
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 10 tháng 12 năm 1961, trong 
dịp về thăm tỉnh Nghệ An lần thứ 
hai, Bác đã về thăm Đảng bộ và 

nhân dân xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, 
đây là xã xây dựng Hợp tác xã nông nghiệp 
bậc cao đầu tiên của tỉnh Nghệ An, đồng 
thời là xã có phong trào trồng cây tốt nhất. 
Trong buổi nói chuyện với cán bộ, đảng 
viên và nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
động viên, căn dặn cán bộ, đảng viên và 
nhân dân xã Vĩnh Thành nói riêng, cán bộ, 
đảng viên và nhân dân huyện Yên Thành 
nói chung phải phát huy nhiều hơn nữa trên 
tất cả các lĩnh vực để xây dựng cuộc sống 
ấm no, hạnh phúc cho mọi người. 

Sáu mươi năm đã trôi qua, nhưng lời 
dạy của Người mãi mãi là những bài học 
lớn cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và 
nhân dân toàn huyện học tập và noi theo. 
Bác nói:

Hợp tác xã Vĩnh Thành về mọi mặt 
đều có tiến bộ, nhưng đang ít quá, nên Bác 
nói thêm mấy điểm:

- Thủy lợi phải chú ý đẩy mạnh hơn 
nữa. Có nước rồi phải chú ý giữ gìn, phải 
dùng cho hợp lý. Nước cần cho lúa, ngô, 
khoai, sắn v.v… và các thứ cây khác. 
Không nên để cho cây khát.

- Phân bón rất quan trọng. Người cần 
ăn mới sống, cây cũng cần ăn mới sống. 
Người cần ăn gạo, cây cần ăn phân. Vậy 
phải làm thật nhiều phân lên.

- Phải làm kịp thời vụ. Sớm quá 
không tốt, chậm quá càng không tốt. Thời 
tiết qua rồi không trở lại, nên cày, bừa, gặt 
đều phải kịp thời, kịp vụ.

- Việc vệ sinh còn kém. Nhà cửa chưa 
sạch sẽ. Tục ngữ có câu “Nhà sạch thì mát, 
bát sạch ngon cơm”. Bác dặn: Từ trong nhà 
ra ngoài ngõ, đến cái ăn, cái mặc cũng chú 

ý hơn nữa. Cần chăm chỉ vệ sinh hơn. 
- Cải tiến công cụ ở đây có làm, nhưng 

chưa được khá lắm. Bác dặn: Muốn tăng 
gia sản xuất phải cải tiến công cụ, nhưng 
phải toàn diện, tức là có cày cải tiến, có bừa 
cải tiến, có máy cấy cải tiến, có máy tuốt 
lúa… thiếu một khâu là nó đứt ra. Bác lấy 
ví dụ: Trước đây cày một đám ruộng phải 4 
người làm trong một ngày mới xong. Nay 
với công cụ cải tiến, một người có thể làm 
xong trong một ngày.

- Trồng cây ở đây khá- khá chứ chưa 
phải là tốt đâu. Bác dặn: Nên chọn cây gì 
đáng trồng thì trồng. Đề nghị các cụ trồng 
và phụ trách tất cả các việc trồng cây. Còn 
các cháu phụ trách đỡ đầu cây, không phá 
cây, không làm cây gãy…

- Muốn mọi việc tiến bộ lên, phải 
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hiểu chính trị. Mình làm cho ai? Để làm 
gì?… Ngày nay, chúng ta thành người chủ 
tập thể, làm chủ hợp tác xã, làm chủ Nhà 
nước. Mỗi xã viên cần nâng cao tinh thần 
làm chủ tập thể, phải đoàn kết chặt chẽ, 
thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Phải có quyết 
tâm cần kiệm xây dựng Hợp tác xã. Phải 
làm đúng kỷ luật lao động. Luôn luôn nâng 
cao trình độ giác ngộ giai cấp, giác ngộ xã 
hội chủ nghĩa, nâng cao tinh thần cảnh giác 
đối với kẻ địch.

Đảng viên, đoàn viên thanh niên lao 
động phải là những người xung phong 
gương mẫu trong mọi mặt sản xuất, công 
tác, học tập, đoàn kết…

Muốn dân giàu nước mạnh, phải làm 
chủ Hợp tác xã bằng mọi cách. Hợp tác xã 
phải đoàn kết tốt, sản xuất tốt để tăng thêm 
thu nhập chung của hợp tác xã cũng là thu 
nhập riêng của xã viên, nâng cao đời sống 
của xã viên. Nước mình đang còn nghèo, 
đang còn lạc hậu, phải tiết kiệm…Vĩnh 
Thành là Hợp tác xã cấp cao toàn xã. Tất cả 
nhân dân trong xã như một gia đình. Trong 
gia đình, phải trên kính dưới nhường, 
thương yêu giúp đỡ lẫn nhau… Đối với 
những người già yếu, neo đơn, thương 
binh, gia đình liệt sĩ, hợp tác xã phải tìm 
cách chia công việc cho họ để họ cùng làm 
được, đồng thời phải chú ý giúp đỡ họ.

Bác khen Ban quản trị hợp tác xã 

Vĩnh Thành làm việc tương đối hiệu quả. 
Bác nhắc thêm: Ở đâu quản trị khá thì hợp 
tác xã tiên tiến, quản trị kém thì hợp tác 
xã yếu. Ban quản trị là những người do xã 
viên lựa chọn và bầu cử ra. Mọi công việc 
của hợp tác xã trước khi làm, ban quản trị 
phải đem ra bàn bạc với xã viên, hỏi ý kiến 
xã viên… Không có đoàn kết, hợp tác xã 
không thể tiến bộ lên được.

- Phải nhớ rằng: Đảng ta không phải 
Đảng làm quan. Đảng là ai? Tất cả các 
đảng viên, các chi bộ họp lại thành Đảng. 
Còn đoàn viên là cánh tay của Đảng, là sức 
xung phong của Đảng. Tất cả đảng viên, 
đoàn viên phải gương mẫu trong công 
tác, trong sản xuất, trong học tập. Chi bộ 
phải tăng cường hơn nữa việc đoàn kết 
nông thôn, làm cho toàn thể xã viên, toàn 
thể nông dân phấn khởi, hăng hái tăng gia 
sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát triển và 
củng cố hợp tác xã. Phải phát huy tác dụng 
của phụ nữ. Chi đoàn thanh niên lao động 
cần giúp chi bộ thi hành các chính sách của 
Đảng, Nhà nước.

- Bác dặn Vĩnh Thành: chớ thấy Bác 
về thăm mà tưởng mình là nhất rồi, không 
đâu bằng nữa, rồi tự kiêu, tự mãn, cho rằng 
không cần học tập ai nữa. Không phải đâu. 
Phải học kinh nghiệm xã tiên tiến, hợp tác 
xã tiên tiến, xã viên tiên tiến…
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Vinh dự và tự hào quê hương Yên 
Thành là nơi được Bác Hồ về thăm. Trong 
dịp về thăm quê lần thứ hai, ngày 10 tháng 
12 năm 1961, Bác đã chọn Vĩnh Thành để 
đến thăm vì xã đã chuyển được hợp tác xã 
bậc thấp lên bậc cao, là điểm sáng về trồng 
cây, làm thủy lợi, làm phân bón, chăn nuôi 
tập thể. Trong bài nói chuyện với cán bộ, 
đảng viên và nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh động viên, căn dặn cán bộ, đảng viên 
và nhân dân xã Vĩnh Thành nói riêng, cán 
bộ, đảng viên và nhân dân huyện Yên Thành 

nói chung phải phát huy nhiều hơn nữa trên 
tất cả các lĩnh vực để xây dựng cuộc sống ấm 
no, hạnh phúc cho mọi người. 

Thấm nhuần lời dặn của Bác trong bài 
nói chuyện tại trường cấp I Vĩnh Thành, 60 
năm qua, Đảng bộ và Chính quyền huyện 
Yên Thành luôn trăn trở chăm lo phát triển 
kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng 
cao đời sống nhân dân; xây dựng Đảng, xây 
dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch 
vững mạnh. 

Trên lĩnh vực nông nghiệp, mặc dù 
trước đây Yên Thành được xem là vựa lúa 
của tỉnh Nghệ An (Nghệ Yên Thành, Thanh 
Nông Cống) nhưng vì trình độ thâm canh 
còn hạn chế nên nhìn chung năng suất, sản 
lượng lúa chưa cao. Hiện nay, phát huy lợi 
thế về đất đai, với diện tích đất sản xuất 
nông, lâm, ngư nghiệp hơn 44.000 ha, nông 
nghiệp vẫn là mũi nhọn được cấp ủy, chính 
quyền huyện quan tâm phát triển; huyện đã 
tập trung chỉ đạo các xã dồn điền đổi thửa, 
chuyển đổi ruộng đất từ ô thửa nhỏ thành ô 
thửa lớn, đưa vào gieo trồng các loại giống 

60 NĂM ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN YÊN THÀNH 60 NĂM ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN YÊN THÀNH 
THỰC HIỆN LỜI DẶN CỦA BÁC HỒTHỰC HIỆN LỜI DẶN CỦA BÁC HỒ

Nguyễn Quý Linh
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 Lễ công bố Huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận 
Huân chương Lao động hạng Ba

Trong niềm vui, tự hào trước đổi 
mới, chuyển mình của quê hương, 
người dân quê lúa lại bồi hồi, xúc 

động nhớ Bác khôn nguôi, Lời căn dặn 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 60 
năm (10/12/1961 - 10/12/2021) đã tạo 
động lực mạnh mẽ thúc đẩy Đảng bộ và 
Nhân dân Yên Thành bứt phá vươn lên, 
khẳng định vị thế của mình trong những 
năm đổi mới.
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lúa năng suất, chất lượng cao. Nếu như trước 
đây, những hợp tác xã có năng suất cao đạt 
5 tấn/ha như hợp tác xã Vĩnh Thành, hợp tác 
xã Chu Trạc (Hoa Thành), hợp tác xã Văn 
Thành thì hiện nay, năng suất lúa bình quân 
chung của huyện đã ở mức 7 – 7,5 tấn/ha. 

Những năm gần đây, đánh dấu sự sôi 
động và hiệu quả trong thu hút đầu tư của 
huyện, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp. Các 
Công ty tham gia chuỗi liên kết sản xuất gồm 
có Công ty cổ phần giống cây trồng Trung 
ương 1, Công ty giống cây trồng Thái Bình 
liên kết sản xuất lúa giống; Công ty Cổ phần 
Vật tư nông nghiệp Nghệ An, Công ty TNHH 
Vĩnh Hòa, Công ty giống cây trồng nông, lâm 
nghiệp Thái Bình, Công ty Khang Long, ... 
liên kết sản xuất lúa hàng hóa; Công ty thực 
phẩm sạch BibiGreen liên kết sản phẩm rau, 
quả, trại bò Nghi Lâm, Công ty TH liên kết 
trong thu mua ngô nguyên liệu. Năm 2021 đã 
triển khai xây dựng 23 mô hình sản xuất lúa 
ở 21 xã với tổng diện tích gần 1.700 ha, trong 
đó có 17 mô hình (960 ha) liên kết sản xuất 
và tiêu thụ sản phẩm; 04 mô hình ứng dụng 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ngoài ra còn 
có các mô hình như Ngô chuyển gen, khoai 
tây, rau trồng trong nhà lưới, nhà màng,... 

Với chủ trương phát triển nông nghiệp 
theo hướng công nghệ cao, an toàn, bền 
vững, huyện đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh 
ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất 
gắn với xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản 
phẩm, từ đó đã hình thành nhiều mô hình 
hiệu quả, các sản phẩm được xây dựng tem 
truy xuất nguồn gốc như: Cam Đồng Thành, 
Minh Thành, Tiến Thành, Xuân Thành, tinh 
bột nghệ Quang Thành và Bắc Thành, ngũ 
cốc Tân Thành, sản phẩm gạo thảo dược 
Công ty TNHH Khoa học Vĩnh Hòa; mật ong 
Tràng kè, Gà đồi Quang Thành, Ốc bưu đen 
Đức Thành, Nấm Yên Thành, Dưa lưới Bảo 
Thành, Dưa và rau Tân Thành, Giò bê Chung 
Tài - Làng nghề Vĩnh Hòa (Hợp Thành). Các 
địa phương xây dựng mô hình nhà lưới sản 
xuất rau, củ, quả sạch tại Tân Thành, Tây 
Thành, Sơn Thành, Quang Thành, Công 
Thành, Nhân Thành, Vĩnh Thành, Bảo 
Thành, Tăng Thành, Xuân Thành, Phúc 
Thành, Hồng Thành, Mỹ Thành, Liên Thành, 

Văn Thành; nấm ở Sơn Thành, Long Thành, 
Nam Thành… cho thu nhập hàng tỷ đồng/
mô hình/năm. Có 6 sản phẩm được tỉnh công 
nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Để tiếp tục đẩy 
mạnh sản xuất nông nghiệp trên địa bàn theo 
hướng hiện đại, huyện đang chủ động xây 
dựng đề án sản xuất nông nghiệp công nghệ 
cao gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm 
giai đoạn 2021- 2025 tầm nhìn 2030.

Để phá thế độc canh, huyện chú trọng 
thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và xây 
dựng. Nếu như trước đây Yên Thành chưa 
hề có ống khói của nhà máy nào thì đến nay 
tại Thị trấn có nhà máy may Nhật Bản; Công 
Thành có nhà máy may An Hưng, hiện đã 
tuyển dụng hơn 2.000 lao động, xuất khẩu 
các sản phẩm may mặc sang thị trường các 
nước Nhật Bản, Ấn Độ, châu Mỹ và các 
nước châu Âu và đang tiếp tục thu hút và tạo 
việc làm cho 8.000 công nhân; Đồng Thành 
có nhà máy gạch Tuynel, Sơn Thành có nhà 
máy sản xuất vật liệu xây dựng BMC công 
suất 30 triệu sản phẩm/năm; các vùng Minh 
Thành, Đại Thành, Mỹ Thành, Công Thành, 
Lý Thành thu hút các dự án sản xuất nguyên 
liệu gắn với công nghiệp chế biến nông lâm 
sản; đối với vùng đồng bằng tập trung thu 
hút các dự án đầu tư phát triển các sản phẩm 
nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp như lúa 
chất lượng cao, nấm, rau quả, mây tre đan 
xuất khẩu... Các nhà máy trên địa bàn huyện 
đã giải quyết việc làm cho 3.981 lao động. 
Ngoài ra toàn huyện có hơn 15 làng nghề, tạo 
việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho 
hàng ngàn lao động nông thôn.

  Về thủy lợi, Yên Thành là vùng bán 
sơn địa, phân chia hai vùng rõ rệt: vùng cao 
không chủ động được nước, chưa nắng đã 
hạn, vùng sâu thì chưa mưa đã úng ngập, gây 
khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Để khắc 
phục những khó khăn trên, huyện đã làm tốt 
công tác thuỷ lợi, giữ nước, tiêu nước. Hàng 
năm, nhân dân trong huyện đã đào đắp hàng 
triệu mét khối đất đá làm thuỷ lợi. Cùng với 
sự hỗ trợ của cấp trên, đến nay nhiều công 
trình thủy lợi lớn được hoàn thành như đập 
Vệ Vừng, đập Vệ Riềng, đập Đồn Húng, đập 
Mả Tổ, kênh Vách Bắc.v.v.. đảm bảo cho sản 
xuất và phục vụ dân sinh.
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Về giao thông, do địa bàn rộng và đời 
sống còn khó khăn nên trước đây hệ thống 
đường giao thông nông thôn ở Yên Thành 
còn yếu kém, xuống cấp, đặc biệt là về mùa 
mưa. Những năm gầm đây, huyện đã tranh 
thủ các nguồn đầu tư từ cấp trên như dự án 
chống biến đổi khí hậu, dự án phát triển hạ 
tầng nông thôn, dự án phát triển thương mại 
hóa nông thôn và tăng cường năng lực cạnh 
tranh nông nghiệp, dự án hạ tầng du lịch, dự 
án đầu tư nâng cấp cầu dân sinh… cùng với 
huy động nguồn lực trong nhân dân, đến nay 
hệ thống giao thông của Yên Thành tương 
đối hoàn thiện. Tuyến tỉnh lộ 538 được nâng 
cấp thành Quốc lộ 7B, tuyến đường tỉnh 534 
và đường huyện Dinh - Lạt thành Quốc lộ 
48E; 4 tuyến đường huyện thành đường tỉnh 
lộ 538C, 538D, 537 và 538. Đường thôn xóm 
cơ bản được bê tông hóa.

Thực hiện lời dạy của Bác về xây dựng 
hợp tác xã, để phát huy vai trò kinh tế tập 
thể trong điều kiện mới, huyện đã tập trung 
chỉ đạo các hợp tác xã chuyển đổi hoạt động 
theo Luật Hợp tác xã năm 2012 đạt nhiều kết 
quả đáng ghi nhận, được các sở, ngành cấp 
tỉnh đánh giá là một trong những huyện đi 
đầu trong công tác phát triển hợp tác xã của 
tỉnh. Đến nay toàn huyện có 50 hợp tác xã 
hoạt động trên các lĩnh vực: cung ứng vật tư 
nông nghiệp, vệ sinh môi trường, điều tiết 
thủy lợi, tín dụng, liên kết sản xuất, tiêu thụ 
sản phẩm... Các hợp tác xã được củng cố, 
kiện toàn, hoạt động ngày càng phát triển, 
chất lượng ngày càng đi vào chiều sâu, sản 
xuất theo chuỗi giá trị được thực hiện khá tốt.  
Nhiều hợp tác xã đã áp dụng khoa học - kỹ 
thuật công nghệ cao vào sản xuất, đặc biệt 
là trên lĩnh vực ngành hàng chủ lực đem lại 
hiệu quả như: Hợp tác xã nông nghiệp Hùng 
Thành, Liên Thành, Mỹ Thành, Thọ Thành, 
Minh Thành, Công Thành.v.v...

Bác dặn: Muốn tăng gia sản xuất phải 
cải tiến công cụ, nhưng phải toàn diện, tức là 
có cày cải tiến, có bừa cải tiến, có máy cấy 
cải tiến, có máy tuốt lúa... Huyện chỉ đạo, 
tuyên truyền vận động nông dân tích cực đưa 
cơ giới hóa vào sản xuất. Hiện nay, trên địa 
huyện, nông dân hầu hết đã sử dụng máy cày 
bừa, máy cấy, máy gặt, máy sấy...  trong các 

khâu sản xuất.
Sáu mươi năm qua, mặc dù còn nhiều 

khó khăn, thách thức, song với sự chỉ đạo 
quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 
sự chung sức đồng lòng của nhân dân, Yên 
Thành đã có nhiều nỗ lực cố gắng đi lên, dành 
được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả 
các lĩnh vực, diện mạo nông thôn mới khởi 
sắc rõ nét, tốc độ tăng trưởng kinh tế những 
năm gần đây luôn đạt ở mức 9 – 10%, thu 
nhập bình quân đầu người năm 2021 là 52 
triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 
xuống chỉ còn 1,37%. Chương trình mục tiêu 
quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt được 
những kết quả hết sức quan trọng. Tính đến 
tháng 12/2019, có 38/38 xã được công nhận 
xã đạt chuẩn nông thôn thôn mới, Thị trấn 
Yên Thành được công nhận đạt chuẩn văn 
minh đô thị; Huyện Yên Thành được Thủ 
tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận 
Huyện đạt chuẩn nông thôn mới, là huyện 
thứ 4 của tỉnh Nghệ An về đích nông thôn 
mới (hoàn thành mục tiêu sớm hơn 1 năm so 
với kế hoạch đề ra). Văn hóa, xã hội tiếp tục 
có bước phát triển; an sinh xã hội được thực 
hiện tốt, công tác phòng chống dịch bệnh 
Covid-19 và các dịch bệnh khác được thực 
hiện đồng bộ, có hiệu quả. Công tác chăm 
sóc sức khoẻ cho nhân dân được chú trọng. 
Hoạt động giáo dục & đào tạo có nhiều đổi 
mới phù hợp với thực tiễn. Quốc phòng, an 
ninh được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; 
công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 
được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
đạt nhiều kết quả phấn khởi. Đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân ngày một cải 
thiện và được nâng cao. 

Với những kết quả đạt được, Đảng bộ 
và Nhân dân Yên Thành vinh dự được Nhà 
nước phong tặng danh hiệu huyện Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân, nhiều lần được 
nhận Cờ, Bằng khen của Thủ tướng chính 
phủ trong các phong trào thi đua và đón nhận 
Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, 
hạng Nhất...

(Xem tiếp trang 9)
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Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác 
Hồ về thăm Vĩnh Thành (10/12/1961- 
10/12/2021), ngày 18/5/2021, Ban 

Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch 
số 41-KH/HU phát động phong trào thi đua 
sâu rộng trên địa bàn toàn huyện. Ngay sau 
khi tiếp nhận Kế hoạch của BTV Huyện ủy, 
các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng 
kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động 
hướng lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 
năm Bác Hồ về thăm. 

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 
2125/ KH- UBND về tổ chức các hoạt động 
kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Vĩnh 
Thành và nhiều văn bản chỉ đạo các phòng, 
ngành liên quan xây dựng kế hoạch để triển 
khai thực hiện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy 
hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức công 
tác tuyên truyền về nội dung đợt thi đua. Các 
xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị; Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc, đoàn thể cấp huyện và các ban, 
ngành liên quan xây dựng chương trình thực 
hiện kế hoạch của BTV và của UBND huyện 
nghiêm túc, đồng bộ và kịp thời. 

Các địa phương, đơn vị đã tập trung 
tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, 
đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân về 
ý nghĩa việc Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm 
Vĩnh Thành và giá trị nội dung bài nói chuyện 
của Bác Hồ với cán bộ và nhân dân xã Vĩnh 
Thành; tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng 
trong Đảng và các tổ chức đoàn thể chính trị 
xã hội để ôn lại những lời dạy về công tác 

xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, 
xây dựng nông thôn, hợp tác xã, vệ sinh môi 
trường, kịp thời vụ, trồng cây, thủy lợi, nâng 
cao đời sống xã viên... Tuyên truyền những 
thành quả của sự nghiệp đổi mới trên quê 
hương Yên Thành trong 60 năm qua. Tuyên 
truyền tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW 
của Bộ Chính trị khóa XII về "đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh" theo Kết luận số 01-KL/TW 
ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII 
với chủ đề học tập trong toàn khóa Đại hội 
XIII của Đảng là: “Phát huy ý chí tự lực, tự 
cường và khát vọng phát triển đất nước phồn 
vinh, hạnh phúc”. Tuyên truyền biểu dương 
các mô hình, điển hình thực hiện tốt Chỉ thị 05 
nhằm lan tỏa những tấm gương người tốt, việc 
tốt trong cộng đồng, để việc học tập và làm 
theo Bác trở thành động lực tinh thần quan 
trọng trong quá trình phát triển quê hương đất 
nước. Tuyên truyền thực  hiện Kế hoạch của 
BTV Huyện ủy về tổ chức phong trào thi đua 
hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về 
thăm xã Vĩnh Thành gắn với thực hiện nghị 
quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-
2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các địa phương, đơn vị đã sử dụng 
nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả, gắn với 
tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự 
kiện chính trị trọng đại, phù hợp với tình hình 
phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ban Tuyên 
giáo đã tuyên truyền 01 cuộc tại hội nghị báo 
cáo viên, đăng tải 07 bài viết trên Bản tin Yên 
Thành, Cổng thông tin điện tử huyện, 01 bài 
viết trên Thông báo nội bộ của Tỉnh ủy Nghệ 
An; Tham mưu Thường trực Huyện ủy phát 
hành Bản tin số Đặc biệt chào mừng 60 năm 
Bác về thăm Vĩnh Thành với 1.100 quyển. 
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 
đã xây dựng  chuyên trang, chuyên mục đăng 

CÁC HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC CHÀO MỪNG 60 NĂM
BÁC HỒ VỀ THĂM VĨNH THÀNH

Thái Sơn
UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, GĐ TTCT huyện

Về Yên Thành trong những ngày này 
chúng ta cảm nhận được không khí thi 
đua sôi nổi lập thành tích chào mừng 
kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm 
Vĩnh Thành của tất cả các địa phương, 
đơn vị trên địa bàn huyện. 
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tải 5 tin, 14 bài, phóng sự, 1 file truyền thanh 
tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của 
huyện, phát trên đài phát thanh – truyền hình 
huyện và các đài truyền thanh cơ sở tại các xã, 
thị trấn; Tuyên truyền cổ động trực quan bằng 
pano, áp phích, cụm cổ động, treo cờ Đảng, cờ 
Tổ Quốc, cờ vui tại khu vực trung tâm văn hóa 
của huyện và các xã, thị trấn, tại các điểm diễn 
ra các hoạt động kỷ niệm (Khu lưu niệm Bác 
Hồ về thăm Vĩnh Thành, nhà trẻ, trường tiểu 
học…); tổ chức giải thể thao bóng bàn, cầu 
lông. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với 
Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Văn hóa 
– Thông tin, Phòng Tư pháp, Trung tâm Văn 
hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tổ chức 
Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với quê hương Yên 
Thành” trong toàn thể đoàn viên thanh niên 
trên địa bàn toàn huyện, với 15 câu hỏi trắc 
nghiệm, 01 bài viết có nội dung tuyên truyền 
về sự kiện Bác Hồ về thăm Vĩnh Thành và 
bài nói chuyện của Bác Hồ đối với Đảng bộ, 
Nhân dân xã Vĩnh Thành nói riêng và Đảng 
bộ, Nhân dân huyện Yên Thành nói chung; 
những thành tựu đã đạt được của huyện trong 
60 năm qua. Phát động đoàn viên, thanh niên 
tổ chức tổng vệ sinh tại khu lưu niệm Bác Hồ 
về thăm Vĩnh Thành trước khi diễn ra lễ kỷ 
niệm. Các chi bộ, chi hội, chi đoàn đã lồng 
ghép nội dung vào các kỳ sinh hoạt...

 Bên cạnh tăng cường công tác tuyên 
truyền, Huyện còn đang gấp rút thực hiện các 
công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Bác 
Hồ về thăm Vĩnh Thành đó là tu bổ, tôn tạo 
các hạng mục công trình tại khu lưu niệm bao 
gồm: Tại Bãi đậu máy bay trực thăng (Khu 
tưởng niệm Bác Hồ về thăm xã Vĩnh Thành) 
thực hiện vệ sinh, sơn lại toàn bộ tường và hệ 
thống cửa nhà Tưởng niệm. Tại Nhà trẻ Vĩnh 
Tuy thực hiện nâng cốt nền sân phía sau bia 
dẫn tích và lát lại nền toàn bộ nên sân bia bằng 
đá tự nhiên (đá cẩm thạch) hoặc gạch đỏ đất 
nung; Gia cố, tu sửa lại bia dẫn tích; Vệ sinh, 
sơn sửa lại cổng và hệ thống tường bao.Tại 
Trường Tiểu học Vĩnh Thành thực hiện đắp 
đất tôn nền sân bị sụt lún, lát toàn bộ nền sân 
bằng gạch Tezaza hoặc đá xanh; Vệ sinh, sơn 
lại cổng, tường rào. Làm mới lại bờ rào sắt 

phía trước hoặc sơn, sửa lại cổng và hệ thống 
tường bao; đường vào di tích (từ đường 537).

