có những diện tích bị nhiễm
nặng và đang có khả năng gia tăng. 

Đây là bệnh mới, nguy hiểm do
virus gây ra, lây lan nhanh do có côn
trùng làm môi giới truyền bệnh và từ
hom giống mang nguồn bệnh. Nguy
cơ lây lan và tăng mức độ nhiễm
bệnh ngày càng cao.

1. Nguyên nhân, triệu chứng,
cơ chế truyền bệnh

Bệnh khảm lá sắn do virus có
tên khoa học là Sri Lanka Cassava
Mosaic Virus (SLCMV) gây ra.

Triệu chứng đặc trưng dễ nhận
biết của bệnh khảm lá sắn là khảm
vàng loang lổ trên lá. Mức độ nhẹ lá
không bị biến dạng hoặc biến dạng
nhẹ, mức độ nặng làm cho lá sắn
xoăn, cong queo, nhăn nhúm. 

Virus Sri Lanka Cassava Mosaic
Virus (SLCMV) lan truyền qua 2 con
đường:

- Qua hom giống: Virus SLCMV
tồn tại trong thân, lá, củ sắn nên khi
lấy thân làm giống cho vụ sau thì
virus tiếp tục nhân lên trong hom
giống và làm xoăn lá ngay khi cây
mới mọc mầm.

- Qua môi giới truyền bệnh: Virus
SLCMV lan truyền qua bọ phấn trắng
(Bemisia tabci), bọ phấn trắng chích
hút trên cây sắn bị bệnh sẽ hút cả
virus vào cơ thể, khi chích hút trên
cây khỏe sẽ truyền virus SLCMV
sang làm cây bị bệnh.

2. Phương pháp điều tra phát hiện
Quan sát để phát hiện

những ruộng, điểm bị bệnh
thông qua bộ lá bị biến
màu xanh vàng loang lổ.

Xác định tỷ lệ bệnh: 
- Khi xác định ruộng bị

bệnh khảm thì điều tra 5
điểm chéo góc hoặc theo
đường zíc zắc nhưng đảm
bảo phân bố đều trên
ruộng, mỗi điểm điều tra 10
cây liền kề. 

TÌNH HÌNH GÂY HẠI VÀ BIỆN PHÁP
PHÒNG TRỪ BỆNH KHẢM LÁ SẮN

Sắn bị xoăn lá, quắt cây không phát triển được
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- Tỷ lệ nhiễm bệnh (%) = số cây
bị bệnh/tổng số cây quan sát x 100.

Quy định (tạm thời) để tính mức
nhiễm bệnh:

- Nhiễm nhẹ: có tỷ lệ < 30% cây
bị bệnh.

- Nhiễm trung bình: có tỷ lệ từ 30-
70% cây bị bệnh.

- Nhiễm nặng: có tỷ lệ > 70% cây
bị bệnh.

3. Biện pháp phòng trừ bệnh
khảm lá sắn

3.1. Biện pháp phòng bệnh
- Không vận chuyển thân, lá sắn

từ những vùng đang nhiễm bệnh
sang các vùng khác. Không trồng lại
sắn hoặc cây ký chủ của bọ phấn
như: cây thuốc lá, cà chua, cà pháo,
bầu bí, khoai tây, ớt,... ở những vùng
đã bị bệnh ít nhất một vụ.

- Chọn giống kháng bệnh, sạch
bệnh. Sau trồng thường xuyên theo
dõi phát hiện và phun trừ môi giới,
tiêu hủy cây bệnh đẻ hạn chế lây lan
trên đồng ruộng.

3.2. Hướng dẫn tiêu hủy nguồn
bệnh

Bước 1: Xác định ruộng bị bệnh
khảm lá

Điều tra xác định ruộng bị bệnh
khảm lá sắn, mức độ bệnh và giai
đoạn sinh trưởng để áp dụng biện
pháp tiêu hủy phù hợp.

Bước 2: Phun trừ môi giới truyền
bệnh

Điều tra nếu có bọ phấn phải
phun thuốc trừ bọ phấn trên ruộng
sắn nhiễm bệnh và những ruộng
xung quanh để ngăn chặn bọ phấn di
chuyển sang nơi khác truyền bệnh.

Phun trước khi tiêu hủy cây sắn 2-3
ngày để đảm bảo an toàn.

Sử dụng một trong các loại thuốc
như: Oshin 20WP, Bassa 50EC, Con-
fidor 100SL, Chess 50 WG,... để
phun theo liều khuyến cáo của nhà
sản xuất.

Bước 3: Tiến hành tiêu hủy
- Tiêu hủy một phần: áp dụng với

các ruộng sắn tỷ lệ <70% số cây bị
nhiễm bệnh, tiến hành nhổ bỏ cây bị
bệnh (bao gồm cả củ), thu gom và đốt.

- Tiêu hủy toàn bộ ruộng: áp dụng
với các ruộng sắn có tỷ lệ từ 70% số
cây bị nhiễm bệnh trở lên, tiến hành
nhổ bỏ toàn bộ ruộng, thu gom và đốt.

Các ruộng sắn có khả năng thu
hoạch thì nhổ bỏ toàn bộ cây sắn, tận
thu củ còn thân lá phải đem đi tiêu hủy.

Lưu ý: khi tiến hành tiêu hủy cần
tuyệt đối tuân thủ những yêu cầu về an
toàn lao động, an toàn khi sử dụng
thuốc BVTV, môi trường và phòng cháy.

Bước 4: Kiểm tra sau tiêu hủy
Sau 30 ngày tiêu hủy, kiểm tra các

diện tích đã xử lý, nếu phát hiện còn
cây bệnh hoặc thân, củ sắn sót lại
mọc mầm thì tiếp tục tiến hành nhổ
tiêu hủy.

Ghi chú: Để được cung cấp thêm
thông tin, cách điều tra phát hiện, các
loại thuốc phòng trừ hiệu quả; UBND
các xã, thị trấn, người dân có thể liên
hệ với Trung tâm Dịch vụ nông
nghiệp huyện. Địa chỉ: Khối 6A, Thị
trấn Thanh Chương, SĐT:
0945.667.858, 0984.113.361.

