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Ngày 15/9/2021, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định

số 08-QĐ/TU về đánh giá chất
lượng sinh hoạt chi bộ, theo đó
Quy định áp dụng cho cả sinh hoạt
thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề
đối với chi bộ cơ sở, chi bộ trực
thuộc đảng ủy cơ sở, chi bộ trực
thuộc đảng bộ bộ phận trong toàn
Đảng bộ tỉnh Nghệ An.

Nội dung tiêu chí đánh giá:

Đánh giá chất lượng sinh hoạt
chi bộ (thường kỳ và chuyên đề),
theo từng tiêu chí chấm điểm
riêng, theo 05 nhóm tiêu chí, mỗi
nhóm tiêu chí có số điểm tương
ứng, điểm tối đa các tiêu chí là
100, cụ thể:

1. Công tác chuẩn bị sinh hoạt
chi bộ: 20 điểm.

2. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt
chi bộ: 10 điểm.

1. Lãnh đạo tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Pháp
luật Việt Nam (09/11); Ngày thành lập Mặt trận thống nhất Việt Nam
và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân (18/11/1930 - 18/11/2021); Ngày
Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2021); Ngày Nhà
giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021); Ngày thành lập Hội Chữ
thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2021)...

2. Học tập, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, Trung
ương 4 khóa XIII; triển khai kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân,
tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021.

3. Tiếp tục lãnh đạo công tác sản xuất vụ Đông năm 2021, triển khai
Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2022; phòng chống dịch bệnh, chăm
sóc đàn vật nuôi, phòng chống bão lụt.

4. Phòng, chống dịch COVID-19, tổ chức cách ly con em ở vùng dịch
về quê, tiêm vắc-xin phòng, chống dịch theo tinh thần Nghị quyết
21 đảm bảo an toàn.

5. Chỉ đạo công tác rà soát hộ nghèo năm 2021.

Nhiệm vụ cấp ủy tháNg 11

Quy định về đánh giá 
chất lượng sinh hoạt chi bộ
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3. Tổ chức sinh hoạt chi bộ: 45
điểm.

4. Thực hiện nguyên tắc tổ
chức, sinh hoạt chi bộ: 15 điểm.

5. Chất lượng của các báo cáo
và kết luận tại kỳ họp: 10 điểm.

Phương pháp đánh giá:
1. Đánh giá chất lượng sinh

hoạt chi bộ bằng phương pháp
chấm điểm và xếp loại theo 04
mức độ:

- Loại Tốt: Đạt từ 80 điểm trở lên.
- Loại Khá: Đạt từ 70 đến dưới

80 điểm.
- Loại Trung bình: Đạt từ 50 đến

dưới 70 điểm.
- Loại Kém: Dưới 50 điểm.
2. Các bước chấm điểm và báo

cáo kết quả chấm điểm sinh hoạt
chi bộ:

- Bước 1:
Bí thư chi bộ (chủ trì kỳ họp)

phân công 01 đồng chí trong chi
ủy hoặc thư ký kỳ họp theo dõi
diễn biến buổi sinh hoạt chi bộ để
chấm điểm.

- Bước 2:
+ Sau khi thông qua biên bản

sinh hoạt chi bộ, chi ủy thống nhất
tổng số điểm được chấm, trao đổi
kết quả với đồng chí cấp ủy viên
hoặc cán bộ tổ công tác cấp trên
(nếu có); chủ trì kỳ họp thông báo
số điểm và tự xếp loại cho chi bộ
biết; tiến hành biểu quyết thông
qua chi bộ về kết quả đánh giá
chất lượng sinh hoạt chi bộ.

+ Bí thư hoặc phó bí thư chi bộ
ký xác nhận vào kết quả chấm
điểm sinh hoạt chi bộ.

- Bước 3:
+ Sau kỳ sinh hoạt chi bộ hằng

tháng đối với sinh hoạt thường kỳ
và hằng quý đối với sinh hoạt
chuyên đề (chậm nhất là 05 ngày
làm việc), chi bộ nộp 01 bản chấm
điểm về đảng ủy cơ sở (riêng chi
bộ cơ sở thì nộp về ban tổ chức
cấp ủy cấp trên cơ sở), đồng thời
lưu 01 bản tại chi bộ.

+ Đảng ủy cơ sở hoặc ban tổ
chức cấp ủy cấp trên cơ sở phối
hợp với các cơ quan liên quan
theo dõi chi bộ và trên cơ sở kết
quả thẩm định của đồng chí cấp
ủy viên hoặc cán bộ tổ công tác
cấp trên (nếu có) tham dự sinh
hoạt chi bộ (trong biểu chấm điểm
sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt
chuyên đề đã có cột thẩm định của
cán bộ cấp trên) để tổng hợp kết
quả đánh giá chất lượng sinh hoạt
của từng chi bộ, cuối năm báo cáo
cấp có thẩm quyền để làm căn cứ
đánh giá, xếp loại chi bộ, cán bộ
và đảng viên.

Sử dụng kết quả đánh giá:
Hằng năm, chi bộ lấy kết quả

đánh giá chất lượng sinh hoạt làm
một trong những tiêu chí để tự
đánh giá, xếp loại chi bộ, xếp loại
đảng viên. Khi tiến hành đánh giá,
xếp loại chi bộ, ngoài các tiêu chí
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đánh giá, xếp loại theo quy định
của Trung ương, của cấp ủy các
cấp có thẩm quyền thì cấp ủy cấp
trên phải gắn với kết quả đánh giá
chất lượng sinh hoạt chi bộ
(khuyến khích biểu dương và xem
xét khen thưởng những chi bộ có
số lượng kỳ sinh hoạt vượt quy
định), theo các mức sau:

1. Chi bộ được xếp loại hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ

Ngoài các tiêu chuẩn theo quy
định của Trung ương và của cấp
ủy cấp trên có thẩm quyền, phải
đạt thêm các yêu cầu sau:

- Tổ chức sinh hoạt chi bộ
thường kỳ đủ 12 kỳ/năm, trong đó
có từ 10 kỳ trở lên được đánh giá,
xếp loại Tốt, không có kỳ xếp loại
Trung bình. 

- Tổ chức sinh hoạt chi bộ
chuyên đề đủ 04 kỳ/năm, trong đó
ít nhất có 02 kỳ trở lên được xếp
loại Tốt. 

2. Chi bộ được xếp loại hoàn
thành tốt nhiệm vụ

Ngoài các tiêu chuẩn theo quy
định của Trung ương và của cấp
ủy cấp trên có thẩm quyền, phải
đạt thêm các yêu cầu sau:

- Tổ chức sinh hoạt chi bộ thường
kỳ đủ 12 kỳ/năm, trong đó có từ 10
kỳ được đánh giá, xếp loại Khá trở
lên, không có kỳ xếp loại Kém.

- Tổ chức sinh hoạt chi bộ
chuyên đề từ 03 kỳ/năm trở lên,

trong đó 02 kỳ đánh giá, xếp loại
Khá trở lên.

3. Chi bộ được xếp loại hoàn
thành nhiệm vụ

Ngoài các tiêu chuẩn theo quy
định của Trung ương và của cấp
ủy cấp trên có thẩm quyền, phải
đạt thêm yêu cầu sau:

- Tổ chức sinh hoạt chi bộ
thường kỳ đủ 12 kỳ/năm và được
đánh giá, xếp loại Trung bình trở lên.

- Tổ chức sinh hoạt chi bộ
chuyên đề 02 kỳ/năm trở lên, trong
đó 02 kỳ sinh hoạt đánh giá xếp
loại Trung bình trở lên.

4. Chi bộ xếp loại không hoàn
thành nhiệm vụ

Không đạt theo tiêu chuẩn quy
định của Trung ương và của cấp
ủy cấp trên có thẩm quyền, đồng
thời có 01 trong 02 nội dung sau: 

- Có 01 đến 02 kỳ không tổ
chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ
mà không có lý do chính đáng
hoặc có từ 02 kỳ sinh hoạt trở lên
xếp loại Kém.

- Chi bộ không tổ chức sinh
hoạt chuyên đề, hoặc có kỳ sinh
hoạt nhưng xếp loại Kém.

* Mốc thời gian tính kỳ sinh hoạt
thường kỳ từ kỳ thứ nhất đến kỳ
sinh hoạt cuối cùng trong năm do
cấp ủy cấp trên cơ sở quy định để
phù hợp với các loại hình chi bộ và
tình hình thực tế của từng năm.

Nguồn: Tỉnh ủy Nghệ An
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Chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc
năm 2021, năm đầu tiên thực

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các
cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Những kết
quả đạt được của năm 2021 có ý
nghĩa rất quan trọng trong việc tạo đà
cho năm 2022 và các năm tiếp theo
có bước đi vững chắc. Thực hiện
nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm
2021 trong bối cảnh tình hình dịch
COVID-19 tiếp tục diễn biến hết sức
phức tạp, con em quê hương từ các
vùng dịch trở về trên địa bàn với số
lượng lớn. Nhưng dưới sự lãnh đạo,
chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính
quyền các cấp, sự vào cuộc của cả
hệ thống chính trị, nhìn chung các
mục tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề
ra, dự ước cơ bản thực hiện đạt
được kế hoạch. Công tác phòng
chống dịch COVID-19 có hiệu quả
không có ca dương tính lây lan trong
cộng đồng. Để đạt được kết quả
toàn diện trên các lĩnh vực, từ nay
đến hết năm 2021 các cấp ủy đảng,
chính quyền các cấp cần tập trung
thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm
sau đây:

1. Tập trung tuyên truyền, thực
hiện quyết liệt, đồng bộ các giải
pháp chỉ đạo của Trung ương Đảng,

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,
Bộ Y tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy
phòng chống dịch COVID-19 của
tỉnh và của huyện, đảm bảo công
tác phòng chống dịch COVID-19
trên địa bàn an toàn, hiệu quả. Tuyệt
đối không được chủ quan, mất cảnh
giác; ứng xử nhanh, thích ứng an
toàn, linh hoạt và quyết tâm giữ
vững vùng xanh, đưa cuộc sống
của người dân trở lại trạng thái bình
thường mới.

2. Rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu,
nhiệm vụ về công tác xây dựng
Đảng, phát triển kinh tế, xã hội, QP-
AN của năm 2021 để phân loại
những mục tiêu, chỉ tiêu nào sẽ đạt
và vượt, những mục tiêu, chỉ tiêu
nào khó đạt hoặc đạt thấp để tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo, đưa ra các
giải pháp phù hợp nhằm thực hiện
các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị
quyết đại hội và Nghị quyết HĐND
huyện đạt được ở mức cao nhất.

3. Tập trung chăm sóc cây trồng
vụ Đông 2021 đảm bảo đạt và vượt
kế hoạch cả về diện tích, năng suất,
sản lượng. Xây dựng đề án và
chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho
sản xuất vụ Xuân 2022. Thực hiện

Vấn đề quan tâm:

tăng cưỜng chỉ đạo, KịP thỜi, hiỆu Quả 
giÀnh thẮng lợi toÀn DiỆn các MỤc tiÊu năM 2021

NGUYỄN VĂN QUẾ
PBT Thường trực Huyện ủy
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nghiêm túc việc phòng chống dịch
bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; đặc
biệt là dịch tả lợn Châu Phi, bệnh
viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò.

4. Tập trung tuyên truyền, quán
triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 và
Hội nghị lần thứ 4 (khóa XIII) của
Ban Chấp hành Trung ương; các sự
kiện chính trị của quê hương, đất
nước và các chủ trương của đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước
đến cán bộ, đảng viên và các tầng
lớp nhân dân kịp thời, tạo sự đồng
thuận cao trong tổ chức thực hiện.

5. Chuẩn bị tốt các nội dung theo
hướng dẫn của Ban Thường vụ
Huyện ủy về tổng kết công tác xây
dựng Đảng năm 2021. Công tác
kiểm điểm cuối năm gắn với việc
xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh
thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa
XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết
luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
về “Học tập làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Đồng thời triển khai đến các chi bộ
thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU
ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh
hoạt chi bộ kịp thời, nghiêm túc.

6. Chủ động ứng phó kịp thời
công tác phòng chống lụt bão, tìm
kiếm cứu nạn, cứu hộ, với phương
châm 04 tại chỗ, không được chủ
quan, bị động, bất ngờ trong mọi
tình huống. 

7. Quan tâm đến công tác xóa
đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm
cho người lao động, nhất là số lao
động từ các vùng dịch về trên địa

bàn. Tập trung rà soát hộ nghèo năm
2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai
đoạn 2021- 2025 đảm bảo chính xác.
Thực hiện tốt chính sách người có
công với nước, hưởng ứng tích cực
có hiệu quả các cuộc vận động “Ngày
vì người nghèo”, “Tết người nghèo”,
đảm bảo an sinh xã hội.

8. Tập trung huy động mọi
nguồn lực để hoàn thành các tiêu
chí đối với các xã đăng ký về đích
nông thôn mới, nông thôn mới nâng
cao năm 2021, các xã đã được
công nhận tiếp tục rà soát bổ sung
giữ vững và nâng cao chất lượng
các tiêu chí; các xã chưa được
công nhận tiếp tục xây dựng lộ trình
thực hiện tăng nhanh từng tiêu chí
để tạo đà về đích sớm hơn mục tiêu
nghị quyết đã đề ra.

9. Tập trung giải quyết các kiến
nghị, đề xuất của công dân thuộc
thẩm quyền, không để tình trạng
đùn đẩy, kéo dài phát sinh đơn thư,
khiếu kiện làm mất ổn định tình hình
an ninh chính trị, trật tự xã hội trên
địa bàn, cản trở đến sự phát triển
kinh tế, xã hội của mỗi địa phương
và gây bức xúc trong nhân dân. 

Phát huy những kết quả bước
đầu đã đạt được, các cấp ủy đảng,
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các
đoàn thể cùng vào cuộc quyết liệt
để lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền
vận động nhân dân và triển khai
thực hiện các nhiệm vụ phát triển
kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh,
công tác xây dựng Đảng và các tổ
chức trong hệ thống chính trị giành
được thắng lợi toàn diện./.



Cách đây 104 năm, dưới sự lãnh
đạo của Đảng Bôn-sê-vích và

lãnh tụ Lênin, giai cấp công nhân và
nhân dân lao động Nga đã làm nên
cuộc cách mạng tháng Mười vĩ đại,
lật đổ chế độ Nga hoàng, lập nên
Nhà nước công nông đầu tiên trên
thế giới, mở ra thời đại mới trong lịch
sử phát triển của nhân loại. 

Hơn một thế kỷ đã trôi qua kể từ
sự kiện lịch sử ấy. Khoảng thời gian
ấy không dài so với lịch sử nhân loại
nhưng cũng đủ để chúng ta khẳng
định sức sống bất diệt của Cách
mạng tháng Mười Nga. Có thể nói
Cách mạng tháng Mười Nga là minh
chứng rõ ràng nhất, sinh động nhất
về tính cách mạng và khoa học của
Chủ nghĩa Mác-Lênin, là sự khẳng
định một cách hùng hồn thắng lợi của
chủ nghĩa Mác-Lênin trong hiện thực.