Để lập thành tích chào mừng 60 năm 
Bác Hồ về thăm, các địa phương, đơn vị cũng 
tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên 
địa bàn, thực hiện công tác phòng chống dịch 
Covid-19 thích ứng, linh hoạt, hiệu quả; nổ 
lực, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã 
đề ra trong năm 2021trên tất cả các lĩnh vực.

Lễ kỷ niệm dự kiến tổ chức vào ngày 
10/12/2021, tại Hội trường UBND xã Vĩnh 
Thành và Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Vĩnh 
Thành, do UBND huyện chủ trì, phối hợp 
với UBND xã Vĩnh Thành và các đơn vị có 
liên quan thực hiện. Chương trình Lễ kỷ niệm 
dự kiến diễn ra ngắn gọn, phù hợp, đảm bảo 
công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhưng 
cũng không kém phần trang trọng, gồm các 
nội dung: Chương trình biểu diễn nghệ thuật; 
Nghi thức, chào cờ; Khai mạc, giới thiệu đại 
biểu; Đọc diễn văn kỷ niệm 60 năm Ngày Bác 
Hồ về thăm Vĩnh Thành; Báo cáo Sơ kết 05 
năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW, Triển khai 
Kế hoạch của BTV Huyện ủy về thực hiện 
Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của 
Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 
05-CT/TW của Bộ Chính trị; Biểu dương các 
điển hình học tập và làm theo Bác giai đoạn 
2016-2021 và tổng kết phong trào thi đua 
hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về 
thăm Vĩnh Thành.

Các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày 
Bác Hồ về thăm Vĩnh Thành thể hiện lòng 
biết ơn, sự thành kính của nhân dân huyện 
Yên Thành với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông 
qua đó tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện Yên 
Thành trong việc thực hiện lời dặn của Bác 
Hồ khi về thăm xã Vĩnh Thành, phát huy ý chí 
tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng vươn lên, 
tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-
2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 
Phấn đấu đưa huyện Yên Thành đạt nông thôn 
mới nâng cao vào cuối nhiệm kỳ 2020- 2025 
như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần 
thứ XXVII đã đề ra.
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Thực hiện Chương trình công tác năm 
2021 của Ban Thường vụ, Ban Chấp 
hành Đảng bộ huyện, Kế hoạch số 61-

KH/TU, ngày 27/10/2021 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm tập thể, cá nhân và 
đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ 
chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán 
bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021, Ban 
Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo công tác chuẩn bị cho công tác tổng 
kết công tác xây dựng đảng năm 2021 với 
nhiều nội dung quan trọng. 

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 
Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh 
giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức 
đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh 
đạo, quản lý các cấp năm 2021; Hướng dẫn 
quy trình công tác tổng kết công tác xây 
dựng Đảng; thành lập 13 Tổ chỉ đạo công tác 
tổng kết ở cơ sở với quan điểm, mục đích, 
yêu cầu và nội dung trọng tâm cần quan tâm 
thực hiện: 

Với kiểm điểm tập thể, cá nhân: 
- Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh 

giá, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp 
ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, 
đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, 
từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu 
điểm, khắc phục khuyết điểm trong lãnh đạo, 
chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; 
làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công 
tác cán bộ; góp phần củng cố, nâng cao năng 
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng 
và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Trong kiểm điểm phải khắc phục tình 
trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy 
đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; 
phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để sửa 
chữa, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của 
tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy 
kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, 

hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Thực hiện 
đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, 
bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các 
vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn 
đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với 
tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của 
địa phương, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực được 
phân công phụ trách.

 - Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo 
các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là người 
đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên phải 
thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh 
giá, xếp loại chất lượng hằng năm. Cấp ủy 
cấp trên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng 
dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện bảo đảm khách quan, toàn diện, thực 
chất.

Về nội dung: có các điểm mới so với 
năm 2020: 

Kiểm điểm đối với tập thể lãnh đạo: 
Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ 
lãnh đạo quản lý các cấp. Trách nhiệm của 
cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản 
lý các cấp đối với công tác thu hồi tài sản bị 
thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự 
về tham nhũng, kinh tế (nếu có). Kết quả lãnh 
đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bầu cử Đại 
biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công 
tác phòng chống dịch Covid-19, ổn định đời 
sống nhân dân, phục hồi và phát triển kinh 
tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới.

Kiểm điểm đối với cá nhân đảng viên 
là lãnh đạo: Trách nhiệm của người đứng đầu 
cấp ủy các cấp, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 
các cấp trong công tác tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
của nhân dân; trong công tác thu hồi tài sản 
bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình 
sự về tham nhũng, kinh tế (nếu có). Trách 
nhiệm cá nhân trong chỉ đạo và tổ chức thực 
hiện bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2021TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2021
NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂMNHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM
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bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2021-2026.

Kiểm điểm đối với đảng viên giữ chức 
vụ lãnh đạo, quản lý là cán bộ luân chuyển, 
điều động: Ngoài những nội dung kiểm điểm 
chung đối với đảng viên là lãnh đạo, cần tự 
kiểm điểm sâu sắc thêm các nội dung: Việc 
xây dựng kế hoạch công tác hằng năm gắn 
với chức trách, nhiệm vụ được giao. Phương 
pháp triển khai, tổ chức thực hiện công việc 
trong thực tiễn. Đánh giá kết quả thực hiện 
kế hoạch công tác, nêu rõ những sản phẩm cụ 
thể do bản thân trực tiếp chỉ đạo, phụ trách. 
Đánh giá sự trưởng thành về phương pháp 
điều hành, kinh nghiệm, khả năng lãnh đạo, 
quản lý. Đánh giá về sự tín nhiệm của tập 
thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 Đối với tập thể, cá nhân có gợi ý kiểm 
điểm: Ngay sau kiểm điểm, từng tập thể, cá 
nhân xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra những 
giải pháp hiệu quả để sớm khắc phục, sửa 
chữa hạn chế, khuyết điểm.  

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ 
trách cụm, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 
huyện phụ trách điểm giám sát công tác kiểm 
điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, 
cá nhân đơn vị được phân công phụ trách 
một cách nghiêm túc. Chỉ đạo tổ chức kiểm 
điểm lại đối với những tập thể, cá nhân kiểm 
điểm tự phê bình và phê bình chưa đạt yêu 
cầu, xếp loại lại ở những nơi tỷ lệ xếp loại 
“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không đúng 
quy định.

Về tổ chức hội nghị kiểm điểm: phải 
đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 theo các văn bản của 
Trung ương, của tỉnh, của huyện. Căn cứ vào 
diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19 
và điều kiện, tình hình thực tế, các địa 
phương, cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần 
chủ động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt, phù 
hợp để tổ chức kiểm điểm.

Về thời gian tổ chức tổng kết công tác 
xây dựng đảng ở các cấp: Đánh giá, xếp loại 
của các cơ quan, ban ngành cấp huyện đối với 
cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 25/11/2021; 
Kiểm điểm và tổng kết cấp cơ sở hoàn thành 
trước ngày 05/01/2022; Cấp huyện: Hoàn 
thành trước ngày 31/01/2022.

Tổng kết công tác xây dựng Đảng là 
đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng; 
đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống 
chính trị và quần chúng nhân dân sau tổng 
kết phải tạo được bước chuyển biến tốt về 
mọi mặt. Các cấp uỷ đảng cần quán triệt sâu 
sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, phương 
pháp đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng 
viên, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm 
tra và thẩm định chặt chẽ việc thực hiện, bảo 
đảm dân chủ, khách quan, công khai, đúng 
thực chất, khắc phục bệnh thành tích trong 
đánh giá, nêu rõ trách nhiệm của tập thể, cá 
nhân, đề ra những giải pháp, biện pháp cụ 
thể, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng 
trong sạch, vững mạnh./.

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

Để tái hiện những tài liệu, hiện vật, 
hình ảnh về Bác với quê hương Yên Thành 
và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tại 
đỉnh Rú Tháp, nơi Bác Hồ in dấu chân ngày 
10 tháng 12 năm 1961, Đảng bộ và nhân 
dân Yên Thành đã xây dựng Khu lưu niệm 
Bác Hồ về thăm Vĩnh Thành với 10 hạng 
mục. Đây là một điểm du lịch hấp dẫn đối 
với du khách gần xa khi đến với Yên Thành.

Dẫu còn nhiều khó khăn, thách thức, 

song trong tâm khảm của mỗi người dân 
huyện lúa, dù có đi đâu, làm gì, đều luôn 
khắc sâu trong mình Lời căn dặn của Người. 
Lời của Người mãi mãi vẫn còn nguyên ý 
nghĩa, giá trị sâu sắc, được vận dụng sáng 
tạo trong thực tiễn đời sống và công tác. 
Đảng bộ và nhân dân Yên Thành nguyện 
đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng Yên 
Thành phát triển nhanh và bền vững.

60 NĂM ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN YÊN THÀNH...
(Tiếp theo trang 5)
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Ngày 12/11/2021, UBND huyện 
đã tổ chức hội nghị triển khai Kế 
hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2022. 

Trên tinh thần một vụ Xuân 2021 thắng 
lợi, được mùa toàn diện trên các lĩnh vực 
năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế, 
vụ Xuân 2022 đã xác định cũng như đề ra 
nhiều nội dung, nhiệm vụ mới để cơ cấu lại 
ngành nông nghiệp gắn với sản xuất xây 
dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; 
sản xuất theo hướng nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao. 

Vụ Xuân năm 2022 được dự báo rét 
đậm, rét hại xẩy ra sớm hơn, thời điểm rét 
đậm, rét hại có thể trùng với thời gian ra mạ, 
gieo cấy nên sẽ ảnh hưởng đến tiến độ sản 
xuất các cây trồng cũng như tiềm ẩn nguy 
cơ bị thiệt hại do thời tiết gây ra. Giá cả 
vật tư nông nghiệp tăng mạnh, nhất là phân 
bón, thuốc BVTV trong khi giá cả nông sản 
thấp, bấp bênh, khó tiêu thụ. Ngoài ra các 
đối tượng sâu bệnh hại tiềm ẩn nhiều nguy 
cơ gây hại, vấn đề tích tụ tập trung ruộng 
đất cũng như chất lượng và trình độ người 
lao động còn thấp sẽ khó khăn trong việc 
ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. 
Bên cạnh đó tình hình dịch bệnh Covid-19 
diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường vì 
vậy trong công tác chỉ đạo cũng như tiến 
hành sản xuất sẽ gặp nhiều khó khăn. 

Khó khăn thách thức là vậy nhưng với 
quyết tâm đổi mới trong sản xuất, cách làm 
và cả công tác chỉ đạo sản xuất. Trên tinh 
thần đó, mục tiêu phấn đấu của vụ Xuân 
2022 đạt sản lượng 94.200 tấn/163.000 tấn 
(đạt 57,75 % sản lượng kế hoạch năm). 
Đồng thời xây dựng các mô hình phát triển 
sản xuất ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, 
từng bước đưa các tiêu chuẩn như truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm, tiêu chuẩn VietGap, 
hữu cơ … vào sản xuất.

Điểm khác và nổi bật được nhấn 
mạnh trong triển khai Kế hoạch sản xuất vụ 
Xuân năm 2022 đó chính là chuyển hướng 
sản xuất từ lúa năng suất cao sang lúa chất 
lượng cao, đẩy mạnh liên kết sản xuất tiêu 

thụ sản phẩm và ứng dụng các tiến bộ khoa 
học kỹ thuật mới vào sản xuất. Mục tiêu đề 
ra là sản xuất 6.000 ha diện tích lúa chất 
lượng, tổng diện tích lúa sản xuất liên kết 
và tiêu thụ sản phẩm phấn đấu đạt trên 
3.000 ha, diện tích sản xuất lúa giống là 
500 ha. Xây dựng các mô hình sản xuất lúa 
VietGap, lúa hữu cơ, từng bước ứng dụng 
công nghệ 4.0 vào sản xuất: truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nhãn 
hiệu sản phẩm, ứng dụng hệ thống giám sát 
sâu rầy thông minh và từng bước đưa sản 
phẩm lên sàn giao dịch

Cùng với việc xây dựng các phương 
án sản xuất cụ thể, huyện chú trọng triển 
khai các giải pháp như chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, chú trọng đưa các giống có năng 
suất, chất lượng cao vào sản xuất; ứng dụng 
sản xuất cơ giới hóa đồng bộ từ khâu bắc 
mạ đến khâu thu hoạch và sản xuất liên kết 
theo chuỗi. Theo đó, tăng cường công tác 
thông tin tuyên truyền để để nông dân biết 
và thực hiện nghiêm lịch thời vụ, cơ cấu 
giống và áp dụng các giải pháp kỹ thuật 
hợp lý để lúa trổ trong điều kiện thời tiết 
thuận lợi. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời 
tiết để có biện pháp xử lý, chỉ đạo, đặc biệt 
chú ý các biện pháp phòng chống rét cho 
mạ, khuyến cáo người dân tuyệt đối không 
ra đồng gieo cấy vào những ngày thời tiết 
dưới 150C, nhất là trong những ngày thời 
tiết giá rét như vừa qua. Các đơn vị trên cơ 
sở kế hoạch sản xuất của UBND huyện cần 
căn cứ vào đặc điểm về điều kiện đất đai, 
trình độ thâm canh để xây dựng kế hoạch 
cụ thể, sát đúng thực tế cho địa phương 
mình, xây dựng phương án sản xuất trong 
điều kiện dịch bệnh Covid-19 xẩy ra. Đồng 
thời xây dựng các vùng sản xuất chuyên 
canh tập trung theo hướng sản xuất hàng 
hóa, liên doanh liên kết. Khuyến khích các 
doanh nghiệp liên kết với nông dân mở 
rộng quy mô sản xuất cánh đồng lớn chủ 
yếu cây lúa để hình thành vùng sản xuất lúa 
gạo hàng hóa chất lượng cao...

(Xem tiếp trang 12)
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Trong thời gian qua, huyện Yên 
Thành đã tập trung lực lượng tăng 
cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển 

khai n hiều biện pháp phòng chống dịch 
COVID-19. Với quan điểm “Mỗi địa 
phương là một pháo đài, mỗi người dân là 
một chiến sỹ” Yên Thành đã thực hiện tốt 
phương châm “4 tại chỗ”, duy trì và phát 
huy tối đa vai trò Tổ Covid-19 cộng đồng. 
Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn 
huyện cơ bản đã được kiểm soát. 

Ngày 11/10/2021 Chính phủ ban 
hành Nghị quyết 128/NQ-CP về quy định 
tam thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, 
các quy định về cách ly được nới lỏng, 
trong khi đó Yên Thành là huyện có địa 
bàn rộng, quy mô dân số lớn, đứng thứ 
2 toàn tỉnh sau Thành phố Vinh, nhiều 
người dân đi làm ăn xa tại các tỉnh lớn trở 
về địa phương. Tính từ 11/10 đến nay có 
gần 4000 người từ vùng dịch trở về địa 
phương. Trên địa bàn huyện có 53 điểm 
cách ly tập trung (ngoài trụ sở trường 
học) được trưng dụng, sửa chữa các tòa 
nhà hành chính cũ như nhà văn hóa xóm, 
trụ sở UBND cũ, trụ sở trạm Y tế cũ,…do 
đó công tác tổ chức cách ly, giám sát gặp 
nhiều khó khăn. Công tác tiêm phòng Vắc 
xin COVID-19 mới đạt 70,2% tổng số dân 
số trên 18 tuổi. 

Bên cạnh đó tình hình dịch bệnh 
Covid-19 trên thế giới và trong nước tiếp 
tục diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. 
Nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng 
của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất 
các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong 
do Covid-19  và để khôi phục và phát triển 
kinh tế, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn 
xã hội; thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng 
chống dịch vừa khôi phục, chuyển hướng 
chiến lược phòng, chống theo Nghị quyết 

128/NQ - CP ngày 11/10/2021 của Chính 
phủ. Ngay sau khi tiếp thu tinh thần Nghị 
quyết 128/NQ - CP và các văn bản chỉ đạo 
của tỉnh, UBND huyện đã kịp thời xây 
dựng Kế hoạch số 2633/KH-UBND ngày 
28/10/2021 về việc triển khai các biện 
pháp phòng chống dịch theo các cấp độ 
dịch. 

Hàng tuần UBND huyện thông báo 
cập nhật cấp độ dịch từ cấp xóm, xã trên 
địa bàn toàn huyện và thông báo rộng rãi 
trên hệ thống truyền thông huyện, xã để 
người dân, chính quyền các cấp chủ động 
triển khai các biện pháp phòng chống dịch 
phù hợp cấp độ dịch của địa phương. Đẩy 
nhanh tiến độ tiêm phòng; cập nhật thông 
tin về ca nhiễm, dữ liệu tiêm phòng, kịp 
thời đánh giá nguy cơ dịch bệnh trên địa 
bàn; tổ chức đón nhận công dân từ các 
tỉnh về trên địa bàn, khai báo y tế, cách ly 
và xét nghiệm theo đúng quy định; phát 
huy tối đa vai trò giám sát cộng đồng, duy 
trì mỗi Tổ liên gia thành lập từ 1 đến 2 tổ 
COVID cộng đồng với nhiệm vụ thường 
xuyên tuyên truyền, phổ biến về các quy 
định biện pháp phòng chống dịch bệnh 
Covid-19 phù hợp với từng giai đoạn, 
giám sát chặt chẽ di biến động dân cư và 
công tác cách ly y tế trên địa bàn; tiến 
hành khảo sát, xây dựng Trạm Y tế lưu 
động; tổ chức xét nghiệm sàng lọc cộng 
đồng tại các chợ đầu mối, siêu thị và các 
nơi thường xuyên tập trung đông người có 
nguy cơ cao. 

Các địa phương, đơn vị tăng cường 
công tác tuyên tuyền phòng chống 
Covid-19 thích ứng tình hình mới với 
những nội dung trọng tâm như sau: 

Tuyên truyền thường xuyên, liên tục 
trên các phương tiện thông tin đại chúng 
để nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh 
của cấp ủy, chính quyền các cấp và người 

TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, 
CHỐNG DỊCH COVID-19 THÍCH ỨNG TÌNH HÌNH CHỐNG DỊCH COVID-19 THÍCH ỨNG TÌNH HÌNH 
MỚI THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT 128/NQ-CPMỚI THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT 128/NQ-CP
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dân lên một bước, luôn đoàn kết, chủ động 
phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến 
cáo 5K của Bộ Y tế để bảo vệ bản thân, gia 
đình, tổ dân cư, khối, xóm, xã… vùng xanh, 
vùng an toàn, trở thành nề nếp hàng ngày để 
duy trì bền vững hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, phát triển kinh tế- xã hội.

Tuyên truyền thông điệp thống nhất 
nhận thức về chuyển trạng thái “Zero 
Covid” sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch Covid- 19” với 06 
nguyên tắc cơ bản, cốt lõi: “Y tế là trụ cột, 
là trung tâm; Kinh tế là cơ sở, là nền tảng; 
Dữ liệu khoa học, công nghệ là then chốt. 
Ổn định chính trị- xã hội là trọng yếu và 
thường xuyên. Vắc xin, thuốc chữa bệnh 
và ý thức người dân là điều kiện tiên quyết; 
An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”; 
thực hiện từng bước chắc chắn để thiết lập 
trạng thái thích ứng an toàn và linh hoạt 
áp dụng cho từng vùng, từng địa phương, 
bảo đảm hài hòa giữa nới lỏng từng bước 
và an toàn dịch bệnh, trong đó đặt mục tiêu 
sức khỏe, tính mạng con người lên trên hết, 
trước hết.

Thường xuyên đánh giá cấp độ dịch 
của địa phương, đơn vị mình, đảm bảo xét 
nghiệm nhanh hơn tốc độ lây lan dịch bệnh, 
khoanh vùng hẹp nhất có thể, kết hợp với 
“4 tại chỗ” trong phòng, chống dịch, tạo 
điều kiện tối đa cho hoạt động sinh hoạt 
của người dân và việc phát triển kinh tế- xã 
hội.

Tăng cường tuyên truyền việc quản 
lý di biến động dân cư, đặc biệt nâng cao 
vai trò, trách nhiệm của người dân trong 
việc theo dõi, giám sát công dân trở về 
địa phương từ các khu vực nguy cơ rất 
cao (cấp 4), các khu vực nguy cơ cao (cấp 
3), các khu vực có dịch Covid- 19 vừa 
hết giản cách. Tổ chức tốt công tác tuyên 
truyền về tiêm chủng theo đúng quy định 
và tiến độ, không để xảy ra tình trạng nơi 
thừa, nơi thiếu vắc xin. Tuyên truyền việc 
người dân chủ động theo dõi sức khỏe, tự 
đi khám sàng lọc khi có các biểu hiện: ho, 
sốt, đau họng, khó thở… đồng thời áp dụng 
các biện pháp phòng chống dịch Covid- 19 
theo quy định.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên 
tuyền phòng chống Covid-19, phát huy 
vai trò của cơ quan truyền thông, đội ngũ 
báo cáo viên, tuyên truyền viên, Bản tin 
nội bộ, mạng xã hội, truyền thanh cơ sở, 
tổ covid cộng đồng, tổ liên gia, tổ tuyên 
truyền phòng, chống dịch Covid-19… 
thường xuyên cung cấp, cập nhật, chia sẽ 
thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác tình 
hình dịch bệnh để các ngành, các cấp và 
mọi người dân biết chủ động phòng, chống 
dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình 
hình mới; gắn với đấu tranh, phản bác các 
quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc công 
tác phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa 
bàn toàn huyện.

PHÒNG Y TẾ UBND HUYỆN

Phấn đấu vụ Xuân năm 2022 đạt kế 
hoạch với mục tiêu để tạo những bước 
chuyển mình mới trong sản xuất.

Sản xuất nông nghiệp luôn gặp nhiều 
khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro với điều 
kiện thời tiết ngày càng cực đoan, nhiều 
hiện tượng thiên tai ngày càng phức tạp. 
Nhưng với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, linh 
động trên cơ sở ứng phó linh hoạt, khai 

thác tối đa và huy động mọi nguồn lực của 
địa phương để sản xuất, với nhiều hướng đi 
mới, nhiều cách làm mới và sự đồng lòng 
nỗ lực của người dân, chúng ta sẽ cố gắng 
đưa nông nghiệp huyện nhà từng bước lên 
một nền sản xuất mới./.

Lê Quyên 
 Phòng Nông nghiệp & PTNT
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Quy định số 08-QĐ/TUcủa Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá 
chất lượng sinh hoạt chi bộ được 

ban hành ngày 15/9/2021. Theo đó, Quy 
định đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ 
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. 

Về nguyên tắc đánh giá: quy định 
đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ phải 
được thực hiện nghiêm túc; bảo đảm 
nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình 
và phê bình, đoàn kết thống nhất, trung 
thực, khách quan, công khai, minh bạch. 
Đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ được 
thực hiện thường xuyên, theo quy định: 

Sinh hoạt thường kỳ mỗi tháng 01 kỳ, sinh 
hoạt chuyên đề mỗi quý 01 kỳ. Chất lượng 
sinh hoạt chi bộ là một trong những tiêu 
chí để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ 
chức đảng, cấp ủy và đảng viên hằng năm.

Về 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 (kể cả việc tổ chức sinh hoạt 
thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề trong 
cùng một buổi thì cũng phải lần lượt chấm 
điểm tách riêng theo biểu chấm điểm sinh 
hoạt thường kỳ và biểu chấm điểm sinh 
hoạt chuyên đề), theo 05 nhóm tiêu chí, mỗi 
nhóm tiêu chí có số điểm tương ứng, điểm 
tối đa các tiêu chí là 100 (có phụ lục tiêu 
chí chấm điểm sinh hoạt thường kỳ và sinh 
hoạt chuyên đề kèm theo), cụ thể: Công 

QUY ĐỊNH SỐ 08-QĐ/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY,QUY ĐỊNH SỐ 08-QĐ/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY,
GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘGIẢI PHÁP HIỆU QUẢ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

Nguyễn Thị Kim Anh
HUV, Phó trưởng Ban TC Huyện ủy

Chi bộ Trường Tiểu học Nhân Thành tổ chức sinh hoạt chi bộ 

theo Quy định 08 của BTV Tỉnh ủy Nghệ An
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tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ: 20 điểm; Tỷ 
lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ: 10 điểm; 
Tổ chức sinh hoạt chi bộ: 45 điểm; Thực 
hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt chi bộ: 
15 điểm; Chất lượng của các báo cáo và 
kết luận tại kỳ họp: 10 điểm.

Phương pháp đánh giá: 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.

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.

 Thực hiện Quy định số 08, Ban 
Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế 
hoạch số 57-KH/HU, ngày 06/10/2021, 
chọn 02 đơn vị sinh hoạt mẫu cho Huyện 
ủy (01 cuộc sinh hoạt định kỳ, 01 cuộc sinh 
hoạt chuyên đề); đồng thời lãnh đạo, chỉ 
đạo các tổ chức cơ sở đảng tiến hành sinh 
hoạt mẫu hoàn thành trong tháng 11 và 
triển khai sinh hoạt theo Quy định 08-QĐ/
TU trong toàn Đảng bộ từ tháng 12/2021.

Với quy định về nguyên tắc, nội 
dung tiêu chí và phương pháp đánh giá 
chất lượng sinh hoạt chi bộ chi tiết, cụ 
thể sẽ tạo thuận lợi cho cấp ủy, bí thư chi 
bộ trong công tác chuẩn bị nội dung sinh 
hoạt và nâng cao kỹ năng điều hành sinh 
hoạt chi bộ. Nâng cao được ý thức, trách 
nhiệm của đảng viên trong việc học tập, 
công tác, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện 
tốt nhiệm vụ đảng viên theo quy định của 
Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ do chi bộ 
phân công; Đồng thời nâng cao ý thức tổ 
chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê 
bình, tăng cường đoàn kết, thống nhất thực 
hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại chi bộ, góp 
phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của 
tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng ngày 
càng trong sạch, vững mạnh.
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Năm 2021, mặc dù trong điều kiện gặp 
rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng 
của dịch bệnh Covid-19, song Mặt 

trận các cấp huyện Yên Thành đã phát huy 
sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự 
đồng thuận trong toàn xã hội, mở rộng, đa 
dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động 
Nhân dân tham gia các phong trào thi đua 
yêu nước, các cuộc vận động; phối hợp các 
tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận 
động Nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực 
hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước với tinh thần 
vừa nỗ lực phòng chống dịch bệnh vừa tập 
trung phục hồi và phát triển kinh tế, nâng 
cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh 
xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 
huyện.