TruNg Tâm Dịch Vụ NôNg NghiệP
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I. THẾ GIỚI
1. WHO cảnh báo đại dịch

COVID-19 vẫn là vấn đề y tế khẩn
cấp toàn cầu: Hiện nay, số ca
nhiễm mới và tử vong trên thế giới
do COVID-19 tiếp tục giảm, tuy
nhiên, tại một số quốc gia vẫn ghi
nhận số ca nhiễm mới gia tăng
nghiêm trọng, gây áp lực lên hệ
thống y tế, trong khi khả năng giám
sát xu hướng dịch bệnh giảm sút do
nhiều nước dừng chương trình xét
nghiệm truy vết COVID-19. Do đó,
Ủy ban khẩn cấp điều lệ y tế quốc tế
của WHO khuyến nghị duy trì trạng
thái khẩn cấp của dịch COVID-19.
Các quốc gia nên tiếp tục thực hiện
các biện pháp giãn cách xã hội và
sức khỏe cộng đồng dựa trên bằng
chứng và nguy cơ của dịch bệnh. 

2. Nhà Trắng thông báo thời
điểm tổ chức Hội nghị Cấp cao
Đặc biệt Mỹ-ASEAN: Ngày 16/4
(theo giờ Việt Nam), Nhà Trắng ra
thông cáo báo chí cho biết Tổng
thống Joe Biden (Dô Bai-đơn) sẽ
tiếp đón các nhà lãnh đạo của các
nước thành viên Hiệp hội các quốc
gia Đông Nam Á (ASEAN) trong
khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Đặc
biệt Mỹ-ASEAN diễn ra từ ngày 12-
13/5 tại thủ đô Washington (Oa-sinh-
tơn). Hội nghị Cấp cao Đặc biệt
Mỹ-ASEAN sắp tới sẽ thể hiện cam
kết lâu dài của Mỹ đối với ASEAN,

công nhận vai trò trung tâm ASEAN
trong việc đưa ra các giải pháp bền
vững cho những thách thức cấp
bách nhất của khu vực. Hội nghị
diễn ra nhân dịp kỷ niệm 45 năm
quan hệ Mỹ-ASEAN.

II. TRONG NƯỚC
1. Bộ Y tế sẽ cấp “hộ chiếu

vaccine” cho người dân
Ngày 4/4, Bộ Y tế tổ chức Hội

nghị trực tuyến tại điểm cầu 63 tỉnh,
thành phố để hướng dẫn triển khai
cấp “hộ chiếu vaccine” và quán triệt
việc bổ sung, xác thực thông tin tiêm
chủng COVID-19. Dự kiến, từ ngày
15/4 tới, sẽ cấp “hộ chiếu vaccine”
cho người dân.

Quy trình cấp hộ chiếu vaccine
gồm 3 bước:

Bước 1: Các cơ sở tiêm chủng
rà soát, xác minh và xác thực thông
tin người dân tiêm chủng trên nền
tảng tiêm chủng.

Bước 2: Sau khi các cơ sở tiêm
chủng rà soát, xác thực thông tin
người dân tiêm chủng chính xác thì
sẽ ký số để xác nhận thông tin người
dân tiêm chủng. Sau đó, dữ liệu sẽ
được đưa về hệ thống quản lý cấp
chứng nhận “hộ chiếu vaccine”.

Bước 3: Cục Y tế dự phòng (Bộ
Y tế) chịu trách nhiệm ký số tập
trung để cấp “hộ chiếu vaccine”.

Thống kê trên Cổng thông tin

MỘT SỐ THÔNG TIN THỜI SỰ NỔI BẬT THẾ GIỚI,
TRONG NƯỚC, TRONG TỈNH, TRONG HUYỆN
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tiêm chủng vaccine phòng COVID-
19, đến ngày 1/4, cả nước đã tiêm
hơn 200 triệu liều vaccine phòng
COVID-19. Tỉ lệ bao phủ vaccine
phòng COVID-19 cho người từ 18
tuổi trở lên với mũi 1 là gần 100%,
mũi 2 là 99%, và tỉ lệ người đã tiêm
mũi 3 đạt khoảng 50%.

Đối với người từ 12 đến 17 tuổi,
tỉ lệ tiêm mũi 1 là 99%, mũi 2 là 94%.
Bộ Y tế và các địa phương cũng
đang chuẩn bị để tiêm vaccine
phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến
dưới 12 tuổi trong đầu tháng 4 này.

2. Bộ Chính trị tổ chức Hội
nghị toàn quốc quán triệt và triển
khai Nghị quyết 11-NQ/TW

Ngày 15/4, Bộ Chính trị, Ban Bí
thư Trung ương Đảng tổ chức Hội
nghị toàn quốc quán triệt và triển
khai thực hiện Nghị quyết số 11-
NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ
Chính trị khóa XIII về phương
hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo
đảm quốc phòng, an ninh vùng trung
du và miền núi Bắc Bộ đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo
hình thức trực tiếp kết hợp trực
tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng cùng Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc
hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.    

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu
rõ, để phát huy được tiềm năng, lợi
thế của mỗi vùng và cả nước, bên
cạnh những chủ trương, chính sách
phát triển chung cho cả nước cũng
cần phải có các chủ trương, chính
sách phát triển cụ thể, sát hợp, phù

hợp với từng vùng; khắc phục tình
trạng tỉnh nào cũng xin cơ chế,
chính sách đặc thù, ưu đãi riêng,
không phù hợp với những nguyên
tắc chung cơ bản của kinh tế thị
trường là thống nhất và bình đẳng.

3. Khai mạc phiên họp thứ 10
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 14/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy
ban Thường vụ Quốc hội đã khai
mạc Phiên họp thứ 10. Chủ tịch
Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì
phiên họp, cùng các Phó Chủ tịch
Quốc hội thay phiên điều hành nội
dung phiên họp. Dự kiến chương
trình phiên họp kéo dài 7,5 ngày làm
việc (từ 14 đến 26/4). 