Thứ nhất, thắng lợi của Cách
mạng tháng Mười là minh chứng
hùng hồn khẳng định chỉ có cuộc
cách mạng dưới sự lãnh đạo của một
đảng tiên phong của giai cấp công
nhân dựa trên nền tảng tư tưởng chủ
nghĩa Mác-Lênin mới thực sự đem lại
quyền lợi cho nhân dân lao động.

Trước Cách mạng tháng Mười
Nga 69 năm, năm 1848 C.Mác và
Ph.Ăngghen, trong cuốn “Tuyên ngôn
Đảng Cộng sản” đã khẳng định một
cách chắc chắn rằng sự ra đời của

Đảng Cộng sản là điều tất yếu để
đảm bảo cho giai cấp vô sản hoàn
thành sứ mệnh lịch sử của mình. Và
sự thật là năm 1917, luận điểm khoa
học ấy của Mác, Ăng ghen đã thành
hiện thực trên đất nước Nga - nơi đã
làm nên thắng lợi của cuộc Cách
mạng tháng Mười vĩ đại dưới sự lãnh
đạo của Đảng Cộng sản Bôn-sê-vích. 

Đây là một cuộc cách mạng sâu
sắc nhất, triệt để nhất, giải phóng
toàn bộ giai cấp công nhân và nhân
dân lao động Nga, đem lại quyền lợi
chính đáng cho người lao động. Kể
từ đây, những người lao động Nga từ
địa vị những người bị áp bức, bóc lột,
từ địa vị nô lệ trở thành người làm
chủ xã hội. Lần đầu tiên trong lịch sử,
giai cấp công nhân và nhân dân lao
động Nga đã tự mình đứng lên xây
dựng một xã hội không có người bóc
lột người, một xã hội hoàn toàn mới. 

Thứ hai, thắng lợi của Cách
mạng tháng Mười là minh chứng
hùng hồn khẳng định vị trí, vai trò, sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
là xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, tiến hành
xây dựng một xã hội mới - xã hội xã
hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.

Theo Mác và Ăngghen thì trong
tất cả các giai cấp hiện đang đối lập
với giai cấp tư sản thì chỉ có giai cấp
công nhân là giai cấp thực sự cách
mạng. Giai cấp công nhân là sản

Kỷ niỆM cách Mạng tháng MưỜi nga
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phẩm của nền công nghiệp hiện đại,
là lực lượng đại biểu cho sự phát triển
của lực lượng sản xuất tiến bộ, cho
xu hướng phát triển của phương thức
sản xuất trong tương lai, vì vậy, đứng
về mặt khách quan mà xét thì giai cấp
công nhân có sứ mệnh lịch sử là lãnh
đạo nhân dân lao động đấu tranh xóa
bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xây
dựng một xã hội hoàn toàn mới.

Đầu thế kỷ XX khi mâu thuẫn
trong xã hội Nga đã lên đến đỉnh
điểm, Đảng Bôn-sê-vích (đại biểu
cho giai cấp công nhân Nga) đã tổ
chức, tập hợp đông đảo quần chúng
nhân dân lao động làm nên Cách
mạng tháng Mười, lật đổ chế độ Nga
hoàng, tiến lên xây dựng xã hội mới.
Cách mạng tháng Mười thắng lợi đã
mở ra một thời kỳ lịch sử mới, thời kỳ
quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ
nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế
giới. Từ đây, hệ tư tưởng vô sản bắt
đầu thống trị trong đời sống xã hội
Nga, đó là minh chứng hùng hồn
khẳng định tính đúng đắn của lý luận
Mác-Lênin về sứ mệnh lịch sử của
giai cấp công nhân.

Thứ ba, thắng lợi của Cách mạng
tháng Mười đã chứng minh cho dự
báo thiên tài của Mác, Ăngghen,
Lênin về khả năng thắng lợi của cách
mạng vô sản, đồng thời thắng lợi của
Cách mạng tháng Mười đã hiện thực
hóa lý tưởng của chủ nghĩa Mác-
Lênin về một xã hội mới - xã hội xã
hội chủ nghĩa.

Mác và Ăngghen đã từng khẳng
định rằng chủ nghĩa tư bản tất yếu sẽ
bị diệt vong và cách mạng vô sản
chắc chắn sẽ giành được thắng lợi.

Đầu thế kỷ XX, trên cơ sở phân tích
sự phát triển không đều của chủ
nghĩa đế quốc, Lênin đã chỉ ra rằng
cách mạng vô sản sẽ nổ ra ở khâu
yếu nhất của chủ nghĩa tư bản, nghĩa
là cách mạng vô sản có thể nổ ra ở
một số nước, thậm chí nổ ra ở một
nước khi mà những mâu thuẫn giai
cấp ở nước đó đã trở nên cực kỳ gay
gắt. Đúng như vậy, đầu thế kỷ XX
nước Nga chính là khâu yếu nhất của
chủ nghĩa đế quốc lúc bấy giờ, nước
Nga cũng là nơi có các tiền đề khách
quan và chủ quan cho sự bùng nổ và
thắng lợi của cách mạng vô sản. Bởi
vậy, việc Cách mạng tháng Mười nổ
ra và giành thắng lợi không phải là
một sự kiện ngẫu nhiên mà nó diễn ra
hợp quy luật. Nó là kết cục tất yếu của
sự vận động các mâu thuẫn trong
lòng xã hội Nga vào thời điểm đó, và
được chuẩn bị đầy đủ về lý luận, tổ
chức và lực lượng. Rõ ràng thắng lợi
của Cách mạng tháng Mười đã
chứng minh cho dự báo thiên tài của
Mác, Ăngghen, Lênin về khả năng
thắng lợi của cách mạng vô sản.

Có thể nói sự thành công nhanh
chóng và triệt để của Cách mạng
tháng Mười chứng tỏ quy luật khách
quan của sự vận động phát triển. Với
thắng lợi của Cách mạng tháng Mười,
lần đầu tiên những người vô sản đã
vận dụng thành công lý luận Mác-
Lênin vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể ở
một quốc gia. Cùng với thắng lợi của
Cách mạng tháng Mười, lần đầu tiên
trong lịch sử, chủ nghĩa xã hội hiện
thực chính thức ra đời. Ngọn lửa của
Cách mạng tháng Mười sẽ sáng mãi.

ĐoàN MạNh TiẾN
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Thực hiện chức năng, nhiệm vụ
giám sát, phản biện xã hội của

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã
hội đã được quy định trong Hiến
pháp năm 2013, Luật MTTQ Việt
Nam năm 2015 và các văn bản của
Bộ Chính trị, Ban Bí thư, từ 2016-
2020, MTTQ huyện đã thành lập 15
đoàn giám sát; MTTQ cấp xã thành
lập 264 đoàn, các tổ chức chính trị
- xã hội cấp xã thành lập 337 đoàn
giám sát trên các lĩnh vực xây dựng
hệ thống chính trị, thực hiện chính
sách trong phát triển kinh tế, quản
lý tài nguyên và môi trường, cải
cách hành chính, đảm bảo an sinh
xã hội...

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
thành viên đã tổng hợp và gửi đến
cấp ủy, chính quyền  493 lượt phản
ánh, kiến nghị, đề xuất. Ban Thanh
tra nhân dân ở các xã, thị trấn đã
tiến hành 860 cuộc thanh tra, đề
xuất 425 kiến nghị đối với chính
quyền cùng cấp và các tổ chức, cá
nhân có liên quan. MTTQ các xã, thị
trấn đã thành lập ban giám sát đầu
tư cộng đồng để giám sát 603 công
trình. Thông qua hoạt động giám
sát, ban đã phát hiện nhiều vụ việc

vi phạm và đã có 415 kiến nghị đề
xuất giúp chính quyền và các đơn vị
liên quan khắc phục những thiếu sót
trong công tác quản lý nhà nước.
Cũng qua nghiên cứu tài liệu, báo
cáo do cấp ủy, chính quyền gửi đến
và qua tiếp nhận đơn, thư, khiếu
nại, tố cáo của công dân, Ủy ban
MTTQ Việt Nam và các tổ chức
chính trị - xã hội cấp xã đã kiến nghị
lên Đảng ủy, HĐND, UBND cùng
cấp 689 vấn đề, chủ yếu tập trung
các lĩnh vực như tranh chấp đất đai,
thực hiện chế độ chính sách, vấn đề
đảm bảo vệ sinh, môi trường...

Bên cạnh các hoạt động giám
sát do mình chủ trì, MTTQ và các tổ
chức chính trị - xã hội đã cử đại diện
tham gia 568 cuộc giám sát do
HĐND cấp xã thành lập. Thông qua
việc tham gia các đoàn giám sát do
cơ quan dân cử thành lập, MTTQ và
các tổ chức chính trị - xã hội đã đề
nghị với đoàn giám sát kiến nghị, đề
xuất với cấp ủy, chính quyền và cơ
quan chức năng nhiều nội dung
quan trọng.

Về công tác phản biện - xã hội,
từ 2016 đến 2020, MTTQ huyện đã

nâng cao chất lượng giáM sát, Phản biỆn xã hội 
giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo

PhAN ĐÌNh hà
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy,

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện 
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chủ trì, phối hợp với các tổ chức
chính trị xã hội cùng cấp tổ chức
phản biện được 15 dự thảo văn
bản, MTTQ các xã, thị trấn chủ trì
phản biện được 572 dự thảo văn
bản của cấp ủy, chính quyền. Các
dự thảo được MTTQ và các tổ
chức chính trị - xã hội quan tâm
như báo cáo của cấp ủy Đảng trình
Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020;
các đề án của UBND trong các
lĩnh vực chuyển đổi cơ cấu cây
trồng, vật nuôi; sắp xếp mạng lưới
trường lớp học; đào tạo, dạy nghề;
xây dựng nông thôn mới và Đề án
đặt tên đường tại Thị trấn Thanh
Chương... Nhiều ý kiến phản biện
của MTTQ và các tổ chức chính trị
- xã hội có giá trị, được cấp ủy
chính quyền từ huyện đến cơ sở
nghiên cứu tiếp thu.

Nhìn chung, hoạt động giám sát
và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức thành viên đã
cụ thể, rõ ràng và hiệu quả hơn.
Thông qua hoạt động giám sát của
mình, MTTQ và các tổ chức chính
trị - xã hội đã góp phần nâng cao ý
thức trách nhiệm và gương mẫu
chấp hành chủ trương, chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước
cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và đại
biểu dân cử; giúp cấp ủy, chính
quyền kịp thời khắc phục những tồn
tại, thiếu sót trong thực hiện chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà
nước; tăng cường dân chủ, đồng
thuận xã hội tạo niềm tin trong Nhân
dân đối với Đảng và Nhà nước.  

Bên cạnh những thành tựu đạt
được, công tác giám sát và phản
biện xã hội của MTTQ và các tổ
chức chính trị - xã hội vẫn còn một
số tồn tại, hạn chế. Việc xây dựng
kế hoạch giám sát, phản biện xã hội
hàng năm ở một số cơ sở chưa hiệp
thương kỹ lưỡng với các tổ chức
chính trị - xã hội và trao đổi thống
nhất với HĐND, UBND trước khi
trình Thường trực cấp ủy cùng cấp
nên vẫn còn trường hợp bị chồng
chéo với các hoạt động giám sát,
thanh tra, kiểm tra của các cơ quan,
tổ chức khác. Nội dung giám sát
chưa bao quát hết các lĩnh vực. Việc
triển khai giám sát thông qua tiếp
thu ý kiến phản ánh của thành viên,
đoàn viên, hội viên và nhân dân còn
nhiều yếu kém. Hoạt động của Ban
thanh tra nhân dân, Ban giám sát
đầu tư cộng đồng ở nhiều cơ sở còn
hình thức, lúng túng trong triển khai
nhiệm vụ, chất lượng thanh tra,
giám sát thấp. Công tác giám sát
thông qua nghiên cứu tài liệu, báo
cáo, đơn thư, khiếu nại, tố cáo của
tổ chức cá nhân và qua phản ánh
của phương tiện thông tin đại chúng
còn rất hạn chế. MTTQ ở cơ sở
chưa thể hiện rõ vai trò chủ trì trong
phối hợp với các tổ chức thành viên
và chưa phát huy sự tham gia của
các tổ tư vấn, người có chuyên môn
sâu và đông đảo nhân dân trong tổ
chức giám sát và phản biện xã hội.
Công tác theo dõi việc thực hiện
những kiến nghị sau giám sát và
việc tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung
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theo ý kiến phản biện của MTTQ và
các tổ chức chính trị - xã hội chưa
được quan tâm đúng mức.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-
2025, góp phần nhanh chóng đưa
Thanh Chương trở thành huyện khá
của tỉnh, MTTQ và các tổ chức
chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở
cần đẩy mạnh công tác giám sát và
phản biện xã hội với một số nhiệm
vụ và giải pháp sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, nâng cao nhận thức
về công tác giám sát và phản biện
xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các tổ chức chính trị - xã
hội. Đảm bảo các tổ chức, cán bộ,
đảng viên nhận thức sâu sắc rằng
giám sát là nhằm góp phần xây
dựng và thực hiện đúng các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính
sách và pháp luật của Nhà nước,
các chương trình kinh tế, văn hóa,
xã hội, quốc phòng, an ninh và đối
ngoại; kịp thời phát hiện những sai
sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến
nghị sửa đổi, bổ sung các chính
sách cho phù hợp; phát hiện, phổ
biến những nhân tố mới, những
mặt tích cực; phát huy quyền làm
chủ của nhân dân, góp phần xây
dựng Đảng, Nhà nước trong sạch,
vững mạnh. 

Thứ hai, phát huy vai trò các
Ban tư vấn; nâng cao năng lực
chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ
MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính

trị - xã hội các cấp và Ban thanh tra
nhân dân, Ban giám sát đầu tư
cộng đồng ở cơ sở. MTTQ Việt
Nam và các tổ chức chính trị - xã
hội làm tốt công tác tham mưu cho
cấp ủy về công tác cán bộ của tổ
chức mình, từ việc xây dựng, bồi
dưỡng nguồn; việc tuyển dụng, bố
trí, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ đến chế độ, chính sách đãi
ngộ... MTTQ Việt Nam từ huyện
đến cơ sở thành lập và phát huy
Ban tư vấn về Dân chủ - Pháp luật
và Văn hóa - Xã hội nhằm huy động
những người có kinh nghiệm trong
công tác quản lý nhà nước, quản lý
kinh tế - xã hội, các nhân sỹ, trí
thức, người tiêu biểu có uy tín trong
các dân tộc, tôn giáo có ý thức
chính trị, trách nhiệm xã hội cao, có
kiến thức pháp luật, hiểu biết sâu về
chủ trương, chính sách của Đảng
và Nhà nước, có kiến thức thực
tiễn, gắn bó với nhân dân, gần dân,
hiểu dân, có trách nhiệm với nhân
dân để tư vấn giúp Ban Thường
trực, Ủy ban MTTQ những nội dung
liên quan đến các lĩnh vực hoạt
động, công tác Mặt trận. 