Trong công tác tuyên truyền, MTTQ 
từ huyện đến cơ sở đã có những cách làm 

hay, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông 
tin để tuyên truyền trong điều kiện dịch 
bệnh có chiều hướng diễn biến phức tạp. Ủy 
ban MTTQ Việt Nam huyện đã thành lập 
trang Fanpage, Zalo của huyện kết nối với 
UBMTTQ tỉnh, 39 xã, thị trấn và Ban công 
tác Mặt trận để lan tỏa các phong trào thi đua 
yêu nước, góp phần tập hợp sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân. Thông qua hệ thống zalo, 
hộp thư điện tử, Ủy ban MTTQ các cấp cập 
nhật liên tục kết quả hoạt động công tác Mặt 
trận, qua đó giúp Ban Thường trực MTTQ 
huyện nắm bắt kịp thời, nhanh chóng các 
hoạt động ở cơ sở. Thường xuyên phối hợp 
với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 
thông huyện đưa tin về các hoạt động trong 
công tác bầu cử, công tác phòng, chống dịch 
Covid 19 … tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng 
trong toàn dân về sức mạnh đại đoàn kết. 
Ngoài hình thức tuyên truyền trên, nhiều 
đơn vị cấp xã cũng đã có nhiều cách tuyên 

MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN YÊN THÀNH 
PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT 

TOÀN DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Nguyễn Xuân Dũng

HUV, Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ huyện 

Gặp mặt biểu dương các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động 
thiện nguyện trên địa bàn huyện Yên Thành
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truyền sâu rộng, thiết thực về cuộc bầu cử 
đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại 
biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 
như: Mặt trận Tổ quốc xã Tân Thành phát 
động ủng hộ xây dựng công trình cổng chào, 
chào mừng bầu cử với số tiền hơn 84 triệu 
đồng; đơn vị Đồng Thành đã cho ra mắt cuốn 
Tập san “tuyên truyền bầu cử Quốc hội và 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026” tuyển 
chọn các bài thơ viết về ngày bầu cử cho phát 
thanh trên hệ thống truyền thanh của xã; các 
xã Long Thành, Tăng Thành, Bắc Thành với 
công trình đường cờ Tổ quốc trị giá hàng 
trăm triệu đồng; giáo xứ Hậu Thành, xã Tây 
Thành đã huy động bà con giáo dân làm công 
trình đường cờ, đường đèn chiếu sáng vào 
giáo xứ trị giá hơn 120 triệu đồng…

Là một huyện đông dân, có nhiều đồng 
bào theo đạo Công giáo, thực hiện Đề án 
“Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo 
ở nước ta hiện nay”, thời gian qua, Mặt trận 
Tổ quốc các cấp thường xuyên chú trọng, 
quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền, vận động bà 
con giáo dân thực hiện tốt chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 
làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn 
xã hội; chủ động gặp gỡ, trao đổi, giao lưu 
với các Linh mục, Ban hành giáo xứ, giáo họ 
trên địa bàn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng 
của bà con giáo dân, kịp thời phản ánh đến 
cấp ủy Đảng, chính quyền. Trong đợt bầu 
cử bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 
- 2026, tỷ lệ bà con giáo dân tham gia đi bỏ 
phiếu đạt tỷ lệ 100%; các vị linh mục trên địa 
bàn đều tham gia đi bỏ phiếu, trong đó có 10 
linh mục đi tham dự lễ khai mạc ngày bầu 
cử. Tỷ lệ các ứng cử viên đại biểu HĐND 
các cấp là người công giáo chiếm số lượng 
tương đối đông (có 91 vị), kết quả đã có 49 vị 
trúng cử HĐND cấp xã, 01 vị trúng HĐND 
huyện, 01 vị đại diện cho Phật giáo trúng cử 
HĐND huyện. 

Các tôn giáo trên địa bàn luôn có sự 
đoàn kết, quan tâm lẫn nhau, đồng hành cùng 
cấp ủy, chính quyền địa phương cùng nhau 
xây dựng quê hương. Trong công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 các giáo xứ, linh mục, 
các nhà chùa, tăng ni phật tử trên địa bàn 
huyện đã đóng góp sức người, sức của và có 
nhiều hoạt động thiện nguyện với những việc 
làm thiết thực như: nấu cơm miễn phí phục 
vụ các điểm cách ly, vận chuyển miễn phí 
các bệnh nhân mắc Covid-19 vào các bệnh 
viện dã chiến, kêu gọi, quyên góp tiền, nhu 
yếu phẩm để ủng hộ các điểm cách ly, ủng 
hộ công tác phòng, chống dịch… tiêu biểu 
có linh mục Nguyễn Xuân Phương – giáo xứ 
Lâm Xuyên, Đại đức Thích Tuệ Minh – Trụ 
trì chùa Chí Linh…

Trong những năm gần đây, Yên Thành 
có nhiều nhóm Thiện nguyện được hình 
thành và ngày càng có nhiều hoạt động tích 
cực, đóng góp tích cực vào công tác an sinh, 
xã hội của địa phương. Để các nhóm thiện 
nguyện trong huyện cùng chung tay với các 
cấp ủy, chính quyền trong việc hỗ trợ, giúp 
đỡ bà con Nhân dân khi gặp khó khăn, hoạn 
nạn, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc huyện đã tổ chức họp mặt các nhóm 
thiện nguyện nổi bật trong huyện, kết nối 
tạo thành một tổ chức thống nhất lấy tên 
là “Hội thiện nguyện Yên Thành”, Trước 
tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh 
Covid-19, Hội thiện nguyện đã phối hợp với 
Ban Thường trực MTTQ huyện tổ chức nấu 
cơm miễn phí cho các khu cách ly trong toàn 
huyện, Hội đã kêu gọi được 831.367.000 
đồng, nấu được 30 ngàn suất cơm miễn phí 
cho các khu cách ly trong toàn huyện và lực 
lượng tuyến đầu chống dịch. Nhiều cá nhân 
đã không ngại gian khổ, khó khăn đóng góp 
sức người, sức của vào công tác phòng, 
chống dịch Covid-19, được Nhân dân, cấp 
ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, khen 
thưởng, động viên, kịp thời.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn 
với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa” đã phát huy tinh thần chủ 
động, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, 
đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xã hội, 
giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn 
mới với việc tập trung xây dựng các mô hình 
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gắn chặt với nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phát động 
phong trào làm đường cờ, đường đèn chiếu 
sáng, đến nay tất cả 39/39 xã, thị trấn đều 
có đường đèn, đường cờ mẫu, các xóm và tổ 
liên gia đều có đường đèn chiếu sáng. 

Các chương trình an sinh xã hội, xây 
dựng Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Cứu trợ, 
hoạt động thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, các gia đình chính sách, người có 
công với cách mạng, hỗ trợ Nhân dân khắc 
phục hậu quả do thiên tai, lũ lụt kịp thời, ý 
nghĩa. Thực hiện “Tháng cao điểm Vì người 
nghèo” do MTTQ huyện phát động, Quỹ 
“Vì người nghèo” các cấp của huyện tiếp 
nhận được hơn 1,9 tỷ đồng. Đã hỗ trợ xây 
dựng nhà đại đoàn kết là 28 nhà với số tiền 
1.040.000.000 đồng; thăm hỏi, tặng quà nhân 
dịp Tết Nguyên đán cho 100% hộ nghèo, cận 
nghèo, các đối tượng chính sách, gia đình có 
công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã 
hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa 
bàn; thăm hỏi, động viên và tặng quà nhân 
dịp Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 cho các 
gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân 
gia đình liệt sỹ có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn ...

Công tác Cứu trợ được tiến hành kịp 
thời, khoa học, đúng đối tượng, đến tận tay 
người thụ hưởng. Ban Thường trực Ủy ban 
Mặt trận TQVN huyện đã phát động hưởng 
ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ 
phòng chống dịch Covid-19” được các cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tích cực 
ủng hộ với tổng số tiền  là 9.193.762.382 
đồng; tổng số hàng hóa, vật phẩm, suất ăn 
quy thành tiền gần 6.317.610.000 đồng. Mặt 
trận các cấp đã tiến hành trao tặng tiền mặt 
và hiện vật cho các đơn vị trực tiếp tham 
gia chống dịch. Bên cạnh đó, Mặt trận các 
cấp đã tổ chức nhiều hoạt động cứu trợ có ý 
nghĩa, hưởng ứng tuần lễ vàng “Vì thành phố 
mang tên Bác”, MTTQ các cấp huyện Yên 
Thành đã hỗ trợ kịp thời về lương thực, thực 
phẩm cho Thành phố Hồ Chí Minh 19 tấn 
hàng hóa như: bầu, bí, lạc nhân, cá khô trị giá 
274 triệu đồng; ủng hộ hai huyện Kỳ Sơn, 
Tương Dương tiền và quà trị giá 290 triệu 

đồng, trong đó, tiền mặt 100 triệu đồng, hàng 
hóa trị giá 190 triệu đồng bao gồm: 7 tấn gạo, 
700 hộp khẩu trang, 2000 quả trứng gà, 1 tấn 
rau cùng các loại nhu yếu phẩm khác như 
rau, lạc, sữa tươi, nước uống.... để góp phần 
vào công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Năm nay, các hoạt động kỷ niệm 91 
năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam trên địa bàn huyện diễn ra trong 
điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang có chiều 
hướng diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với tinh 
thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, “Ngày 
hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” 
trên địa bàn huyện vẫn được cấp ủy, chính 
quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội 
các cấp quan tâm tổ chức với tinh thần thiết 
thực, tiết kiệm và bảo đảm công tác phòng, 
chống dịch bệnh. Thông qua Ngày Hội tạo 
không khí vui tươi phấn khởi, động viên 
Nhân dân phát huy truyền thống quê hương, 
đất nước, tình làng nghĩa xóm gắn bó bền 
chặt hơn.

Để phát huy những kết quả đã đạt 
được, trong thời gian tới, Mặt trận và các tổ 
chức thành viên huyện nhà tiếp tục nâng cao 
hiệu quả tuyên truyền, vận động, thực hiện 
chính sách đại đoàn kết của Đảng và Nhà 
nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính 
trị; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền trong sạch, vững mạnh. Nâng cao vai 
trò và trách nhiệm của Mặt trận các cấp và 
các tổ chức thành viên trong việc chăm lo, 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của Nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động, thiết thực, sâu sát 
cơ sở, tập hợp, vận động Nhân dân phát huy 
sức mạnh khối đại đoàn kết, thực hiện hiệu 
quả Chương trình phối hợp thống nhất hành 
động, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp góp 
phần đưa huyện Yên Thành phát triển nhanh 
và bền vững, sớm trở thành huyện nông thôn 
mới nâng cao của tỉnh. 
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Cách đây 104 năm, nhân loại đã chứng 
kiến sự kiện lịch sử vĩ đại, vào ngày 25-10-
1917 (tức ngày 07-11 theo dương lịch), giai 
cấp công nhân Nga và chính Đảng Cộng sản 
của giai cấp đó đã lãnh đạo nhân dân thực hiện 
thành công cuộc cách mạng vô sản làm “rung 
chuyển thế giới”. Đây là một trong những cuộc 
cách mạng có ý nghĩa vĩ đại nhất, bởi nó mở ra 
kỷ nguyên mới trong sự phát triển của xã hội 
loài người, mở đầu thời đại mới - thời đại quá 
độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội 
trên phạm vi toàn thế giới. Thắng lợi của Cách 
mạng Tháng Mười là “xung lực” cổ vũ, thúc 
đẩy phong trào cộng sản quốc tế và phong trào 
đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới phát 
triển mạnh mẽ; đưa giai cấp vô sản từ giai cấp 
bị đàn áp, bị bóc lột trở thành giai cấp lãnh đạo 
cách mạng, giai cấp trung tâm của thời đại. 

Đối với cách mạng Việt Nam, Cách 
mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa và ảnh 
hưởng vô cùng to lớn, sâu sắc trên nhiều 
phương diện, cả về lý luận và thực tiễn, trong 
thời kỳ trước và sau khi Đảng Cộng sản Việt 
Nam ra đời; cả trong Cách mạng Tháng Tám 
và hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, 
cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa ngày nay.

Ngay từ khi còn bôn ba tìm đường cứu 

nước, khi đến với Luận cương về vấn đề dân 
tộc và thuộc địa của V.I. Lê-nin (tháng 7-1920), 
Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường giải 
phóng dân tộc cho Việt Nam khỏi ách áp bức, 
bóc lột của thực dân, phong kiến. Dưới tác động 
“thức tỉnh” của Cách mạng Tháng Mười, được 
Luận cương của V.I. Lê-nin soi sáng, Người đã 
nhận thức sâu sắc, chỉ có đi theo Cách mạng 
Tháng Mười Nga, chỉ có chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các 
dân tộc bị áp bức và nhân dân lao động toàn 
thế giới khỏi bị “đọa đầy đau khổ”, khỏi mọi 
xiềng xích của chủ nghĩa thực dân, phong kiến. 
Người khẳng định: “Cách mạng Tháng Mười 
như mặt trời chói lọi, xóa tan màn đêm tối, 
soi đường, dẫn lối cho dân tộc ta đi đến thắng 
lợi”. Người viết: “…từ những người nông dân 
An Nam đến người dân săn bắn trong các rừng 
Đahômây cũng đã thầm nghe nói rằng ở một 
góc trời xa xăm có một dân tộc đã đánh đuổi 
được bọn chủ bóc lột họ và hiện đang tự quản 
lý lấy đất nước mình mà không cần tới bọn chủ 
và bọn toàn quyền”(1). Khi đọc Luận cương 
của V.I. Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa 
đăng trên báo Nhân đạo, Người khẳng định: 
“Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con 
đường giải phóng chúng ta”(2). Kể từ sau sự 
lựa chọn đó, Cách mạng Tháng Mười đã trở 
thành tấm gương cổ vũ cho dân tộc Việt Nam 
vùng dậy giành quyền độc lập dân tộc và các 
quyền cơ bản của con người. Theo tư tưởng 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, được soi sáng bởi 
ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười, Đảng 
ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân 
dân ta vượt nhiều thác ghềnh để thực hiện mục 
tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Vận dụng đúng đắn và sáng tạo những 
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-
nin và những bài học lịch sử vô giá của Cách 
mạng Tháng Mười, dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã tiến hành 
thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, 
lập nền dân chủ cộng hoà và nhà nước dân chủ 
nhân dân đầu tiên trong lịch sử dân tộc và ở 
Đông Nam Á. Giương cao ngọn cờ độc lập 

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 
VỚI TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG VIỆT NAMVỚI TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười Nga đã làm thay đổi trật tự 
thế giới, mở ra con đường phát 

triển mới cho các quốc gia, dân tộc theo 
chiều hướng tiến bộ của lịch sử. Một thế 
kỷ qua, phong trào cách mạng xã hội chủ 
nghĩa thế giới đã có những bước thăng 
trầm, song Cách mạng Tháng Mười vẫn 
giữ nguyên giá trị thời đại, vẫn là niềm 
cổ vũ cho tất cả những người có lương 
tri và khát vọng vì một thế giới tốt đẹp 
hơn, ảnh hưởng sâu sắc đến tiến trình 
cách mạng Việt Nam.
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dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã huy 
động sức mạnh vĩ đại của toàn dân, kết hợp 
sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để 
làm nên chiến công oanh liệt, đánh thắng thực 
dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành 
thắng lợi cách mạng giải phóng dân tộc, thống 
nhất đất nước, cả nước quá độ đi lên chủ nghĩa 
xã hội. Đó là những bước ngoặt vĩ đại trong 
tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc. Có 
thể nói, không có đường lối cứu nước và giải 
phóng dân tộc đúng đắn, không có chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và ánh sáng Cách mạng Tháng 
Mười, không có sự giúp đỡ to lớn, hiệu quả 
của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em thì không thể có thành tựu to lớn của cách 
mạng Việt Nam. Thực tiễn cách mạng Việt 
Nam đã minh chứng, sự lựa chọn con đường 
Cách mạng Tháng Mười của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn 
toàn đúng đắn.

Bước vào thời kỳ đổi mới, một lần nữa, 
bài học về việc giữ vững vai trò lãnh đạo của 
đảng cộng sản, phát huy sức mạnh của khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc; kiên trì mục tiêu độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội lại được Đảng 
ta vận dụng một cách sáng tạo. Nhờ vậy, cách 
mạng nước ta đã vượt qua khó khăn, đạt được 
những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. 
Kiên định mục tiêu và kiên trì những nguyên 
tắc trong đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam 
xác định: “Tăng cường xây dựng Đảng trong 
sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn 
dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh 
toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa 
bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ 
bản trở thành nước công nghiệp theo hướng 
hiện đại”(3). Đường lối, chủ trương đó đang 
từng bước được hiện thực hóa và chúng ta có 
cơ sở để tin tưởng đi theo con đường mà Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã lựa chọn, mục 
tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - con 
đường được mở ra từ Cách mạng Tháng Mười 
Nga. Đó là kết quả của quá trình tìm tòi công 
phu của Đảng ta đã được khảo nghiệm, kiểm 
chứng qua lịch sử. Mặc dù dưới tác động của 
kinh tế thị trường, phân hóa giàu nghèo, phân 
hóa xã hội diễn ra là khó tránh khỏi, song mỗi 
người Việt Nam đều cảm nhận được sự thay 

đổi hướng đến phát triển của đất nước từng 
ngày và bản thân đều được thụ hưởng những 
thành quả của đổi mới. Điều này chứng minh 
rằng, công cuộc đổi mới ở nước ta về thực chất 
là phục vụ lợi ích cơ bản của nhân dân, vì nhân 
dân, do nhân dân, và chính nhân dân cũng là 
động lực to lớn của đổi mới.

Ngày nay, hòa bình, hợp tác và phát triển 
vẫn là xu thế lớn, nhưng tình hình thế giới, khu 
vực vẫn có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn 
nhiều bất trắc, khó lường, các thế lực thù địch 
tiếp tục tìm mọi cách nhằm xóa bỏ chủ nghĩa 
xã hội trên thế giới. Đối với nước ta, chúng 
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn 
biến hoà bình”; triệt để lợi dụng các vấn đề 
về “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn 
giáo”... để chống phá, với nhiều thủ đoạn tinh 
vi, thâm độc, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, 
lý luận. Đảng ta đã không ngừng tăng cường 
bản chất giai cấp công nhân, trung thành và 
vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-
nin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đề ra đường lối, 
chủ trương, chính sách đúng đắn nhằm tiếp tục 
đẩy mạnh công cuộc đổi mới; không ngừng 
nâng cao năng lực lãnh đạo trong hoạt động 
thực tiễn; thực hiện rộng rãi dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, nhất là ở cơ sở; tăng cường khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng 
hợp cả về chính trị, kinh tế, quốc phòng… để 
xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội 
chủ nghĩa. Đồng thời, Đảng cũng không ngừng 
tự đổi mới, tự chỉnh đốn, gắn bó máu thịt với 
quần chúng, thật sự “là đạo đức, là văn minh” 
để xứng đáng với vai trò lãnh đạo đất nước 
trong thời kỳ mới. Vì vậy, các cấp ủy đảng 
phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, 
động viên mọi cấp, mọi ngành thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tiếp tục 
thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa 
XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh 
tự phê bình và phê bình, kiên quyết sửa chữa 
sai lầm để Đảng ta trong sạch vững mạnh. Đó 
là những điều có ý nghĩa cực kỳ quan trọng 
để củng cố và không ngừng phát huy vai trò 
lãnh đạo của Đảng và sứ mệnh lịch sử của giai 
cấp công nhân Việt Nam, đưa cách mạng Việt 
Nam đến những thắng lợi to lớn hơn./.

BAN BIÊN TẬP (Tổng hợp)
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Xác định công tác phổ biến giáo dục 
pháp luật (PBGDPL) có vai trò quan 
trọng góp phần nâng cao nhận thức và 

ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, huyện 
đã chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch 
triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL có 
trọng tâm, trọng điểm; ban hành nhiều văn bản 
chỉ đạo, điều hành về công tác phổ biến giáo dục 
pháp luật. Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, 
các tổ hòa giải cơ sở, đội ngũ tuyên truyền viên 
cơ sở được củng cố, kiện toàn. Các quy định 
pháp luật được truyền tải đến nhân dân thông 
qua nhiều hình thức phù hợp với các nhóm đối 
tượng và địa bàn. Huyện đã duy trì và phát huy 
tốt các hình thức tuyên truyền, PBGDPL từ 
huyện đến xã, thị trấn như: Tuyên truyền trên 
hệ thống đài truyền thanh cơ sở, tổ chức các 
hội nghị tập huấn, hội nghị chuyên đề hoặc lồng 
ghép, qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp 
pháp lý, qua tủ sách pháp luật, in sao tài liệu 
và lồng ghép ở các hội nghị hành chính ở xã, 
khu dân cư, qua hoạt động văn hóa văn nghệ, 
tổ chức hoặc phát động tham gia các cuộc thi 
tìm hiểu pháp luật bằng trực tuyến, hội thi rung 
chuông vàng trong các trường học, phát huy vai 
trò các tổ hòa giải tại các khu dân cư với nhiều 
cách làm hay trong PBGDPL.

Với việc đa dạng các hình thức tuyên 
truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhận thức 
pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán 
bộ, công chức, người lao động, chiến sỹ lực 
lượng vũ trang và người dân trên địa bàn huyện  
đã có chuyển biến tích cực, từng bước hình 
thành thói quen chủ động tìm hiểu và chấp hành 

pháp luật.
Từ đầu năm 2021 đến nay, UBND huyện 

đã phối hợp công an xã và các ban ngành liên 
quan tổ chức các buổi tuyên truyền kiến thức 
về phòng chống đuối nước, phòng chống tai 
nạn giao thông cho thanh, thiếu niên trong các 
trường học. Các cơ quan thành viên Hội đồng 
phối hợp PBGDPL đã tổ chức hàng trăm cuộc 
tuyên truyền cho cán bộ, công chức và nhân 
dân; cấp phát nhiều tài liệu miễn phí; đăng tải 
trên hàng trăm lượt tin, bài trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, mạng xã hội.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 
năm 2021, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện 
đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động 
hưởng ứng gắn với Ngày Đại đoàn kết toàn dân 
tộc đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu 
cầu về công tác phòng, chống dịch COVID-19. 
Trong đó, trọng tâm tổ chức phổ biến pháp luật 
trên các phương tiện thông tin đại chúng, Bản 
tin Yên Thành, hệ thống truyền thanh cơ sở, 
Cổng Thông tin điện tử huyện; tuyên truyền 
qua mạng xã hội… nhằm khẳng định vai trò, 
sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị 
trong công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền 
PBGDPL sẽ đưa chủ trương của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, 
góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận 
thức, nâng cao ý thức tuân thủ và chấp hành 
pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của các 
tầng lớp nhân dân trong chủ động tìm hiểu và 
chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng một xã 
hội dân chủ, công bằng, văn minh.

ĐA DẠNG CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 
PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Trần Thị Thanh Xuân
 Trưởng phòng Tư pháp UBND huyện

Thời gian qua, thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp 
luật trên địa bàn huyện Yên Thành, giai đoạn 2020 – 2025”, huyện đã quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là đa dạng hóa hình thức tuyên truyền 
nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống, gần hơn với các tầng lớp nhân dân.
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“Nhân đạo – Lan tỏa yêu thương” 
là chủ đề của Chương trình “Tháng nhân 
đạo” bắt đầu từ năm 2018 nhằm đề cao 
nhận thức, ý thức trách nhiệm thực tiễn của 
cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân 
đối với các công tác nhân đạo và hoạt động 
chữ thập đỏ hướng đến hai ngày lễ lớn của 
Hội Chữ thập đỏ, đó là ngày 08/5 (Ngày 
Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) 
đến ngày 19 tháng 5 năm 2018 (Ngày sinh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và 
là Chủ tịch Danh dự đầu tiên của Hội) và 
ngày Thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ 
An (14/8/2018). Chương trình đã nhận 
được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn bộ 
cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh 
thiếu niên Chữ thập đỏ Huyện nhà. Qua các 
đợt tổ chức từ năm 2018-2021, Hội Chữ 
thập đỏ huyện đã đạt được thành công nhất 
định, với nhiều hoạt động được tổ chức ở 
cả cấp huyện, xã, các chi Hội cơ sở 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền 
“Tháng nhân đạo” với các nội dung về giá 

trị nhân đạo như Tư tưởng Hồ Chí Minh 
với sự nghiệp nhân đạo, Chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
về công tác nhân đạo và hoạt động Chữ 
thập đỏ. Triển khai các chương trình, hoạt 
động vì nhân đạo trong đội ngũ cán bộ, hội 
viên, thanh thiến niên, tình nguyện viên 
như: vận động sửa chữa, xây nhà Chữ thập 
đỏ, khám bệnh cấp thuốc miễn phí, thăm 
hỏi tặng quà địa chỉ nhân đạo, trao quà 
cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, 
kêu gọi hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn,… Các hoạt động phù 
hợp với từng thời điểm đặc biệt của địa 
phương. Bên cạnh việc triển khai, tuyên 
truyền, Hội CTĐ các cấp còn đẩy mạnh 
vận động nguồn lực tổ chức các hoạt động 
hưởng ứng “Tháng nhân đạo”, kêu gọi sự 
trợ giúp của các nhà hảo tâm, các cơ quan, 
xí nghiệp,công ty đóng trên địa bàn các xã, 
thị trấn. Qua 4 năm thực hiện, chương trình 
đã đạt được những thành công nhất định.

 “Tháng nhân đạo” năm 2018, toàn 

“Nhân đạo - Lan tỏa yêu thương”

Những năm qua, phát huy tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách, lá rách 
ít đùm lá rách nhiều”, Hội Chữ thập đỏ các cấp với sứ mệnh là tổ chức nòng cốt, cầu 
nối, đã triển khai và thực hiện hiệu quả hoạt động từ thiện, nhân đạo, chăm lo cho 
người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội… góp phần thực hiện tốt chính 
sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước tại địa phương.

Trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp 
Tháng nhân đạo năm 2020
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huyện đã vận động, kêu gọi trợ giúp được 
cho 2432  địa chỉ có hoàn cảnh khó khăn, 
với tổng số tiền mặt là 270.450.000 đồng. 
Tháng nhân đạo năm 2019, Huyện Hội kêu 
gọi, vận động hỗ trợ 53 đối tượng với tổng 
số tiền là 92.100.000 đồng; vận động được 
thêm 110.000.000 đồng mổ tim cho trường 
hợp mẹ đơn thân Phạm Thị Hanh bị bệnh 
tim, phẫu thuật thay van tim ở xóm 9, xã 
Phúc Thành. Các đơn vị cơ sở vận động 
trao 182 suất quà, mỗi suất 200- 300.000 
đồng,tiêu biểu ở đơn vị Tăng Thành, Lăng 
Thành, Công Thành, Thọ Thành, Khánh 
Thành. Năm 2020,  Huyện Hội và các đơn 
vị kêu gọi, vận động hỗ trợ các đối tượng 
là phụ nữ đơn thân số lượng tổng cộng  65 
đối tượng  trị giá  51.350.000 đồng. Đặc 
biệt đơn vị Liên Thành kêu gọi hỗ trợ một 
đối tượng phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo nuôi 
con nhỏ số tiền hơn 80 triệu đồng, đơn vị 
Lăng Thành kêu gọi hỗ trợ 15 triệu cho 
1 đối tượng phụ nữa bị bệnh hiểm nghèo 
nhân dịp Tháng nhân đạo. Năm 2021, hầu 
hết các đơn vị hưởng ứng thực hiện, toàn 
huyện đã vận động hỗ trợ trao quà cho các 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn, hỗ trợ 114  đối tượng với tổng số tiền 
83.280.000 đồng; đặc biệt đơn vị xã Lăng 
Thành đã vận động các mạnh thường  quân 
trao tiền hỗ trợ cho 1 gia đình có con nhỏ bị 
tai nạn giao thông nặng, gia đình hoàn cảnh 
khó khăn trị giá 24.000.000 đồng, xã Công 
Thành hỗ trợ 2 đối tượng bị bệnh hiểm 
nghèo tổng số tiền gần 24.000.000 đồng.

Với khẩu hiệu “Chung tay đẩy lùi 
Covid 19”, các đơn vị tổ chức treo biển 
tuyên truyền, phát nước rửa tay, khẩu trang 
tại các địa điểm chợ dân sinh, trường học; 
địa điểm bầu cử, tiêu biểu có đơn vị Nam 
Thành đã phát 1.500.000 khẩu trang cho 
hai đơn vị trường Tiểu học Nam Thành và 
trường THCS Nam Thành, Lăng Thành, Lý 
Thành.