Tại phiên họp này, Ủy ban
Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến
nhiều nội dung quan trọng, trong đó
phần lớn là các nội dung công tác
chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3 của Quốc
hội khóa XV, dự kiến khai mạc vào
ngày 23/5 tới. Ủy ban Thường vụ
Quốc hội cho ý kiến về các dự án
Luật: Luật Dầu khí (sửa đổi), Luật
Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa
đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Tần số vô tuyến điện,
Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Khám
bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); các vấn
đề kinh tế - xã hội, công tác giám sát
và các nội dung liên quan khác.

4. Bộ GD&ÐT chính thức công
bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2022

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ
thông năm 2022 sẽ được tổ chức
trong 02 ngày 7-8/7/2022. Ngày 6/7,
thí sinh sẽ đến phòng thi làm thủ tục
dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và
nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi;
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ngày 9/7 là ngày thi dự phòng. Kỳ thi
tốt nghiệp THPT năm nay cơ bản giữ
ổn định về phương thức tổ chức như
năm 2021 với 3 bài thi độc lập gồm:
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài
tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý,
Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã
hội (Lịch sử, Ðịa lý, Giáo dục công
dân đối với thí sinh học chương trình
giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử,
Ðịa lý đối với thí sinh học chương
trình giáo dục thường xuyên). Nội
dung thi nằm trong chương trình
trung học phổ thông, chủ yếu là lớp
12. Về hình thức, trừ môn Ngữ văn
thi tự luận, đề thi các môn còn lại là
trắc nghiệm khách quan.

III. TRONG TỈNH (Nguồn: Báo
Nghệ An điện tử)

1. Đầu tư hai dự án lớn cần
khoảng 24.000 lao động

Chiều ngày 1/4, tại UBND tỉnh
Nghệ An đã diễn ra lễ ký kết thỏa
thuận hợp tác đầu tư giữa các nhà
đầu tư hạ tầng KCN WHA Industrial
Zone 1- Nghệ An và KCN Hoàng
Mai 1 với Tập đoàn Hoa Lợi - Đài
Loan. Nhà đầu tư là Tập đoàn Hoa
Lợi (HuaLi Group) (Đài Loan, Trung
Quốc) sẽ đầu tư hai dự án lớn vào
hai khu công nghiệp của Nghệ An. 

Dự án thứ nhất sản xuất gia
công giày dép xuất khẩu (không bao
gồm công đoạn thuộc da), quy mô
sản lượng 25 triệu đôi sản
phẩm/năm. Địa điểm thực hiện Khu
công nghiệp Hoàng Mai 1 thị xã
Hoàng Mai, Nghệ An, thuộc Khu
kinh tế Đông Nam. Diện tích sử
dụng 14,35ha, tổng vốn đầu tư 75
triệu USD. Dự án sẽ khởi công vào
tháng 6/2022 và hoàn thành đi vào

hoạt động tháng 3/2023, sử dụng
khoảng 16.000 lao động.

Dự án 2 sản xuất gia công giày
dép xuất khẩu (không bao gồm công
đoạn thuộc da), quy mô đầu tư: Sản
lượng 13 triệu đôi sản phẩm/năm;
địa điểm thực hiện: Khu công nghiệp
WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An,
huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, thuộc
Khu kinh tế Đông Nam. Dự án này
sử dụng diện tích mặt đất 7,3ha, có
tổng vốn đầu tư 38 triệu USD. Tiến
độ thực hiện: Dự kiến sẽ khởi công
trong tháng 8/2022 và hoàn thành đi
vào hoạt động trong tháng 6/2023.
Dự án dự kiến sử dụng lao động
khoảng 8.000 người.

2. Phó Chủ tịch nước dâng
hương tưởng niệm tại Khu Di tích
Kim Liên

Sáng 5/4, đồng chí Võ Thị Ánh
Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành
Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam đã về Khu Di tích Quốc gia
đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn dâng
hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ
tịch Hồ Chí Minh. 

Phó Chủ tịch nước tặng quà lưu
niệm cho huyện Nam Đàn và xã Kim
Liên; trao tặng 100 suất học bổng
cho học sinh của huyện Nam Đàn có
hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong
học tập, trao tặng 10 nhà tình nghĩa
và 30 suất quà cho gia đình chính
sách của huyện.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh
Xuân và đoàn đại biểu cũng về dâng
hoa, dâng hương tưởng niệm các
anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích lịch
sử quốc gia Truông Bồn.
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3. Điều chỉnh 3 tuyến xe buýt
để vận hành phố đi bộ

Để tổ chức phân luồng đảm bảo
an toàn giao thông trong thời gian
vận hành thí điểm phố đi bộ trên địa
bàn phường Trường Thi, ngày
04/4/2022, Sở Giao thông Vận tải
Nghệ An đã có Văn bản số
969/SGTVT về việc điều chỉnh 03
tuyến xe buýt gồm: tuyến xe buýt số
3 (TP Vinh đi Đô Lương và ngược
lại), tuyến xe buýt số 24 (TP Vinh đi
thị trấn Tân Kỳ và ngược lại), tuyến
xe buýt số 27 (TP Vinh đi Thanh Mỹ,
huyện Thanh Chương và ngược lại).

Theo văn bản, từ 18h30 phút
đến 23 giờ các ngày 8/4, 9/4 và thứ
6, thứ 7 hàng tuần, một số tuyến xe
buýt hoạt động theo lộ trình mới để
phục vụ vận hành phố đi bộ.

Cụ thể, tuyến xe buýt số 3 (TP
Vinh đi Đô Lương và ngược lại), từ
nội thành Vinh (số 4 Trần Minh Tông
- Lê Viết Thuật - Nguyễn Phong Sắc
- Nguyễn Duy Trinh - Nguyễn Viết
Xuân - Phong Định Cảng - Võ Thúc
Đồng - Nguyễn Du - Lê Duẩn - Trần
Phú - Phan Đình Phùng - Nguyễn
Sinh Sắc) - Quốc lộ 46 - thị trấn Nam
Đàn - thị trấn Dùng - thị trấn Đô
Lương và ngược lại.