Thứ ba, hàng năm MTTQ hiệp
thương với các tổ chức chính trị - xã
hội xây dựng kế hoạch giám sát,
phản biện xã hội cả năm để tránh
trùng lặp, chồng chéo và bỏ sót lĩnh
vực, địa bàn giám sát. Kế hoạch
được xây dựng dựa trên chương
trình công tác trong năm của cấp ủy,
chính quyền cùng cấp và những vấn
đề nhân dân quan tâm. 
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Thứ tư, MTTQ và các tổ chức
chính trị - xã hội tổ chức chung hòm
thư vừa tiếp nhận phản ánh, tố cáo
vừa tiếp nhận ý kiến góp ý của nhân
dân đặt tại cơ quan MTTQ Việt Nam
các cấp và Ban công tác Mặt trận
thôn (xóm, bản). Thông báo rộng rãi
và hướng dẫn cho Nhân dân cách
thức phản ánh, góp ý qua hòm thư
về việc thực hiện chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước đối với tổ
chức, cơ quan; phản ánh, góp ý về
đạo đức, lối sống theo tinh thần
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn
Đảng và việc thực hiện các chuẩn
mực đạo đức công vụ và đạo đức
nghề nghiệp của người đứng đầu,
cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên.
Định kỳ hàng tuần, Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ, đại diện các tổ
chức chính trị - xã hội cấp xã và Ban
công tác Mặt trận thôn (khối, bản)
mở hòm thư và kết hợp với những
ý kiến của đoàn viên, hội viên qua
sinh hoạt thường kỳ để tổng hợp,
phân loại chuyển ý kiến, phản ánh,
góp ý của Nhân dân đến MTTQ Việt
Nam cấp trên và cấp ủy, chính
quyền cùng cấp.

Thứ năm, các cấp ủy Đảng,
chính quyền, các cơ quan, tổ chức
có liên quan phải thực hiện đầy đủ
trách nhiệm của mình đã được quy
định trong các văn bản Đảng, Nhà
nước tại Quyết định 217-QĐ/TW,
Quyết định 218-QĐ/TW, Quy định
124-QĐ/TW của Bộ Chính trị,

Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày
03/10/2017 của Ban Bí thư, Luật
Thanh tra số 56/2010, Pháp lệnh
34/2007/PL-UBTVQH11 và Nghị
định 29/2021/NĐ-CP.

Thứ sáu, thường xuyên theo dõi,
đôn đốc việc tiếp thu, phản hồi ý kiến
của các cơ quan, tổ chức được giám
sát, phản biện xã hội. Định kỳ 6
tháng, 01 năm báo cáo kết quả giám
sát với cấp ủy, HĐND, UBND cùng
cấp để các cơ quan, tổ chức được
báo cáo cho ý kiến về việc thực hiện
các kiến nghị sau giám sát.

Thứ bảy,  đưa nội dung thực hiện
công tác giám sát và phản biện xã hội
vào tiêu chí thi đua hàng năm. Những
tổ chức, cá nhân có thành tích xuất
sắc thì đề nghị Nhà nước các cấp
khen thưởng theo Luật Thi đua, khen
thưởng; đề nghị tổ chức Đảng khen
thưởng theo quy định của Đảng.
Đồng thời, đề nghị xử lý nghiêm
những tổ chức, cá nhân có hành vi
trả thù, trù dập, cản trở tổ chức, cá
nhân giám sát, phản biện xã hội hoặc
bao che cho người có hành vi trả thù,
trù dập, cản trở hoặc can thiệp trái
quy định theo quy định của Đảng và
pháp luật của Nhà nước.

Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh
đạo toàn diện, sâu sát của BTV,
BCH Đảng bộ, công tác giám sát và
phản biện xã hội trên địa bàn huyện
nhà sẽ đạt được nhiều kết quả quan
trọng hơn nữa, góp phần vào việc
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại
hội huyện Đảng bộ lần thứ XXXI.
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Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh
rất quan tâm đến vấn đề đại

đoàn kết toàn dân tộc. Tại Đại hội
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (ngày
10/9/1955), Người đã khẳng định:
“Đại đoàn kết dân tộc là tư tưởng có
ý nghĩa chiến lược cơ bản của Đảng,
là vấn đề sống còn của đất nước, là
sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình cách
mạng Việt Nam,đại đoàn kết là sức
mạnh, là cội nguồn của mọi thành
công”. Và Người đã kết luận ngay tại
đại hội bằng hai câu thơ: “Đoàn kết,
đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công,
thành công, đại thành công”. 

Đó là những nhận định hùng
hồn, sâu sắc, có tầm nhìn chiến
lược rộng lớn, có nhãn quan chính
trị sắc bén. Tư tưởng Hồ Chí Minh
về Đại đoàn kết dân tộc bao gồm
những vấn đề cơ bản sau đây:

Thứ nhất, Đại đoàn kết dân tộc là
Đại đoàn kết tất cả các thành viên
trong đại gia đình dân tộc Việt Nam (dù
thành viên đó sống ở trong nước hay
ở nước ngoài), là Đại đoàn kết toàn
dân thành một khối vững chắc trên cơ
sở thống nhất một mục đích chung và
thống nhất những lợi ích cơ bản.

Người đã nhiều lần chỉ rõ rằng:
“Nói tới Đại đoàn kết trước hết phải
hiểu là đoàn kết đại đa số nhân dân,

mà đại đa số nhân dân gồm công
nhân, nông dân, bộ đội và các tầng
lớp nhân dân lao động khác. Nói rộng
ra, đây là Đại đoàn kết toàn thể nhân
dân Việt Nam. Đó là gốc rễ, nền
móng của Đại đoàn kết - nó cũng như
cái nền của nhà, cái gốc của cây. Nền
vững thì nhà vững, gốc tốt thì cây tốt”.
Qua đó, chúng ta có thể hiểu rằng,
theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đại đoàn
kết nghĩa là Đại đoàn kết tất cả các
dân tộc, các giai cấp, các tôn giáo,
đoàn kết mọi giới (nam, nữ), mọi lứa
tuổi, mọi vùng miền của Tổ quốc.

Thứ hai, Đại đoàn kết dân tộc có
vị trí, vai trò quan trọng đối với cách
mạng Việt Nam nó quyết định sự
thành công của cách mạng.

Theo Người, “Đại đoàn kết dân tộc
là tư tưởng xuyên suốt trong đường
lối chiến lược cách mạng. Đại đoàn
kết dân tộc không những là điều kiện
tiên quyết, sống còn đối với sự nghiệp
cách mạng mà Đại đoàn kết dân tộc
còn là mục tiêu, mục đích, là nhiệm vụ
hàng đầu mà cách mạng Việt Nam
cần hướng tới và đạt tới. Đại đoàn kết
dân tộc là một chiến lược cơ bản, nhất
quán, lâu dài, là vấn đề sống còn,
quyết định thành công của cách
mạng. Đại đoàn kết dân tộc là một
chiến lược nhằm tập hợp mọi lực

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
về đại đoàn kết dân tộc là nguồn sức mạnh to lớn 

cho cuộc chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh covid-19 
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lượng của đất nước nhằm hình thành
và phát triển sức mạnh to lớn của toàn
dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ và
xây dựng Tổ quốc. Đại đoàn kết dân
tộc làm nên sức mạnh và là cội nguồn
của mọi thành công”.

Người đã nhiều lần nhắc đến vị
trí, vai trò, tác dụng, hiệu quả của Đại
đoàn kết dân tộc trong quá trình lịch
sử của dân tộc Việt Nam: “Lịch sử
nước ta đã dạy cho chúng ta bài học
vô cùng quý báu là: Lúc nào dân ta
đoàn kết muôn người như một thì
nước ta độc lập, tự do như thời Lê
Lợi, Trần Hưng Đạo.v.v... trái lại lúc
nào dân ta không đoàn kết thì bị
nước ngoài xâm lấn. Không đoàn kết
thì suy và mất, có đoàn kết thì thịnh
và còn” . Như vậy, Hồ Chí Minh đã rất
coi trọng vị trí, vai trò của Đại đoàn
kết dân tộc, coi đó là mấu chốt của
mọi thắng lợi trong lịch sử Việt Nam.

Thứ ba, lực lượng tham gia Đại
đoàn kết dân tộc là toàn dân Việt
Nam, trong đó nền tảng là sự liên
minh chặt chẽ giữa công nhân, nông
dân và trí thức.

Để phát huy sức mạnh của khối
Đại đoàn kết dân tộc và nhân nguồn
sức mạnh đó lên, Người chỉ rõ rằng
phải luôn luôn coi trọng việc giác ngộ
công nhân, nông dân, trí thức và các
tầng lớp khác, kể cả những người
trước đây lầm đường lạc lối nhưng
đã biết hối cải để họ tham gia vào
khối Đại đoàn kết dân tộc, bổ sung
và phát huy vai trò của họ, làm cho
họ trở thành động lực cách mạng
quan trọng, trong đó sự liên minh
giữa công - nông và trí thức là cơ

sở, là cái gốc, là nền tảng của khối
Đại đoàn kết dân tộc. 

Thực tế hơn 90 năm qua đã cho
thấy, sự liên minh giữa công - nông và
trí thức không những là yêu cầu khách
quan của cách mạng mà còn là yếu tố
quan trọng và là một trong những
nhân tố cơ bản quyết định thắng lợi
của sự nghiệp cách mạng. Cũng cần
nhấn mạnh thêm rằng Đại đoàn kết
dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là
đoàn kết rộng rãi, mở rộng và tranh
thủ tất cả những lực lượng mà ta có
thể tranh thủ được: “Bất kỳ ai mà thật
thà tán thành hòa bình, thống nhất,
độc lập, tự do thì dù cho những người
đó trước đây chống chúng ta, bây giờ
chúng ta cũng sẽ thật thà đoàn kết với
họ. Ai có đức, có tài, có sức, có lòng
phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân
thì ta đoàn kết với họ”.

Thứ tư, để thực hiện thành công
Đại đoàn kết dân tộc, phải có phương
thức cụ thể, phù hợp và hiệu quả.
Phương thức đó là: Đảng phải tích
cực tuyên truyền, giáo dục, vận động
tất cả các tầng lớp nhân dân tham gia
vào khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Trong vấn đề này, Hồ Chí Minh
đã nhiều lần chỉ rõ: “Việc quan trọng
hàng đầu là nội dung tuyên truyền,
giáo dục, vận động phải phản ánh
đúng những tâm tư, nguyện vọng
chính đáng và những lợi ích cơ bản
của quần chúng nhân dân. Khi đã có
được nội dung tuyên truyền tốt rồi thì
lại phải chú ý đến việc sử dụng hình
thức tuyên truyền sao cho phù hợp
với từng đối tượng cụ thể, với từng
giai đoạn cách mạng cụ thể. Phải
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luôn luôn chú ý đến tính hiệu quả
của các hình thức tuyên truyền, vận
động quần chúng vào khối Đại đoàn
kết dân tộc. Phải đặc biệt coi trọng
việc giáo dục tinh thần đoàn kết giữa
các dân tộc, các tôn giáo trong cộng
đồng người Việt Nam”.

Suốt 91 năm qua, tư tưởng Hồ
Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là
nguồn gốc sức mạnh của lòng dân,
sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết
trong giờ phút quyết định vận mệnh
của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của
Đảng, phát huy tinh thần đại đoàn
kết, nhân dân ta đã giành được
thắng lợi vĩ đại trong cách mạng
tháng Tám 1945, trong cuộc kháng
chiến chống Pháp, chống Mỹ và đạt
được những thành tựu quan trọng
trong 35 năm đổi mới.

Phát huy truyền thống quý báu ấy,
trong cuộc chiến đấu chống dịch
COVID-19 hôm nay, với tinh thần
“chống dịch như chống giặc”, dưới sự
lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã
đoàn kết, đồng lòng, tạo nên sức
mạnh tập thể, quyết tâm cùng nhau
đẩy lùi dịch bệnh. Trước diễn biến
phức tạp của tình hình, ngày
29/7/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng đã ra lời kêu gọi toàn Đảng, toàn
dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương
thân, tương ái của dân tộc, tạo nên
sức mạnh để vững vàng vượt qua đại
dịch: “Chúng ta đã cố gắng càng cố
gắng hơn nữa, đã đoàn kết càng đoàn
kết hơn nữa, toàn dân tộc muôn người
như một quyết ngăn chặn, đẩy lùi
bằng được không để dịch lan rộng,
bùng phát trong cộng đồng”. 

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đảng,
hàng chục ngàn cán bộ, nhân viên y
tế, các chiến sĩ quân đội đã không
quản khó khăn, nguy hiểm đồng lòng
xung phong vào tuyến đầu, vào
những vùng tâm dịch để cứu chữa
cho nhân dân. Lực lượng công an
tăng cường chốt chặn, kiểm soát vùng
dịch. Bên cạnh đó, nhiều doanh
nghiệp, nhiều tổ chức, cá nhân, dù bị
ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh,
vẫn sẵn sàng ủng hộ, đóng góp vào
quỹ vắc-xin phòng chống dịch. Hơn
lúc nào hết, thời gian qua, truyền
thống đại đoàn kết, tinh thần tương
thân, tương ái đã được thắp sáng và
lan tỏa trong cộng đồng. Những “Siêu
thị 0 đồng”, những “ATM gạo” được
thiết lập ở giữa tâm dịch, những nhu
yếu phẩm cần thiết,... được giao tận
tay những người cách ly tại nhà... Qua
đó, chúng ta thấy rõ, tư tưởng Hồ Chí
Minh về đại đoàn kết dân tộc đã biến
thành hành động cụ thể trong cuộc
chiến đấu chống dịch bệnh hôm nay.

Giờ đây, dịch bệnh đã bước đầu
được khống chế nhưng tình hình vẫn
có thể sẽ còn diễn biến phức tạp, khó
lường. Vì vậy chúng ta không được
lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, phải
phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần
đại đoàn kết dân tộc, “mỗi người dân
là một chiến sỹ” cùng đồng lòng,
chung sức đẩy lùi dịch bệnh. Đó cũng
là ý thức công dân, là trách nhiệm xã
hội, là việc cần làm để thể hiện sự
thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí
Minh về Đại đoàn kết.

TiẾN MạNh 
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Năm học 2021-2022 là năm đầu
tiên cấp trung học cơ sở triển

khai Chương trình giáo dục phổ
thông 2018. Việc triển khai có hiệu
quả Chương trình giáo dục phổ
thông 2018 đối với  lớp 6 là một
trong bốn nhiệm vụ chung mà Sở
Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã đề
ra tại Công văn số 1749/SGD&ĐT-
GDTrH ngày 31/8/2021 về hướng
dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục
trung học năm học 2021-2022. Triển
khai dạy học lớp 6 Chương trình
giáo dục phổ thông 2018 ngoài sự
thiếu thốn về cơ sở vật chất, thiết bị
dạy học theo quy định mới của Bộ
Giáo dục và Đào tạo, các nhà
trường còn gặp không ít khó khăn
trong việc xây dựng kế hoạch giáo
dục, kế hoạch bài dạy và tổ chức
hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu
phát triển phẩm chất và năng lực
học sinh. Các nhà trường, tổ, nhóm
chuyên môn còn nhiều lúng túng
trong khâu chỉ đạo, hướng dẫn, tư
vấn cho giáo viên thực hiện chương
trình. Việc xây dựng kế hoạch bài
dạy trên tinh thần đổi mới, phát huy
cao nhất sự chủ động tích cực tham
gia của học sinh vào từng hoạt động
học, dành nhiều thời gian để học
sinh được trao đổi, thảo luận, tự

học... đang là một thách thức không
nhỏ đối với mỗi giáo viên dạy học
chương trình lớp 6. 