Trao quà cho các gia đình có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tháng 
nhân đạo năm 2020 tại Hội trường Khối 
dân huyện Thăm hỏi Hội viên bị ốm nặng 

tại xã Hoa Thành
 Phòng trào “Hiến máu tình nguyện” 

được Hội tập trung chỉ đạo thực hiện .Những 
năm qua, việc thực hiện có hiệu quả phong 
trào “hiến máu tình nguyện” đã trở thành 
nét đẹp văn hóa, nghĩa cử cao đẹp của mỗi 
người dân Yên Thành. Hội đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức 
cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ 
tầm quan trọng và sự cần thiết của việc hiến 
máu nhân đạo, góp phần cứu sống người 
bệnh, “một giọt máu cho đi, một cuộc đời 
ở lại”. Chương trình đã nhận được sự quan 
tâm hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp 
nhân dân trên địa bàn toàn huyện. Từ năm 
2018 đến nay số người dân đăng ký tham 
gia hiến máu tình nguyện và số đơn vị máu 
thu nhận đươc tăng cao. Qua 4 năm thực 
hiện chương trình Hiến máu tình nguyện 
đã có 5.510 người đăng ký tham gia hiến 
máu, thu nhận được 3.462 đơn vị máu.

Chương trình “Ngân hàng bò” được 
tổ chức ở 5 đơn vị xã gồm Lăng Thành, 
Bảo Thành, Viên Thành, Sơn Thành, Mỹ 
Thành. Với số vốn ban đầu gồm  167  con 
bò, tính đến nay qua 10 năm thực hiện dự 
án đã lên đến  473 con bò cung cấp cho các 
hộ gai đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 
với thủ tục chuyển giao đầy đủ, đúng quy 
trình cấp Tỉnh giao. Dự án đã giúp cho các 
hộ gia đình cơ sở để vươn lên thoát nghèo. 

Chương trình “Tết vì người nghèo 
và nạn nhân chất độc da cam Dioxin”  là 
một trong các chương trình hoạt động chủ 
yếu của Hội, các hoạt động diễn ra sôi nổi 
từ các chi hội như: trao quần áo ấm, chăn 
màn, cấp phát quà, trao sổ tiết kiện, xây 
nhà tình nghĩa Chữ thập đỏ… , đã giúp đỡ 
được tổng cộng 3747  hộ gia đình với tổng 
số tiền là 9.493.940.000 đồng.

  Có được những kết quả trên đây là 
nhờ sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của các 
cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự 
đồng lòng hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, 
hội viên, tình nguyện viên các cấp Hội .

(Xem tiếp trang 27)

22 YÊN THÀNH
Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam

(23/11/1946 - 23/11/2021)



Nghệ An, một miền đất địa linh nhân 
kiệt, với truyền thống yêu nước, 
truyền thống văn hóa, hiếu học, 

tôn sư, trọng đạo được lưu giữ và phát huy 
từ ngàn xưa cho đến nay và Yên Thành là 
vùng đất tiêu biểu cho những truyền thống 
quý báu đó.

 Nói đến Yên Thành là nói đến văn 
chương, khoa bảng, những người nông dân 
Yên Thành không chỉ biết giữ gìn, thuần 
hóa những giống lúa quý để tạo nên “quê 
lúa Yên Thành” mà còn là những người 
chuộng đạo học, nêu cao truyền thống khổ 
học, hiếu học và học giỏi, đồng thời luôn 
trân quý, biết ơn, kính trọng những thế 
hệ thầy giáo, cô giáo đã giúp các thế hệ 
học sinh Yên Thành rạng danh bảng vàng 
từ xưa cho đến nay. Thuở nền Hán học 
thịnh đạt, làng xã nào ở Yên Thành cũng 
dành một phần ruộng đất làm học điền. 
Dù giàu hay nghèo nhà nào cũng cố gắng 
nuôi dưỡng cho con cháu học dăm ba chữ 
để thành người, cùng với quan điểm nhất 
quán “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Chính vì 
thế huyện Yên Thành đã sản sinh ra những 
danh nhân, khoa bảng, hiền tài, anh hùng 
hào kiệt làm rạng danh cho quê hương, đất 
nước. Vị Trạng nguyên đầu tiên của Yên 
Thành và cả Nghệ An là Trạng nguyên 

Bạch Liêu. Từ đó về sau, theo các tài liệu 
đăng khoa lục thì Yên Thành có 22 vị đỗ 
đại khoa, trong đó có 4 vị Trạng nguyên, 3 
vị Thám hoa, 3 vị Hoàng giáp, 7 vị Tiến sĩ, 
4 vị Phó bảng.

 Truyền thống hiếu học, khổ học và 
học giỏi cũng như tôn sư, trọng đạo của 
nhân dân Yên Thành được nuôi dưỡng và 
không ngừng phát huy trong thời đại ngày 
nay. Những năm học vừa qua, số học sinh 
lớp 9 đậu vào các trường chuyên Phan Bội 
Châu và các trường chuyên của Bộ ngày 
càng đông. Riêng năm học 2021 – 2022 
học sinh Yên Thành đậu vào trường chuyên 
của tỉnh, của Bộ là 29 em (trong đó trường 
Bạch Liêu có 27 em), đứng thứ nhất, nhì 
toàn tỉnh. Năm học này có em Hoàng Danh 
Nhất quê ở Bắc Thành được vào đội tuyển 
học sinh giỏi lớp 12 dự thi toàn quốc và rất 
nhiều em đã tham gia và đạt giải cao trong 
các kì thi quốc tế trên mạng internet. Số 
học sinh thi đậu vào các trường đại học, 
cao đẳng ngày càng nhiều. Trong đó số học 
sinh đạt điểm cao tăng vọt có đến 45 em (từ 
27 điểm trở lên). 

Không chỉ gói gọn trong khuôn khổ 
thầy trò qua những bài giảng, tiết học, học 
trò Yên Thành còn có truyền thống tôn sư, 
trọng đạo trong nếp sinh hoạt thường nhật, 

Nguyễn Văn Bình
Phó trưởng phòng GD&ĐT

YÊN THÀNH PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC, YÊN THÀNH PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC, 
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO.TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO.

Học sinh cũ trao tặng quà cho trường THCS Quang Thành, THCS Đức Thành
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truyền thống ấy cũng được bộc lộ qua hành 
động cụ thể. Hằng năm cứ đến ngày 20-11, 
ngày nhà giáo Việt Nam, các ngày lễ, tết, 
các thế hệ học trò lại về thăm thầy cô đã 
dạy dỗ mình, thăm lại trường cũ. Những 
tình cảm, lòng biết ơn và những tri ân của 
học trò cũ thật thắm thiết, chân thành và 
cảm động. Về thăm trường cũ, các thế hệ 
học trò còn chung tay góp sức để ủng hộ 
giúp đỡ nhà trường mua sắm bổ sung cơ sở 
vật chất, tặng qùa các em học sinh nghèo 
vượt khó học giỏi, tặng quà các thầy cô 
giáo nghỉ hưu, tổ chức những buổi lễ long 
trọng kỉ niệm ngày ra trường, tri ân thầy cô 
giáo. Để trường đạt chuẩn quốc gia các thế 
hệ học trò đã ủng hộ các nhà trường bằng 
hiện vật và tiền mặt: Tiêu biểu như trường 
THCS Đức Thành học sinh cũ đã quyên 
góp ủng hộ gần 220 triệu đồng, học sinh cũ 
trường THCS xã Quang thành ủng hộ 120 
triệu đồng…

Truyền thống hiếu học, tôn sư, trong 
đạo còn thấm sâu trong lòng lãnh đạo và 
nhân dân huyện nhà. Hàng năm cứ đến 
ngày kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam các 
thế hệ lãnh đạo huyện lại tổ chức đi thăm 

hỏi, chúc mừng các nhà giáo lão thành có 
công lao cho sự nghiệp giáo dục của huyện 
nhà, thăm và chúc mừng các thầy cô và các 
trường học tiêu biểu trong huyện; và tổng 
kết năm học hàng năm, lãnh đạo huyện lại 
mời các thầy cô giáo là cán bộ quản lí các 
trường học đã nghỉ hưu trong năm về dự 
lễ để tri ân công lao đóng góp của họ cho 
sự nghiệp giáo dục của huyện nhà. Nhân 
dân và các cấp các ngành ở địa phương 
chung sức đồng lòng để góp công sức, tiền 
của xây dừng trường học ngày càng khang 
trang sạch đẹp. Chỉ tính riêng trong năm 
học 2020 – 2021 nhân dân và các nhà hảo 
tâm, các doanh nghiệp đã ủng hộ tài trợ cho 
các trường học trên địa bàn bằng vật chất 
và tiền mặt trị giá 21.548.44100 đồng.

Có thể nói truyền thống hiếu học, 
tôn sư, trọng đạo đã trở thành nét đẹp văn 
hóa trong mỗi người dân, mỗi gia đình và 
toàn xã hội trên địa bàn huyện Yên Thành 
nói riêng và trong người dân xứ Nghệ nói 
chung. Truyền thống tốt đẹp đó đã góp 
phần không nhỏ cho Yên Thành xây dựng 
thành công huyện nông thôn mới, một trong 
những huyện đầu tiên của tỉnh Nghệ An.

HỘP THƯ CỘNG TÁC VIÊN
Thời gian qua, Ban Biên tập Bản tin Yên Thành đã nhận được tin, bài, thơ, 

ảnh của các cộng tác viên. Ban Biên tập cảm ơn sự quan tâm, đóng góp của các 
cộng tác viên. Bản tin Yên Thành số tháng 01 năm 2022 sẽ xuất bản vào đầu 
tháng 01/2022, Ban Biên tập định hướng nội dung như sau:

- Tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của huyện: chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 
năm 2022 về kinh tế- xã hội, QPAN, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị; 
sản xuất vụ Xuân 2022; phòng chống dịch Covid-19, dịch bệnh trên cây trồng, 
vật nuôi....; Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/2021)... 
Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhâm Dần 2022.

- Gương người tốt, việc tốt điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Kính mong các cộng tác viên gửi tin, bài, ảnh, thơ về Ban Biên tập Bản 
tin Yên Thành theo địa chỉ Email: Bantinyenthanh@gmail.com hoặc Ban Tuyên 
giáo Huyện uỷ, khối 1, Thị trấn Yên Thành trước ngày 20/12/2021.

                                                                                                            BBT
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Trường THPT Phan Đăng Lưu được 
thành lập vào tháng 9 năm 1961 
với tên gọi ban đầu là Trường cấp 

III Yên Thành – Trường cấp III đầu tiên 
của huyện Yên Thành. Từ ngày 25/4/1984, 
trường vinh dự được mang tên đồng chí 
Phan Đăng Lưu – Nhà lãnh đạo tiền bối 
xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, 
người con ưu tú của huyện lúa Yên Thành.

 Chặng đường 60 năm xây dựng 
và phát triển, trường THPT Phan Đăng 

Lưu đã trở thành một trong những trường 
THPT thuộc tốp đầu tỉnh Nghệ An với 
những thành tích đáng tự hào.

Trước hết phải kể đến công lao to lớn 
của những thế hệ đầu – những người được 
xem là người đặt những “viên gạch” đầu 
tiên tạo nền móng vững chắc cho sự phát 
triển tiếp nối của các thế hệ sau. Trong số 60 
khóa học sinh của trường thì 14 khóa đầu 
tiên được đào tạo trong hoàn cảnh đặc biệt 
với vô vàn khó khăn gian khổ của những 
năm tháng chiến tranh ác liệt. Trong hoàn 
cảnh đặc biệt đó, thầy trò nhà trường đã 
dũng cảm đối mặt với gian lao thử thách, 
kể cả với súng đạn của kẻ thù, dám chấp 
nhận và sẵn sàng chiến đấu, hi sinh với 
khẩu hiệu: “tất cả để đánh thắng giặc Mỹ 
xâm lược”, “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, 
“tất cả vì học sinh thân yêu”, là ý chí quyết 
tâm “dạy tốt và học tốt” trong bất cứ hoàn 

TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU 
60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

 Nguyễn Văn Ngoạn
Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đăng Lưu

Tự hào về ngôi trường mang tên Phan 
Đăng Lưu - Nhà lãnh đạo tiền bối xuất 
sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, 
chặng đường 60 năm xây dựng và phát 
triển, trường THPT Phan Đăng Lưu 
đã trở thành một trong những trường 
THPT thuộc tốp đầu tỉnh Nghệ An với 
những thành tích đáng tự hào.
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cảnh nào, là tình cảm vô tư, trong sáng, 
thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, không hề 
tính toán, vượt qua khó khăn gian khổ để 
ngày nay mỗi khi nhớ lại, có lúc ta tự hỏi 
vì sao ngày ấy cha anh ta có thể chịu đựng 
và làm được những điều lớn lao như thế. 
Đã có hàng ngàn thanh niên, học sinh tham 
gia vào lực lượng vũ trang, có 142 người 
đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, một người 
được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân”. 

 Suốt chiều dài lịch sử phát triển của 
trường, ở bất cứ chặng đường nào, dù là 
thời chiến hay thời bình, Nhà trường luôn 
đề cao kỷ cương, nề nếp trong công tác 
giáo dục, dạy học của giáo viên, phấn đấu 
“mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo 
đức, tự học và sáng tạo”. Giáo viên được 
tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để học 
tập, nâng cao trình độ. Tổ chức tốt việc 
đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra 
đánh giá, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng 
của môn học.Tổ chức tốt hội thi giáo viên 
giỏi cấp trường, giáo viên chủ nhiệm giỏi 
cấp trường để nâng cao trình độ chuyên 
môn. Tính đến nay có 76 nhà giáo được 
công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, có 
2 nhà giáo được Chủ tịch nước phong tặng 
danh hiệu nhà giáo ưu tú. Nhiều nhà giáo 
được nhận bằng khen của thủ tướng Chính 
phủ, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, 
Chủ tịch UBND tỉnh, Trung ương Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh. Có 30 nhà giáo là 
chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 65 nhà giáo là 
chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 3 nhà giáo được 
nhận giải thưởng “Tài năng sư phạm”, 3 
nhà giáo đạt danh hiệu giáo viên tiêu biểu. 
Nhiều nhà giáo được tặng kỷ niệm chương 
vì sự nghiệp giáo dục. Nhiều nữ cán bộ, 
giáo viên đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, 
đảm việc nhà”. Toàn trường có 57 nhà giáo 
có học vị thạc sỹ, có 1 nhà giáo có học 
vị tiến sỹ. Hàng năm việc viết SKKN rất 

được nhà trường chú trọng, có 56 nhà giáo 
có sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh. 

Vị thế của trường ngày càng được 
khẳng định vững chắc là bởi chất lượng 
giáo dục toàn diện cao, đáp ứng tốt nhiệm 
vụ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi 
dưỡng nhân tài. Đến nay, đã có 36.177 học 
sinh tốt nghiệp THPT, có hơn 10.000 học 
sinh thi đậu vào các trường đại học. Từ năm 
học 2001 - 2002 trở lại đây, có 8 học sinh 
đạt danh hiệu thủ khoa thi vào các trường 
Đại học danh tiếng trong cả nước. Nhiều 
học sinh khác thi đậu vào các trường cao 
đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề. 
Nhiều cựu học sinh của nhà trường là giáo 
sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, kỹ 
thuật viên cao cấp,... nhiều người giữ các 
trọng trách quan trọng trong các cơ quan 
Đảng, Nhà nước các cấp; là cán bộ quản 
lý, nhà khoa học, nhà văn, nghệ sĩ, nhà 
giáo, thầy thuốc uy tín,… 

Nổi bật nhất phải kể đến là kết quả 
thi HSG Tỉnh hàng năm. Từ năm 2011 tới 
nay, đã có hơn 716 học sinh giỏi cấp tỉnh. 
trong đó có 19 giải nhất, 75 giải nhì, 146 
giải ba. Vị thứ thi HSG Tỉnh luôn nằm 
trong tốp đầu. Năm 2011 xếp thứ 4; năm 
2016 xếp thứ 5; năm 2019 xếp thứ 3; năm 
2020 xếp thứ 6 trong toàn tỉnh. 

 Những năm gần đây, Thi THPT 
Quốc gia và Thi Tốt nghiệp THPT cũng 
ngày càng được khẳng định: nhiều học 
sinh đỗ điểm cao, trở thành thủ khoa, á 
khoa của các trường Đại học. Đáng chú ý 
có 5 học sinh được Chủ tịch UBND tỉnh 
tặng bằng khen, tiêu biểu là em Trần Thị 
Hằng: 27,25 điểm, cao nhất tỉnh tổ hợp 
Văn - Sử - Địa, học sinh Đào Văn Lương 
điểm cao nhất tỉnh tổ hợp Toán - Lí - Anh, 
học sinh Nguyễn Thị Phương điểm tổ hợp 
Toán - Anh - Văn - Á khoa học viện Kĩ 
thuật quân sự. Học sinh Nguyễn Thị Hoài 
có điểm xét tốt nghiệp cao nhất tỉnh.  Năm 
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2020 có 5 học sinh trên 28 điểm;  21 học 
sinh trên 27 điểm. Lớp 12A1 điểm bình 
quân thi ĐH là 9,24 xếp thứ 2 trên 841 lớp 
của tỉnh Nghệ An. 

Ngoài ra, Nhà trường luôn tích cực 
tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt 
động văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức 
các Câu lạc bộ bóng rổ, Câu lạc bộ Tuồng; 
các sân chơi trí tuệ, các gameshow truyền 
hình và nhiều cuộc thi khoa học khác và 
đạt được những thành tích đáng tự hào: 5 
học sinh giỏi cấp quốc gia; một học sinh 
đạt giải Ba thi chung kết năm chương trình 
“Đường lên đỉnh Olympia” (Năm 2013, 
Học sinh Nguyễn Văn Nam, 12A1); có hai 
học sinh đạt giải Ba quốc gia kỳ thi “Sáng 
tạo khoa học kỹ thuật” (Năm 2016 - 2017, 
Học sinh Nguyễn Đức Linh 12 A1, Phan 
Văn Đức)…

Với bề dày thành tích xuất sắc trong 
60 năm qua, Nhà trường đã rất vinh dự 
được các cấp trao nhiều phần thưởng cao 
quý: Huân chương lao động Hạng Ba 
(1991); Huân chương lao động Hạng Nhì 
(1996); Huân chương lao động Hạng Nhất 

(2001); nhiều năm là Tập thể tiên tiến xuất 
sắc. Nhiều Bằng khen, Giấy khen của các 
cấp tặng thưởng cho Nhà trường và các tổ 
chức đoàn thể trong trường.

Có được thành tích như hôm nay là 
nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và sự ủng 
hộ mạnh mẽ của Huyện ủy, UBND huyện 
Yên Thành, Sở GD&ĐT, UBND tỉnh Nghệ 
An; sự đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh 
đạo, quản lý, giáo viên, học sinh trong suốt 
chặng đường xây dựng và phát triển của 
nhà trường. 

Trong những năm tiếp theo, Nhà 
trường mong muốn tiếp tục nhận được sự 
giúp đỡ của các cấp lãnh đạo và tất cả mọi 
người. Đồng thời Nhà trường tiếp tục nâng 
cao hiệu quả, tạo chuyển biến căn bản 
trong tư duy lãnh đạo, quản lý; đẩy mạnh 
tổ chức các hoạt động giáo dục; phát triển 
đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 
dục; đoàn kết, nổ lực, quyết tâm xây dựng 
Trường THPT Phan Đăng Lưu ngày càng 
vững mạnh, xứng đáng là lá cờ đầu trong 
công tác giáo dục của tỉnh Nghệ An.

Với những việc làm hiệu quả, thiết 
thực, Hội CTÐ huyện ngày càng khẳng 
định vai trò nòng cốt, cầu nối, đầu mối 
điều phối trong các hoạt động nhân đạo 
của huyện. Thông qua các phong trào, cuộc 
vận động của Hội, các giá trị nhân ái và tư 
tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh được lan tỏa 
sâu rộng trong cộng đồng, xã hội, truyền 
cảm hứng để tiếp tục nuôi dưỡng và khơi 
dậy tinh thần tương thân, tương ái, tương 
trợ giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn, 
hoạn nạn, giúp đỡ những hoàn cảnh kém 
may mắn vươn lên trong cuộc sống.

Thời gian tới, để hoạt động của Hội 
CTÐ huyện góp phần làm lan tỏa các giá 
trị nhân đạo tốt đẹp trong cộng đồng xã 

hội và các tầng lớp nhân dân, Hội CTÐ 
huyện cần quan tâm hơn nữa công tác tình 
nguyện viên, thanh thiếu niên CTÐ; hướng 
tới trực tiếp trợ giúp những người có hoàn 
cảnh khó khăn một cách thiết thực, đúng 
tinh thần cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi 
cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. 
Ðồng thời tăng cường phối hợp giữa các 
lực lượng trong công tác CTÐ nhằm đổi 
mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu 
quả công tác, góp phần nhân lên sức mạnh 
nhân đạo, lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân ái 
trong xã hội.

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN

NHÂN ĐẠO - LAN TỎA YÊU THƯƠNG...
(Tiếp theo trang 22)
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Xác định công tác huấn luyện, sẵn 
sàng chiến đấu là nhiệm vụ trọng 
tâm, thường xuyên, trong những năm 

qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã có nhiều 
giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác 
huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trên cơ sở 
quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc 
các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung 
ương (QUTW), Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, 
Bộ Tư lệnh Quân khu, Đảng uỷ, Bộ CHQS 
tỉnh về công tác huấn luyện (HL), sẵn sàng 
chiến đấu (SSCĐ); trọng tâm là Nghị quyết 
765 của quân ủy Trung ương về: “Nâng cao 
chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 
và những năm tiếp theo”, Đảng ủy Quân 
sự huyện đã ra Nghị quyết chuyên đề lãnh 

đạo thực hiện nhiệm vụ HL sát với tổ chức 
biên chế, chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm đối 
tượng, địa bàn đóng quân của đơn vị.

Để nâng cao chất lượng HL, SSCĐ cho 
LLVT huyện, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện 
đoàn đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị; 
tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ LLVT 
huyện nắm chắc nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu, 
nhiệm vụ huấn luyện. Tập trung giáo dục 
nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tính 
tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, 
đảng viên. Chú trọng xây dựng nội dung, 
chương trình, kế hoạch HL và tập huấn cán 
bộ sát tình hình thực tiễn. Hằng năm, trước 
khi bước vào HL, Ban CHQS huyện đã cử 
cán bộ tham gia các lớp tập huấn do cấp trên 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUẤN LUYỆN, SẴN SÀNG 
CHIẾN ĐẤU CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG HUYỆN 

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Thượng tá Đồng Sĩ Hoan

 UVBTV Huyện uỷ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

Yên Thành là huyện đồng bằng, với diện tích tương đối lớn (hơn 545 Km2), với hơn 302.000 
dân và là địa bàn có tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT, TTATXH) 
tương đối phức tạp. Do đó trong những năm qua, để góp phần giữ vững ANCT, TTATXH 
trên địa bàn huyện, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao 
chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của của lực lượng vũ trang (LLVT) 
huyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang
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tổ chức và mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng 
cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ 
Ban CHQS các xã và đơn vị tự vệ. Nội dung 
tập huấn đi sâu vào những vấn đề mới, vấn 
đề khó để thống nhất chung cho toàn cơ 
quan, đơn vị. Bên cạnh đó, Đảng uỷ, Ban 
CHQS huyện đặc biệt chú trọng công tác bồi 
dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ 
các cấp về phương pháp tổ chức quản lý, chỉ 
huy, điều hành huấn luyện theo từng cương 
vị, chức trách, tập trung vào cán bộ cơ sở 
phụ trách huấn luyện dân quân năm thứ nhất, 
năm thứ hai đến năm thứ tư và huấn luyện tự 
vệ. Hàng năm Đảng uỷ, Ban CHQS huyện 
đều tổ chức thông qua giáo án huấn luyện 
cho Ban CHQS các xã, thị trấn và các đơn vị 
tự vệ trong toàn huyện. Quá trình thực hiện, 
đơn vị luôn bám sát phương châm bồi dưỡng 
“trực tiếp, tại chỗ”, cấp trên bồi dưỡng cấp 
dưới, cán bộ có kinh nghiệm bồi dưỡng cán 
bộ mới. Đến nay, Ban CHQS huyện và Ban 
CHQS các xã, thị trấn có trên 90% cán bộ 
huấn luyện được theo phân cấp, đạt trình độ 
khá, giỏi.

Bên cạnh việc chuẩn bị về con người, 
Đảng uỷ, Ban CHQS huyện chú trọng chỉ 
đạo các đơn vị cơ sở chuẩn bị chu đáo về cơ 
sở vật chất, bảo đảm cho HL. Từ mô hình, 
học cụ, thao trường, bãi tập đến giáo án, bài 
giảng đều được chuẩn bị chính quy, thống 
nhất, ứng dụng CNTT trong huấn luyện. 
Hằng năm Đảng uỷ, Ban CHQS huyện đã 
chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn đẩy mạnh 
việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và 
tích cực ứng dụng các thành tựu khoa học - 
công nghệ trong nghiên cứu, sáng tạo các mô 
hình, học cụ phục vụ HL, SSCĐ. Chỉ tính 
riêng năm 2021, LLVT huyện đã có hơn 30 
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đưa vào sử 
dụng, phục vụ huấn luyện, trong đó có nhiều 
sáng kiến được Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao.

Trong thực hành huấn luyện, LLVT 
huyện luôn bám sát phương châm: “Cơ bản, 
thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện 
đồng bộ, chuyên sâu; trong đó, huấn luyện 
cán bộ là khâu then chốt, huấn luyện chiến 
thuật là trọng tâm, huấn luyện kỹ thuật là cơ 
sở. Đồng thời, chú trọng đổi mới nội dung, 
hình thức, phương pháp huấn luyện phù hợp 

với từng đối tượng và giáo trình mới. Huấn 
luyện từ thấp đến cao, từ phân đoạn đến tổng 
hợp; kết hợp chặt chẽ giữa HL chuyên ngành 
với HL theo các phương án bảo vệ mục tiêu, 
tình huống chiến đấu. Bên cạnh đó, Ban 
CHQS huyện chú trọng huấn luyện cho các 
đối tượng để sử dụng thành thạo các loại vũ 
khí, trang bị có trong biên chế, nâng cao khả 
năng tác chiến khi được tăng cường vũ khí, 
trang bị kỹ thuật; huấn luyện nâng cao khả 
năng cơ động; tổ chức huấn luyện phải kết 
hợp giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực, 
nâng cao sức khoẻ...

Nhằm góp phần cổ vũ, động viên, xây 
dựng ý chí, quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ 
thực hiện tốt nhiệm vụ HL, thời gian qua 
Đảng uỷ, Ban CHQS huyện đã đẩy mạnh 
thực hiện các phong trào thi đua trong HL 
và SSCĐ do cấp trên phát động. Bên cạnh 
đó, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện đẩy mạnh 
thực hiện tốt hoạt động CTĐ, CTCT trong 
các nhiệm vụ: HL, SSCĐ, diễn tập, hội thi, 
hội thao và tham gia phòng, chống đại dịch 
Covid-19 đem lại nhiều kết quả tốt. Chỉ tính 
riêng từ đầu năm 2021 tới nay, LLVT huyện 
đã giành nhiều giải cao tại các hội thi do Bộ 
CHQS tỉnh tổ chức. Cụ thể: Giải Ba Hội thi 
Pháp luật về DQTV; Giải Khuyến khích Hội 
thi Báo cáo viên giỏi;…. 