Tuyến xe buýt số 27 (TP Vinh đi
Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương và
ngược lại) từ Nội thành Vinh (tại
Trường Cao đẳng Giao thông Vận
tải miền Trung - Quốc lộ 1A - Quốc lộ
46 - Đại lộ Lê Nin - Nguyễn Sỹ Sách
- Nguyễn Phong Sắc - Võ Nguyên
Hiến - Phong Đình Cảng - Nguyễn
Văn Trỗi - Lê Duẩn - Trần Phú - Phan
Đình Phùng - Nguyễn Sinh Sắc) -
Quốc lộ 46 - Cầu Dùng mới - Quốc

lộ 46C - Trung tâm xã Thanh Mỹ,
huyện Thanh Chương và ngược lại.

4. 100% sản phẩm OCOP 3 sao
trở lên được đưa lên sàn thương
mại điện tử

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban
hành Kế hoạch số 2345/UBND-TH
ngày 06/4/2022 về việc triển khai
Kế hoạch đưa hộ sản xuất nông
nghiệp lên sàn thương mại điện tử
năm 2022.

Mục tiêu của kế hoạch trong năm
2022 là 100% hộ sản xuất nông
nghiệp (SXNN) được truyền thông về
chương trình; 100% dữ liệu thông tin
hộ SXNN phục vụ giao dịch, kinh
doanh trên sàn thương mại điện tử
(TMĐT) được chuẩn hóa, số hóa;
100% sản phẩm OCOP đáp ứng tiêu
chí 3 sao trở lên được đưa lên sàn
TMĐT Postmart.vn” của VNPost,
“Voso.vn” của ViettelPost; 100% hộ
SXNN có sản phẩm đưa lên sàn
TMĐT được đào tạo kỹ năng số, kỹ
năng kinh doanh, các kỹ năng khác
nhằm gia tăng kiến thức bán hàng,
thanh toán trực tuyến trên nền tảng số;
đẩy mạnh số lượng người truy cập và
hoạt động trên sàn TMĐT từ 15-20%.

Để triển khai thực hiện có hiệu
quả mục tiêu trên, UBND tỉnh đã phân
công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở
ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

V. TroNg huyệN
1. Tổng kết và trao giải cuộc

thi Online “Phụ nữ Thanh
Chương với áo dài truyền thống
gắn với hoạt động quảng bá tiềm
năng du lịch năm 2022”

Chiều ngày 13/4/2022, Ủy ban
nhân dân huyện và Hội Liên hiệp
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Phụ nữ huyện tổ chức lễ tổng kết và
trao giải 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”. 

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” được triển khai từ ngày 28/2
đến ngày 18/3. Ban Tổ chức cuộc thi
đã nhận được 38 video dự thi của
36 tập thể và 01 video của cá nhân;
09 ảnh dự thi của tập thể và 25 ảnh
dự thi của cá nhân. Sau khi thẩm
định, tất cả các bài dự thi đều cơ bản
đúng theo thể lệ và được đăng tải
đồng loạt lên nhóm “Quê nhà Thanh
Chương - Nghệ An” để cộng đồng
mạng xã hội xem và bình chọn. 

Kết quả, Ban Tổ chức hội thi đã
trao giải Đặc biệt cho đơn vị Thị trấn,
giải Nhất cho đơn vị Ngọc Sơn, 03
giải Nhì cho các đơn vị Thanh Lĩnh,
Đại Đồng và Thanh Liên; 04 giải Ba
cho các đơn vị Thanh Đồng, Xuân
Tường, Thanh Thịnh và Thanh Hà
cùng 11 giải Khuyến khích, 17 giải
phụ cho các tập thể và cá nhân.

2. Tổ chức “Ngày Hội đọc
sách và văn hóa đọc năm 2022”

Ngày 18/4/2022, Ủy ban nhân
dân huyện chủ trì phối hợp với Sở
Thông tin và Truyền thông, Thư viện
tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức
“Ngày hội Sách và Văn hóa đọc Việt
Nam”, hưởng ứng cuộc thi Đại sứ
Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An với chủ
đề “Chấn hưng văn hóa và phát triển

văn hóa đọc” tại Trường Tiểu học
Hương Tiến xã Ngọc Lâm.

Năm nay, “Ngày hội Sách và văn
hóa Việt Nam” gắn với Lễ phát động
Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh
Nghệ An lần thứ IV, năm 2022. Đây
là dịp tuyên truyền giới thiệu sách, kể
chuyện và làm theo sách, vẽ tranh
theo sách, xếp sách nghệ thuật, giao
lưu, tọa đàm về sách và văn hóa
đọc, tôn vinh người đọc, người làm
thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá
sách và góp phần phát triển văn hóa
đọc trên địa bàn huyện nhà. 

Nhân dịp này, Sở Thông tin và
Truyền thông đã tặng cho trường
Tiểu học Hương Tiến, xã Ngọc Lâm
2.837 quyển sách giáo khoa các loại
và 150 quyển truyện thiếu nhi; VNPT
Nghệ An cũng trao tặng 05 triệu
đồng để mua các thiết bị dạy học. Hi
vọng với những nỗ lực của các cấp
các ngành trong năm 2022, văn hoá
đọc sách sẽ đem lại những giá trị to
lớn trong phát triển giáo dục cũng
như kinh tế - xã hội huyện nhà.

3. Tổ chức cưỡng chế thu hồi
đất đối với hộ dân vi phạm

Thực hiện kế hoạch đã được
ban hành, sáng ngày 19/4, Ủy ban
nhân dân huyện đã tổ chức cưỡng
chế thu hồi đất đối với gia đình ông
Dương Văn Hùng ở khối 6A, thị trấn
Thanh Chương. 

Thời gian qua, gia đình ông
Hùng đang sử dụng một phần đất
thửa số 429, thuộc tờ bản đồ địa
chính số 24, địa chỉ thửa đất tại khối
6A, thị trấn Thanh Chương được cho
thuê trái thẩm quyền do không thực
hiện Quyết định thu hồi đất số 1768
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ngày 09/7/2021 của Ủy ban nhân
dân huyện theo quy định tại điểm c,
khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai. 

Mặc dù, sau một thời gian dài
các cấp, các ngành đã đến trực tiếp
đến gia đình để tuyên truyền, vận
động nhưng ông Hùng vẫn không
chấp hành và thực hiện Quyết định
thu hồi đất nên buộc Ủy ban nhân
dân huyện phải tiến hành cưỡng
chế để thu hồi đất cho thuê trái
thẩm quyền. 