Để góp phần giúp các nhà
trường từng bước tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc trong triển khai
thực hiện Chương trình giáo dục
phổ thông 2018, Phòng Giáo dục và
Đào tạo đã tăng cường công tác
quản lý, sử dụng đội ngũ giáo viên
cốt cán trong việc hỗ trợ đồng
nghiệp. Ngoài nhiệm vụ hỗ trợ giáo
viên đại trà hoàn thành nội dung bồi
dưỡng theo các mô đun trên mạng
Internet, giáo viên cốt cán còn có
nhiệm vụ hỗ trợ trực tiếp đối với
đồng nghiệp trong sinh hoạt chuyên
môn tại các trường và cụm trường.

Đầu tháng 9 năm 2021, Phòng
Giáo dục và Đào tạo đã mở 13 lớp
tập huấn trực tuyến mà báo cáo viên
là giáo viên cốt cán của 13 môn học.
Tham gia tập huấn có hơn 1.000
lượt giáo viên trung học cơ sở trong
toàn huyện. Nội dung tập huấn tập
trung vào việc triển khai xây dựng kế
hoạch giáo dục và kế hoạch bài dạy
các môn học lớp 6 theo Chương
trình giáo dục phổ thông 2018. Đợt
tập huấn này đã góp phần giúp các
nhà trường xây dựng kế hoạch giáo

Phát huy vai trÒ cỦa giáo viÊn cốt cán
trong hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện dạy học lớp 6

chương trình giáo dục phổ thông 2018
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dục bảo đảm yêu cầu thực hiện
chương trình linh hoạt, phù hợp với
điều kiện cụ thể của địa phương và
nhà trường; phát huy tính chủ động,
sáng tạo của tổ chuyên môn và giáo
viên trong việc thực hiện chương
trình; khai thác, sử dụng cơ sở vật
chất, thiết bị dạy học phù hợp với
điều kiện hiện có; đáp ứng yêu cầu
đổi mới phương pháp dạy học và
kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu phát
triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Tuy nhiên, sau một thời gian triển
khai thực hiện, giáo viên dạy học lớp
6 vẫn gặp không ít khó khăn, vướng
mắc trong việc xây dựng kế hoạch
bài dạy và tổ chức hoạt động dạy
học. Xuất phát từ thực tế đó, trong
tháng 10 năm 2021, Phòng Giáo
dục và Đào tạo đã tổ chức hội thảo
chuyên đề “Dạy học lớp 6 Chương
trình giáo dục phổ thông 2018”. Với
mục đích tạo diễn đàn chia sẻ
chuyên sâu đến từng môn học, hội
thảo được tổ chức theo hình thức

sinh hoạt trực
tiếp theo cụm
chuyên môn.
Với hình thức
sinh hoạt này,
giáo viên dạy
lớp 6 ở các
cụm có cơ hội
được dự giờ
dạy thực
nghiệm của
giáo viên cốt
cán; được trao
đổi, đánh giá,

rút kinh nghiệm việc sử dụng các
phương pháp, kĩ thuật dạy học tích
cực, khai thác sử dụng thiết bị dạy
học, học liệu, phát huy sự chủ động,
tích cực tham gia của học sinh vào
hoạt động học. Hội thảo cũng đã trở
thành một diễn đàn mà ở đó giáo
viên cùng trao đổi, chia sẻ về những
vấn đề đang đặt ra đối với việc triển
khai dạy học lớp 6 Chương trình
giáo dục phổ thông 2018. 

Trong thời gian tới, Phòng Giáo
dục và Đào tạo sẽ triển khai nhiều
giải pháp để giáo viên cốt cán các
môn học tiếp tục đồng hành cùng
với giáo viên đại trà, góp phần giúp
các nhà trường nâng cao chất lượng
dạy học, đáp ứng chuẩn đầu ra đối
với mỗi bài học, môn học; đồng thời
phát huy vai trò của sinh hoạt tổ,
nhóm chuyên môn trường, cụm
trường trong việc triển khai thực
hiện Chương trình giáo dục phổ
thông 2018. 

Bài và ảnh NGUYỄN Phi YẾN
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Hội Chữ thập đỏ huyện hiện có 38
cơ sở Hội với 574 chi hội, 3.220

hội viên, 610 tình nguyện viên và
3.659 tình nguyện viên chữ thập đỏ.
Thời gian qua, cán bộ, hội viên, tình
nguyện viên đã tích cực tổ chức các
hoạt động để kịp thời động viên, giúp
đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên
địa bàn huyện.

Phong trào “Tết vì người nghèo
và nạn nhân chất độc da cam” xuân
Tân Sửu năm 2021đã được triển
khai rộng khắp đến các địa phương,
cơ quan, đơn vị. Toàn huyện vận
động trao tặng 4.267 suất quà cho
2.600 hộ nghèo, 452 nạn nhân chất
độc da cam, 138 đối tượng khác,
mỗi suất quà trị giá từ 200.000 đồng
đến 500.000 đồng, tổng số tiền gần
01 tỉ đồng.

Công tác chăm sóc sức khỏe dựa
vào cộng đồng được Hội tích cực
duy trì. Hội Chữ thập đỏ các xã, thị
trấn phối hợp với các ban, ngành,
đoàn thể làm tốt công tác vệ sinh môi
trường, phối hợp với các trạm y tế
kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm
ngăn chặn dịch bệnh xảy ra. Hội Chữ
thập đỏ xã Thanh Lâm tổ chức khám,
cấp phát thuốc chữa bệnh về mắt
cho 230 người dân nghèo, tổng kinh
phí 12 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ
huyện đã vận động, tiếp nhận, lắp
đặt 02 máy lọc nước bán công
nghiệp cho 02 trường học trị giá gần
60 triệu đồng; ủng hộ 13 triệu đồng

cho quỹ Bát cháo tình thương; phối
hợp với Huyện đoàn, Bệnh viện Đa
khoa huyện duy trì tốt chương trình
Bát cháo tình thương vào sáng thứ 7
hàng tuần.

Năm 2021, Hội Chữ thập đỏ
huyện đã triển khai cuộc vận động xây
dựng Quỹ nhân đạo ở 02 cấp. Đến
nay, đã có 38/38 xã, thị trấn có quỹ
nhân đạo, duy trì quỹ Hội từ 03 đến
05 triệu đồng. Cấp huyện, ngay từ
đầu năm đã vận động được 150 triệu
đồng. Nguồn quỹ này đã góp phần hỗ
trợ kịp thời cho các đối tượng bị rủi ro
hoạn nạn, xây dựng các ngôi nhà tình
thương. Trong tháng Nhân đạo, các
cấp Hội đã tiến hành hỗ trợ cho 220
gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn với số tiền 80,5 triệu đồng. Tổ
chức khởi công xây dựng 03 nhà Chữ
thập đỏ và trao 01 con bò giống với
tổng số tiền 320 triệu đồng;  trong đó
trích từ nguồn quỹ nhân đạo của Hội
Chữ thập đỏ huyện 180 triệu đồng và
từ sự ủng hộ các nhà hảo tâm. Thăm
hỏi, động viên gia đình có người bị tai
nạn rủi ro do thiên tai, đuối nước và
và hỏa hoạn với tổng số tiền 25,7 triệu
đồng. Hội Chữ thập đỏ huyện và cơ
sở đứng ra kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ
cho 10 trường hợp có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo
với số tiền hơn 340 triệu đồng.

Ngay từ những ngày đầu bùng
phát làn sóng thứ 4 dịch bệnh

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ 
làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện

(Xem tiếp trang 29)



Bám sát nội dung kế hoạch công
tác năm của Hội đồng Phổ biến

giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh,
kế hoạch chỉ đạo, điều hành của
UBND huyện, Hội đồng PBGDPL
huyện đã kịp thời tham mưu cho
UBND huyện tổ chức tuyên truyền
PBGDPL theo hướng đổi mới, sát
thực với nhu cầu thực tiễn, gắn
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
bảo đảm quốc phòng - an ninh trên
địa bàn với công tác xây dựng, thi
hành và bảo vệ pháp luật, kiểm tra
văn bản quy phạm pháp luật và cải
cách thủ tục hành chính. Trong đó
chú trọng tập trung phổ biến Luật
Dân sự, Luật Đất đai, Luật Hộ tịch,
Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật
Phòng chống bạo lực gia đình, Luật
Phòng chống tham nhũng, Luật
Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật An ninh
mạng, Luật Giáo dục, Luật Dân quân
tự vệ, Luật Giáo dục quốc phòng,
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và
Hội đồng nhân dân, Luật Thư viện;
Nghị định 23/2015/NĐ-CP về chứng
thực, Nghị định 82/2020/NĐ-CP

ngày 15/7/2020 về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư
pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân
và gia đình, thi hành án dân sự, phá
sản doanh nghiệp, hợp tác xã, Nghị
định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021
quy định về xử phạt trong chăn
nuôi...

Hội đồng PBGDPL các cấp đã
ưu tiên áp dụng nhiều hình thức
tuyên truyền PBGDPL hiệu quả như:
Thông qua hệ thống đài truyền thanh
cơ sở; hội nghị trao đổi, hỏi đáp; lồng
ghép trong các buổi sinh hoạt của
các cơ quan, tổ chức, đơn vị; thông
qua hội thi, phiên tòa giả định, cấp
phát tờ rơi... Từ đầu năm đến nay
Hội đồng PBGDPL cấp huyện đã tổ
chức được 1.716 cuộc phổ biến với
607.728 lượt người tham gia. Tổ
chức cấp phát 2541 tài liệu miễn phí
cho các đối tượng được tuyên
truyền. Hội đồng PBGDPL cấp xã đã
tổ chức 198 cuộc tuyên truyền với
34.582 lượt người tham gia, cấp
phát 2.165 tài liệu. Nổi bật là các đơn
vị: phòng Tư pháp - Cơ quan thường
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Để pháp luật đi vào đời sống
Trong 9 tháng năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có

những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sự chỉ đạo, điều hành ở
hầu hết các ngành, lĩnh vực, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính
trị trên địa bàn huyện đã kịp thời khắc phục khó khăn, thực hiện đồng bộ
các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Kinh tế - xã hội từng bước
được duy trì, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh, trật tự
xã hội được giữ vững. Trong những thành tựu đó, có sự đóng góp của
công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
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trực của Hội đồng PBGDPL huyện
(trực tiếp tổ chức thực hiện 18 cuộc
tuyên truyền cho 2.820 lượt người
tham gia); phòng Giáo dục & Đào tạo
(tổ chức được 702 cuộc với 466.956
lượt người tham gia). 

Công tác PBGDPL cho đồng bào
dân tộc thiểu số, vùng kinh tế - xã hội
đặc biệt khó khăn luôn được cấp ủy
Đảng, chính quyền hết sức quan tâm.
Các đơn vị Công an huyện, Hội Liên
hiệp Phụ nữ huyện, Huyện đoàn, Ban
Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên
phòng Cửa khẩu Thanh Thủy và Đồn
Biên phòng Ngọc Lâm, cùng các xã
có đường biên giới thường xuyên tổ
chức tuyên truyền pháp luật nhằm
nâng cao nhận thức cho đồng bào
các dân tộc thiểu số và nhân dân trên
địa bàn theo Đề án “Tăng cường phổ
biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ,
nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai
đoạn 2017-2021”.  Nhờ đó, đã góp
phần nâng cao hiểu biết cho đồng
bào, hạn chế các tai tệ nạn xã hội, giữ
vững an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế
- xã hội phát triển, từng bước xóa đói
giảm nghèo bền vững.

Hoạt động “Ngày pháp luật” hàng
tháng tiếp tục được triển khai thực
hiện nghiêm túc và trở thành một
hoạt động sinh hoạt thường niên, nổi
bật. Việc rà soát, củng cố, kiện toàn
đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở được
quan tâm thường xuyên, đáp ứng
yêu cầu đổi mới và phát triển. Trên
địa bàn huyện hiện có 129 tổ hòa
giải với 645 hòa giải viên. Các tổ hòa
giải đã tiếp nhận và tổ chức hòa giải
176 vụ việc, trong đó hòa giải thành
97 vụ việc (chiếm 55,1%), 63 vụ việc

hòa giải không thành (chiếm 35,7 %)
và có 16 vụ việc đang hòa giải. 

Công tác xây dựng xã đạt chuẩn
tiếp cận pháp luật đảm bảo chất
lượng, đúng theo hướng dẫn; mô hình
“Tủ sách pháp luật” tiếp tục được xây
dựng và nhân rộng, dần trở thành “địa
chỉ tin cậy” đáp ứng nhu cầu muốn tìm
hiểu kiến thức pháp luật của cán bộ,
công chức, viên chức và toàn thể nhân
dân... Trên địa bàn huyện có 16/38 xã
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 52 tủ
sách pháp luật ở cấp xã với 8.900 đầu
sách; trường học có 96 tủ sách pháp
luật với 3.250 đầu sách. Các tủ sách
pháp luật hàng năm được đầu tư kinh
phí để bổ sung, thay thế đầu sách mới
đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật
của cán bộ, nhân dân. 

Từ những kết quả đạt được trong
9 tháng năm 2021, có thể thấy rằng
công các PBGDL luôn được quan
tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của
các cấp ủy, chính quyền; cơ quan
Thường trực phát huy tốt vai trò tham
mưu; công tác phối hợp ngày càng
chặt chẽ hơn; đội ngũ thực hiện công
tác PBGDPL được quan tâm kiện
toàn, củng cố đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ đặt ra; hình thức tuyên
truyền ngày càng đa dạng, nội dung
tuyên truyền ngày càng phong phú...
Từ đó đã đem lại hiệu quả thiết thực
trong công tác PBGDPL, các văn bản
pháp luật đã thật sự đi vào cuộc
sống, giúp cho cán bộ, công chức và
nhân dân hiểu rõ, chấp hành tốt hơn
các quy định của pháp luật, góp phần
ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

N.h
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Những năm qua ngành Lao
động, Thương binh và Xã hội

huyện đã tham mưu tích cực, kịp
thời cho cấp uỷ, chính quyền lãnh
đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác
chính sách người có công với cách
mạng và các hoạt động an sinh xã
hội. Song song với công tác “đền ơn
đáp nghĩa” đối với người có công
với cách mạng và thân nhân người
có công, các hoạt động an sinh xã
hội ngày càng được quan tâm và đạt
nhiều kết quả nổi bật.

Triển khai hiệu quả chính sách
đào tạo nghề, giải quyết việc làm
cho người lao động

Từ đầu năm 2020, đại dịch
COVID-19 xảy ra trên phạm vi toàn
cầu, đã tác động và làm suy thoái
nền kinh tế thế giới. Ở nước ta,
nhiều tỉnh, thành phố phải thực hiện
Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính
phủ về giãn cách xã hội, làm cho số
người lao động mất việc làm tăng
lên nhanh chóng. 