Là một đơn vị đóng quân trên địa bàn 
có tình hình ANCT, TTATXH tương đối 
phức tạp, do đó việc nâng cao trình độ, khả 
năng SSCĐ có ý nghĩa quyết định đến kết 
quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Chính 
vì vậy, cùng với việc nâng cao chất lượng HL 
chiến đấu, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện cũng 
đặc biệt chú trọng nâng cao trình độ và khả 
năng SSCĐ, thường xuyên quán triệt, thực 
hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, quy định 
của cấp trên về công tác SSCĐ; chủ động 
xây dựng, kiện toàn hệ thống các văn kiện 
SSCĐ thực hiện nhiệm vụ A, A2 sát thực tế. 
Duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực 
ban, trực chiến, trực phòng không, trực thông 
tin liên lạc, không để bị động, bất ngờ trong 
mọi tình huống. Thường xuyên xây dựng và 
bổ sung kế hoạch, luyện tập các phương án 
SSCĐ, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu 
nạn...                        (Xem tiếp trang 35)
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Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp 
tục diễn biến phức tạp. Nhưng với 
sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu và 

quyết tâm cao của các cấp, các ngành, địa 
phương và các tầng lớp nhân dân, vừa tập 
trung triển khai nghiêm túc, đồng bộ, quyết 
liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng chống 
dịch Covid-19 vừa tập trung chỉ đạo phát 
triển kinh tế - xã hội trên tất cả các ngành, 
lĩnh vực, nền kinh tế - xã hội của huyện năm 
2021 đạt nhiều kết quả tích cực, dự ước có 
25/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 đạt 
và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 
9,01%, đạt 100%KH, cao hơn tốc độ tăng 
trưởng năm 2020 (năm 2020: 8,31%). Trong 
đó: Ngành Nông, Lâm, Thủy sản tăng 4,92%, 
Công nghiệp - Xây dựng tăng 12,27%, Dịch 
vụ tăng 11,15. Thu nhập bình quân đầu 
người ước đạt 52 triệu đồng/người/năm, đạt 
100% KH, tăng 4,5 triệu đồng/người so với 
năm 2020; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng 
hướng. Thu ngân sách đạt kết quả cao, ước 
đạt 531 tỷ đồng, đạt 144,10% dự toán, tăng 
9,38% so với năm 2020. 

2. Trước đợt dịch COVID-19 lần thứ 
tư có quy mô lớn, mức độ lây lan nhanh nhất 
từ trước đến nay với diễn biến phức tạp, khó 
lường, đã bùng phát tại nhiều địa phương, 
trên địa bàn huyện xuất hiện 3 ổ dịch lớn từ 
giữa tháng 8. Cấp ủy, chính quyền, các tổ 
chức chính trị-xã hội và các tầng lớp nhân 
dân trong huyện đã nỗ lực khắc phục khó 
khăn, chủ động triển khai kịp thời các chủ 
trương, biện pháp, nhằm thực hiện tốt công 
tác phòng, chống dịch COVID-19. Khẩn 
trương, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo, nhanh một bước, sớm một bước, 
phong tỏa, test nhanh sàng lọc cộng đồng 
các vùng nguy cơ cao, cách ly, truy vết dập 

dịch, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội và 
đời sống cho người dân. Các ổ dịch đã được 
kiểm soát sau 21 ngày toàn huyện thực hiện 
Chỉ thị 16, các hoạt động sản xuất kinh 
doanh, làm việc, học tập trở lại trong trạng 
thái bình thường mới từ ngày 16/9/2021.

3. Sản xuất nông nghiệp thắng lợi toàn 
diện cả 2 vụ, cả về năng suất, chất lượng và 
giá trị sản xuất, đã hình thành nhiều chuỗi giá 
trị liên kết sản xuất, đạt kết quả cao nhất từ 
trước tới nay, tăng 4,92% so với năm 2020, 
đóng vai trò là điểm tựa vững chắc của nền 
kinh tế trong đại dịch Covid-19; Sản lượng 
lương thực có hạt đạt hơn 161 ngàn tấn, đạt 
109,8% so với kế hoạch và vượt 17,8% so 
với cùng kỳ năm 2020. Năng suất lúa và các 
cây trồng tăng cao, chăn nuôi tăng trưởng 
ổn định, sản xuất tiếp tục phát triển theo 
hướng ứng dụng công nghệ cao và chuyển 
dịch cơ cấu nội ngành; mở rộng diện tích các 
mô hình có hiệu quả kinh tế cao như cây ăn 
quả (cam, ổi, bưởi), mô hình chăn nuôi gà, 
bò, mô hình nhà lưới,... Có 6 sản phẩm được 
tỉnh công nhận OCOP 3 sao 

4. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 
huyện Yên Thành đã thành công tốt đẹp. Cử 
tri đi bầu cử đạt tỷ lệ cao. Sau bầu cử, bộ máy 
các cấp đã đi vào hoạt động ổn định, và triển 
khai nhiều giải pháp thiết thực điều hành 
phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng hoàn 
thành, ban hành, triển khai thực hiện 23 nghị 
quyết, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVII, được 
các cấp, các ngành, địa phương chú trọng 
thực hiện nghiêm túc, tích cực, tạo không 
khí phấn khởi trong nhân dân.

5. Nhiều dự án trọng điểm được đầu 
tư triển khai, thu hút vốn đầu tư đạt kết quả 
quan trọng, tạo thuận lợi cho việc xây dựng 

Đặng Thị Dung
HUV, Trưởng phòng TC-KH UBND huyện
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kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội 
giai đoạn 2021-2025. Thu hút đầu tư khả 
quan, đã thu hút thêm dự án Nhà máy may 
An Hưng 2 tại xã Thọ Thành và Nhà máy 
sản xuất giày da tại xã Bắc Thành. Dự án 
Nhà máy may An Hưng tại xã Công Thành 
đã đi vào hoạt động tháng 3 năm 2021, hiện 
đã tuyển dụng hơn 2.000 lao động, xuất 
khẩu các sản phẩm may mặc sang thị trường 
các nước Nhật Bản, Ấn Độ, châu Mỹ và các 
nước châu Âu và đang tiếp tục thu hút và tạo 
việc làm cho 8.000 công nhân. Các nhà máy 
trên địa bàn huyện đã giải quyết việc làm 
cho 3.981 lao động, tăng 1.853 lao động so 
với năm 2020. 

6. Hoạt động phát triển kinh tế số có 
nhiều bước chuyển biến tích cực. Với lợi 
thế dân số sử dụng mạng internet và mạng 
xã hội chiếm tỷ lệ lớn, Yên Thành hiện có 
khoảng 75% dân số sử dụng internet, 67% 
dân số có tài khoản mạng xã hội, ngày càng 
nhiều cá nhân tham gia mạng lưới thương 
mại điện tử, có tới 35% tổng số người dân 
tham gia mua hàng trực tuyến qua mạng 
facebook hoặc zalo. Thanh toán không dùng 
tiền mặt ngày càng phát triển. 100% doanh 
nghiệp trên địa bàn huyện nộp thuế điện tử; 
Người dân thay đổi thói quen, dần dần tiếp 
cận xã hội số, như giao dịch với ngân hàng, 
sổ khám bệnh online, nộp thuế điện tử, giao 
dịch qua dịch vụ công…

Công tác chuyển đổi số trong các cơ 
quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và và tổ 
chức chính trị xã hội, các đơn vị sự nghiệp 
công lập được quan tâm thực hiện. Tích cực 
áp dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến, 
hệ thống giao nhận văn bản điện tử, hệ 
thống giao ban trực tuyến ở các cơ quan cấp 
huyện, cấp xã, các đơn vị sự nghiệp công 
lập. Họp trực tuyến, dạy học trực tuyến trên 
địa bàn huyện đã, đang và sẽ trở thành xu 
hướng được tăng cường để thích ứng với 
tình hình mới. Chữ ký số được tích hợp cho 
lãnh đạo các đơn vị dự toán trên địa bàn, 
hỗ trợ tích cực cho hoạt động giao dịch của 
đơn vị. Dịch vụ công trực tuyến được triển 
khai mạnh mẽ tại Kho bạc Nhà nước, Chi 

cục Thuế, Bảo hiểm xã hội. Trên địa bàn 
huyện đã có 64/192 đơn vị nhận lương qua 
tài khoản.

7. Quản lý tốt Quy hoạch - kế hoạch; 
Tài nguyên Môi trường. Ban hành và tổ 
chức triển khai thực hiện 23 nghị quyết, đề 
án, kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 
2021-2025. Tiếp tục tổ chức thực hiện Quy 
hoạch nông nghiệp huyện; Quy hoạch xây 
dựng vùng huyện; Hoàn thành Xây dựng 
quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030. 
Công tác quản lý, sử dụng tài nguyên và 
bảo vệ môi trường được tăng cường. Tiến 
hành lập các quy hoạch, gồm: Điều chỉnh 
quy hoạch Thị trấn Yên Thành; Quy hoạch 5 
Đô Thị vệ tinh gồm: Đô thị Đô Thành, Tân 
Thành, Tây Thành, Lăng Thành và Thị trấn 
Vân Tụ. Và Quy hoạch một số khu đô thị 
mới tại Văn Thành, Thị Trấn, Đô Thành, 
Hoa Thành,.v.v...

8. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp 
tục có bước phát triển; an sinh xã hội được 
thực hiện tốt, đảm bảo giải quyết kịp thời, 
đầy đủ chế độ chính sách cho các đối tượng, 
chi trả chính sách hỗ trợ người dân gặp khó 
khăn do đại dịch Covid-19; công tác chăm 
sóc sức khoẻ cho nhân dân được chú trọng; 
hoạt động giáo dục & đào tạo có nhiều đổi 
mới phù hợp với thực tiễn.

9. Công tác cải cách hành chính, đặc 
biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong 
hoạt động cơ quan hành chính đạt nhiều kết 
quả tích cực. Kỷ luật kỷ cương hành chính, 
đạo đức công vụ, thái độ, trách nhiệm của 
CBCC, viên chức có nhiều chuyển biến tốt. 
Quốc phòng - An ninh được giữ vững, an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được 
đảm bảo; Công tác giải quyết khiếu nại tố 
cáo và tiếp công dân được quan tâm và chỉ 
đạo quyết liệt.

Những kết quả khả quan của kinh tế - 
xã hội năm 2021 là khởi đầu quan trọng để 
huyện Yên Thành thực hiện thành công Kế 
hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-
2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 
lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025./.
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PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỢP TÁC XÃ TRONG PHÁT TRIỂN 
NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN THÀNH

Ngày 10/12/1961, toàn thể Đảng bộ, 
Chính quyền và Nhân dân huyện 
Yên Thành hân hoan, chào đón Bác 

Hồ về thăm xã Vĩnh Thành, vì lúc đó Vĩnh 
Thành là xã đầu tiên của tỉnh Nghệ An đã 
chuyển được hợp tác xã (HTX) bậc thấp 
lên bậc cao. Tại cuộc nói chuyện với cán 
bộ, nhân dân xã Vĩnh Thành và huyện Yên 
Thành, Người căn dặn: “... Ngày nay chúng 
ta thành người chủ tập thể, làm chủ hợp tác 
xã làm chủ đất nước, mỗi xã viên cần nâng 
cao tinh thần làm chủ tập thể, phải đoàn kết 
chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, phải 
có quyết tâm cần kiệm xây dựng hợp tác 
xã, phải làm đúng kỷ luật lao động,...”;  “… 
Làm HTX là chúng ta tập trung lực lượng 
tiến công vào nghèo nàn và lạc hậu, là đoàn 
kết chặt chẽ, sản xuất tốt, thu nhập cao, vệ 
sinh tốt, là học hành chăm, đời sống lên 
không ngừng…”

Với niềm tự hào và vinh dự được 
Bác Hồ về thăm, dặn dò, nhắc nhở, Đảng 
bộ, Chính chuyền và Nhân dân huyện Yên 
Thành luôn cố gắng phấn đấu xây dựng 

quê hương ngày càng giàu đẹp, đặc biệt là 
đổi mới, phát triển Hợp tác xã nông nghiệp 
(HTXNN) trên địa bàn huyện. 

Hàng năm, huyện Yên Thành phối hợp 
với các sở, ngành tổ chức các lớp bồi dưỡng 
nghiệp vụ quản lý, trang bị kiến thức quản trị 
kinh doanh cho đội ngũ cán bộ HTX nhằm 
đổi mới tư duy phát triển kinh tế, tiếp cận thị 
trường, kết nối với các doanh nghiệp, xây 
dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản 
phẩm. Nhờ đó, những năm gần đây kinh tế 
HTX đã có bước phát triển mới về số lượng, 
chất lượng; hoạt động được nâng cao với 
nhiều loại hình dịch vụ, tạo điều kiện cho 
các thành viên, hộ nông dân chuyển dịch cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm, thúc đẩy sản xuất, kinh 
doanh ở khu vực nông thôn phát triển. Các 
HTX nông nghiệp đã phát huy vai trò tập 
hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm 
cho nông dân, ứng dụng các tiến bộ khoa 
học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, 
thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết, bảo 
đảm đầu ra ổn định cho nông sản.

Liên kết giữa nông dân và HTXNN Liên Thành
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Sau 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã 
năm 2012, huyện Yên Thành đã đạt được 
nhiều kết quả đáng ghi nhận, được các Sở, 
Ngành cấp tỉnh đánh giá là một trong những 
huyện đi đầu trong công tác phát triển Hợp 
tác xã của tỉnh. Đến nay, toàn huyện có 
50 HTX nông nghiệp, với tổng số 15.066 
thành viên, số lao động thường xuyên trong 
HTXNN là 1.090 người. Vốn điều lệ được 
góp theo quy định của Luật với tổng số 
vốn đạt 29.260 triệu đồng. Doanh thu của 
các HTX nông nghiệp trong năm 2020 đạt 
105.810 triệu đồng, lợi nhuận ròng 3.701 
triệu đồng, trong đó có một số HTX đạt lợi 
nhuận cao như HTX NN Hùng Thành, HTX 
NNNT Mỹ Thành, HTX DVNN Liên Thành 
đạt lợi nhuận trên 100 triệu đồng, HTX NN 
Quyết Tiến đạt trên 200 triệu đồng, riêng 
HTX NNDVTH Thọ Thành đạt lợi nhuận 
gần 400 triệu đồng và HTX DVNN&XD 
Minh Thành đạt lợi nhuận hơn 700 triệu 
đồng. 

Hàng năm, UBND huyện tổ chức mời 
một số doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp 
về làm việc, ký hợp đồng liên kết sản xuất, 
tiêu thụ sản phẩm với các HTXNN. Tập 
trung chỉ đạo các HTXNN xây dựng sản 
phẩm sạch, sản phẩm chứng nhận VietGap 
và định hướng xây dựng sản phẩm OCOP. 
Có nhiều sản phẩm nông nghiệp được cấp 
giấy chứng nhận VietGap như: Gà thịt Tây 
Thành, Gà thịt Quang Thành, Dứa Tân 
Thành, Nấm Thị Trấn và Sơn Thành, Cam 
Đồng Thành, Cam Minh Thành, Rau Tân 
Thành, Ốc Bươu Đức Thành,...; có 01 cơ 
sở được cấp giấy chứng nhận Globalgap 
là trại cam Thiên Sơn xã Đồng Thành; 01 
sản phẩm cam Vinh của HTX DVNN&XD 
Minh Thành đạt sản phẩm OCOP hạng 3 sao. 
Hiện có 06 HTX áp dụng công nghệ canh 
tác, 09 HTX đưa cơ giới hoá đồng bộ vào 
sản xuất và 14 HTX thường xuyên liên kết 
sản xuất, bao tiêu sản phẩm lúa các vụ sản 
xuất trong năm. Các HTX được củng cố, đổi 
mới mô hình tổ chức, hoạt động ngày càng 
phù hợp với thị trường, từng bước khẳng 
định vị trí, vai trò của mình trong nền kinh 
tế và không ngừng nâng cao thu nhập cho 
các thành viên, hỗ trợ kinh tế hộ phát triển 

góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây 
dựng nông thôn mới nâng cao. Một số HTX 
nông nghiệp của huyện đã được Trung ương 
ghi nhận và khen thưởng về những đóng góp 
tích cực phát triển kinh tế - xã hội như: HTX 
DVNN & ĐN Minh Thành được Bộ Kế 
hoạch và đầu tư tặng bằng khen năm 2019, 
Liên minh HTX Việt Nam tặng bằng khen 
năm 2016; HTX NNDVTH Thọ Thành được 
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
tặng bằng khen năm 2019; HTX NN Quang 
Thành được Liên minh HTX Việt Nam tặng 
bằng khen năm 2020;... Đóng góp của các 
HTX đã làm thay đổi diện mạo, tạo động lực 
cho nông nghiệp, nông thôn của huyện phát 
triển. Hệ thống kênh mương, giao thông nội 
đồng được đầu tư xây dựng, nâng cấp đảm 
bảo hiệu quả trong việc tưới tiêu, sản xuất 
nông nghiệp. Hoạt động dịch vụ trong các 
HTX phát triển đa dạng gắn với chuỗi giá 
trị đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phục 
vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Để phát 
huy vai trò của Hợp tác xã trong phát triển 
nông nghiệp trên địa bàn, UBND huyện 
quyết tâm xây dựng HTXNN Liên Thành 
trở thành HTX kiểu mới hiệu quả, thực hiện 
thành công Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, 
nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả 
giai đoạn 2021-2025” của tỉnh, từ đó nhân 
rộng mô hình HTX ra toàn huyện.

Thời gian tới, các HTX trong huyện 
tiếp tục đổi mới hoạt động, mở rộng quy mô 
sản xuất, đẩy mạnh liên kết sản xuất, bao 
tiêu sản phẩm theo chuỗi giá trị, nâng cao 
đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân. 
Tích cực vận động, khuyến khích các HTX 
lựa chọn sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của 
vùng để tham gia chương trình Mỗi xã một 
sản phẩm OCOP, chú trọng đầu tư xây dựng 
vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, 
phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp 
xanh. Qua đó tạo sức mạnh tổng hợp của 
các HTX, phát huy vai trò của HTX trong 
phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện, 
phấn đấu thực hiện thành công tiêu chí số 9 
về phát triển sản xuất và hình thức tổ chức 
sản xuất, trở thành tiêu chí nổi trội trong xây 
dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu./.

Phan Long
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Chương trình mỗi xã một sản phẩm 
(gọi tắt là chương trình OCOP) được 
triển khai trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

và huyện Yên Thành từ năm 2019. Đây là 
giải pháp thúc đẩy kinh tế nông thôn, khơi 
dậy tiềm năng phát triển của các địa phương, 
với mục tiêu “hành động địa phương, hướng 
tới toàn cầu” bằng sự tự lực, sáng tạo của 
các chủ thể sản xuất trong mỗi sản phẩm của 
mình. Chương trình OCOP là một nội dung 
quan trọng, là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm 
trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng Nông thôn mới. 

Qua 2 năm triển khai, mặc dù còn 
nhiều khó khăn vướng mắc do nguồn lực 
hạn chế, nhiều địa phương chưa thực sự chú 
trọng nội dung này. Bên cạnh đó tình hình 
dịch bệnh ngay càng phức tạp, nhưng bằng 
sự quan tâm chỉ đạo của các cấp Đảng ủy, 
chính quyền từ Tỉnh, huyện đến cơ sở, đặc 
biệt là sự nổ lực của các doanh nghiệp, Hợp 
tác xã, tổ hợp tác và người dân, Chương trình 
OCOP trên địa bàn tỉnh nói chung và trên địa 

bàn huyện đã đạt được những kết quả tích 
cực rất đáng ghi nhận. Đến nay, chương trình 
đã trở thành phong trào sâu rộng trên địa bàn 
toàn huyện, có nhiều cách làm hay, hiệu quả, 
sáng tạo đưa hàng hóa sản phẩm nông nghiệp 
của huyện ra với thị trường rộng mở hơn. 

Sau khi tham gia chương trình, nhiều 
chủ thể sản xuất đã có những cách làm hay, 
sáng tạo, giá trị sản phẩm sản xuất ra ngày 
càng được nâng cao, thu nhập người dân 
ngày càng tăng, đặc biệt, nhiều chủ thể sản 
xuất sau khi tham gia chương trình đã học 
hỏi thêm được nhiều cách làm mới, đã làm 
cho sản phẩm của mình trở nên “chuyên 
nghiệp” hơn rất nhiều.

Đến nay, toàn huyện có 6 sản phẩm 
được đánh giá công nhận đạt 3 sao gồm các 
sản phẩm: Cam Minh Thành của Hợp Tác 
xã Dịch vụ Nông nghiệp và Xây dựng Minh 
Thành, Trà gạo thảo dược của Công ty TNHH 
KHCN Vĩnh Hòa, Ngũ cốc Long Liên của 
Công ty TNHH Long Liên, Ốc bưu đen của 
Tổ hợp tác sản xuất và kinh doanh Thủy sản 

CHƯƠNG TRÌNH OCOP 
ĐƯA SẢN PHẨM TỪ LÀNG RA PHỐ

Một số sản phẩm được công nhận đạt 3 sao 
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Đức Thành, Viên tinh nghệ Mật ong của Tổ 
hợp tác kinh doanh Tinh bột nghệ xã Quang 
Thành, Giò bê Chung Tài của cơ sở sản xuất 
Chung Tài xã Hợp Thành. 

Tham gia chương trình OCOP đã thực 
sự góp phần chuyển đổi sản xuất theo hướng 
tăng quy mô gắn với chuỗi giá trị, nâng cao 
thu nhập cho người dân, góp phần đưa sản 
phẩm từ làng ra phố. Điển hình như các sản 
phẩm Cam Đồng Thành, Ốc bưu đen Đức 
Thành, Ngũ cốc Long Liên xã Tân Thành, ... 

Sản phẩm ốc bưu đen xã Đức Thành 
trước khi tham gia chương trình công đoạn 
xuất bán còn rất “đơn giản” và “thô sơ” như 
đựng vào chậu, xô, thùng xốp, nhưng sau đó 
khi được tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn, sản 
phẩm có bước chuyển mình, nuôi trồng theo 
tiêu chuẩn VietGap, kiểm soát chất lượng 
thường xuyên, ghi nhật ký và gắn tem truy 
xuất nguồn gốc, xây dựng nhãn mác và từng 
bước xây dựng thương hiệu sản phẩm... Sản 
phẩm sau khi tham gia Chương trình OCOP 
cấp tỉnh, được công nhận 3 sao đã tiếp tục 

nâng cao để hoàn thiện sản phẩm của mình. 
Mới đây nhất Ốc bưu đen xã Đức Thành là 
một trong 7 sản phẩm trên địa bàn tỉnh được 
siêu thị Big C ký hợp đồng Hợp tác tiêu thụ 
sản phẩm.

Những thành công bước đầu của 
Chương trình OCOP rất đáng ghi nhận, đó 
chính là động lực để triển khai Chương trình 
cho giai đoạn tiếp theo. Nhiệm vụ trọng tâm 
chính là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền để các chủ thể sản xuất, kinh doanh 
hiểu rõ lợi ích, giá trị kinh tế để tích cực tham 
gia. Tổ chức sản xuất gắn với quy hoạch và 
phát triển vùng nguyên liệu đặc trưng của địa 
phương. Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách 
để hỗ trợ Chương trình OCOP và chú trọng 
hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, 
cũng như kết nối cung cầu cho các sản phẩm 
OCOP. Tin rằng sẽ có nhiều hơn nữa các sản 
phẩm từ làng được đưa ra phố./.

Lê Quyên 
 Phòng Nông nghiệp & PTNT

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUẤN LUYỆN...
(Tiếp theo trang 29)

Có phương án phối hợp chặt chẽ với 
cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương 
tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm 
kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Trước 
tình hình đại dịch Covid- 19 diễn biến phức 
tạp trên địa bàn huyện trong thời gian vừa 
qua, LLVT huyện luôn là lực lượng tuyến đầu 
trong công tác phòng chống dịch Covid-19, 
được Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện đánh 
giá cao.

Đối với nhiệm vụ Diễn tập KVPT huyện 
và Diễn tập Chiến đấu phòng thủ xã, Đảng uỷ, 
Ban CHQS huyện đã bám sát sự lãnh đạo của 
Huyn uỷ, HĐND, UBND huyện và của Đảng 
uỷ, Bộ CHQS Tỉnh, chủ động xây dựng kế 
hoạch, bồi dưỡng, luyện tập và tổ chức thực 
hiện tốt, bảo đảm chất lượng các cuộc diễn 
tập hàng năm.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng HL, 
SSCĐ, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện cũng tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng 
bộ các biện pháp nâng cao chất lượng công 
tác bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ, theo 

hướng “nhanh, gọn, kịp thời, đầy đủ, đúng 
quy định”. Cùng với đó, công tác kỹ thuật 
phục vụ nhiệm vụ HL, SSCĐ cũng được cấp 
ủy, chỉ huy các cấp đặc biệt quan tâm, chú 
trọng, thường xuyên duy trì, thực hiện nghiêm 
chế độ quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sử dụng 
VKTB, kỹ thuật, phương tiện tốt, bền, an toàn, 
tiết kiệm và an toàn giao thông, gắn với đẩy 
mạnh nghiên cứu, cải tiến, khai thác, sử dụng 
hiệu quả các loại VK, TBKT mới, hiện đại. 

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm 
vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng 
và bảo vệ Tổ quốc, công tác HL, SSCĐ luôn 
được Đảng uỷ, Ban CHQS huyện đặc biệt 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
chặt chẽ, nghiêm túc. Đây chính là cơ sở để 
các cơ quan, đơn vị LLVT huyện nâng cao 
chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ, góp 
phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh 
toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, luôn là lực 
lượng nòng cốt trong công tác QS, QP địa 
phương trên địa bàn đóng quân./.
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Khoa học công nghệ (KHCN) có 
tác động trực tiếp đến hiệu quả 
sản xuất, nâng cao năng suất lao 

động, ứng dụng KHCN vào sản xuất nông 
nghiệp nhằm tạo ra nguyên liệu, sản phẩm 
có giá trị cao với chi phí thấp hơn, giúp cải 
tiến, tối ưu hóa trong sản xuất, kinh doanh, 
công nghệ giải phóng sức lao động, thay 
thế sức người bằng máy móc, thiết bị để 
giảm bớt lao động nặng nhọc, thủ công, 
thay thế quy trình sản xuất, rút ngắn thời 
gian làm việc và nâng cao năng suất lao 
động.

Thời gian qua, các phong trào thi đua 
của Hội Nông dân huyện tiếp tục phát triển 
về mọi mặt, có sức lan tỏa mạnh mẽ, đem 
lại những kết quả tích cực trong sản xuất 
nông nghiệp, đời sống vật chất, tinh thần 
của nông dân không ngừng được cải thiện, 
diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. 