Sau một buổi làm việc tích cực,
Đoàn cưỡng chế đã hoàn thành việc
cưỡng chế thu hồi đất đối với gia
đình ông Hùng. Đây là bài học đắt
giá cho những ai dám coi thường
pháp luật. Đồng thời cũng là một lần
rút kinh nghiệm cho cán bộ, chính
quyền các cấp phải phải sống và
làm việc theo Hiến pháp và phát luật
tránh để xảy ra các sai sót khi thi
hành công vụ.                        

4. Thanh Chương đứng thứ
nhất giải Karate đại hội thể dục
thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX

Nằm trong khuôn khổ Đại hội
Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần
thứ IX, để chào mừng kỷ niệm 47
năm Ngày Giải phóng miền Nam,
132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí
Minh, chào mừng Năm Du lịch Cửa
Lò 2022, từ ngày 10 đến ngày
14/4/2022, giải Karate đã diễn ra sôi
nổi tại Thị xã Cửa Lò. 

Tham dự giải gần 150 vận động
viên nam, nữ đến từ 18 huyện,
thành thị trên địa bàn tỉnh tranh tài
21 bộ huy chương, 17 nội dung đối
kháng và 04 nội dung quyền. Kết
thúc giải các vận động viên của
huyện Thanh Chương thi đấu xuất

sắc và giành 12 huy chương, xếp thứ
nhất toàn tỉnh; xếp thứ hai là thị xã
Thái Hoà với 11 huy chương; thứ 3
là huyện Tân Kỳ với 09 huy chương,
các huyện còn lại cũng giành huy
chương ở các nội dung thi đấu.

5. Triển khai chiến dịch tiêm
chủng vắc xin phòng COVID-19
cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi

Để đảm bảo tất cả các đối tượng
trẻ từ 5 đến 11 tuổi đều được tiêm
vắc xin phòng COVID-19 trên địa
bàn huyện, hoàn thành tối đa tiêm
chủng cho nhóm trẻ em từ 5 đến 11
tuổi trong quý II năm 2022, ngày
05/4/2022, UBND huyện đã ban hành
Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm
chủng vắc xin phòng COVID-19 cho
trẻ em từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn
huyện Thanh Chương năm 2022.

Theo đó, đối tượng tiêm lần này
là trẻ từ 5 đến 11 tuổi (tính từ ngày
sinh nhật lần thứ 5 nhưng chưa đến
ngày sinh nhật lần thứ 12). Dự kiến
số đối tượng tiêm chủng trên địa bàn
huyện 26.838 trẻ với 02 loại vắc xin
là Pfizer và Moderna đã được Bộ Y
tế phê duyệt và cấp phép. Số lượng,
liều lượng tiêm được thực hiện theo
sự phân bổ, hướng dẫn của Sở Y tế.
Trong đó, lưu ý vắc xin Moderna chỉ
sử dụng cho trẻ em 6-11 tuổi. Đối
với trẻ đã nhiễm COVID-19 thì sau
3 tháng mới tiêm mũi 1. 

Thời gian triển khai chiến dịch
tiêm dự kiến bắt đầu từ tháng
4/2022, tùy thuộc vào tiến độ cung
ứng vắc xin của Sở Y tế. 

6. Phối hợp thu mua cá nguyên
liệu cho hội viên nông dân

Sáng ngày 19/4/2022, Hội Nông
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dân huyện và Công ty TNHH TYP
NATURAL tổ chức lễ ký kết Chương
trình phối hợp thu mua cá nguyên
liệu cho hội viên nông dân trên địa
bàn huyện. 

Theo nội dung ký kết, phía Công
ty TNHH TYP NATURAL sẽ hỗ trợ
con giống và bao tiêu toàn bộ sản
phẩm cá rô phi và cá mè trắng của
các hộ dân ký kết hợp đồng với công
ty. Hội Nông dân huyện sẽ chỉ đạo
Hội Nông dân các xã, Thị trấn triển
khai rà soát diện tích ao, hồ, đập trên
toàn huyện, hướng dẫn khoa học kỹ
thuật cho các hộ dân trong thời gian
thực hiện hợp đồng (hợp đồng trong
05 năm, bắt đầu từ ngày 19/4/2022
đến ngày 19/4/2027). 

7. Thường trực HĐND tỉnh
khảo sát công tác quản lý và sử
dụng tài sản công sau sáp nhập
địa phương, đơn vị, thôn, xóm,
khối, bản 

Chiều 20/4, Thường trực HĐND
tỉnh thực hiện khảo sát công tác quản
lý và sử dụng tài sản công sau sáp
nhập đơn vị hành chính cấp xã, đơn
vị sự nghiệp công lập và sáp nhập
khối xóm tại huyện Thanh Chương. 

Sau khi tiến hành khảo sát cơ sở
vật chất tại xã Đại Đồng (được sáp
nhập từ 03 xã Thanh Hưng, Thanh
Tường, Thanh Văn) đoàn khảo sát
Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí
Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng
đoàn đã có cuộc làm việc với huyện
Thanh Chương.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng
chí Nguyễn Nam Đình - UVBTV Tỉnh

ủy, Phó Chủ tịch Thường trực
HĐND tỉnh ghi nhận sự quan tâm
tập trung rà soát, quản lý và xây
dựng phương án xử lý các tài sản
dôi dư sau sáp nhập; những khó
khăn, vướng mắc, quan điểm xử lý
cơ sở vật chất dôi dư theo tình hình
cụ thể của địa phương. Đồng thời đề
nghị huyện Thanh Chương tiếp tục
rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện các
hồ sơ thủ tục, xây dựng phương án
phù hợp để trình tỉnh. 

Đối với đề xuất của huyện là giữ
lại nhà văn hóa dôi dư sau sáp nhập
làm nơi sinh hoạt cộng đồng, đồng
chí đề nghị huyện chỉ đạo các xã lấy
ý kiến Nhân dân một cách rộng rãi,
trên cơ sở đó đưa ra phương án
trước mắt, mang tính khả thi cao
trong việc xử lý nhà văn hóa dôi dư;
còn về lâu dài huyện và các xã cần
nghiên cứu để xử lý nhằm đạt mục
tiêu của sáp nhập là đưa về một đầu
mối để quản lý và sinh hoạt tập trung.