Trước thực tế đó, ngành đã tham
mưu UBND huyện phối hợp với
Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh
Nghệ An và các doanh nghiệp có uy
tín tổ chức nhiều hội nghị tư vấn, đối
thoại về di cư an toàn, đồng thời

thông tin, tuyên truyền thị trường lao
động trong nước và ngoài nước tại
các xã, thị trấn. Năm 2020, đã giải
quyết cho 3.230/3.000 lao động có
việc làm mới, trong đó xuất khẩu lao
động 750/1.200 người,tổ chức đào
tạo nghề cho 5.273/4.600 lao động. 

Bước sang năm 2021, mặc dù
dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn
biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp
phải tạm dừng hoạt động... nhưng
công tác đào tạo nghề, giải quyết
việc làm trên địa bàn vẫn được thực
hiện một cách tích cực và có hiệu
quả. Ngành đã tham mưu UBND
huyện ban hành Đề án số 05/ĐA-
UBND ngày 07/7/2021 về “Nâng cao
hiệu quả đào tạo nghề, giải quyết
việc làm, nâng cao thu nhập cho
người lao động giai đoạn 2021-
2025”. Sau thời gian triển khai thực
hiện, đến nay toàn huyện đã đào tạo
được 2.070 lao động, giải quyết việc
làm mới cho 1.864/2800 lao động,
đạt 66,57% kế hoạch năm, trong đó
xuất khẩu 314 lao động; phối hợp
với Trung tâm GDNN-GDTX, Trung
tâm Dịch vụ nông nghiệp và các tổ
chức đoàn thể đào tạo, tập huấn kỹ
thuật cho 3.560/4.000 lao động, đạt
89,05 kế hoạch.

Nỗ lực đảm bảo 
công tác an sinh xã hội
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Thực hiện tốt chính sách hỗ
trợ cho người dân gặp khó khăn
do đại dịch 

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-
CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ,
Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg
ngày 07/7/2021 của Thủ tướng
Chính phủ quy định về việc thực
hiện một số chính sách hỗ trợ người
lao động và người sử dụng lao động
gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;
bám sát Kế hoạch số 386/KH-UBND
ngày 15/7/2021 của  UBND tỉnh và
các văn bản hướng dẫn của Sở Lao
động, TB&XH tỉnh Nghệ An, ngành
đã tham mưu UBND huyện ban
hành Kế hoạch số 131/KH-UBND
ngày 26/7/2021 về rà soát các đối
tượng gặp khó khăn do đại dịch
COVID-19... Với sự chỉ đạo tập
trung của UBND huyện và trách
nhiệm của cán bộ, công chức lao
động, thương binh và xã hội từ
huyện đến cơ sở đã triển khai chi trả
kịp thời, đúng đối tượng, tạo được
niềm tin trong nhân dân. 

Đến ngày 30/9/2021, toàn huyện
có 141 đơn vị, 2.385 lao động được
giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp với tổng số
tiền 127,501 triệu đồng; có 33 lao
động được hưởng chính sách tạm
hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ
việc không hưởng lương, với số tiền
88,78 triệu động; có 01 phòng khám
Tân Thanh vay Ngân hàng Chính
sách - Xã hội với số tiền 120,42 triệu
đồng để trả lương cho 60 lao động
ngừng việc; có 601 lao động tự do

bị mất việc làm được hỗ trợ với tổng
số tiền 901,5 triệu đồng. 

Làm tốt công tác xóa đói giảm
nghèo

Ngành đã tham mưu UBND
huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thực
hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ
nghèo nghiêm túc, đúng quy trình,
đúng đối tượng, công khai, minh
bạch... Qua đó, đã phát huy sức
mạnh tổng hợp của cả hệ thống
chính trị và toàn xã hội vào cuộc, tạo
mọi điều kiện cho hàng ngàn hộ
nghèo vươn lên thoát nghèo bền
vững. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ
14,71% năm 2016 giảm xuống còn
3,9% năm 2020.

Thực hiện Thư của Bí thư Tỉnh
ủy và Bí thư Huyện ủy về chương
trình “Tết vì người nghèo”, trong dịp
Tết Tân Sửu 2021, UBND huyện
phối hợp với UBMTTQ huyện và các
cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức,
cá nhân trong và ngoài huyện quyên
góp, ủng hộ người nghèo với số tiền
6.040 triệu đồng, trao 9.904 suất quà
cho hộ nghèo, cận nghèo và gia
đình khó khăn. Hỗ trợ xây dựng và
bàn giao 65 nhà “Đại đoàn kết” cho
hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn với số tiền 3.500 triệu
đồng; phối hợp với Chi nhánh Ngân
hàng BIDV tỉnh Nghệ An hỗ trợ xây
dựng 09 nhà ở cho hộ nghèo, tổng
số tiền 560 triệu đồng.

Việc xoá đói cho người dân từng
bước được cải thiện, những năm

(Xem tiếp trang 39)



Mô hình chăn nuôi vịt công nghệ
cao được Hội Nông dân huyện

và Công ty Green Feed triển khai
thực hiện lần đầu tiên tại hộ gia đình
anh Đinh Nho Phú Quý - xóm 4, xã
Thanh Lâm. Quy mô tổng thể của dự
án là 11.067m2, bao gồm 1.800m2

xây dựng chuồng trại,  250m2 công
trình phụ trợ và 8.017m2 đất dùng
cho cá ao hồ, với tổng kinh phí ban
đầu 1,6 tỷ đồng. Mô hình tổ chức
nuôi số lượng 6.000 con vịt; giống vịt

nuôi chủ yếu là giống Grimaud - siêu
nạc, thịt dày, thơm với thời gian xuất
chuồng ngắn, thích nghi tốt với điều
kiện nuôi trên cạn.

Theo anh Quý, nuôi loại vịt này
rất hiệu quả, không những đạt năng
suất cao hơn giống vịt thường, mà
còn rút ngắn được thời gian nuôi,
sau 43 đến 45 ngày nuôi có thể xuất
bán, mỗi con đạt trọng lượng từ 3,2
đến 3,5 kg, theo giá thị trường hiện
nay khoảng 35 ngàn đồng 01kg,
sau mỗi lứa vịt dự kiến trừ các chi
phí thì gia đình anh cũng thu lãi từ
30-35 triệu đồng.

Khác với mô hình nuôi vịt truyền
thống trên ao hồ, mô hình nuôi vịt
công nghệ cao do Hội Nông dân
huyện và Công ty Green Feed xây
dựng là nuôi hoàn toàn trên sàn làm
bằng sắt và trãi lưới mắt cáo. Vì
nuôi vịt trên sàn lưới thoáng mát và
không tồn đọng phân vịt nhờ vậy sẽ
hạn chế được dịch bệnh. Ngoài ra,
để làm mát cho vịt, người nuôi còn
lắp thêm hệ thống khung giàn trao
đổi nhiệt, quạt gió trong chuồng, hệ
thống xử lý nước thải theo công
nghệ yếm khí rất công phu.

Mô hình nuôi vịt công nghệ cao
được đánh giá là thích ứng với điều
kiện biến đổi khí hậu hiện nay ít tốn
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Mô hình mới 
nuôi vịt công nghệ cao

Nói đến nuôi vịt nhiều người
sẽ nghĩ tới phương thức truyền
thống là nuôi thả trên ao hồ. Tuy
nhiên, nuôi vịt theo hình thức này
cũng làm phát sinh và khó quản
lý dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.
Để khắc phục thực trạng trên,
Hội Nông dân huyện đã phối hợp
với Công ty Green Feed áp dụng
công nghệ vào chăn nuôi giống
gia cầm này. Mô hình được đánh
giá là thích ứng với điều kiện khí
hậu, thổ nhưỡng của huyện nhà,
đồng thời cho chất lượng sản
phẩm cao, thu nhập ổn định,
bảo vệ được môi trường, góp
phần xây dựng thành công nông
thôn mới.
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công chăm sóc, dễ quản lý và vịt
lớn nhanh. Bên cạnh đó quy trình từ
tư vấn con giống, thức ăn, kỹ thuật
và bao tiêu sản phẩm cho nông dân
là một chuỗi khép kín do Công ty
Green Feed đảm nhận nên chắc
chắn sẽ góp phần tăng thu nhập,
bảo vệ môi trường tại địa phương.

Đánh giá về mô hình nuôi vịt
trên sàn lưới, ông Nguyễn Xuân
Khánh - Chủ tịch Hội Nông dân
huyện cho biết đây là mô hình nuôi
mới với hình thức nuôi khép kín,
không gây ô nhiễm môi trường,
đồng thời đem lại năng suất cao.
Sắp tới Hội sẽ có chính sách
khuyến khích người nuôi vịt theo
hình thức này để tận dụng địa hình
đất dốc nhằm tăng thu nhập trên
những vùng đất trũng, khó canh
tác, qua đó đẩy mạnh ngành chăn

nuôi trên địa bàn huyện trong
những năm tới.

Với quy mô, mỗi trang trại hơn 6
ngàn con, cùng với chu kỳ nuôi
ngắn, dự kiến mỗi năm trang trại
của anh Quý có thể xoay vòng 5,5
lứa vịt, xuất ra thị trường hơn 30
ngàn con vịt, hàng năm cho thu
nhập hàng trăm triệu đồng.

Mô hình nuôi vịt trên sàn lưới ở
xã Thanh Lâm khá độc đáo, bảo
đảm an toàn dịch bệnh, chăn nuôi
sạch và hứa hẹn mang lại hiệu quả
kinh tế cao. Đây chính là một trong
các yếu tố quan trọng nhằm nâng
cao thu nhập cho bà con nhân dân,
hướng đến xây dựng thành công
xã nông thôn mới tại xã Thanh Lâm
nói riêng và huyện Thanh Chương
nói chung. N.A

Mô hình nuôi vịt công nghệ cao của gia đình anh Đinh Nho Phú Quý 
tại xóm 4, xã Thanh Lâm. Ảnh: X.K



Hơn 9 năm gắn bó với
công tác này, chị

Nguyễn Thị Huệ luôn là cán
bộ nhiệt tình, gương mẫu đi
đầu trong các hoạt động,
được chị em yêu mến, kính
nể và tin tưởng. Với vai trò là
Chủ tịch Hội phụ nữ xã, chị
cùng với Ban chấp hành Hội
đã tích cực phối hợp với các
đoàn thể xóm, xã tuyên
truyền các chỉ thị, nghị quyết
của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước, các
chuyên đề công tác Hội, các
chương trình, dự án, mô
hình sản xuất cho hiệu quả
kinh tế cao... để chị em cùng
tham gia thực hiện. 

Chị Đặng Thị Ngọc - Tổ
trưởng Tổ TK&VV xóm 5 cho
biết: “Chị Huệ là người luôn
sâu sát cơ sở và thường
xuyên quan tâm, nắm bắt
tâm tư nguyện vọng của hội
viên và đặc biệt là hội viên,
phụ nữ và người dân thuộc
diện hộ nghèo vay vốn tín
dụng ưu đãi, từ đó đã có
những giúp đỡ, động viên bà
con phát triển sản xuất, ổn
định cuộc sống”.

Hộ chị Trần Thị Hương
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GươnG Chủ tịCh hội LhPn xã 
tâm huyết với công tác Hội
Với vai trò Chủ tịch Hội Liên hiệp

Phụ nữ xã Hạnh Lâm, Chị Nguyễn Thị
Huệ được đánh giá là người tâm huyết
với công tác Hội và hoạt động ủy thác
tín dụng chính sách, trở thành tấm
gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế
gia đình của xã.
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tại xóm 6, xã Hạnh Lâm là một trong
những hộ điển hình trong xã về vượt
khó làm giàu từ sự hỗ trợ của vốn
vay ưu đãi. Được sự hướng dẫn của
chị Huệ, gia đình chị Hương đã làm
hồ sơ vay vốn chương trình tín dụng
Hộ cận nghèo để phát triển chăn
nuôi, phát triển kinh tế, thoát nghèo.
Nhờ đồng vốn ưu đãi cùng với sự
chịu thương, chịu khó lao động, sự
giúp đỡ của UBND xã, Hội Phụ nữ,
Tổ trưởng Tổ TK&VV và đặc biệt là
chị Huệ, đến nay, gia đình chị
Hương đã trở thành hộ khá giả trong
xóm. Hiện gia đình chị Hương có 02
con bò sinh sản, 01 đàn lợn nái 03
con và 200 con gà.

Chủ tịch UBND xã Hạnh Lâm,
ông Đặng Hữu Hạnh cho biết: “Chị
Huệ là người rất nhiệt tình, trách
nhiệm với công việc được giao. Đối
với những hộ gặp khó khăn trên địa
bàn, chị luôn báo cáo cấp ủy, chính
quyền và Ngân hàng CSXH để tìm
sự đồng thuận, kịp thời tháo gỡ khó
khăn cho hộ vay. Bên cạnh đó, chị
Huệ cũng thường xuyên tuyên
truyền, giáo dục để hộ nghèo thực
hiện tốt nghĩa vụ khi vay vốn. Với
hình thức tuyên truyền, vận động đó
nên 100% hội viên phụ nữ đều trả
nợ, nộp lãi đúng hạn, duy trì tiền gửi
tiết kiệm đều đặn”.

Không chỉ nhiệt tình, trách nhiệm
với công tác Hội, chị Huệ còn là một
trong những tấm gương tiêu biểu về
phát triển kinh tế hộ gia đình và nuôi
dạy con ngoan. Riêng gia đình chị
còn xây dựng mô hình trồng nấm...
là một trong những dự án được Hội

LHPN huyện công nhận “Ý tưởng
khởi nghiệp năm 2020”. Đây là một
mô hình kinh tế mới trên địa bàn và
mô hình đã phục vụ nhu cầu đời
sống, góp phần đa dạng thực phẩm
an toàn, bổ dưỡng cho người dân
trên địa bàn xã và các xã lân cận.
Mỗi năm trừ chi phí đầu tư, gia đình
chị Huệ thu lợi nhuận 40 triệu đồng.
Ngoài trồng nấm, gia đình chị còn
trồng chè công nghiệp, trồng keo
nguyên liệu giấy với diện tích 03ha.

Ghi nhận những thành tích đã
đạt được trong công tác Hội và phát
triển kinh tế gia đình, chị Nguyễn Thị
Huệ đã được các cấp, các ngành
tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
Đặc biệt trong năm 2021, chị vinh dự
được Tổng Giám đốc Ngân hàng
CSXH tặng Bằng khen vì đã có
thành tích phát triển chính sách ưu
đãi trong giai đoạn 2016-2021. Đây
là động lực để chị tiếp tục phấn đấu
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,
đưa phong trào phụ nữ của xã đi
vào chiều sâu và hiệu quả. Hơn 9
năm tham gia công tác Hội, chị luôn
tiên phong, đi đầu trong mọi phong
trào hoạt động Hội và chỉ đạo Hội
phát triển vững mạnh, Hội xã nhiều
năm liền được Hội LHPN huyện xếp
loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,
đồng thời chị làm tròn bổn phận của
người phụ nữ trong gia đình, xứng
đáng với danh hiệu “Người phụ nữ
giỏi việc nước, đảm việc nhà”, là tấm
gương sáng để các chị em học tập
và noi theo.