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp. Hội Nông dân huyện liên 
kết các ngành, doanh nghiệp, tạo điều kiện 

cho vay vốn, cung ứng vật tư phân bón 
trả chậm, tập huấn chuyển giao khoa học 
kỹ thuật, xây dựng các mô hình ứng dụng 
khoa học công nghệ, “liên kết” theo hình 
thức kinh tế tập thể, sản xuất hàng hóa theo 
chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm 
gắn với bảo vệ môi trường, tăng năng 
suất, chất lượng vật nuôi cây trồng, tăng 
thu nhập cho hội viên nông dân. Nhiều 
mô hình nông nghiệp công nghệ cao được 
hình thành, nhiều sản phẩm đã được chứng 
nhận OCOP, VietGAP như cam xã Đồng 
Thành, mật ong Tràng kè xã Mỹ Thành, 
Ngũ cốc Long Liên xã Tân Thành, gà xã 
Quang Thành và hình thành các vùng sản 
xuất chuyên canh với từng loại cây trồng 
tạo tiền đề cho thực hiện liên kết, tiêu thụ 
sản phẩm cho nông dân.

Trong bối cảnh phát triển KHCN 
và hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay 
nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, 
công tác tuyên truyền, vận động thực sự là 
“công cụ”, là “phương tiện” hữu hiệu đối 

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỘI NÔNG DÂN HUYỆN 
TRONG TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN 

ÁP DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀO SẢN XUẤT.

Lãnh đạo và các ban ngành thăm cơ sở sản xuất Ngũ cốc Lolifood tại xã Tân Thành
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với công tác Hội và phong trào nông dân, 
là giải pháp then chốt, tạo đột phá về năng 
suất, chất lượng, hiệu quả lao động bằng 
cách chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất 
kinh doanh, kinh nghiệm làm ăn giỏi của 
các hộ sản xuất kinh doanh, kinh nghiệm 
vươn lên thoát nghèo và làm giàu, ứng 
dụng KHCN vào trồng trọt, chăn nuôi, 
thủy sản, chế biến nông sản, xây dựng bộ 
nhận diện thương hiệu cho các sản phẩm 
đạt tiêu chuẩn OCOP, VietGAP,...

Tích cực tuyên truyền, vận động 
cán bộ, hội viên nông dân tham gia thực 
hiện các mục tiêu Quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, 
nông thôn mới kiểu mẫu bằng những việc 
làm cụ thể như tuyên truyền vận động hội 
viên nông dân thực hiện tốt chủ trương 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nếp 
sống văn hóa ở nông thôn; tham gia xây 
dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, xã 
văn hóa, thực hiện và đẩy mạnh phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa”. Xây dựng phát triển được 16 chi tổ 
hội, 3 tổ hợp tác, 3 hợp tác xã, nhằm khẳng 
định chỗ đứng trên thị trường, nâng cao 
thu nhập cho hội viên nông dân, đẩy nhanh 
tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp, góp phần 
thực hiện thành công Chương trình mục 
tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Nâng cao từng bước nhận thức của 
cán bộ, hội viên nông dân về vị trí và vai 
trò của KHCN, đặc biệt là công nghệ cao, 
trình độ ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật 
trong sản xuất và đời sống, thường xuyên 
tập huấn xữ lý, bảo quản sản phẩm sau thu 
hoạch như: Bảo quản lúa, cam, … tổ chức 
các hội nghị, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm 
như mô hình ốc bươu đen ở xã Đức Thành, 
Đại Thành, Nhân Thành, Minh Thành,… 
phổ biến, hướng dẫn sản xuất theo tiêu 
chuẩn như: cam đồng Thành, gà xã Tây 
Thành, Quang Thành, quy chuẩn chất 

lượng theo quy định hiện hành: Cam xã 
Đồng Thành đạt tiêu chuẩn VietGAP, … 

Trong thời gian tới Hội Nông dân 
tiếp tục tập trung nghiên cứu đề xuất 
cơ chế chính sách nhằm cụ thể hóa chủ 
trương phát triển kinh tế nông thôn gắn 
với xây dựng nông thôn mới theo hướng 
nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, 
nông thôn văn minh nhằm từng bước xây 
dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm 
đặc trưng trên địa bàn huyện như: Cam 
xã Đồng Thành, Gạo thảo dược xã Vĩnh 
Thành, Cốm Omega Vĩnh Thành, giò bê 
xã Hợp Thành, …từ đó triển khai quảng 
bá sản phẩm đặc trưng của địa phương tại 
các gian hàng.

Thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa 
nông dân với Nhà nước, nhà khoa học, 
doanh nghiệp, hợp tác xã; tập trung vận 
động tư vấn hỗ trợ, đồng hành với hội viên 
nông dân thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, 
liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Các mô hình 
liên kết sản xuất (ngô sinh khối, khoai 
tây,....) đã được khẳng định và các HTX 
kiểu mới ngày càng hoạt động có hiệu 
quả sẽ là điều kiện thuận lợi trong việc 
thúc đẩy liên kết giữa nông dân và doanh 
nghiệp, tạo thu nhập ổn định, bền vững 
cho nông dân.

Thực hiện có hiệu quả các dự án phát 
triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, 
chương trình xây dựng nông thôn mới trên 
địa bàn như: kết hợp xây dựng các mô hình 
điển hình tiên tiến trong nông dân, mô 
hình ứng dụng KHCN thành công trong 
trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, 
chế biến nông sản thành tựu về KHCN 
trong nước và nước ngoài hay các kết quả 
nghiên cứu đề tài, dự án KHCN. 

Nguyễn Công Hiếu 
Hội Nông dân huyện
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Từng gắn bó với nghề trồng nấm, 
trong vụ đông năm nay, bình quân 
mỗi tháng cơ sở trồng  nấm của  anh 

Phan Văn Linh ở xóm 5 - Thị trấn Yên 
Thành đã sản suất 1 tấn nấm giống  và trên 
10 ngàn bịch phôi nấm sò, mộc nhĩ, nấm 
rơm để cung ứng cho các trang trại trồng 
nấm trong và ngoài huyện. Anh cho biết: 

Nhờ nắm vững kiến thức về quy trình phân 
lập, nhân nuôi vi sinh, không những sản 
xuất ra các loại giống nấm cho năng suất 
cao, giúp nhiều trang trại và các hộ  trồng 
nấm trên địa bàn chủ động được nguồn 
giống, giảm chi phí đầu tư ban đầu.  Ngoài 
giải quyết việc làm thường xuyên cho 6 lao 
động địa phương, cơ sở còn đứng ra liên 
kết thu mua và tiêu thụ toàn bộ các loại sản 
nấm cho bà con. Để phát triển nghề này, 
mới đây cơ sở đã đầu tư xây dựng được 
một phòng nhân nuôi các loại nấm giống 
rộng 30 m2 và mua một lò hơi khử trùng 
bịch phôi trị giá 170 triệu. Trong vụ đông 
năm nay, ngoài cung cấp giống cho nhiều 
địa phương trong tỉnh, cơ sở còn cung cấp 
nguồn giống ra các tỉnh như Thanh hóa, 

Yên Thành vào vụ sản xuất nấm
Thái Dương

Phó Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện 

Cơ sở trồng nấm của anh Phan Văn Linh Thị Trấn Yên Thành vào vụ thu hoạch

Do thời tiết mưa nhiều đã ảnh 
hưởng đến sự phát triển và năng suất cây 
màu vụ đông, vì thế thời điểm này, nhiều 
hộ dân làm nghề trồng nấm  ở huyện Yên 
Thành đang bước vào vụ sản xuất chính. 
Nấm được xem là một những sản phẩm 
nông nghiệp chủ lực của  vụ đông, đem 
lại hiệu quả kinh tế, tạo việc làm và tăng 
thu nhập cho người dân. 
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Hải Dương và Hải Phòng…
Cũng theo anh Linh, nghề trồng nấm 

rất đơn giản, không riêng ở vụ đông mà có 
thể trồng được quanh năm, nguyên liệu sản 
xuất lại sẵn có tại địa phương, sản phẩm 
làm ra lại phù hợp nhu cầu thị trường tiêu 
thụ. Tuy vậy, người trồng nấm phải có một 
kiến thức nhất định và có sự đầu tư thời 
gian để chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật 
mới cho hiệu quả kinh tế cao. Do đó năm 
nay huyện Yên Thành  tiếp tục chỉ đạo và 
xem  nấm là một trong những sản phẩm chủ 
lực của vụ đông. Ngoài duy trì hoạt động ở 
3 trang trại nấm có quy mô lớn tại xã Sơn 
Thành, Nam Thành và Thị trấn, hàng trăm 
hộ dân còn được tập huấn chuyển giao tiến 
bộ KHKT, mua phôi giống để trồng trong 
vườn nhà, vừa phục vụ nhu cầu thực phẩm 
sạch cho gia đình, vừa làm hàng hóa để có 
thêm thu nhập. 

Còn với gia đình ông  Lê Văn Hạnh 
ở  xóm Tràng Sơn xã Sơn Thành hiện đang 
phát huy có hiệu quả sản xuất các loại nấm 
theo  tiêu chuẩn VietGap. Trên quy mô 
trang trại rộng 3000 m2, ông đã đầu tư xây 
dựng hệ thống lán trại, nhà xưởng, lò sấy, 
lò hấp, phòng nuôi cấy giống, nhà kho kiên 
cố, bình quân mỗi năm tiêu thụ trên 500 
tấn nguyên liệu, riêng vụ đông năm nay gia 
đình ông đã đầu tư ươm trồng nhiều loại 
nấm thương phẩm có chất lượng, với hy 
vọng sẽ đưa lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Ông xóm Tràng Sơn cho biết: Vụ 
đông năm nay gia đình đang có kế hoạch 
sản xuất 20 vạn bịch phôi, vừa bán ra thị 
trường, vừa ươm trồng để bán nấm thương 
phẩm nếu điều kiện thời tiết và thị trường 
thuận lợi sẽ thu về khoảng 1,2 tỷ đồng, trừ 
mọi chi chi phí cho lãi ròng 600 triệu đồng.

Với tiềm năng thế mạnh của huyện 
nông nghiệp, nghề trồng nấm đang từng 

bước trở thành nghề thu nhập cao cho nông 
dân Yên Thành, sau mỗi vụ thu hoạch 
lúa, những phụ phẩm rơm rạ được người 
dân thu gom để sản xuất nấm. Theo các 
hộ trồng nấm, cứ mỗi tấn nguyên liệu sẽ 
sản xuất được từ 160-180 kg sản phẩm 
nấm tươi, nếu theo giá thị trường hiện nay 
30 ngàn đồng/kg nấm sò sẽ cho thu nhập 
cao hơn so với các loại cây trồng truyền 
thống. Theo ông Nguyễn Thọ Hạnh – Chủ 
tịch HĐQT HTX nấm Đoàn Kết xã Nam 
Thành: vụ đông năm nay thời tiết sẽ thuận 
lợi đối với nghề trồng nấm và sản phẩm rất 
dễ tiêu thụ, vì thế HTX  đã chuẩn bị được 
50 tấn nguyên liệu, hiện tại đang bước vào 
vụ sản xuất chính, dự kiến từ nay đến dịp 
Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 sẽ cung 
cấp cho thị trường khoảng 80 tấn nấm tươi 
các loại, ổn định việc làm và thu nhập cho 
10 thành viên của HTX. Kế hoạch vụ đông 
năm nay, HTX đang chỉ đạo sản xuất 4 loại 
nấm: nấm sò, mộc nhĩ, mấn đùi gà, linh 
chi…Hiện tại đang tập trung sản xuất loại 
nấm sò vì thời tiết rất phù hợp. Do rau màu 
vụ đông mất mùa do mưa nhiều nên đầu vụ 
nấm bán rất chạy và được giá.

Có thể khẳng định, nghề sản xuất 
nấm đã và đang mở ra hướng phát triển 
cho nông dân trong việc chuyển đổi cơ cấu 
nông nghiệp, khai thác có hiệu quả tiềm 
năng đất đai lao động nong thôn. Do đó 
vụ đông năm nay,  huyện Yên Thành phấn 
đấu đạt sản lượng trên  200 tấn nấm tươi 
cung cấp cho thị trường trong những tháng 
cuối năm. Để nghề trồng nấm phát triển có 
hiệu quả và bền vững, huyện  đang khuyến 
khích các hộ có điều kiện mở rộng quy mô 
sản xuất, đồng thời phát huy vai trò bà đỡ  
của HTX trong liên kết sản xuất, chế biến 
và tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao 
thu nhập cho người dân. 
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ThơThơ
Ơn Người

60 năm ấy đã xa rồi
Kỷ niệm lưu truyền nghĩa chẳng vơi

Làng Nhãn còn in hình bóng Bác
Vĩnh Thành ghi nhớ mãi tên Người

Quê hương nay đã khang trang đẹp
Đồi núi cây xanh phủ tốt tươi

Ơn Bác muôn dân ghi nhớ mãi
Xây nhà truyền thống cháu con soi
                                        Đặng Long

Yên Thành đổi mới
Vào thời mái lợp rạ tre tranh

Bác đã về thăm xã Vĩnh Thành
Lúc ấy quê mình còn vất vả

Bây giờ huyện lúa đẹp như tranh
Sông Dinh uốn lượn khơi vàng chảy
Núi Gám vươn cao phủ bạc xanh

Sáu chục năm qua lời Bác dạy
Nông thôn đổi mới thật đa ngành

                                              Lê Hòa

 Mãi mãi nhớ ơn Người
Trong hành trình tìm đường cứu nước

Bác dừng chân đất Pháp đầu tiên
Người đi khắp mọi miền

Nơi có kẻ xâm lăng Tổ quốc mình
Không quản ngại hy sinh

Bác viết báo, làm thơ… tranh đấu
Cho quê hương đồng bào yêu dấu

Gửi hội nghị Versailles, dự Đại hội Tours
Từ Paris tuyết trắng nắng mưa

Bác trở thành một người Cộng sản
Và tìm thấy con đường sáng lạng

Chủ nghĩa Mác – Lê nin
Bác Hồ kính yêu

Nhân dân trọn niềm tin
Mãi mãi nhớ ơn Người

Hồ Chí Minh

                               Nguyễn Thế Trung

Người về thăm huyện lúa
Đón Bác về thăm ở chốn này

Vĩnh Thành tấp nập rộn rừng cây
Từng lời người dặn còn in mãi

Giọng nói âm vang vẫn động lây
Đoàn kết kiệm cần tăng sản xuất

Một lòng liêm chính phải chung tay
Yên Thành no ấm ơn sâu nặng

Núi tháp lưu danh sáng đức dày
Lê Quốc
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ThơThơ
Sức mạnh đoàn kết

Quy luật từ xưa đến nay
Khẳng định sức mạnh chung tay cộng đồng

Miền ngoài cho đến đàng trong
Covid ám ảnh vào lòng người dân

khắp nơi toả sáng tinh thần
Việt Nam chỉ đạo ra quân kịp thời

Nông thôn, phố thị khắp nơi
Đã đến kịp những mảnh đời éo le
Quân, lương đầy những chuyến xe
Có gì góp nấy gửi về miên trong
Đảng, dân thống nhất một lòng

Dù cho nguy hiểm quyết không ngại ngần
Thắng, thua cốt ở lòng dân

Khó khăn- đoàn kết ngàn lần vượt qua.
                              Phan Doãn Nghĩa

Chào mừng cách mạng Nga
Chào mừng cách mạng tháng Mười Nga 

Xô viết công nông dựng Cộng hòa 
Đất nước khắp nơi vang tiếng hát 

Năm châu bốn biển nức lời ca 
Luận cương Bác đọc, tương lai nước 
Cơm áo Người mong, hạnh phúc nhà 

Dân Việt vùng lên giành độc lập 
Ba Đình rực rỡ thắm cờ hoa 

                        Phan Xuân Châu

Thăm lại trường xưa
Tốt nghiệp đi xa đứa mỗi phương

Hôm nay gặp mặt buổi chung trường
Ơn thầy thuở ấy còn lưu luyến

Nghĩa bạn đến giờ vẫn nhớ thương
Ba chín năm qua lòng rạo rực

Sáu lăm tuổi chẵn dạ tơ vương
Mặt mừng tay bắt tim xao xuyến 

Nhớ bạn nhớ trường kỷ niệm thương                    
Lê Nguyệt

Quyết tâm chống dịch
Dịch tặc cho dù tái phát nhanh

Khoanh vùng diệt gọn thế công thành
Tuyên truyền phát triển cần nhanh chóng

Điều trị cách ly phải tốc hành
Xây dựng cộng đồng không gian thoáng

Giữ gìn chốn ở khí trong lành
Dưỡng nuôi sức mạnh dân như nước
Diệt dịch đồng tâm tới đích nhanh

                      Hoàng Xuân Tời 

Sáng ngời
Mệnh lệnh con tim

Từ trong sâu thẳm cái tâm của mình
Thiện nguyện quê lúa Yên Thành

Quên ăn, quên ngủ, tận tình vì dân
Lo sao trọn bữa cơm ăn

Cho dân như thể người thân của mình
Đẹp sao quê lúa Yên Thành

Khó khăn đùm bọc, nghĩa tình vẹn nguyên
Đồng lòng, chung sức tiến lên

Kết đoàn, quê mẹ niềm tin sáng ngời!
                      Nguyễn Trọng Hà
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Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 
không, 3 sạch”  do Trung ương  Hội LHPN 
Việt Nam  phát động có ý nghĩa xã hội sâu 
sắc và thiết thực; phù hợp với nhu cầu của 
phụ nữ và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương. Nhận thức được tầm 
quan trọng đó, căn  cứ vào thực tiễn, Hội 

LHPN huyện đã tập trung các giải pháp chỉ 
đạo thực hiện cuộc vận động đạt nhiều kết 
quả, nhất là việc thực hiện 3 sạch gắn với 
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn Yên Thành.

Việc đầu tiên hội quan tâm thực hiện 
đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng 
cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất 
cao trong cán bộ, hội viên và quần chúng 
nhân dân; để mọi người cùng hiểu, biết, 
và hành động. Với phương châm chỉ đạo 
hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, Hội đã 
chọn cách tổ chức sinh hoạt chi hội định kỳ, 
thăm hộ hội viên, đi thực tế thăm mô hình 
cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Với cách tuyên 
truyền phù hợp, không hình thức, các tiêu 
chí Sạch nhà, sạch bếp, sạch môi trường đã 
được thực hiện bằng các hoạt động cụ thể, 
huy động nguồn lực, lồng ghép các chương 
trình để xây dựng các mô hình thiết thực, 
mang tính bền vững, nhiều cơ sở hội đã có 
cách làm hay, hiệu quả trong việc giữ gìn vệ 
sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan: Tiêu 

PHỤ NỮ YÊN THÀNH THỰC HIỆN 3 SẠCH” SẠCH NHÀ, SẠCH BẾP, 

SẠCH MÔI TRƯỜNG” GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.
Nguyễn Thị Hòa

HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện

Lễ phát động ra quân vệ sinh môi trường tại xã Quang Thành năm 2020

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất 
quan tâm đến việc nâng cao nhận 
thức về môi trường cho tất cả mọi 

người. Trong bài nói chuyện với Đảng bộ 
và Nhân dân xã Vĩnh Thành, huyện Yên 
Thành khi Bác về thăm cách đây 60 năm, 
Bác dặn: Từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ 
cái ăn, cái mặc phải chú ý hơn nữa. Cần 
chăm chỉ vệ sinh hơn, tục ngữ có câu 
“nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”. 
Ghi nhớ lời dặn của Bác, thực hiện sự chỉ 
đạo của cấp ủy, Hội cấp trên, Hội LHPN 
huyện luôn quan tâm chăm lo thực hiện 
công tác VSMT với phong trào 3 sạch “ 
sạch nhà, sạch bếp, sạch môi trường”

42 YÊN THÀNH
Hướng tới kỷ niệm 60 năm Bác Hồ  về thăm Vĩnh Thành

(10/12/1961 - 10/12/2021)



biểu là mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”. Đây 
là mô hình mang nét đặc trưng riêng của 
Hội trong chương trình xây dựng nông thôn 
mới. Mô hình này được triển khai thực hiện 
từ năm 2017. Chỉ sau một thời gian ngắn đã 
trở thành phong trào rộng khắp trên 39 xã, 
thị trấn, hiện nay có 742 mô hình điển hình. 
Thành công bước đầu của mô hình “Nhà 
sạch, vườn đẹp” là động lực để năm 2020, 
Hội tiếp tục xây dựng mô hình “Hộ liền kề 
nhà sạch, vườn đẹp” tại xóm Tân Sơn xã 
Quang Thành, đến nay toàn huyện có 07 
mô hình “Nhà sạch vườn đẹp liền kề”. Mô 
hình đang được chị em tích cực hưởng ứng 
góp phần làm cho cảnh quan làng quê thêm 
xanh, sạch, đẹp được cấp ủy, chính quyền 
địa phương, các đoàn thể và nhân dân đánh 
giá cao.  Phong trào xây dựng các “Tuyến 
đường nở hoa” đã lan tỏa tới 100% các xã, 
thị trấn, hội vận động trên xây dựng 257 
“đoạn đường kiểu mẫu” có chiều dài 126 
km;  trồng gần 5 ngàn cây hoa, bóng mát.  
Riêng xã Tân Thành, Sơn Thành, Nhân 
Thành thì 100% các chi hội có đường hoa; 
trường học, nhà văn hóa thôn, công sở xã 
đều có bồn hoa.

Xác định Phụ nữ là lực lượng đi đầu 
trong công tác thu dọn, vệ sinh môi trường 
tại các địa phương, Hội phối hợp chỉ đạo 
thực hiện hiệu quả đề án “Bảo vệ môi 
trường” giai đoạn 2010 – 2020. 100% cơ sở 
đều phát động hội viên làm vệ sinh đường 
làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu 
gom rác thải, giữ vệ sinh nguồn nước. xây 
dựng mô hình Phân loại xử lý rác thải, xây 
dựng trên 17 ngàn hố rác, thực hiện tốt 
chương trình tiếp thị vệ sinh (dự án IDE) 
tuyên truyền, vận động được hơn 8 ngàn 
hộ dân trong đó 1.056 hộ nghèo xây, cải 
tạo nhà tiêu, 230 hộ nghèo được hỗ trợ với 
số tiền 157.400.000đ; thu hút nguồn vốn 
4 tỷ đồng từ Dự án “Thoát nước vệ sinh 
môi trường” của Đan Mạch để cải tạo, nâng 
cấp công trình vệ sinh và nước sạch tại 10 
xã, vận động được hơn 8 ngàn hộ dân xây 
mới, cải tạo nhà tiêu hợp vệ sinh, có 230 

hộ nghèo được tổ chức IDE hỗ trợ với tổng 
số tiền 157.400.000đ. Vận động hội viên 
hưởng ứng phong trào “Nói không với túi 
nilon, thu gom rác thải, vỏ bao bì, chai lọ 
thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng. 
Hưởng ứng các hoạt động BVMT nhân 
Ngày Môi trường thế giới (5/6), Chiến dịch 
Làm cho thế giới sạch hơn, hội thi sáng 
kiến bảo vệ môi trường cho các cháu học 
sinh. Xây dựng duy trì  với 238 tổ thu gom 
phế liệu của 39 cơ sở đều đặn thực hiện 
định kỳ theo tháng, quý. Mô hình Biến rác 
thải thành con giống  tạo thói quen cho phụ 
nữ phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình 
đồng thời đã thu được 620 triệu đồng để 
đầu tư xây dựng nhiều mô hình sinh kế, hỗ 
trợ 6.500 con gà, vịt, lợn, 106 thẻ bảo hiểm, 
hàng trăm bữa cơm yêu thương, nhiều suất 
quà trao tặng phụ nữ có hoàn cảnh khó 
khăn, hoạn nạn, tàn tật, già cả, neo đơn…

Với những việc làm thiết thực, ý 
nghĩa, mang lại lợi ích cho cộng đồng trong 
việc thực hiện 3 sạch gắn với chương trình 
xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới 
nâng cao của các cấp hội phụ nữ đã trở 
thành “hạt nhân” lan tỏa phong trào giữ gìn 
vệ sinh chung, giúp chị em, các thành viên 
trong gia đình nâng cao ý thức trách nhiệm 
trong việc thực hiện các tiêu chí “3 sạch”, 
đưa phong trào và hoạt động Hội càng ngày 
càng thiết thực hơn góp phần thúc đẩy phát 
triển về KT-XH, đẩy nhanh tiến độ xây 
dựng nông thôn mới của huyện nhà. 

Để nâng cao hơn nữa chất lượng của 
cuộc vận động trong thời gian tới gắn với 
phong trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu 
mẫu, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ 
huyện xác định tiếp tục rà soát, đánh giá 
sâu việc thực hiện từng tiêu chí, từ đó xác 
định các tiêu chí cần ưu tiên; tập trung thực 
hiện nâng cao hiệu quả, tuy nhiên để phong 
trào đi vào nền nếp, trở thành nếp nghĩ, thói 
quen hàng ngày của mỗi người dân cần có 
sự chung tay của cả cộng đồng và xã hội.
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PHÁT HUY VAI TRÒ XUNG KÍCH TÌNH NGUYỆN, PHÁT HUY VAI TRÒ XUNG KÍCH TÌNH NGUYỆN, 
SÁNG TẠO CỦA TUỔI TRẺ HUYỆN YÊN THÀNH.SÁNG TẠO CỦA TUỔI TRẺ HUYỆN YÊN THÀNH.

 Đoàn viên thanh niên giúp dân 
thu hoạch lúa

       Nguyễn Khắc Bằng
Phó Bí thư Huyện đoàn

Phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo, 
tình nguyện của tuổi trẻ, trong thời 
gian qua, tuổi trẻ Huyện đoàn Yên 

Thành không ngừng đổi mới phương thức 
hoạt động, xung kích tình nguyện, đồng 
hành với thanh niên trong lập thân lập 
nghiệp, tham gia phát triển kinh tế xã hội và 
bảo vệ tổ quốc; chung tay cùng với Đảng bộ, 
Chính quyền và Nhân dân thực hiện thắng 
lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Dưới sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên, của 
cấp ủy, sự quan tâm tạo điều kiện của chính 
quyền, phối hợp có hiệu quả của các ngành, 
đoàn thể các cấp, cùng sự cố gắng nỗ lực của 
tập thể đoàn viên thanh niên, công tác Đoàn 
và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được kết 
quả khá toàn diện trên các mặt công tác. Qua 
đó, Ban  Thường vụ Huyện đoàn đã xây dựng 
các chương trình hành động, tập trung các 
giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới, đa dạng các 
hình thức giáo dục, vận động đoàn viên thanh 
niên vào tổ chức, phát huy vai trò của thanh 
niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng 
đồng, đồng hành với thanh niên tham gia phát 
triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc, các hoạt 
động chăm lo giáo dục thiếu niên nhi đồng,...

Công tác tuyên truyền, giáo dục tư 
tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh 
niên được Huyện đoàn triển khai với nhiều 
hình thức đa dạng, phong phú. Nhân các ngày 
lễ lớn trong năm, tổ chức các đợt sinh hoạt 
chính trị, các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh 
hoạt chi đoàn chất lượng, liên hoan chi đoàn 
mạnh, diễn đàn, hội thảo, các cuộc thi tìm 
hiểu... đã thu hút được hàng nghìn đoàn viên 
thanh niên tham gia. Qua đó, góp phần củng 
cố niềm tin của đoàn viên, thanh niên vào sự 
lãnh đạo của Đảng, kịp thời định hướng nhận 
thức chính trị, tư tưởng, thái độ của thanh niên.  