8. Phát động tháng hành động
vì ATTP năm 2022

Chiều ngày 20/4, Ban Chỉ đạo an
toàn thực phẩm huyện đã tổ chức
Lễ phát động “Tháng hành động vì
an toàn thực phẩm năm 2022”. 

Mặc dù ảnh hưởng của dịch
bệnh COVID-19 rất lớn đến các mặt
đời sống, xã hội nhưng trong những
năm gần đây các phòng, ngành,
chính quyền địa phương đã quyết
liệt triển khai đồng bộ với nhiều giải
pháp góp phần bảo đảm an toàn
thực phẩm cho người dân. Nhiều
mô hình bảo đảm ATTP được triển
khai có hiệu quả, đã xây dựng 06
mô hình bếp ăn tập thể đủ điều kiện
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an toàn thực phẩm; xây dựng một
số sản phẩm thực phẩm thương
hiệu như Gà Thanh Chương, Nhút
Thanh Chương, Cam phủ màn
Thanh Chương,... đã tạo ra những
sản phẩm thực phẩm an toàn hơn
cho tiêu dùng. Tuy nhiên, bên cạnh
những kết quả đạt được vẫn cò
nhiều thách thức ảnh hưởng đến
sức khỏe người tiêu dùng như: việc
lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật,
thuốc thú y, kháng sinh, hoá chất
bảo quản trong nông sản, thủy sản;
việc giết mổ không đảm bảo an toàn
thực phẩm còn diễn ra một số nơi;
đa số các cơ sở SXKD thực phẩm
trên địa bàn huyện quy mô còn nhỏ
lẻ, hộ gia đình chưa đáp ứng các
yêu cầu về điều kiện đảm ATTP...

Để triển khai có hiệu quả “Tháng
hành động vì ATTP năm 2022”, đồng
chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ
tịch UBND huyện đề nghị các cơ
quan quản lý, Ban Chỉ đạo các xã,
thị trấn tiếp tục tập trung triển khai tốt
công tác quản lý ATTP trên địa bàn.
Cũng tại lễ phát động, đại diện các
địa phương, các ban, ngành, đoàn
thể, trường học, cơ sở SXKD đã
phát biểu hưởng ứng Tháng hành
động vì ATTP năm 2022. Sau lễ phát
động, các thành phần tham gia đã tổ
chức diễu hành tuyên truyền cổ
động trên các trục đường chính, khu
vực đông dân cư.

9. Gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh
đạo huyện với công nhân lao động

Sáng ngày 24/4, LĐLĐ huyện đã
tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại
giữa lãnh đạo huyện với công nhân
lao động và giám đốc các doanh
nghiệp trên địa bàn huyện. Các

đồng chí: Nguyễn Hải Dương - TUV,
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND
huyện; Nguyễn Hữu Hiền - UVBTV,
PCT UBND huyện; Lê Đình Thọ -
HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện đồng
chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, trong không khí ấm
áp, thân tình và cởi mở, người lao
động đã nêu lên nhiều ý kiến, kiến
nghị, trong đó tập trung vào các vấn
đề: cần tăng lương cơ bản cho công
nhân có thâm niên, phát phiếu
lương cho công nhân kiểm tra trước
khi trả lương cho người lao động,
hạn chế sai sót trong việc tính
lương; hỗ trợ thêm tiền xăng xe do
giá xăng tăng, đề nghị công ty,
doanh nghiệp cung cấp đầy đủ khẩu
trang, kít tét COVID-19 cho công
nhân; cần có cơ chế hỗ trợ kịp thời
cho công nhân bị mắc COVID-19;
chú trọng các vấn đề về đảm bảo an
toàn lao động; đầu tư xây dựng hạ
tầng giao thông tạo thuận lợi cho
việc đi lại của công nhân và hoạt
động sản xuất kinh doanh của các
nhà máy trên địa bàn... 

Với tinh thần “Lắng nghe, thấu
hiểu, chia sẻ, hỗ trợ”, nhiều vấn đề,
thắc mắc của người lao động đã
được lãnh đạo huyện giải quyết dứt
điểm ngay tại hội nghị, đồng thời đề
nghị LĐLĐ huyện cần nâng cao hơn
nữa tinh thần trách nhiệm, phương
pháp làm việc để lắng nghe tâm tư
nguyện vọng của người lao động
giải quyết vướng mắc, bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp của người lao
động... qua đó, góp phần thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội và thực
hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội
trên địa bàn.



10. Thanh Đức tổ chức lễ kỷ
niệm 20 năm tái thành lập xã

Sáng ngày 24/4, Đảng ủy -
HĐND - UBND - UBMTTQ xã Thanh
Đức long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm
20 năm tái thành lập xã. Các đồng
chí: Nguyễn Văn Quế - Phó Bí thư
Thường trực Huyện ủy, Trình Văn
Nhã - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch
UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo
các phòng, ban, ngành, đoàn thể
cấp huyện về tham dự.

Thanh Đức là vùng đất thượng
nguồn sông Giăng, xuất hiện từ
những năm 1953, sau khi xã Minh
Sơn thuộc vùng Cát Ngạn được chia
tách thành 04 xã gồm Thanh Đức,
Thanh Mỹ, Thanh Nho, Thanh Hòa
sau đó được đổi tên thành xã Hạnh
Lâm. Đến 2002 theo nguyện vọng
của nhân dân vùng tả ngạn sông
Giăng, Chính phủ đã ban hành Nghị
định số 40/NĐ-CP ngày 10/4/2002
chia tách xã Hạnh Lâm thành 02 xã,
vùng tả ngạn sông Giăng lấy tên là
xã Thanh Đức, vùng hữu ngạn giữ
nguyên tên xã Hạnh Lâm. Xã Thanh
Đức có tổng diện tích tự nhiên trên
17.112ha với 1.430 hộ và 4.982
nhân khẩu; có 12,6km đường biên
giới Việt - Lào. Sau 20 năm Đảng bộ
và Nhân dân Thanh Đức đã đạt được
nhiều kết quả quan trọng trên tất cả
các lĩnh vực: tổng giá trị sản xuất năm
2021 đạt trên 241 tỷ đồng; toàn xã có
trên 1.052ha chè công nghiệp, 500ha
cây chè thực phẩm, 155ha cây cam,
2.091ha rừng trồng; tổng đàn trâu bò
có gần 1.700 con; thu nhập bình
quân đầu người năm 2021 đạt trên
40 triệu đồng/người/năm; xã đạt
12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn

mới; có 02/07 xóm đạt xóm nông
thôn mới; tỷ lệ gia đình văn hóa
2021 đạt 89%, có 01 dòng họ đạt
dòng họ văn hóa, 02/07 xóm đạt
danh hiệu làng văn hóa; có 03/04
trường học đạt trường chuẩn quốc
gia; xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, tỷ
lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế
đạt 83%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống
còn 3,13%, hộ cận nghèo 1,72%...