TrầN VâN



Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV)
hoạt động hiệu quả không chỉ là

“cánh tay nối dài” của Ngân hàng
Chính sách xã hội (NHCSXH) giúp
chuyển tải nguồn vốn ưu đãi đến
đúng đối tượng thụ hưởng mà còn
giúp bà con tính toán làm ăn, trao
đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh
doanh, cách sử dụng vốn vay hiệu
quả, hỗ trợ nhau lúc khó khăn, thực
hành tiết kiệm, góp phần nâng cao
chất lượng nguồn tín dụng chính
sách. Với nhận thức như vậy, trong
những năm qua anh Nguyễn Trọng
Bằng - Bí thư Chi đoàn thanh niên -
Thôn Đội trưởng kiêm Tổ trưởng tổ
TK&VV xóm Tổng Đội - xã Thanh

Đức đã sáng tạo phát triển sản xuất
kinh doanh, đồng thời giúp cho
nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và
các đối tượng chính sách khác trên
địa bàn có điều kiện phát triển kinh
tế và cải thiện cuộc sống.

Năm nay mới 30 tuổi nhưng anh
Nguyễn Trọng Bằng đã có thâm niên
làm Tổ trưởng tổ TK&VV hơn 6
năm. Ở bất cứ thời điểm nào, anh
Bằng cũng luôn thể hiện sự nhiệt
tình và trách nhiệm, cố gắng hoàn
thành tốt nhiệm được giao, đồng
thời tuyên truyền, hỗ trợ, giúp đỡ
các thành viên vay vốn thực hiện tốt
chủ trương của Nhà nước, sử dụng
vốn vay có hiệu quả và phát triển
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Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn:
sáng tạo Phát triển sản xuất Kinh Doanh 
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kinh tế. Tổ TK&VV của anh quản lý
trong nhiều được bình chọn xây
dựng tiêu chí tổ TK&VV bền vững.
Với 43 tổ viên nhưng tổ TK&VV anh
quản lý có tổng dư nợ hơn 2 tỷ 207
triệu đồng, bao gồm các chương
trình vay vốn của NHCSXH huyện
như: chương trình cho vay hộ
Nghèo, hộ Cận nghèo, hộ mới thoát
nghèo, Giải quyết việc làm, Sản xuất
kinh doanh vùng khó khăn và nước
sạch vệ sinh môi trường... Thực hiện
chủ trương của cấp trên, trong
những năm qua, Tổ TK&VV của anh
không để phát sinh nợ quá hạn và
lãi tồn đọng. Bên cạnh đó, tổ có số
dư tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ
TK&VV đạt kết quả cao. Điều đáng
nói là với sự quản lý, giám sát, đôn
đốc, nhắc nhở các hộ vay thực hiện
đúng cam kết với Ngân hàng từ đó
các tổ viên vay vốn đều có ý thức trả
lãi, trả nợ đúng thời gian quy định,
rất nhiều hộ vay phát triển tốt các mô
hình sản xuất chăn nuôi.

Anh Bằng cho hay: “Mình còn trẻ
nên giúp được gì cho bà con trong
xóm thì mình cố gắng, hiện nay
trong xóm còn rất nhiều hộ cần vốn
để sản xuất làm ăn vươn lên thoát
nghèo bền vững. Nhờ có nguồn vốn
của Ngân hàng Chính sách huyện
mà bà con có điều kiện để phát triển
sản xuất và tăng thu nhập. Đa số bà
con sau khi được vay vốn đều sử
dụng vốn đúng mục đích và thực hiện
đúng nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn”.

Anh Đặng Huỳnh An - Bí thư
Đoàn xã cho biết: “Tổ TK&VV do

anh Nguyễn Trọng Bằng quản lý là
một trong những tổ hoạt động rất
hiệu quả trong việc quản lý nguồn
vốn tín dụng chính sách, sự nhiệt
tình và tận tâm của anh đã giúp cho
nhiều bà con tiếp cận với nguồn vốn
ưu đãi. Điều đặc biệt là từ trước đến
nay, trong tổ không có nợ quá hạn,
lãi tồn đọng và các hộ tham gia tiền
gửi rất tốt và luôn ở mức cao”.

Sự nhiệt tình, có trách nhiệm
trong công tác quản lý các nguồn
vốn vay, thực hiện tốt các nội dung
được Ngân hàng ủy nhiệm, cùng
quyết tâm giúp người dân thoát
nghèo, từng bước ổn định cuộc
sống, anh Nguyễn Trọng Bằng trở
thành tổ TK&VV điển hình tiêu biểu
trên địa bàn huyện và luôn được ban
XĐGN xã và NHCSXH huyện nêu
gương đánh giá cao. Ngoài nhiệm
vụ là Tổ trưởng tổ TKVV anh
Nguyễn Trọng Bằng còn là một tấm
gương tiêu biểu trong các mô hình
sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt... Hiện
tại, gia đình anh đang chăm sóc và
thu hoạch 4ha chè công nghiệp cho
thu nhập mỗi năm 200 triệu đồng,
ngoài trồng chè gia đình còn chăn
nuôi trâu bò mỗi năm cũng cho thu
nhập 100 triệu đồng. Ngoài ra, gia
đình anh còn có mô hình nuôi ong
vò vẽ, nuôi gà đồi cho thu nhập mỗi
năm khoảng 30 triệu đồng. Tổng thu
nhập của gia đình anh trừ các chi
phí còn thu về lợi nhuận khoảng hơn
200 triệu đồng mỗi năm.

ĐoàN XÃ ThANh ĐỨC



Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn
huyện đã diễn ra hai đợt dịch tả

lợn Châu Phi, gây thiệt hại nghiêm
trọng đến chăn nuôi của nhân dân.
Đợt 1, toàn huyện có 2.168 hộ có lợn
bị dịch, tiêu hủy 6.444 con với trọng
lượng: 433.493kg. Đợt 2 xuất hiện
trở lại từ ngày 20/7/2021 tại xã Thanh
Sơn. Đến nay đã có 10 xã phát sinh
dịch tả lợn Châu Phi trở lại. Trong đó
có 04 xã đã qua 21 ngày và công bố
hết dịch gồm Thanh Mai, Thanh
Xuân, Thanh Long, Thanh Sơn. Các
xã đang xảy ra dịch gồm xã Ngọc
Lâm, Đại Đồng, Hạnh Lâm, Thanh
Lĩnh, Thanh Liên, Võ Liệt.

Trước tình hình trên, huyện đã
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực
hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm
hạn chế, kiểm soát các ổ dịch tả lợn
Châu Phi. Tuy nhiên, trong điều kiện
thời tiết chuyển mùa, nguy cơ các
loại dịch bệnh nguy hiểm trên động
vật tiếp tục xảy ra, lây lan diện rộng. 

Để đảm bảo vừa phòng chống
dịch bệnh động vật kịp thời, hiệu quả
trong hoàn cảnh phòng chống dịch
COVID-19, cấp ủy, chính quyền các
cấp, chủ vật nuôi cần quan tâm triển
khai một số nội dung sau:

1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền
sâu rộng bằng nhiều hình thức, nhất
là thông qua hệ thống trực tuyến,
truyền thanh, điện thoại, mạng xã hội
facebook, zalo... về các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh động vật

theo hướng dẫn của cơ quan chuyên
ngành thú y.

2. Ưu tiên bố trí tiêm vắc xin
COVID-19, hỗ trợ bảo hộ lao động
cho lực lượng thú y, nhất là lực lượng
phải tham gia tổ chức phòng, chống
dịch bệnh, kiểm dịch động vật, sản
phẩm động vật.

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho
việc thực hiện tiêu độc khử trùng môi
trường chăn nuôi, vận chuyển, cung
ứng các loại thuốc, vắc xin thú y, hóa
chất cần thiết trong công tác phòng,
chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và
thủy sản. 

4. Tổ chức tiêm phòng vắc xin bổ
sung cho đàn vật nuôi để tạo miễn
dịch; chủ động giám sát, phát hiện
dịch bệnh động vật để kịp thời cảnh
báo, xử lý dứt điểm ổ dịch mới phát
sinh, chọn địa điểm tiêu hủy phù hợp,
ưu tiên sử dụng nguồn lực tại chỗ
của địa phương trong xử lý ổ dịch.

5. Khi có dịch bệnh động vật xảy
ra thú y nếu không thể đến cơ sở để
kiểm tra, chẩn đoán và lấy mẫu xét
nghiệm bệnh phẩm, có thể áp dụng
công nghệ hình ảnh để kiểm tra triệu
chứng lâm sàng điển hình của động
vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh;
hướng dẫn từ xa để chủ vật nuôi tự
thực hiện việc lấy mẫu và gửi phòng
xét nghiệm tìm nguyên nhân gây
bệnh; trường hợp không thể gửi mẫu
đến phòng xét nghiệm, căn cứ triệu
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công tác phòng, chống dịch bệnh động vật 
trong bối cảnh dịch bệnh coviD-19
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chứng, bệnh tích điển hình để xử lý
tiêu hủy; phối hợp với Trung tâm Dịch
vụ nông nghiệp hướng dẫn các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh gia
súc, gia cầm, thủy sản cho phù hợp
với tình hình thực tế tại địa phương. 

6. Tổng hợp, báo cáo kịp thời, đầy
đủ về diễn biễn, tình hình dịch bệnh
gia súc, gia cầm, thủy sản; xử lý
nghiêm các trường hợp giấu dịch, bán
chạy, giết mổ động vật mắc bệnh,
nghi mắc bệnh, vứt xác động vật chết
ra môi trường dẫn đến dịch bệnh lây
lan, ảnh hưởng xấu đến cộng đồng. 

7. Thẩm định cấp giấy chứng
nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực
phẩm, vệ sinh thú y, giấy chứng nhận
đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y,

chứng chỉ hành nghề... Trong trường
hợp tình hình dịch bệnh COVID-19
diễn biến phức tạp, Trung tâm Dịch
vụ nông nghiệp hướng dẫn, giám sát
việc tự lấy mẫu, niêm phong của cơ
sở gửi Chi cục Chăn nuôi và Thú y
tỉnh để xét nghiệm và tổ chức thẩm
định hồ sơ, kiểm tra, đánh giá trực
tuyến qua hình ảnh.

Song song với nhiệm vụ phòng,
chống dịch bệnh COVID-19, tập
trung duy trì phát triển kinh tế, trong
đó có giải pháp phòng, chống dịch tả
lợn Châu Phi là nhiệm vụ quan trọng
giúp ổn định đời sống nhân dân, góp
phần vào công tác phòng chống dịch
hiệu quả. 

Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện

COVID-19, Hội Chữ thập đỏ huyện
đã tích cực đóng góp trong công tác
phòng chống dịch bệnh. Hội tổ chức
tổ chức đi trao quà và động viên các
chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại chốt
kiểm dịch Đồn Biên phòng Cửa khẩu
Thanh Thủy và Đồn Biên phòng
Ngọc Lâm, tổng kinh phí gần 10 triệu
đồng. Tổ chức 03 chuyến trao tặng
nông sản cho thành phố Vinh trong
thời gian thực hiện Chỉ thị 16 với tổng
giá trị 15 triệu đồng. Hỗ trợ bà con
nông dân tiêu thụ nông sản, huy
động đóng góp ngày công để thu
hoạch mùa màng cho gia đình đang
có người cách ly, ship hàng miễn phí,
xây dựng khu cách ly tập trung, nhà
tình thương, trực chốt kiểm soát...

Phối hợp với các cơ quan, ban ngành
địa phương ủng hộ tiền mặt, nhu yếu
phẩm và tham gia nấu cơm phục vụ
tại khu cách ly tập trung.

Với những hoạt động ý nghĩa,
thiết thực, Hội Chữ thập đỏ huyện đã
huy động được sức mạnh nhân đạo
của các cấp, các ngành, các đoàn
thể và thu hút đông đảo các tầng lớp
nhân dân tham gia. Thời gian tới, Hội
Chữ thập Đỏ huyện tiếp tục đổi mới
hoạt động theo hướng đẩy mạnh xã
hội hóa, phát huy tốt vai trò nòng cốt,
cầu nối trong các hoạt động từ thiện
nhân đạo để giúp những người
nghèo, người yếu thế vơi đi phần
nào khó khăn trong cuộc sống, góp
phần thực hiện tốt công tác an sinh
xã hội và phòng chống COVID-19
trên địa bàn.

NGUYỄN NGọC

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ...
(Tiếp theo trang 17)



I. THẾ GIỚI
1. Liên hợp quốc bầu 18 thành

viên Hội đồng Nhân quyền
Ngày 14/10, Đại hội đồng Liên

hợp quốc (LHQ) đã bỏ phiếu kín
bầu 18 thành viên Hội đồng Nhân
quyền LHQ nhiệm kỳ 2022-2024.
Theo kết quả bỏ phiếu, Argentina,
Cameroon, Eritrea, Ấn Độ, Somalia
đã tái đắc cử; Benin, Phần Lan,
Gambia, Honduras, Kazakhstan,
Litva, Luxembourg, Malaysia,
Montenegro, Paraguay, Qatar, Các
tiểu vương quốc Arab thống nhất
(UAE) và Mỹ là những thành viên
mới của Hội đồng Nhân quyền
nhiệm kỳ 2022-2024. Hội đồng
Nhân quyền LHQ được thành lập
vào năm 2006, gồm 47 quốc gia
được bầu trực tiếp bằng cách bỏ
phiếu kín, theo nguyên tắc phân
chia địa lý công bằng, theo đa số.
Các quốc gia thành viên có nhiệm
kỳ 3 năm và chỉ đủ điều kiện để tái
cử một lần. Hội đồng Nhân quyền
LHQ có trách nhiệm tăng cường
thúc đẩy và bảo vệ quyền con
người trên toàn thế giới và có phiên
họp thường niên vào tháng 3, tháng
6 và tháng 9 hàng năm.

2. Nga - Trung tập trận chung
ở biển Nhật Bản

Hoạt động này diễn ra từ ngày
14-17/10 và có tên gọi Tương tác
hải quân Nga - Trung 2021. Đây là
sự kiện tập trận hàng hải chung lớn
nhất giữa hai nước, đã được tổ
chức 9 lần kể từ năm 2012. Sự kiện
năm nay diễn ra khi nhóm Bộ Tứ
(Quad) gồm Mỹ, Ấn Độ, Australia
và Nhật đang tiến hành tập trận
hải quân Malabar ở Vịnh Bengal
diễn ra từ ngày 12-15/10 và không
lâu sau khi 6 nước, trong đó có cả
Mỹ, Anh và Nhật diễn tập quân sự
ở Biển Đông và các vùng biển
xung quanh.