Với phong trào “Xung kích phát triển 
kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và“Đồng 
hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Với 

sự nỗ lực, sáng tạo và quyết tâm của cán bộ 
Đoàn, sự tham gia nhiệt tình của đông đảo cán 
bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn huyện, 
phong trào đã được cụ thể hóa trong từng đối 
tượng, lĩnh vực công tác với nhiều nội dung 
thiết thực, hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi 
để bồi dưỡng và phát huy vai trò xung kích 
của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã 
hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ gìn trật 
tự an toàn xã hội, đồng thời bảo vệ và chăm 
lo lợi ích chính đáng cho thanh niên. Nhiệm 
kỳ Tuổi trẻ toàn huyện đã đảm nhận thực hiện 
135 công trình và hàng nghìn phần việc thanh 
niên gắn với phát triển kinh tế xã hội ở địa 
phương, đơn vị trị giá 600 triệu đồng và tình 
nguyện hàng nghìn ngày công. Ban Thường 
vụ Huyện đoàn đã vận động quyên góp hỗ 
trợ xây dựng mới 03 ngôi nhà tình nghĩa trị 
giá 150 triệu đồng, xây dựng đội tình nguyện 
tại chỗ, ra quân ngày thứ bảy tình nguyện và 
chủ nhật xanh,... Tổ chức khám bệnh, tư vấn, 
cấp phát thuốc miễn phí trị giá cho gần 2.000 
đối tượng thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính 
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sách trị giá 150 triệu đồng; phối hợp với Hội 
Chữ thập đỏ huyện tổ chức ngày hội hiến máu 
tình nguyện thu được 2.800 đơn vị máu an 
toàn. Hưởng ứng phong trào “Mùa đông ấm”, 
“Xuân tình nguyện” trong thời gian qua toàn 
huyện đã tặng được 3.000 cặp bánh chưng, 800 
bộ quần áo, 500 chăn ấm. Tuyên truyền, động 
viên ĐVTN hăng hái lên đường nhập ngũ, 
bảo vệ tổ quốc; tham gia huấn luyện quân dự 
bị động viên và đảm bảo ATGT trên địa bàn, 
tổ chức chương trình “Rửa xe thiện nguyện” 
gây quỹ thu hút hơn 200 ĐVTN tham gia với 
tổng số quỹ thu được hơn 40 triệu đồng; và từ 
nguồn quỹ này đã tặng 100 suất quà cho các 
em học sinh nghèo. Ngoài ra, các cơ sở đoàn 
trong huyện đã tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ và 
tặng trên 1.000 suất quà cho các gia đình chính 
sách, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn học 
giỏi với tổng trị giá gần 100 triệu đồng, 70 
bữa cơm yêu thương cho gia đình chính sách, 
cựu TNXP; trong chương trình Bát cháo tình 
thương đã phát hơn 1000 suất cho các bệnh 
nhân đang điều trị tại bệnh viên Đa khoa 
huyện. Đồng thời quyên góp ủng hộ đồng bào 
miền Trung bị lũ lụt với số tiền mặt và quà trị 
giá hơn 50 triệu đồng, tổ chức trồng và chăm 
sóc 10 km đường hoa thanh niên, nạo vét 8 km 
kênh mương nội đồng, thu gom gần 5 tấn rác 
thải; trồng và chăm sóc trên 7.000 cây xanh…

Bên cạnh đó, phong trào “Đồng hành 
với thanh niên lập thân, lập nghiệp" đã đạt 
hiệu quả thiết thực, góp phần động viên ĐVTN 
vươn lên làm giàu chính đáng. Trong thời gian 
qua có hàng nghìn học sinh, sinh viên được 
trao tặng các giải thưởng, học bổng thông qua 
tổ chức Đoàn. Để hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, 
các cấp cán bộ Đoàn đã tích cực huy động các 
nguồn vốn cho thanh niên vay. Đến nay, tổng 
số vốn ủy thác từ NHCS do tổ chức Đoàn quản 
lý hơn 100 tỷ đồng, đến nay, có 10 mô hình 
thanh niên phát triển kinh tế được hỗ trợ vốn 
vay. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục 
thể thao được tổ chức đa dạng, từng bước đáp 
ứng được nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần 
của đoàn viên thanh niên thông qua các hội thi, 
hội diễn: Liên hoan tiếng hát làng sen", "vũ 
điệu thể thao Aerobic "Tiến bước dưới lá cờ 
Đảng"...

Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức 

tạp của dịch Covid-19, tổ chức Đoàn toàn 
huyện đã vận động nguồn lực trị giá 150 triệu 
đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch; triển 
khai nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, được 
cộng đồng đánh giá cao như xây dựng các 
“Điểm rửa tay” đặt tại nơi công cộng; pha chế 
nước rửa tay diệt khuẩn; sáng tạo kính chắn 
giọt bắn; tự may và phát khẩu trang miễn phí; 
vận động Nhân dân khai báo y tế; trực tiếp làm 
nhiệm vụ trong các khu cách ly; tình nguyện 
viết đơn xin được tham gia trực chốt; thành lập 
các đội shiper áo xanh sẵn sàng hỗ trợ nhân 
dân khi cần mua thực phẩm; tình nguyện các 
đội hình vận chuyển lúa vào vụ mùa khi toàn 
huyện áp dụng chị thị 16.

Vai trò phụ trách Đội TNTP Hồ Chí 
Minh được khẳng định, công tác chăm sóc 
giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội 
TNTP Hồ Chí Minh luôn được quan tâm sâu 
sát. Hội đồng đội huyện đã đẩy mạnh thực 
hiện cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, 
“Kế hoạch nhỏ” và các phong trào "Thiếu nhi 
Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ 
dạy", phong trào "Nghìn việc tốt", “Vòng tay 
bè bạn”,  … đồng thời tổ chức nhiều loại hình 
hỗ trợ học tập được tổ chức như thi "Rung 
chuông vàng", "Khám phá trí thức", "Hoa 
trạng nguyên"...  

Phát huy vai trò là “Đội dự bị tin cậy 
của Đảng", trong những năm qua, tổ chức 
đoàn trên địa bàn Huyện không ngừng được 
củng cố và lớn mạnh. Hàng năm toàn huyện có 
100% cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 
không có cơ sở yếu kém, tỷ lệ tập hợp thanh 
niên đạt 65,5%. Trong 5 năm qua, toàn huyện 
đã phát triển được 5.400 đoàn viên mới; giới 
thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp 550 đồng chí 
đứng vào hàng ngũ của đảng. Toàn huyện đã 
mở 25 lớp tập huấn cho hơn 3000 lượt cán bộ 
Đoàn - Hội - Đội, phối hợp mở 5 lớp tập huấn 
kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ đoàn chủ chốt.

Với các hoạt động tình nguyện sôi 
nổi, hiệu quả, thiết thực tuổi trẻ huyện Yên 
Thành đã và đang khẳng định vai trò xung 
kích trên các lĩnh vực thể hiện trách nhiệm 
của tuổi trẻ đối với cuộc sống cộng đồng, 
góp phần xây dựng quê hương Yên Thành 
ngày càng giàu đẹp.
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Xã Vĩnh 
Thành nằm 
ở cửa ngõ 

phía Đông Nam của 
huyện Yên Thành, là 
vùng đất có truyền 
thống anh hùng bất khuất trong chiến đấu 
chống giặc ngoại xâm chịu khó trong lao 
động sản xuất. Năm 1960, Vĩnh Thành là 
xã đầu tiên của tỉnh Nghệ An tiến lên xây 
dựng mô hình Hợp tác xã nông nghiệp bậc 
cao đưa lại hiệu quả, đồng thời là đơn vị 
tiêu biểu trong phong trào trồng cây, gây 
rừng và nhiều thành tích trong các phong 
trào khác…của cả nước được vinh dự đón 
Bác Hồ đến thăm trong dịp người về quê 
lần thứ 2, là đơn vị anh hùng lực lượng vũ 

trang nhân dân. Tiếp 
nối truyền thống quê 
hương, biến những 
lời căn dặn của Người 
thành hiện thực, xã 
Vĩnh Thành hôm nay 

đã có sự bứt phá vượt bậc trong sự nghiệp 
đổi mới quê hương. 

Ngày 10/12/1961, Nhân dân Vĩnh 
Thành vinh dự được đón Bác Hồ đến thăm. 
Dưới chân đồi Nhạn Tháp, Bác Hồ đã biểu 
dương những thành tích trồng cây, chăn 
nuôi, cải tiến nông cụ, làm thủy lợi, phân 
bón, vệ sinh phòng bệnh, xây dựng Hợp 
tác xã... Người nhắn nhủ nhiều điều song 
trong đó người dân Vĩnh Thành nhớ nhất 
đó là cần “phải đoàn kết tốt, sản xuất tốt”, 

ĐỔI MỚI TRÊN QUÊ HƯƠNG VĨNH THÀNH
NƠI BÁC HỒ VỀ THĂM

Thái Huy Hoàng
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thành

Những mô hình cho 
thu nhập cao ở xã 

Vĩnh Thành
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phải nâng cao tinh thần dân chủ “Dân là 
chủ, xã viên là chủ”, không ngừng học tập 
“phải học kinh nghiệm xã tiên tiến, Hợp 
tác xã tiên tiến, xã viên tiên tiến” để phát 
triển. Những lời căn dặn quý báu của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã trở thành kim chỉ nam 
hành động cho cán bộ, đảng viên và nhân 
dân xã từ thế hệ này đến thế hệ khác. 

Trong 60 năm thực hiện lời dạy của 
Người, Đảng bộ xã Vĩnh Thành đã thực 
sự thay da đổi thịt. Vùng đất chưa mưa đã 
lụt, chưa nắng đã hạn, bị tàn phá ác liệt 
bởi chiến tranh đã được thay thế bằng các 
dãy nhà cao tầng khang trang, những cánh 
đồng lúa mẫu lớn chín vàng thẳng cánh cò 
bay, những trang trại chăn nuôi lợn, bò, gà 
thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, những 
vườn cây trái sum suê. Nhiều nhà máy 
công nghiệp mọc lên như nhà máy may ở 
xóm Ngọc Thành và xóm Vĩnh Sơn.

Từ năm 2010, Đảng bộ xã bắt đầu 
tập trung lãnh đạo nhân dân xây dựng nông 
thôn mới, với phương châm khó làm trước, 
dễ làm sau, xã đã huy động được 370 tỷ 
đồng trong đó 70% do nhân dân đóng góp, 
nhựa và bê tông hóa được 50 km đường 
giao thông, mở 148 km tuyến đường giao 
thông nội đồng, nâng cấp trường học, trạm 
y tế, 3 trường học đạt chuẩn quốc gia mức 
độ 1, trạm y tế đạt chuẩn mức độ 2, 12 xóm 
đạt làng văn hóa cấp huyện. Trong đó có 
2 làng đạt văn hóa cấp tỉnh. Xã có 5 dòng 
họ đạt di tích lịch sử văn hóa cấp Tỉnh, ma 
chay, cưới hỏi đều đạt nếp sống văn hóa 
mới, xã đạt thiết chế văn hóa thể thao thông 
tin đồng bộ. Đến năm 2017, xã Vĩnh Thành 
được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã 
đạt chuẩn Nông thôn mới.

Phát huy lợi thế về sản xuất nông 
nghiệp, hiện nay, xã đang tiên phong trong 
việc xây dựng mô hình hợp tác xã nông 

nghiệp bậc cao ứng dụng  công  nghệ bậc 
cao, mở rộng các cánh đồng mẫu lớn, cánh 
đồng lúa chất lượng cao, cánh đồng giống, 
phát triển các mô hình trang trại, gia trại 
nhằm đưa sản xuất theo hướng chuỗi liên 
kết hàng hóa đưa lại giá trị kinh tế cao. 
Trên địa bàn xã hiện có 01 hợp tác xã 
nông nghiệp, nhiều tổ hợp tác 171 hộ kinh 
doanh dịch vụ thương mại, có 45 Trang 
trại, gia trại; có 6 cánh đồng mẫu lớn. Gạo 
thảo dược Vĩnh Hòa được xuất khẩu ra thị 
trường châu Ấu. Thu nhập bình quân đầu 
người đạt 45 triệu đồng/người/ năm, có 
600 người đi xuất khẩu lao động, học tập, 
lao động và sinh sống trên thế giới, tỷ lệ 
hộ nghèo còn 2,1%. An ninh chính trị vững 
mạnh, Đảng bộ luôn đạt đơn vị trong sạch 
vững mạnh.

Hiện nay xã Vĩnh Thành đang tập 
trung bổ sung cơ sở vật chất như xây mới 
4 con đường bê tông hóa để khép kín hệ 
thống giao thông của xã, xây mới 3 hệ 
thống mương tưới và tiêu, xây dựng 01 đơn 
nhà cấp 1 hai tầng 12 phòng học, xây thêm 
nhà 1 cữa 3 tầng, tôn tạo nâng cấp cơ sở 
vật chất cho trạm y tế. Chỉ đạo, đầu tư xây 
dựng khu trung tâm sinh hoạt văn hóa thể 
thao và hội quán xóm. Đảng bộ và nhân 
dân xã đang phấn đấu hoàn thành các tiêu 
chí để về đích nông thôn mới nâng cao năm 
2021.

Có được diện mạo như ngày hôm 
nay, Đảng bộ xã Vĩnh Thành trong thời 
gian qua luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, 
dân chủ, luôn tạo được mối gắn kết giữa ý 
Đảng và lòng dân, giữa chủ trương và thực 
tế. Nhờ đó, làm việc gì cũng nhận được sự 
ủng hộ nhiệt tình của nhân dân. Đó là bài 
học thành công quý báu của địa phương 
được đúc tút từ lời nhắn nhủ lúc Bác Hồ về 
thăm quê.   

47SỐ ĐẶC BIỆT
Hướng tới kỷ niệm 60 năm Bác Hồ  về thăm Vĩnh Thành

(10/12/1961 - 10/12/2021)



Khi Trung tâm dân số huyện Yên Thành 
được sáp nhập với Trung tâm Y tế 
huyện cũng là lúc đại dịch Covid-19 

bùng phát mạnh tại địa phương đã gây ảnh 
hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển 
kinh tế- xã hội nói chung và công tác DS-
KHHGĐ của huyện nói riêng gặp rất nhiều 
khó khăn. Là huyện có quy mô dân số lớn 
trên 300.000  người, tỷ lệ con thứ 3 trở lên 
cao. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2021 lãnh đạo 
Trung tâm Y tế huyện đã chú trọng tới công 
tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, các chỉ 
tiêu, nhiệm vụ liên quan đến công tác Dân 
số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) 
đều đã được giao cụ thể cho các xã, thị trấn 
triển khai thực hiện, lồng ghép với các hoạt 
động khác của địa phương, góp phần giảm tỷ 
lệ sinh con thứ 3 trở lên, nâng cao chất lượng 
dân số trên địa bàn toàn huyện.

Các hoạt động phối hợp với ban, 
ngành, đoàn thể được duy trì tốt nhưng các 
hoạt động tập trung đông người cần được hạn 
chế. Do đó, công tác truyền thông gặp nhiều 
khó khăn, chủ yếu tập trung tuyên truyền qua 
các phương tiện truyền thông đại chúng. Để 

duy trì thực hiện các mục tiêu đề ra, ngay từ 
đầu năm đội ngũ cán bộ làm công tác dân 
số quyết tâm nâng cao trách nhiệm, vượt 
khó để hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó, phải 
kể đến 338 cộng tác viên y tế dân số luôn 
tích cực, năng nổ, bám sát địa bàn tham gia 
tuyên truyền, vận động người dân thực hiện 
các biện pháp phòng, chống dịch lồng ghép 
các chính sách phát triển dân số. Chị Lưu Thị 
Tuế viên chức dân số Trạm Y tế Phú Thành 
chia sẻ: “Trước tình hình dịch bệnh diễn biến 
phức tạp, các hoạt động truyền thông dân 
số và phát triển với quy mô lớn đang được 
tạm dừng. Để đảm bảo thực hiện tốt “nhiệm 
vụ kép” tôi thường xuyên phối hợp với Ban 
chỉ huy các xóm tăng cường đến từng hộ gia 
đình trên địa bàn để rà từng đối tượng đi từ 
vùng dịch trở về, hướng dẫn cài đặt ứng dụng 
để khai báo y tế tự nguyện hàng ngày; đồng 
thời, lồng ghép tuyên truyền về công tác dân 
số - chăm sóc sức khỏe sinh sản  cho phụ 
nữ”...

(Xem tiếp trang 52)
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Buổi truyền thông dân số và phát triển tại xã Phú Thành

48 YÊN THÀNH
Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dân số Việt Nam

(26/12/1961 - 26/12/2021)



Cựu chiến binh, thương binh (CCB, 
TB) Nguyễn Đăng Hồng năm nay 
63 tuổi. Đồng chí sinh ra và lớn lên 

ở làng Nhãn Tháp xã Vĩnh Thành nơi đây 
được vinh dự Bác Hồ về thăm ngày 30-12-
1961 vì có thành tích sản xuất, làm thủy lợi, 
trồng cây giỏi, là hợp tác xã bậc cao đầu tiên 
trên miền Bắc. Thực hiện Nghị quyết của 
Huyện ủy về cuộc vận động di dân miền 
xuôi lên miền núi khai hoang để mở rộng 
diện tích. Năm 1968 anh Hồng cùng gia đình 
lên lập trại ở niềm núi xã Tân Thành cách 
làng cũ gần 20km. Bước đầu gặp rất nhiều 
khó khăn, trẻ em chưa có trừng học, thiếu ăn, 
thiếu nguồn nước sinh hoạt. Nhớ lời Bác dạy 
khi người về thăm gia đình anh Hồng vẫn 
bám trụ vượt qua mọi khó khăn ổn định cuộc 
sống để sản xuất. Tháng 2-1975 anh Hồng 
đang học lớp 10 (hệ 10 năm) ở trường THPT 
Bắc Yên Thành. Hưởng ứng kêu gọi: Tất cả 
cho tiền tuyến, tất cả để giải phóng niềm Nam 
thống nhất Tổ quốc. Anh Hồng xếp sách vở lên 
đường nhập ngũ và được biên chế vào E886, 
sư đoàn 308 tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, 
tổng tấn công giải phóng Thành phố Sài Gòn. 
Nước nhà thống nhất, Nam Bắc xum họp một 
nhà, tháng 6-1975 đơn vị lại nhận nhiệm vụ 
sang Lào, Campuchia tiểu phỉ giúp bạn. Tháng 
9-1978 trong một trận chiến đấu với quân Khơ-
me đỏ tại Thị Trấn Com-pông- chăm anh Hồng 
bị thương nặng phải về hậu cứ điều trị. Do lập 
được nhiều thành tích anh Hồng được kết nạp 
vào Đảng Cộng Sản Việt Nam được cử đi học 
đào tạo sĩ quan pháo binh. Tháng 8- 1998 được 
chuyển về tỉnh đội Nghệ An. Năm 2008 sức 
khỏe yếu cấp trên cho về hưu với quân hàm 
Trung tá thương binh 3/4. 

Tân Thành là một xã giáp niềm núi 
huyện Quỳnh Lưu. Mấy năm trước do nạn phá 
rừng bừa bãi nên đồi núi trơ trọi sỏi đá. Một số 
gia đình trong xã lên khai hoang được ít tháng 
gặp nhiều khó khăn lại quay về. Nhưng anh 
Hồng nghĩ là một CCB, theo lời dạy của Bác 
phải phát huy truyền thống “Anh bộ đội cụ Hồ” 
khắc phục mọi khó khăn mới xứng đáng người 

đảng viên của Đảng. Anh Hồng đi đến từng nhà 
để vận động quyết tâm trồng cây phủ xanh đồi 
trọc. Riêng gia đình anh Hồng chỉ trong thời 
gian ngắn đã khai hoang được 2 ha và tiến 
hành trồng dứa. Năm đó 1 ha thu hoạch và bán 
được trên 50 triệu đồng. Thấy vậy các hộ gia 
đình cũng nhận thầu gần 20ha đồi trọc và trồng 
dứa. Ai cũng bảo cây dứa là cây xóa đói giảm 
nghèo. Nhưng mới trồng được 3 năm, nhà máy 
dứa Cô Đắc huyện Quỳnh Lưu không thu mua 
dứa nữa, các gia đình phải phá dứa để trồng 
keo, nhưng trồng keo sau 5 năm mới được thu 
hoạch mỗi ha keo chỉ bán được từ 30 đến 40 
triệu đồng. Thấy vậy anh Hồng khắc phục mọi 
khó khăn tìm đầu ra và giữ nguyên 2ha dứa. 
Năm nào cũng thu hoạch bán được 1 ha trên 
50 triệu đồng. Ngoài trồng dứa anh Hồng còn 
nuôi hươu, trong chuồng lúc nào cũng có 10 
con, 7 con đực để lấy lộc và 3 con cái sinh sản. 
Năm nay mặc dầu nắng hạn nhưng nhờ tích 
cực chăm bón, tưới nước kịp thời nên 2 ha dứa 
đã thu hoạch và bán được 80 triệu đồng. Đó là 
chưa kể tiền bán lộc hươu được 60 triệu đồng. 
Trong Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ vừa qua anh 
được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ xóm và 
Phó chủ tịch Hội CCB xã. Anh là người đảng 
viên gương mẫu, cựu chiến binh xuất sắc, nói 
đi đôi với làm.

Trường Sơn

CỰU CHIẾN BINH, THƯƠNG BINH NGUYỄN ĐĂNG HỒNGCỰU CHIẾN BINH, THƯƠNG BINH NGUYỄN ĐĂNG HỒNG
VƯỢT KHÓ LÀM GIÀU TRÊN QUÊ HƯƠNG MỚIVƯỢT KHÓ LÀM GIÀU TRÊN QUÊ HƯƠNG MỚI

Mô hình trồng Dứa của 
anh Nguyễn Đăng Hồng, xã Tân Thành
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Nâng cao đời sống người dân
Với quan điểm xây dựng nông 
thôn mới “có điểm khởi đầu nhưng 

không có điểm kết thúc” nhưng “phải thực 
chất không chạy theo thành tích” sau khi 
được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 
(NTM) vào năm 2013, Sơn Thành bắt tay 
vào xây dựng xã NTM nâng cao, tiến tới 
xã NTM kiểu mẫu. 

Điểm nổi bật dễ nhận thấy nhất khi 
đến với xã Sơn Thành hôm nay là hệ thống 
giao thông từ trục đường chính đến các 
đường làng, ngõ xóm đã được mở rộng, 
nâng cấp một cách đồng bộ. Có thể đưa 
ra số liệu để so sánh, năm 2014 tỷ lệ các 
tuyến đường giao thông nông thôn và giao 
thông nội đồng được bê tông hóa, nhựa 
hóa mới chỉ đạt tỷ lệ 74%. Đến nay các 
tuyến đường giao thông trên địa bàn xã 
được mở rộng khẩu độ và bê tông hóa đạt 

chuẩn, tổng số tuyến đường đã được bê 
tông và nhựa hóa đạt tỷ lệ 96%. Các tuyến 
đường còn lại đều đã được cứng hóa. Điểm 
nhấn là, nhiều tuyến đường đã được trồng 
hoa, cây xanh, lắp đặt hệ thống điện chiếu 
sáng, biển báo giao thông tạo cảnh quan 
môi trường xanh – sạch – đẹp, đảm bảo 
cho nhân dân đi lại an toàn, thuận tiện.

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đã 
có bước đổi mới về sản lượng và chất 
lượng. Địa phương triển khai thực hiện 
tốt tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát 
triển mạnh mẽ các vùng trồng trọt và chăn 
nuôi tập trung; chuyển dịch hợp lý cơ cấu 
kinh tế nông thôn gắn với các hình thức 
tổ chức sản xuất phù hợp, xây dựng nền 
nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện 
đại, nông nghiệp sạch, bền vững, phát 
triển các mô hình sản xuất hàng hóa quy 
mô lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả 

SƠN THÀNH PHẤN ĐẤU ĐẠT 
XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

Nguyễn Khắc Đào
Bí Thư Đảng ủy xã Sơn Thành

Diện mạo nông thôn mới nâng cao xã Sơn Thành 

50 YÊN THÀNH
Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập
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và sức cạnh tranh cao, phù hợp với đặc 
điểm tình hình của địa phương, có liên 
kết bao tiêu sản phẩm, đảm bảo đầu ra 
ổn định. Thực hiện đồng bộ các giải pháp 
như hỗ trợ nông dân vay vốn, đầu tư cơ 
giới hóa, tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ 
tầng giao thông, thủy lợi… Tăng cường 
quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp, 
đẩy mạnh việc chuyển giao ứng dụng tiến 
bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng 
cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông 
nghiệp. Từ công nghiệp hóa nông nghiệp 
nông thôn phát triển mạnh, các mô hình 
kinh tế được đầu tư và áp dụng các tiến 
bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh 
doanh, hàng năm giải quyết việc làm cho 
hàng trăm lao động trên địa bàn toàn xã 
và các vùng lân cận. Lực lượng con em 
trong xã xuất khẩu lao động nước ngoài có 
hơn 1.600 lao động, lượng kiều hối gửi về 
xây dựng quê hương hàng năm từ 300 đến 
400 tỷ đồng. Vì thế, bộ mặt và diện mạo 
nông thôn Sơn Thành đang thay đổi từng 
ngày, đời sống vật chất và tinh thần của 
người dân được thay đổi căn bản, thu nhập 
đầu người năm 2021 dự ước đạt 68,2 triệu 
đồng/người/năm; hộ nghèo chỉ còn 0,6%. 
Sơn Thành hôm nay thực sự đã khoác lên 
mình một chiếc áo mới. 

Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc 
quan trọng và tạo được nhiều điểm nhấn, 
cơ sở vật chất văn hóa từ xã đến các xóm 
đều đạt thiết chế văn hóa thể thao đồng 
bộ. Cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và 
học, cũng như khám chữa bệnh cho người 
dân được đầu tư xây dựng. Đến nay cả 3 
cấp học đều đạt chuẩn và chuẩn mức độ 2; 
trạm y tế nhiều năm liền giữ vững đơn vị 
đạt chuẩn mức độ 2 về y tế, các khu di tích 
lịch sử văn hóa được bảo tồn và phát huy 
đặc biệt là 2 câu lạc bộ dân ca ví dặm ở 
xóm Nông Trang và xóm Tràng Sơn hoạt 
động có hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng, Chính 
quyền và các đoàn thể chính trị được chú 
trọng, hệ thống chính trị xã Sơn Thành 
nhiều năm liền đạt nhiều danh hiệu thi đua 

khen thưởng cấp Tỉnh, cấp Trung ương. 
Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng 
cao đã có sức lan tỏa và trở thành cao trào, 
tạo được sự đồng thuận trong quần chúng 
nhân dân. Quốc phòng - an ninh được tăng 
cường, giữ vững. Ngành công an nhiều 
năm liền đạt đơn vị lá cờ đầu về phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Qua tự kiểm tra, rà soát, đối chiếu 
với bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng 
cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 
2018-2020 theo Quyết định số 5067/QĐ-
UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh 
Nghệ An, đến tháng 10/2021, Sơn Thành 
đã cơ bản đạt 15 tiêu chí NTM nâng cao.

Trong hơn 5 năm từ 2016 đến 2021 
xã Sơn Thành đã huy động tổng thể nguồn 
lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao 
với tổng kinh phí đã thực hiện khoảng 
449,7 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách cấp 
trên hỗ trợ: 83 tỷ đồng, chiếm 18,5 %; 
Ngân sách xã: 17,2 tỷ đồng, chiếm 3,8 %; 
Nhân dân đóng góp và tự đầu tư xây dựng, 
chỉnh trang nhà cửa, phát triển sản xuất, 
kinh doanh: 349,5 tỷ đồng, chiếm 77,7%.