Về dự và phát biểu tại buổi lễ,
đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư
Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã
ghi nhận và đánh giá cao những kết
quả mà Đảng bộ và Nhân dân
Thanh Đức đã đạt được trong 20
năm qua, đồng thời đồng chí cũng
lưu ý một số nội dung, nhiệm vụ,
phương hướng, giải pháp xã cần
phải tiếp tục triển khai trong thời gian
tới đó là: quan tâm sản xuất nông
nghiệp bền vững; gắn tăng trưởng
kinh tế với phát triển văn hoá và giải
quyết giải quyết có hiệu quả các vấn
đề xã hội; nâng cao chất lượng giáo
dục; thực hiện tốt đề án xã biên giới
sạch về ma tuý; quan tâm công tác
xây dựng và phát triển Đảng; chú
trọng công tác giáo dục chính trị tư
tưởng, phát triển đảng viên mới, tăng
cường công tác đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, kiểm tra giám sát, nêu cao vai
trò nêu gương, xây dựng Đảng bộ
trong sạch vững mạnh... 

Nhân dịp này, Huyện ủy - HĐND
- UBND - UBMTTQ huyện đã trao
tặng cho xã Thanh Đức bức trướng
thêu mang dòng chữ: “Đảng bộ,
chính quyền và nhân dân Thanh
Đức 20 năm đoàn kết, đổi mới và
phát triển”. BBT

THÔNG TIN THỜI SỰ36
T5/2022



TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 37
T5/2022

i. ủy BaN mẶT TrẬN TỔ QuỐc
1. Tuyên truyền vận động nhân

dân thực hiện tốt các chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước; tuyên truyền kỷ niệm
Ngày Quốc tế Lao động 1/5, 68 năm
Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ
(7/5/1954 - 7/5/2022); 132 năm
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 - 19/5/2022)... 

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận
động các cơ quan, đơn vị và các
tầng lớp Nhân dân ủng hộ “Quỹ Vì
người nghèo” năm 2022; tiếp tục
tuyên truyền, vận động các tầng lớp
Nhân dân thực hiện tốt công tác
phòng, chống dịch COVID-19.

3. Kiểm tra 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.

4. Phối hợp với Ban Đoàn kết
Công giáo huyện chỉ đạo tổ chức
tổng kết 05 năm thực hiện phong
trào thi đua yêu nước trong đồng
bào Công giáo, giai đoạn 2017-
2022, tiến tới 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.

5. Tiếp tục 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. Tuyên truyền, tổ chức các hoạt

động kỷ niệm 132 năm Ngày sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuyên truyền,
triển khai thực hiện nghị quyết đại
hội phụ nữ toàn quốc và đại hội phụ
nữ các cấp; chăm sóc, thu hoạch
cây trồng vụ Xuân và phòng chống
dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; tăng
cường tuyên truyền các biện pháp
phòng, chống và tiêm phòng
COVID-19 cho trẻ em trừ 5-11 tuổi.

2. Vận động cán bộ, hội viên tiếp
tục 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”.

3. Tiếp tục hiện Chỉ thị 05-CT/TW
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và
chuyên đề năm 2022 “Học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội
ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên
phong, gương mẫu, có đạo đức
trong sáng, bản lĩnh chính trị vững
vàng, đủ phẩm chất, năng lực, đáp
ứng yêu cầu phát triển của tỉnh
Nghệ An trong giai đoạn hiện nay”.

4. Kiểm tra, giám sát phong trào
thi đua và nhiệm vụ công tác Hội;

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA UBMTTQ VÀ 
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hoạt động ủy thác cho vay vốn từ
Ngân hàng CSXH.

5. Tiếp tục chỉ đạo, 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. Tuyên truyền kỷ niệm Ngày

Quốc tế Lao động (1/5), 68 năm
Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ
(7/5/1954 - 7/5/2022); 132 năm
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 - 19/5/2022)... Đẩy mạnh
thực hiện “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh”; tuyên truyền tăng cường
công tác phòng chống dịch COVID-
19, thực hiện nghiêm thông điệp 5K
của Bộ Y tế.

2. Tập trung tuyên truyền cán bộ,
hội viên chăm sóc cây trồng vụ
Xuân, triển khai Đề án sản xuất vụ
Hè thu, phòng chống dịch bệnh cho
đàn gia súc, gia cầm. 

3. Lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở vận
động cán bộ, hội viên phát huy nội
lực, thu hút ngoại lực xây dựng nông
thôn mới; xây dựng vườn mẫu,
vườn chuẩn nông thôn mới và tham
gia đóng BHYT, BHXH tự nguyện. 

4. Triển khai kế hoạch cuộc thi
“Vườn chuẩn nông thôn mới đẹp” và
cuộc thi “Nhà nông đua tài” lần thứ
V năm 2022.

iV. hỘi cỰu chiếN BiNh
1. Tuyên truyền kỷ niệm Ngày

Giải phóng miền Nam thống nhất đất
nước (30/4), Ngày Quốc tế Lao động

(1/5), chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5)
và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ
Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

2. Tuyên truyền, động viên cán
bộ, hội viên chăm sóc lúa, màu vụ
Xuân, triển khai Đề án sản xuất vụ
Hè thu; phòng chống dịch bệnh
mùa hè.

3. Hoàn chỉnh văn kiện, nhân sự,
công tác chuẩn bị Đại hội Hội CCB
huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-
2027.