Moscow và Bắc Kinh đã tăng
cường quan hệ quân sự, ngoại
giao chặt chẽ hơn trong những
năm gần đây, trong bối cảnh mối
quan hệ giữa họ với phương Tây
xấu đi nghiêm trọng. Nhà chức
trách Nga và Trung Quốc đều coi
các tổ chức an ninh theo vùng
như Quad và liên minh quốc
phòng 3 bên, mới thành lập giữa
Mỹ, Australia và Anh (AUKUS) là
mối đe dọa lớn đối với cả hai
nước này.
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một số thôNg tiN thời sự Nổi bật
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II. TRONG NƯỚC
1. Kết quả Hội nghị lần thứ 4,

Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khoá XIII: Thực hiện Chương trình
làm việc toàn khóa, từ ngày 4 đến
7/10, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XIII tổ
chức Hội nghị lần thứ tư để thảo
luận và cho ý kiến về các nội dung:
Tình hình thực hiện kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự
kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội năm 2022; đánh giá tình hình
thực hiện ngân sách nhà nước năm
2021 và dự toán ngân sách nhà
nước năm 2022; Kế hoạch tài chính
- ngân sách nhà nước 3 năm 2022 -
2024; về việc lùi thời điểm thực hiện
cải cách chính sách tiền lương theo
Nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung
ương 7, khóa XII; kết quả công tác
phòng, chống COVID-19 thời gian
qua, quan điểm, chủ trương, nhiệm
vụ, giải pháp trong thời gian tới. Kết
quả 5 năm thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4, khóa XII về tăng
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hoá” trong nội bộ; Quy định
về những điều đảng viên không
được làm; báo cáo các công việc
quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết
từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến
Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm
vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương
4 đến Hội nghị Trung ương 5, khóa
XIII. Phát biểu bế mạc Hội nghị,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã

chỉ đạo: “Để thực hiện có hiệu quả
các nghị quyết, kết luận của Hội nghị
Trung ương lần này thì nhận thức
của chúng ta phải chín, tư tưởng
phải thông, quyết tâm phải lớn và
phương pháp phải đúng, góp phần
làm chuyển biến tình hình thật sự,
có kết quả rõ ràng, cụ thể”.

2. Khai mạc trọng thể Kỳ họp
thứ 2 Quốc hội khóa XV: Kỳ họp
chính thức khai mạc vào sáng
20/10; do tình hình dịch bệnh
COVID-19 diễn biến phức tạp, kỳ
họp được tổ chức theo hình thức kết
hợp họp trực tuyến và họp tập trung,
chia thành 2 đợt, dự kiến bế mạc
vào ngày 13/11.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
diễn ra trong bối cảnh cả nước tích
cực triển khai thực hiện Nghị quyết
Đại hội XIII của Đảng, tạo ra xung lực
mới và khí thế mới cho việc thực hiện
thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội 5 năm 2021-2025, Chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm
2021-2030 và tầm nhìn đến năm
2045; đặc biệt nước ta đang từng
bước trở về trạng thái “bình thường
mới”, vừa tập trung phục hồi, phát
triển kinh tế, vừa không chủ quan
trong công tác phòng, chống dịch.
Theo nội dung chương trình, trong 2
đợt của kỳ họp (đợt 1 họp trực tuyến
11 ngày, từ ngày 20-30/10 và đợt họp
tập trung tại Nhà Quốc hội 6 ngày từ
ngày 8-13/11), Quốc hội xem xét,
thông qua 2 dự án luật, 5 dự thảo
Nghị quyết (theo quy trình tại một kỳ
họp) và xem xét, cho ý kiến đối với 5
dự án luật. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ



dành nhiều thời gian để xem xét các
vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách
nhà nước, giám sát và các vấn đề
quan trọng khác. Một trong những nội
dung quan trọng của kỳ họp này là
Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả
lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

3. Bộ Công an ra mắt Trung đoàn
Không quân Công an nhân dân

Theo quyết định của Bộ trưởng
Bộ Công an được công bố ngày
11/10, Trung đoàn Không quân
CAND là đơn vị trực thuộc Bộ Tư
lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ).
Trung đoàn có trách nhiệm tham
mưu thực hiện các nhiệm vụ quản
lý, điều hành hoạt động bay theo
quy định phục vụ công tác huấn
luyện và đấu tranh phòng, chống tội
phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo
đảm trật tự, an toàn xã hội, tham
gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ,
phòng chống, khắc phục thảm họa,
thiên tai và thực hiện các hoạt động
bay khác của Trung đoàn theo
chương trình, kế hoạch đã được
lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Trung đoàn được thành lập sẽ
giúp giảm thiểu tối đa các thiệt hại về
người và tài sản khi giải quyết vụ
việc, tình huống mà các phương tiện
cơ động chiến đấu đường bộ,
đường sắt và đường thủy chưa đáp
ứng được, đòi hỏi lực lượng CAND,
trước tiên là lực lượng CSCĐ phải
được trang bị máy bay trực thăng để
thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời cũng đáp ứng được yêu
cầu trang bị hiện đại cho lực lượng

CSCĐ theo chủ trương chung của
Đảng, Nhà nước đặt ra.

4. Dự kiến đầu năm 2022 Việt
Nam có nhà máy vắc xin

Đây là nội dung thông báo của
Văn phòng Chính phủ ngày 15/10 về
kết luận của Phó Thủ tướng Chính
phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về
thuốc, vắc-xin, sinh phẩm, trang thiết
bị phục vụ phòng, chống dịch COVID-
19. Đến nay, Việt Nam đã làm chủ
công nghệ, sản xuất được nhiều loại
sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị
phục vụ công tác chống dịch. Nghiên
cứu sản xuất vắc-xin đã có những
bước đi ban đầu rất nhanh, đạt kết
quả tốt. Từ giữa năm 2021, chủ yếu
tập trung các khâu thử nghiệm lâm
sàng, xem xét cấp phép thuộc phạm
vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, Việt
Nam đã sản xuất được sinh phẩm
xét nghiệm theo công nghệ RT-PCR
và xét nghiệm nhanh kháng nguyên
với công suất đủ lớn và dự kiến đầu
năm 2022, sẽ có ít nhất một nhà
máy sản xuất vắc-xin đi vào hoạt
động tham gia đáp ứng yêu cầu
trong nước và có thể xuất khẩu.

III. TRONG TỈNH
1. Bàn giao chức vụ Chỉ huy

trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Nghệ An

Sáng 01/10, Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị bàn
giao chức vụ Chỉ huy trưởng. Trước
đó, ngày 30/9, Quân khu 4 đã trao
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc
phòng về việc bổ nhiệm Đại tá
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Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh
ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Nghệ
An giữ chức Phó Tham mưu trưởng
Quân khu 4; Thượng tá Phan Đại
Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng, Tham
mưu trưởng Bộ CHQS Nghệ An giữ
chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS
Nghệ An.

2. Huyện Nghi Lộc được thẩm
định công nhận đạt huyện nông
thôn mới

Sáng ngày 01/10, tại Thủ đô Hà
Nội, Hội đồng thẩm định Trung ương
đã tổ chức họp xét, bỏ phiếu công
nhận huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
đạt chuẩn NTM năm 2020. Hội đồng
Thẩm định Trung ương đã tiến hành
bỏ phiếu thông qua. Các thành viên
đã nhất trí cao đề nghị Thủ tướng
Chính phủ ra quyết định công nhận
huyện Nghi Lộc đạt huyện NTM năm
2020, đồng thời đề nghị huyện Nghi
Lộc hoàn thiện hồ sơ trước khi Thủ
tướng ra quyết định.

3. Nghệ An tiêm vắc-xin Vero-cell
phòng Covid-19

Nghệ An bắt đầu triển khai tiêm
vắc-xin phòng Covid-19 từ ngày
20/4/2021. Các loại vắc-xin phòng
Covid-19 đã tiêm gồm vắc-xin Astra
Zeneca, vắc-xin Comirnaty của Pfi-
zer, vắc-xin Moderna. 

Bắt đầu từ ngày 04/10, Nghệ An
chính thức tiêm 200.000 liều vắc-
xin Vero-cell của Tập đoàn Sinopharm
(Trung Quốc) phòng Covid-19 cho
người dân. Đợt tiêm vắc-xin này là
đợt tiêm thứ 17 mà tỉnh Nghệ An
triển khai.

Từ ngày ngày 08/10, Bộ Y tế có
quyết định phân bổ thêm cho Nghệ
An 250.000 liều vắc-xin Vero-Cell.

Như vậy, cộng thêm 250.000 liều
sắp về này, Nghệ An đã được phân
bổ hơn 01 triệu liều vắc-xin phòng
Covid-19. Trong khi, Nghệ An là tỉnh
có số dân đông thứ 4 cả nước, hiện
có hơn 2,3 triệu công dân từ đủ 18
tuổi trở lên.

4. Nghệ An chủ động triển khai
đón, cách ly công dân tự phát trở
về quê

Sáng 05/10, dưới sự chủ trì của
đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó
trưởng Ban Thường trực, Chỉ huy
trưởng, Trung tâm chỉ huy phòng,
chống dịch Covid-19 tỉnh tổ chức
họp để bàn phương án đón, tổ chức
cách ly công dân tự phát trở về quê.

Nghệ An hiện có 329.000 người
làm việc ở các tỉnh, thành trong cả
nước. Trong đó, đã có gần 88.000
người trở về quê, trên 28.000 đang
trong độ tuổi lao động. Dự báo số
lượng công dân Nghệ An trở về sẽ
tăng cao trong thời gian tới do TP.
Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam
đã “mở cửa”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức
Trung nhấn mạnh, việc đón những
công dân có hoàn cảnh khó khăn tự
phát trở về quê vừa là tình cảm, vừa
là trách nhiệm của Đảng bộ, chính
quyền đối với công dân tỉnh nhà.
Mặc dù điều kiện của tỉnh còn khó
khăn nhưng chúng ta phải cố gắng
để hoàn thành nhiệm vụ.



Liên quan đến hoạt động đón
công dân từ các tỉnh phía Nam trở
về, tại điểm trung chuyển, công dân
trở về được hỗ trợ đồ ăn nhanh,
nước uống, xăng... Đối với những
công dân ngoại tỉnh sẽ được xe của
CSGT dẫn đường đi theo Quốc lộ
1A ra hết địa phận tỉnh Nghệ An, sau
đó sẽ bàn giao cho lực lượng chức
năng tỉnh Thanh Hóa. Còn với công
dân trong tỉnh sẽ được xe trung
chuyển chở về địa phương và thực
hiện cách ly tập trung theo quy định.

5. Trao quyết định bổ nhiệm
Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An và
Tổng Biên tập Báo Nghệ An

Sáng 05/10, Đài PT-TH Nghệ An
tổ chức lễ công bố Quyết định của
Chủ tịch UBND tỉnh, bổ nhiệm ông
Trần Minh Ngọc - Phó Giám đốc phụ
trách giữ chức Giám đốc Đài PT-TH
Nghệ An.

Tại Quyết định 3618/QĐ - UBND,
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức
Trung đã ký quyết định bổ nhiệm
đồng chí Trần Minh Ngọc - Phó Giám
đốc phụ trách giữ chức Giám
đốc Đài PT-TH Nghệ An. Quyết định
có hiệu lực từ ngày 4/10/2021.

Sáng 11/10, tại TP. Vinh, Báo
Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết
định bổ nhiệm Tổng Biên tập.

Tại Quyết định số 643-QĐ/TU
ngày 2/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh
ủy Nghệ An đã bổ nhiệm có thời hạn
(5 năm) đồng chí Ngô Đức Kiên - Phó
Tổng Biên tập Báo Nghệ An giữ chức
Tổng Biên tập Báo Nghệ An. Quyết
định có hiệu lực kể từ ngày ký.

6. Đối thoại với người dân liên
quan dự án công viên sinh thái
vĩnh hằng

Sáng 15/10, tại Trụ sở UBND xã
Hưng Tây, UBND tỉnh Nghệ An tổ
chức hội nghị đối thoại, trả lời những
kiến nghị của công dân liên quan
đến triển khai dự án công viên sinh
thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây
(Hưng Nguyên). 

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa cho biết, hội
nghị đã nhận được 32 ý kiến của
người dân xóm Phúc Điền, liên quan
đến 4 nhóm vấn đề chính. Qua đây,
tỉnh sẽ tiếp tục có những giải pháp, với
mục tiêu đảm bảo cuộc sống an toàn
cho người dân là trên hết, không đánh
đổi môi trường để lấy các lợi ích khác.

Tuy nhiên, cũng phải thống nhất
rằng, khi môi trường đã đạt được
theo các quy chuẩn hiện hành của
Nhà nước thì phải có sự đồng thuận
chung để thực hiện.

7. Hai dự án của phụ nữ Nghệ
An được nhận giải thưởng “Ngày
Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021”

Đó là dự án: “Sản xuất và chế
biến đậu phụ trên công nghệ dây
chuyền hiện đại” và “Nâng cao giá trị
của con cá trích - Hướng tới xây
dựng thương hiệu OCOP cho sản
phẩm chả cá trích Quỳnh Phương”.

Đây là 2 trong tổng số 24 dự
án khởi nghiệp tiêu biểu toàn quốc
được vinh danh năm 2021 với tổng
giá trị giải thưởng gần 2,5 tỷ đồng và
nhiều phần thưởng có giá trị khác.
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IV. TRONG HUYỆN
1. HĐND huyện Thanh Chương

khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã
tổ chức thành công kỳ họp thứ 3
(kỳ họp chuyên đề)

Chiều ngày 15/10/2021, HĐND
huyện Thanh Chương khóa XX,
nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ
họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) để giải
quyết một số nhiệm vụ phát sinh đột
xuất. Tham dự kỳ họp có các đồng
chí Thường trực Huyện ủy, các Ủy
viên BTV Huyện ủy, Thường trực
HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện,
đại biểu HĐND huyện khóa XX;
Trưởng các phòng: Tài chính - Kế
hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Tư
pháp; Phó Chánh Văn phòng HĐND
- UBND huyện.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tập
trung nghiên cứu, thảo luận, xem xét
và thống nhất cao với các báo cáo,
tờ trình của UBND huyện; các báo
cáo, tờ trình của Thường trực HĐND,
báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND
huyện và thống nhất thông qua 6
nghị quyết thuộc thẩm quyền với tỷ lệ
tán thành cao. Đó là: Nghị quyết về
việc ban hành Quy chế hoạt động
của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ
2021-2026; Nghị quyết về định
hướng chương trình hoạt động của
HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ
2021-2026; Nghị quyết về bãi bỏ các
nghị quyết của HĐND huyện Thanh
Chương; Nghị quyết về bãi bỏ các
nghị quyết của HĐND huyện Thanh
Chương; Nghị quyết về việc điều
chỉnh dự toán ngân sách địa phương

năm 2021 và Nghị quyết về thông
qua quy hoạch sử dụng đất đến năm
2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu
của quy hoạch huyện Thanh
Chương, tỉnh Nghệ An.

Việc thông qua ban hành các
nghị quyết tại kỳ họp này nội dung
quan trọng, làm tiền đề, cơ sở pháp
lý cho hoạt động của HĐND huyện
trong nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời
giải quyết tốt các nhiệm vụ phát sinh
đột xuất thuộc thẩm quyền của
HĐND huyện.

2. LĐLĐ Thanh Chương biểu
dương 43 gia đình CNVCLĐ tiêu
biểu

Ngày 9/11, Liên đoàn Lao động
huyện đã tổ chức Lễ biểu dương gia
đình công nhân viên chức lao động
tiêu biểu giai đoạn 2016-2020. 