4. Chuẩn bị nội dung, tổ chức
Đại hội chi bộ cơ quan Hội CCB
huyện.

5. Tiếp tục chỉ đạo Đại hội Hội
Cựu chiến binh các đơn vị còn lại.

V. LiêN ĐoàN Lao ĐỘNg
1. Tiếp tục chỉ đạo các công

đoàn cơ sở thực hiện tốt các hoạt
động trong Tháng Công nhân,
Tháng hành động an toàn, vệ sinh
lao động năm 2022. 

2. Tổ chức hội nghị đối thoại giữa
đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí
Chủ tịch UBND huyện với CNLĐ và
giám đốc các doanh nghiệp trên địa
bàn huyện.

3.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. 

4. Hướng dẫn CĐCS các cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp sơ kết
hoạt động 6 tháng đầu năm 2022,
công đoàn các trường học tổng kết
năm học 2021-2022.

5. Xây dựng kế hoạch tổ chức
giám sát việc thực hiện Đề án đẩy
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mạnh cải cách hành chính tại UBND
xã Thanh Hà và Xuân Tường.

Vi. ĐoàN ThaNh NiêN
cỘNg SẢN hỒ chÍ miNh

1.Tổ chức các hoạt động tuyên
truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong
tháng; kỷ niệm 120 năm Ngày sinh
đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902
- 05/5/2022); 132 năm Ngày sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -
19/5/2022); 81 năm Ngày thành lập
Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 -
15/5/2022).

2. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở
Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, triển khai các hoạt động sáng
tạo phòng chống dịch COVID-19;
duy trì có hiệu quả chương trình “Bát

cháo tình thương” vào sáng thứ 7
hàng tuần.

3. Chỉ đạo cơ sở Đoàn đồng loạt
tổ chức sinh hoạt đoàn, ra quân
ngày Chủ nhật xanh trong tháng
5/2022; tổ chức ngày hội hiến máu
đợt 1; tổ chức hội nghị báo cáo viên
trẻ quý II năm 2022.

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

nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt
Nam. Đồng thời, phải công nhận độc
lập của Lào, Campuchia, rút quân
khỏi 3 nước Đông Dương. Một nửa
nước ta được hoàn toàn giải phóng,
mở ra thời kỳ cách mạng mới, xây
dựng miền Bắc trong hòa bình, quá
độ lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu
phương lớn, vững chắc cho sự
nghiệp đấu tranh giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước.

Chiến thắng Điện Biên Phủ có
sức cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc
thuộc địa đấu tranh giành độc lập,
nhất là các nước châu Phi, châu Mỹ
la-tinh; đồng thời làm sáng ngời
chân lý của Chủ nghĩa Mác - Lênin

thời đại ngày nay: Một dân tộc bị áp
bức, nhưng nếu quyết tâm chiến
đấu vì độc lập, tự do, có đường lối
chính trị, quân sự đúng đắn, biết
phát huy sức mạnh chiến tranh nhân
dân, sức mạnh thời đại thì hoàn toàn
có khả năng đánh bại những đội
quân xâm lược hung bạo. Đúng như
lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng
định: “Điện Biên Phủ như là một cái
mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử.
Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân
xuống dốc và tan rã, đồng thời
phong trào giải phóng dân tộc đang
lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”.

BBT

CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ... (Tiếp theo trang 14) 
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CHÍNH SÁCH MỚI ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ
GIÀ YẾU ĐÃ NGHỈ VIỆC

Thông tư 02/2022/TT-BNV áp
dụng với cán bộ xã, phường, thị
trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp
hàng tháng theo Quyết định số
130-CP ngày 20/6/1975 của Hội
đồng Chính phủ và Quyết định số
111-HĐBT ngày 13/10/1981 của
Hội đồng Bộ trưởng (gọi là cán bộ
xã già yếu đã nghỉ việc).

Mức trợ cấp hằng tháng được
điều chỉnh như sau: Đối với cán bộ
nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân xã: 2.473.000
đồng/tháng (Trước đây là
2.116.000 đồng/tháng);

Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí
thư, Phó Chủ tịch, Thường trực
Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban
nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân
dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công
an xã: 2.400.000 đồng/tháng (trước
đây là 2.048.000 đồng/tháng); 

Đối với các chức danh còn lại:
2.237.000 đồng/tháng (trước đây là
1.896.000 đồng/tháng).

Thông tư có hiệu lực từ ngày
15/3/2022.

BBT

CHẾ ĐỘ DÀNH CHO CÔNG NHÂN,
VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG THÔI VIỆC

Ngày 15/4/2022, Nghị định
19/2022/NĐ-CP hướng dẫn chế độ,

chính sách đối với quân nhân
chuyên nghiệp, công nhân và viên
chức quốc phòng chuyển ngành,
công nhân và viên chức quốc
phòng thôi việc, sẽ chính thức có
hiệu lực. Theo đó, công nhân, viên
chức quốc phòng khi thôi việc sẽ
được hưởng các quyền lợi sau:

- Được hưởng chế độ bảo hiểm
xã hội và các chế độ khác (nếu có).

- Được hưởng trợ cấp một lần,
cứ mỗi năm công tác được trợ cấp
bằng 1 tháng tiền lương của tháng
liền kề trước khi thôi việc.

- Trường hợp công nhân, viên
chức quốc phòng đã thôi việc về
địa phương trong thời gian không
quá 1 năm kể từ ngày quyết định
thôi việc có hiệu lực thì giải quyết
quyền lợi như sau:

+ Nếu được tuyển dụng vào làm
việc tại các cơ quan, tổ chức
hưởng lương từ ngân sách nhà
nước: Được thực hiện chế độ
chuyển ngành; hoàn trả khoản trợ
cấp một lần và trợ cấp bảo hiểm xã
hội một lần (đã nhận).

+ Nếu được tuyển dụng vào làm
việc tại các doanh nghiệp, đơn vị
không hưởng lương từ ngân sách
nhà nước mà có nguyện vọng
được bảo lưu thời gian đóng
BHXH: Hoàn trả khoản trợ cấp
BHXH một lần (đã nhận).

BBT