Công tác biểu dương gia đình
CNVCLĐ tiêu biểu với mục đích
nhằm tôn vinh và nhân rộng các điển
hình, khẳng định vai trò của gia đình
CNVCLĐ trong việc gương mẫu
thực hiện tốt chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước;
bảo tồn, phát huy truyền thống văn
hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam
cũng như đóng góp tích cực trong
việc xây dựng xã hội hạnh phúc,
phát triển kinh tế đất nước. Tại diễn
đàn, các gia đình cũng đã tham gia
tham luận, chia sẻ về cuộc sống gia
đình, cũng như bí quyết, kinh nghiệm
để giữ gìn hạnh phúc gia đình. 

Dịp này, 43 gia đình CNVCLĐ
tiêu biểu đã được Liên đoàn Lao
động huyện tặng giấy khen.



3. Viettel Thanh Chương trao
20 suất học bổng “Vì em hiếu học”

Sáng ngày 30/9, Viettel Thanh
Chương đã phối hợp với Hội khuyến
học huyện tổ chức trao 20 suất học
bổng cho 20 em học sinh nghèo
hiếu học tại các trường THCS và
Tiểu học thuộc 2 xã tái định cư
Thanh Sơn và Ngọc Lâm. 

Mỗi suất học bổng trị giá 03 triệu
đồng, bao gồm 01 điện thoại thông
minh Samsung và 01 sim Vietel 4G
sử dụng miễn phí trong 01 năm, với
tổng giá trị đợt trao tặng là 60 triệu
đồng. Hoạt động thường niên này
nằm trong khuôn khổ chương trình
“Vì em hiếu học” do Viettel phối hợp
với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội
Khuyến học Việt Nam triển khai từ
năm 2014 đến nay và cam kết thực
hiện trong 10 năm. 

Với thông điệp “Khi triệu ước mơ
nhỏ, cần một nghĩa cử lớn”, năm
học 2021-2022 là năm thứ 8 Viettel
Thanh Chương thực hiện chương
trình này. 

4. Trao tặng 181 Huy hiệu Đảng
đợt 2/9

Trong tháng 10/2021 các đảng
bộ cơ sở tổ chức Lễ trao tặng Huy
hiệu Đảng cho các đảng viên đợt
02/9/2021. Các đồng chí Nguyễn
Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực
HĐND tỉnh và các đồng chí Thường
trực Huyện ủy đã trực tiếp trao và
phát biểu chúc mừng các đảng viên
tại một số Đảng bộ.

Theo các quyết định, đợt này
Đảng bộ huyện Thanh Chương có
181 đảng viên được trao tặng Huy

hiệu Đảng, trong đó, có 03 đồng chí
được trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi
Đảng; 04 đồng chí được trao tặng
Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 114 đồng
chí được trao tặng Huy hiệu 55 năm
tuổi Đảng; 22 đồng chí được trao tặng
Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 44 đồng
chí được trao tặng Huy hiệu 45 năm
tuổi Đảng; 58 đồng chí được trao tặng
Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 21 đồng
chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm
tuổi Đảng. Tuy ảnh hưởng của dịch
bệnh nhưng các lễ trao Huy hiệu
Đảng đều được tổ chức nghiêm túc,
đúng quy định, chấp hành tốt các quy
định về phòng, chống dịch COVID-19.

5. Hội LHPN Thanh Chương
triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa
chào mừng 91 năm Ngày thành
lập Hội LHPN Việt Nam, chào
mừng Đại hội Phụ nữ tỉnh Nghệ
An lần XVI và Đại hội Phụ nữ toàn
quốc lần thứ XIII

Tính đến ngày 19/10/2021, Hội
LHPN các cấp đã kêu gọi đóng góp
khởi công xây dựng 05 ngôi nhà và
sữa chữa 01 ngôi nhà mái ấm tình
thương với tổng giá trị 330 triệu đồng;
thực hiện mô hình biến phế liệu thành
mô hình sinh kế để tặng hỗ trợ cho hội
viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó
khăn với  hơn 5.000 con gà giống, gần
70 con lợn sinh sản, 06 con dê, 01
con bò cho 146 hội viên với tổng số tiền
trị giá hơn 180 triệu đồng... Ngoài ra
Hội còn có một số hoạt động có ý nghĩa
khác như tổ chức thi nấu ăn online,
trồng và chăm sóc các cung đường
hoa kiểu mẫu, biến phế liệu thành đồ
chơi cho các trường mầm non, các
vật dụng có ích hoạt động môi trường
xanh - sạch - đẹp. 

thỜi sự36
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I. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
1. Tiếp tục tuyên truyền các ngày

lễ lớn; đẩy mạnh tuyên truyền
phòng, chống dịch Covid-19 trong
tình hình mới, tuyên truyền Nghị
quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021
của Chính phủ về quy định tạm thời
“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch COVID-19”;
tuyên truyền, phổ biến nội dung bài
phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú
Trọng tại Hội nghị Mặt trận ngày
16/8/2021 tại Hà Nội. 

2. Triển khai sâu rộng việc xây
dựng mô hình tổ dân cư tự quản;
nâng cao chất lượng hoạt động của
tổ dân cư tự quản trong việc thực
hiện nhiệm vụ chính trị của địa
phương. 

3. Tiếp tục vận động ủng hộ Quỹ
vì người nghèo năm 2021, hỗ trợ
kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết
năm 2021 và tạo sinh kế cho các hộ
nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn; vận động
ủng hộ Quỹ phòng chống dịch
COVID-19 đợt 3 và chương trình
“Sóng và máy tính cho em”.

4. Phối hợp tổ chức hội nghị tiếp
xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội,
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021-2026 theo quy định. Ban hành
Đề án “Nâng cao chất lượng công

tác giám sát, phản biện xã hội giai
đoạn 2021-2025”.

5. Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại
đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm Ngày
truyền thống MTTQ Việt Nam trong
điều kiện thực hiện công tác phòng,
chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn
của Trung ương, tỉnh và huyện.

II. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
1.Tổ chức các hoạt động tuyên

truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong
tháng; tăng cường đẩy mạnh công
tác tuyên truyền các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19 trong
điều kiện mới. 

2. Tập trung tuyên truyền sản
xuất vụ Đông năm 2021, triển khai
Đề án sản xuất vụ Xuân 2022;
phòng chống dịch bệnh cho đàn gia
súc gia cầm; cải tạo đàn, tái đàn gia
súc, gia cầm; thực hiện các tiêu chí
xây dựng Nông thôn mới...

3. Tiếp tục tuyên truyền, học
tập, triển khai thực hiện chuyên đề
năm 2021 Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường
và khát vọng phát triển đất nước
phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết
Trung ương 3, Trung ương 4 (khóa
XIII) của Đảng.

4. Tiếp tục vận động hội viên ủng

nhiệm vụ trọng tâm của ubMttQ 
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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.

5. Tiếp tục triển khai các phong
trào thi đua lập thành tích chào
mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh
lần thứ XVI tiến tới Đại hội đại biểu
Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

III. HỘI NÔNG DÂN
1.Tiếp tục tuyên truyền cán bộ

hội viên tăng cường phòng chống
dịch COVID-19 trong điều kiện mới.

2. Tập trung chỉ đạo cán bộ, hội
viên nông dân chăm sóc cây trồng
vụ Đông năm 2021, triển khai Đề án
sản xuất vụ Xuân năm 2022; Tuyên
truyền công tác phòng chống thiên
tai, phòng, chống bão lụt.

3. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”,
chuyên đề toàn khóa - chuyên đề
2021 về “Ý chí tự lực, tự cường và
khát vọng phát triển đất nước phồn
vinh, hạnh phúc”; học tập, tuyên
truyền, triển khai thực hiện Nghị
quyết Trung ương 3, Trung ương 4
(khóa XIII) của Đảng.

4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức
thực hiện các nghị quyết, chương
trình hành động thực hiện nghị
quyết, kế hoạch phát triển cây trồng
hàng hóa gắn với xây dựng nông
thôn mới.

5. Tiếp tục xây dựng vườn mẫu
nông dân, vườn chuẩn NTM ở các

Chi hội theo chỉ tiêu giao từ đầu
năm. Hoàn thành vượt mức các chỉ
tiêu năm 2021.

IV. HỘI CỰU CHIẾN BINH
1.Tập trung tuyên truyền phòng

chống dịch COVID-19; tuyên truyền
cán bộ hội viên và nhân dân chăm
sóc màu, cây  vụ Đông 2021, triển
khai Đề án sản xuất vụ Xuân 2022,
phòng chống dịch bệnh cho gia súc,
gia cầm, phòng chống bão, lụt.

2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”,
chuyên đề toàn khóa - chuyên đề
2021 về “Ý chí tự lực, tự cường và
khát vọng phát triển đất nước phồn
vinh, hạnh phúc”; học tập, tuyên
truyền, triển khai thực hiện Nghị
quyết Trung ương 3, Trung ương 4
(khóa XIII) của Đảng.

3. Tham gia Hội nghị giao ban
năm 2021 cụm thi đua số 2.

4. Hoàn thành việc chỉ đạo diễn
tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đối
với tổ chức Hội CCB 07 đơn vị còn lại.

5. Đôn đốc việc lựa chọn nhân
sự nguồn chủ trì Hội CCB phục vụ
Đại hội cơ sở nhiệm kỳ 2022- 2027
đối với các xã còn khó khăn. 

6. Hoàn thành các chỉ tiêu công
tác Hội năm 2021.

V. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
1. Tiếp tục tuyên truyền phòng

chống dịch bệnh COVID-19 trong
điều kiện mới.

2. Tiếp tục thực hiện “Đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo
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đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên
truyền, học tập, triển khai thực hiện
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3,
Trung ương 4 (khóa XIII) của Đảng.

3. Tổ chức sinh hoạt toàn đoàn
tháng 11 bằng hình thức trực tuyến;
đồng loạt ra quân tổ chức “Ngày Chủ
nhật xanh” vào tuần thứ 3 hàng tháng.

4. Tiếp tục tham gia các cuộc thi
trực tuyến do Đoàn cấp trên triển
khai; tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ
Báo cáo viên cấp huyện quý IV năm
2021 bằng hình thức trực tuyến.

5. Chỉ đạo Đoàn các trường
THPT, TTGDNN-GDTX, các Liên đội
trên toàn huyện tổ chức các hoạt
động VHVN-TDTT chào mừng ngày
nhà giáo Việt Nam 20/11 đảm bảo
các quy tắc phòng chống dịch bệnh
COVID-19.

VI. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền

phòng chống dịch bệnh COVID-19;

tuyên truyền thực hiện việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội
nghị Trung ương 3, Trung ương 4
(khóa XIII) của Đảng.

2. Phát động thi đua chào mừng
91 năm ngày thành lập Mặt trận dân
tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930
- 18/11/2021), ngày Nhà giáo Việt
Nam 20/11.

3. Tổ chức hội nghị đối thoại về
lĩnh vực Bảo hiểm; bàn giao nhà ở
Mái ấm Công đoàn cho 02 đoàn viên
công đoàn.

4. Tổ chức kiểm tra, chấm điểm
xếp loại các công đoàn cơ sở năm
2021; hướng dẫn tổng kết hoạt động
công đoàn, UBKT, Nữ công...

5. Phối hợp thẩm định các đơn
vị đăng ký đạt tiêu chuẩn văn hóa
năm 2021. Phối hợp kiểm tra các
đơn vị thực hiện chính sách DS-
KHHGĐ.

trước đến kỳ giáp hạt hay dịp Tết
Nguyên đán, các xã, thị trấn đều có
hộ gia đình thiếu đói cần phải cấp
gạo hỗ trợ. Nhưng gần đây chỉ còn
02 xã khu vực tái định cư Thanh
Sơn và Ngọc Lâm cần cấp gạo cứu
đói trong đợt giáp hạt và gặp khó
khăn do đại dịch COVID-19 cho
7.420 khẩu, với 111.300 kg gạo.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ

đạo sát sao của cấp uỷ, sự điều
hành tập trung, quyết liệt của chính
quyền, sự phối hợp nhuần nhuyễn
của UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể
từ huyện đến cơ sở và sự hưởng
ứng tích cực của nhân dân, tin
tưởng rằng các hoạt động an sinh xã
hội sẽ đạt tiếp tục đạt được nhiều
kết quả tốt đẹp, góp phần thực hiện
thành công Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ huyện lần thứ XXXI, sớm đưa
Thanh Chương trở thành huyện khá
của tỉnh.

NGUYỄN VĂN hoè

Nỗ lực đảm bảo...
(Tiếp theo trang 21)



Ngày 11/10/1021 Chính phủ đã
ban hành Nghị quyết 128/NQ-

CP quy định tạm thời về thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch Covid-19, trong đó có một số
quy định mới về công tác phòng
chống dịch Covid-19, cụ thể như:

1. Tạm thời không áp dụng Chỉ
thị 15, 16 & 19 

Trong thời gian dịch bệnh bùng
phát và có những diễn biến phức tạp
thì việc áp dụng Chỉ thị 15, Chỉ thị 16
và Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính
phủ đã phát huy hiệu quả vai trò
phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Tuy nhiên, việc phòng chống dịch
bệnh kết hợp với việc đảm bảo kinh tế
thiết lập trạng thái bình thường mới Chỉ
thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19 sẽ kết
thúc vai trò của mình. Theo đó, sẽ
không còn giãn cách xã hội, đưa đời
sống sinh hoạt của người dân dần trở
lại tình trạng bình thường mới, không để
tình trạng cục bộ, cát cứ trong ban hành
và thực hiện các giải pháp trên mức cần
thiết gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản
xuất kinh doanh, đời sống xã hội.

Mặt khác, tại Nghị quyết 128
cũng chỉ rõ, trường hợp cần thiết
phải áp dụng các biện pháp phòng,
chống dịch trên quy mô toàn tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương
cao hơn các biện pháp quy định tại
Nghị quyết này thì Chủ tịch Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Y tế,
Thủ tướng Chính phủ.

2. Phân loại dịch theo 4 cấp độ
trên quy mô từ cấp xã

Tại Nghị quyết 128/NQ-CP đã đưa
ra quy định về 9 biện pháp y tế bao
gồm cách ly y tế, xét nghiệm, thu dung,
điều trị, tiêm chủng thực hiện theo
hướng dẫn của Bộ Y tế để áp dụng
cho 4 cấp độ dịch. Căn cứ theo quy
định này, các địa phương phải điều
chỉnh cho phù hợp, linh hoạt với tình
hình cụ thể của khu vực mình. Cụ thể:

Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường
mới) tương ứng với màu xanh.

Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương
ứng với màu vàng.

Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng
với màu cam.

Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương
ứng với màu đỏ

Phòng chống dịch Covid-19 trong
tình hình mới.

Các địa phương sẽ thực hiện đánh
giá cấp độ dịch dựa vào tỷ lệ ca mắc
mới tại cộng đồng/số dân/thời gian; độ
bao phủ vắc xin và khả năng thu dung,
điều trị của các tuyến. Nghị quyết cũng
tạo điều kiện để các địa phương linh
hoạt, tuy nhiên không được phép vượt
quá quy định cho phép.

(Nội dung chi tiết tìm hiểu tại
Nghị quyết 128/NQ-CP)
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thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch covid-19