Bài học kinh nghiệm
Trong quá trình thực hiện xã NTM 

nâng cao, Sơn Thành rút ra được bài học 
kinh nghiệm quý báu. Đó là, làm tốt công 
tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, 
thuyết phục. Làm cho cán bộ, đảng viên, 
và nhân dân nhận thức rõ và thấy được tầm 
quan trọng trong xây dựng NTM, nhân 
dân là chủ. Phải tạo được niềm tin trong 
quần chúng nhân dân, được nhân dân tin 
tưởng và làm theo. Để làm được điều đó 
thì mọi quyết định, mọi việc làm của cán 
bộ đều phải vì lợi ích của dân; trong các 
chương trình hành động, đội ngũ cán bộ 
biết nêu gương, làm gương, gần gũi với 
mọi tầng lớp nhân dân, có sức lôi cuốn và 
ảnh hưởng lớn.

Tổ chức tham quan học tập mô hình 
tại các đơn vị bạn, đây là bài học có giá trị 
rẻ nhất, rút ngắn được quá trình tổ chức 
thực hiện, ngay từ việc tổ chức tham quan 
học tập một số nơi như xã Tiên Điền, 
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Hương Trà, Kim Liên, Quỳnh Đôi ... Từ 
trực quan sinh động ấy, kết hợp với vai trò 
trách nhiệm của người cán bộ lãnh đạo, 
tạo sự lan tỏa trong quần chúng nhân dân, 
tạo thành phong trào xây dựng NTM nâng 
cao tại các xóm, khu dân cư.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở 
chính là khơi dậy nguồn lực ở nơi dân về 
sức mạnh vật chất cả về trí tuệ lẫn tinh 
thần của nhân dân, tạo sự thống nhất trong 
đảng, đồng thuận trong quần chúng nhân 
dân. Nhất quán, xuyên suốt và đồng bộ 
của cả hệ thống chính trị. Xây dựng kế 
hoạch, lộ trình phải thật cụ thể. Người 
đứng đầu phải thường xuyên kiểm tra, đôn 
đốc, nhắc nhở, gắn liền với thi đua khen 
thưởng, sơ, tổng kết, nhân rộng điển hình, 
tạo động lực cho mọi tập thể, cá nhân phấn 
đấu, noi gương.

Sau khi hoàn thành về đích xã NTM 
nâng cao, Sơn Thành xác định một số 
nhiệm vụ trọng tâm, đó là tiếp tục tập trung 
huy động mọi nguồn lực, nâng cao mức 
sàn các tiêu chí, xây dựng kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; tập 
trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hình 
thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông 
nghiệp với phát triển du lịch, dịch vụ, xuất 
khẩu lao động, tiếp tục nâng cao đời sống 
vật chất và tinh thần của người dân. Phấn 
đấu đến cuối năm 2022, xây dựng thành 
công xã NTM kiểu mẫu. Song, để làm 
được điều đó cần phải có sự nỗ lực rất lớn 
từ phía địa phương; cần có sự tiếp tục chia 
sẻ, động viên và giúp đỡ của lãnh đạo các 
cấp và các cơ quan chuyên môn từ huyện 
đến tỉnh và Trung ương./.

Trong năm 2021, các hoạt động 
công tác DS-KHHGĐ tại huyện và các xã, 
thị trấn được thực hiện theo chương trình 
công tác năm, bảo đảm chương trình, kế 
hoạch của huyện triển khai. Các hoạt động 
trong chiến dịch truyền thông tư vấn và nói 
chuyện chuyên đề chăm sóc sức khỏe sinh 
sản năm 2021 được tổ chức tại 22/39 xã, thị 
trấn, 100% các xã, thị trấn tham gia tầm soát 
người tiếp xúc với người bệnh lao trong cộng 
đồng bằng phần mềm  Acis, tham gia điều tra 
biến động dân số. Bên cạnh đó, cán bộ, CTV 
y tế dân số hoàn thiện công tác cập nhật, 
chỉnh sửa các thông tin biến động về dân số 
KHHGĐ để chuẩn bị kịp thời triển khai “Sổ 
A0/CTV” nhằm rà soát số liệu từ địa bàn cơ 
sở để tham mưu xây dựng chỉ tiêu kế hoạch 
dân số - KHHGĐ năm 2022.

Ông Phan Quốc Tuấn – Phó Giám đốc 
Trung tâm y tế huyện cho biết: Trước diễn 
biến phức tạp của dich bệnh Covid-19, lãnh 
đạo Trung tâm luôn động viên lực lượng cán 
bộ, viên chức, CTV y tế dân số trên địa bàn 
huyện cực tham gia công tác phòng, chống 
dịch bệnh tại địa bàn dân cư, chỉ đạo lồng 
ghép tuyên truyền về dịch bệnh gắn với các 

hoạt động chuyên môn khác, như: tổ chức 
Chiến dịch truyền thông tư vấn chuyên đề 
về CSSKSS-KHHGĐ, nhất là tuyên truyền, 
hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
cho người cao tuổi, những trường hợp dễ bị 
tác động bởi dịch bệnh bằng nhiều hình thức 
phù hợp gắn với các biện pháp phòng, chống 
dịch, như: hình thức truyền thông nhóm nhỏ 
theo cụm dân cư, tư vấn trực tiếp tại hộ và tư 
vấn tại Trạm Y tế được tập trung đẩy mạnh.
ưu tiên tuyên truyền trực quan bằng panô, 
áp phích, khẩu hiệu..., các hoạt động truyền 
thông sáng tạo trên nền tảng công nghệ số 
(Zalo, Facebook, TikTok, Youtube) phát huy 
được hiệu quả tuyên truyền rộng, phù hợp 
trong điều kiện dịch bệnh, bảo đảm duy trì 
liên tục, không bị đứt đoạn các hoạt động 
truyền thông về dân số và phát triển. Vì thế, 
trong  năm 2021, về chỉ tiêu chuyên môn, tỷ 
lệ bà mẹ mang thai trên địa bàn huyện được 
sàng lọc trước sinh đạt 75% kế hoạch năm; 
tổng số người áp dụng mới biện pháp tránh 
thai hiện đại đạt 70%...

 Phan Hạnh
Trung tâm y tế huyện 

NGÀNH DÂN SỐ HUYỆN...
(Tiếp theo trang 48)
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TIN TRONG HUYỆN
LÃNH ĐẠO UBMTTQ TỈNH DỰ NGÀY HỘI 

ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC 
Sáng 12/11, xóm  Đồng Hoa xã Đồng 

Thành tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm Ngày 
truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xóm Đồng hoa xã Đồng Thành được 
thành lập từ năm 1963, buổi đầu là những 
người dân gốc xã Hoa Thành lên xây dựng 
kinh tế nông trang nông trại. Hiện nay xóm 
có 207 hộ với 759 nhân khẩu; nhân dân sống 
chủ yếu bằng nghề khai thác khoáng sản, 
sản xuất nông nghiệp và dịch vụ. Những 
năm qua, thực hiện cuộc vận động  “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh”, xóm đã đạt được những kết 
quả đáng khích lệ; thu nhập bình quân đầu 
người đạt 58 triệu đồng/ người/ năm; tỷ lệ 
hộ nghèo chỉ còn 1,4%;  98,5% hộ dân đạt 
danh hiệu gia đình văn hóa. 99% đường 
làng đã bê tông hóa, có nhà văn hóa khang 
trang với đầy đủ sân chơi, bãi tập phục vụ 
nhu cầu sinh hoạt văn hóa cho nhân dân.

Chúc mừng nhân Ngày hội Đại đoàn 
kết toàn dân tộc, ông Nguyễn Đức Thành 
– PCT UBMTTQ tỉnh đã ghi nhận và đánh 
giá cao kết quả mà bà con xóm Đồng Hoa 
đã đạt được. Đồng thời  mong muốn Đảng 
ủy, Chính quyền, UBMTTQ xã Đồng 
Thành nói chung, cán bộ, nhân dân xóm 
Đồng Hoa  nói riêng tiếp tục phát huy tinh 
thần đoàn kết, nhất trí cao trong triển khai 
thực hiện các chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng 
xóm thôn giàu đẹp

Trung tâm VH TT & TT huyện
 PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY 

DỰ NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT 
TOÀN DÂN TỘC Ở XÃ BẢO THÀNH

Sáng ngày 13/11, đồng chí  Trần Thị  
Bình -  Phó bí thư Thường trực Huyện ủy 
đã đến dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 
tộc với cán bộ, nhân dân xóm 2, xã  Bảo 
Thành. Cùng dự có đại diện Ban thường 
trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  

huyện, lãnh đạo địa phương  và đông đảo 
bà con, nhân dân.

Xóm 2 xã Bảo Thành có gần  200 hộ,  
trên 950 nhân  khẩu sinh hoạt tại 18 tổ liên 
gia tự quản. Những năm qua, nhờ phát huy 
tốt  tinh thần đại đoàn kết toàn dân, bà con 
đã  tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế, 
làm giàu chính đáng, giúp nhau giảm nghèo 
bền vững, không ngừng nâng cao đời sống 
vật chất  tinh thần cho bà con. Hiện nay 
thu nhập bình quân của nhân dân đạt  trên 
52 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ 
còn 1,04 %... Đặc biệt trong phong trào 
xây dựng nông thôn mới, bà con nhân dân 
đã đóng góp mở rộng, bê tông cơ bản các 
tuyến chính  đường giao thông nông thôn 
đảm bảo quy chuẩn, xây dựng khuôn viên 
khu trung tâm văn hóa thể thao xóm khang 
trang, làm đường điện chiếu sáng dài trên 
3 km. Riêng trong  đóng góp ủng hộ quỹ vì 
người nghèo,  phòng chống dịch Covid-19; 
bà con nhân dân trong xóm đa ủng hộ hàng 
chục  triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm, 
phục vụ khu cách ly. Tích cực tham gia bầu 
cử đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu 
HĐND các cấp được TW MTTQ Việt Nam 
tặng Bằng khen.

Dự và  chia vui cùng nhân dân xóm 
2, đồng chí Trần Thị Bình - Phó bí thư 
Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận, biểu 
dương những kết quả mà bà con đã đạt 
được, tạo  mối đoàn kết gắn bó, đùm bọc 
lẫn nhau trong cộng đồng dân cư. Đồng thời 
mong muốn các  cán bộ, đảng viên và nhân 
dân trong xóm tiếp tục đẩy mạnh  cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, NTM nâng cao”  đoàn kết tương 
trợ lẫn nhau, xây dựng quê hương ngày 
càng giàu đẹp, văn minh.

Dịp này, tập thể xóm được trao tặng 
10 triệu đồng; 10 hộ nghèo, hộ có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn  của xóm được nhận 
quà. 2 tập thể và 3 cá nhân được Chủ tịch 
UBND xã  tặng giấy khen vì đã có thành 
tích xuất sắc trong phong trào đại đoàn kết 
toàn dân; 3 gia đình được tặng “ gia đình 
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văn hóa tiêu biểu”./.
 Phan Hiền- Anh Tuấn

BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY DỰ SINH HOẠT 
CHI BỘ MẪU TẠI YÊN THÀNH
Chiều ngày 10/11,  đồng chí Ngô Đình 

Viện- Phó trưởng  Phòng tổ chức đảng, 
đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã về dự 
sinh hoạt chuyên đề với các đảng viên chi 
bộ xóm Tràng Sơn, xã Sơn  Thành.  Đây là 
đơn vị được Huyện ủy chọn làm mẫu để rút 
kinh nghiệm nhân diện rộng trên địa bàn. 

Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đã chọn 
chuyên đề  xây dựng đoạn đường kiểu mẫu. 
Với tinh thần trách nhiệm cao, các đảng 
viên đã tập trung thảo luận, đưa các giải 
pháp sát thực trong quy trình triển khai, tổ 
chức thực hiện.v.v.

Theo đó đoạn đường này có chiều dài 
1,5 km, chiều rộng 11 m sẽ được rải nhựa, 
xây mương kẹp đường, trồng hoa, cây xanh 
cảnh, đường điện chiếu sáng, với tổng kinh 
phí dự toán trên 2 tỷ đồng; trong đó ngân 
sách xã hỗ trợ 1,5 tỷ đồng láng nhựa, còn 
lại là vận động ủng hộ, đóng góp của bà con 
nhân dân, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 
nay. Đồng thời biểu quyết tán thành việc 
chấm điểm sinh hoạt chuyên đề của chi bộ 
trong quý, được 100% đảng viên nhất trí.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề 
tại chi bộ xóm Tràng Sơn, xã Sơn Thành, 
lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy và  Huyện 
ủy cũng đã ghi nhận và đánh giá cao chất 
lượng sinh hoạt chi bộ. Đặc biệt, chi ủy 
chi bộ đã chọn đúng việc cần làm, những 
việc cần rút kinh nghiệm để có biện pháp 
tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả hơn 
trong thời gian tới.

Trung tâm VH TT & TT huyện

THẨM ĐỊNH XÉT CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT 
CHUẨN NTM NÂNG CAO XÃ SƠN THÀNH 

VÀ XÃ LONG THÀNH
Ngày 9/11, Hội đồng thẩm định tỉnh 

Nghệ An đã đến kiểm tra, thẩm định các 

tiêu chí để trình UBND tỉnh ra Quyết định 
công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao xã 
Sơn Thành và xã Long Thành.

Tại xã Sơn Thành, trong giai đoạn 
2016-2020, toàn xã đã huy động tổng 
nguồn lực trên 440 tỷ đồng, trong đó ngân 
sách cấp trên hỗ trợ 83 tỷ đồng, chiếm hơn 
18%, nhân dân đóng góp đầu tư xây dựng, 
chỉnh trang nhà cửa, phát triển sản xuất 
kinh doanh gần 350 tỷ, chiếm 77,7%.

Hiện tại, cơ sở vật chất hạ tầng nông 
thôn được nâng cấp theo hướng đồng bộ, 
hiện đại, phục vụ cho việc sản xuất, sinh 
hoạt của nhân dân. Đặc biệt, trong chuyển 
đổi cơ cấu kinh tế đa dạng hóa việc làm, 
đẩy mạnh xuất khẩu lao động, đưa thu nhập 
bình quân đầu người hiện đạt gần 70 triệu 
đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 
xuống còn 0,6%.

Bằng sự nỗ lực phấn đấu, chung sức 
đồng lòng của cả hệ thống chính trị và  bà 
con nhân dân, hiện nay nông thôn của xã 
Long Thành khởi sắc về mọi mặt. Để xây 
dựng xã NTM nâng cao, địa phương đã 
huy động trên 420  tỷ đồng để hoàn thiện 
đường giao thông nông thôn các tuyến, cải 
tạo nâng cấp lưới điện hạ áp nông thôn, 
trạm bơm chống hạn, nhà thi đấu thể thao, 
phòng học cho các bậc học, xây dựng kênh 
tưới phục vụ sản xuất.

Hiện nay, xã đã xây dựng được tuyến 
đường điện cao áp chiếu sáng dài trên 
23km; hơn 20km tuyến đường giao thông, 
lề đường được mở rộng có xây mương 
thoát nước kẹp đường có nắp đậy, trồng 
được gần 16km đường hoa, cây xanh; xây 
dựng mới, tu sửa, cải tạo 11 nhà văn hóa 
xóm, trong đó có 5 nhà văn hóa được xây 
mới khang trang…

Hội đồng thẩm định của tỉnh Nghệ 
An đánh giá Sơn Thành và Long Thành đã 
đạt 15/15 tiêu chí, sẽ trình UBND tỉnh ra 
Quyết định công nhận 2 xã đạt chuẩn xã 
NTM nâng cao năm 2021./. 

 Trung tâm VHTT&TT
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LỄ TRUY TẶNG DANH HIỆU VINH DỰ 
NHÀ NƯỚC BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, 
lãnh đạo huyện Yên Thành đã trao Quyết 
định truy tặng và Bằng danh hiệu vinh dự 
Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” 
cho thân nhân mẹ Nguyễn Thị Em (sinh 
năm 1905), có con trai độc nhất là  Phan  
Ngôn, liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến 
chống thực dân  Pháp. 

Lãnh đạo huyện cũng đã gửi lời tri ân 
sâu sắc đến các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 
các gia đình liệt sỹ, người có công với cách 
mạng; kêu gọi  cấp ủy Đảng, chính quyền, 
MTTQ, các đoàn thể và mỗi cá nhân tiếp 
tục phát huy truyền thống cách mạng của 
quê hương, làm tốt công tác “Đền ơn đáp 
nghĩa” để mỗi gia đình chính sách, người 
có công có đời sống vật chất, tinh thần 
ngày một tốt hơn.

Trung tâm VHTT&TT

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ

Sáng ngày 5/11, Ủy ban nhân dân 
huyện tổ chức phiên họp thường kỳ, nhằm 
đánh giá công tác tháng 10, triển khai nhiệm 
vụ tháng 11. Đồng chí Phan Văn Tuyên, Phó 
bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ 
trì phiên họp.

Trong tháng 10, UBND huyện đã tổ 
chức phát động toàn dân ra quân làm thủy 
lợi, tiếp tục gieo trồng, chăm sóc cây trồng 
vụ đông, tiêm phòng vác xin  cho đàn gia 
súc, gia cầm, triển khai trồng rừng vụ thu; 
đôn đốc thực hiện chiến dịch GTNT; ra quân 
chiến dịch thuỷ lợi nội đồng. Thu chi ngân 
sách đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tổ chức dạy 
học trực tiếp tại trường, bồi dưỡng học sinh 
giỏi các cấp. Tổ chức tuyên truyền, chuẩn 
bị hoàn thiện tiêu chí các xã NTM nâng  
cao.v.v. Đặc biệt tập trung chỉ đạo các ngành 
liên quan và 39 xã, thị trấn tăng cường công 
tác phòng chống dịch Covid-19 theo Nghị 
quyết 128 của Chính phủ.

Trong tháng 11, UBND huyện tiếp 
tục  triển khai chỉ đạo kế hoạch sản xuất 
vụ xuân năm 2022. Chuẩn bị thẩm định xã 
NTM nâng cao tại 2 xã Sơn Thành và Long 
Thành; Tổ chức các hoạt động chào mừng 
39 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.v.v.

Tại  phiên họp, các đại biểu về dự 
cũng đã nghe và đóng góp ý kiến vào các 
báo cáo sẽ trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND 
khoá XX như: báo cáo tình hình phát triển 
KT-XH năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; tình 
hình thu chi ngân sách năm 2021; thực hiện 
vốn đầu tư XDCB; báo cáo công tác tiếp dân 
KNTC năm 2021, nhiệm vụ năm 2022.v.v.

Trung tâm VHTT&Truyền thông 

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO THÔNG TIN 
LAO ĐỘNG TỪ MIỀN NAM 

VỀ BẰNG MÃ QR
LĐLĐ tỉnh phối hợp với huyện Yên 

Thành tổ chức gắn biển báo hướng dẫn 
khai báo thông tin lao động từ miền Nam 
trở về bằng mã QR tại trạm y tế 39 xã, thị 
trấn  trên địa bàn huyện.

Theo đó các công nhân lao động có 
tuổi đời từ 18-60 đối với nam và 18-55 đối 
với nữ đang làm việc tại các doanh nghiệp 
có đóng kinh phí công đoàn đã di chuyển từ 
các tỉnh phía Nam về quê từ ngày 30/9/2021 
thuộc các trường hợp khó khăn như: Đang 
mang thai hoặc nuôi con dưới 72 tháng; 
Có vợ (chồng hoặc con) đang mắc bệnh 
phải điều trị dài ngày như: bệnh tim, ung 
thư, đái tháo đường, bị tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp đang hưởng trợ cấp hàng 
tháng có tỷ lệ suy giảm từ 31% trở lên. Gia 
đình CNLĐ là hộ nghèo, cận nghèo năm 
2020, 2021.

Theo đó các cá nhân sử dụng Zalo 
hoặc các ứng dụng có quét mã QR để khai 
báo, trường hợp nào đủ điều kiện theo quy 
định sẽ được LĐLĐ huyện hỗ trợ 500 ngàn 
đồng/người. Đây là hoạt động nhằm thu 
thập thông tin, người lao động từ các tỉnh 
phía Nam về quê, là cơ  sở để tổ chức công 
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đoàn kịp thời hỗ trợ, chăm lo cho người 
lao động có hoàn cảnh khó khăn trong thời 
điểm hiện nay./.

Trung tâm VHTT&TT

CAM ĐỒNG THÀNH ĐƯỢC CÔNG NHẬN 
SẢN PHẨM VIET GAP

Vừa qua, Chi cục quản lý chất lượng 
nông lâm sản và thủy sản tỉnh Nghệ An phối 
hợp với huyện Yên Thành tổ chức trao giấy 
chứng nhận sản xuất cam theo tiêu chuẩn 
Viet Gap cho xã Đồng Thành.

Phát huy tiềm năng lợi thế của vùng 
bán sơn địa, đến nay xã Đồng Thành đã quy 
hoạch được vùng chuyên sản xuất cam với 
quy mô 131 ha, trong đó diện tích cam kinh 
doanh chiếm 77 ha, năng suất quả đạt 19 tấn/
ha/vụ. Mới đây địa phương cũng đã  thành 
lập được HTX Cam Đồng Thành, giúp người 
dân trong việc liên kết sản xuất, bảo quản và 
tiêu thụ sản phẩm.

Để xây dựng sản phẩm cam sạch, an 
toàn, chất lượng,  từ tháng 2/2021, Chi cục 
quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy 
sản tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ HTX cam Đồng 
Thành thực hiện mô hình sản xuất cam quả 
theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt tại 
Việt Nam và được Công ty GLOBAL CERT 
công nhận cam Đồng Thành đạt  tiêu chuẩn 
VietGap, hướng tới đạt chất lượng sản  phẩm 
OCOP. 

Dịp này 13 thành viên của HTX 
cam Đồng Thành đã được hướng dẫn đưa 
sản phẩm cam lên sàn thương mại điện tử 
VOSO.VN, là điều kiện thuận lợi để quảng 
bá, giới thiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ 
sản phẩm cam trong và ngoài nước. 

Trung tâm VHTT&Truyền thông

ĐOÀN CÔNG TÁC HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG
 THĂM CÁC MÔ HÌNH KINH TẾ 
Vừa qua, đoàn công tác của huyện 

Tương Dương do đồng chí Nguyễn Văn  Hải 
- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện 
ủy dẫn đầu đã về thăm một số mô hình phát 
triển kinh tế tại huyện Yên Thành. 

Đoàn đã tới thăm Nhà máy may công 
nghiệp, do Công ty CP Tập đoàn An Hưng 
làm chủ đầu tư tại xã Công Thành. Đây là 
nhà máy may lớn nhất trên địa bàn huyện có 
tổng mức đầu tư trên 600 tỷ đồng, với các 
dây chuyền, thiết bị hiện đại. Sau 8 tháng đi 
vào hoạt động, hiện nay nhà máy  đang  tạo 
việc làm ổn định cho hơn 2 ngàn lao động, 
chuyên sản xuất gia công nhiều loại sản 
phẩm may mặc để xuất khẩu sang thị trường 
các nước Nhật Bản, Ấn Độ, châu Mỹ và các 
nước châu Âu và đang tiếp tục thu hút và tạo 
việc làm cho 8 ngàn công nhân.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm mô hình 
nuôi lươn sinh sản và lươn thương phẩm của 
gia đình anh Phạm Văn Lượng ở xóm Rú Đất, 
xã Long Thành, bình quân mỗi năm xuất bán 
ra thị trường khoảng 5 tấn lươn thương phẩm 
và cung cấp hơn 2 vạn lươn giống cho các trại 
nuôi trong và ngoài huyện.

Đoàn cũng đã đến thăm mô hình nuôi 
ốc bươu đen gia đình anh Trần Quý Bảo ở xã 
Đức Thành, thời gian qua, gia đình đã đầu 
tư cải tạo, quy hoạch thành trang trại gồm 20 
ao nuôi với diện tích trên 2,5 ha, sản phẩm 
được cấp chứng nhận OCOP 3 sao, mỗi năm 
xuất bán hàng chục tấn ốc thương phẩm và 
khoảng 2 triệu triệu con giống, cho thu nhập 
xấp xỷ 1 tỷ đồng.

Tại các mô hình đến thăm, đoàn công 
tác huyện Tương Dương đã đánh giá cao 
công tác thu hút đầu tư của huyện Yên Thành 
cũng như việc khuyến khích nông dân mạnh 
dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất, chăn nuôi, 
tạo bước đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp. 
Lãnh đạo 2 huyện Yên Thành và  Tương 
Dương cũng đã chia sẻ những bài học và 
kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn nhằm 
phát triển KT-XH tại địa phương.

 Thái Dương
PHÁT ĐỘNG LỄ RA QUÂN 

LÀM GIAO THÔNG, THỦY LỢI 
NỘI ĐỒNG NĂM 2021

Sáng ngày 16/10/2021, tại xã Tăng 
Thành, UBND huyện đã tổ chức lễ ra quân 
làm giao thông, thủy lợi nội đồng năm 2021, 
đồng chí Nguyễn Văn Dương- Phó chủ tịch 
UBND huyện, trưởng các ban ngành, đoàn 
thể huyện, Đảng ủy, UBND, đại diện các 
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ban ngành đoàn thể  và đông đảo cán bộ và 
nhân dân xã Tăng Thành đã về dự lễ.

Trong đợt này, toàn huyện sẽ làm 
thủy lợi, đắp bờ vùng bờ thửa, giao thông 
nông thôn, nội đồng, khoanh vùng nuôi 
trồng thủy sản, vệ sinh đồng ruộng; trục 
vớt bèo tây trên các trục kênh tiêu chính, 
đảm bảo tiêu nước phục vụ sản xuất. Nòng 
cốt tham gia là lực lượng thanh niên, nông 
dân trong độ tuổi lao động, cán bộ, đảng 
viên, công nhân viên chức, học sinh và các 
tổ chức chính trị xã hội, mỗi người 1 ngày 
công.

Đợt phát động diễn ra từ ngày 16/10 
đến ngày 31/12/2021 với chỉ tiêu toàn 
huyện phấn đấu nạo vét 22 ngàn mét khối 
đất đào công trình,  55 ngàn mét khối kênh 
nội đồng, đắp 22 ngàn 500 mét khối bờ 
vùng, bờ thửa; đắp đất cấp phối, đổ bê tông 
đường giao thông nội đồng 55 ngàn mét 
khối; phát quang cắt cỏ, vớt bèo tây 897 ha, 
kiên cố hóa 25 km kênh mương, tổng ngày 
công huy động là 179.423 ngày công, tổng 
kinh phí thực hiện gần 43 tỷ đồng.

Trung tâm VHTT&TT huyện

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐƯỜNG CÂY 
DÂN VẬN VÙNG GIÁO

Ban Dân vận Tỉnh uỷ phối hợp với 
huyện Yên Thành và xã Phúc Thành tổ 
chức Lễ phát động xây dựng mô hình 
“Đường cây Dân vận” tại giáo xứ Diệu 
Phúc, xã Phúc Thành.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phan 
Thanh Đoàn – Phó Trưởng ban Dân vận 
Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Quý Linh – Bí 
thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; các 
đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, 
các trưởng phòng, ban của huyện, lãnh đạo 
xã Phúc Thành và  Linh mục Vũ Văn Triều 
– quản xứ Diệu Phúc cùng đông đảo bà con 
giáo dân giáo xứ Diệu Phúc.

Mô hình “Đường cây Dân vận”  gắn 
với mô hình “Dân vận khéo vùng giáo” là 
chủ trương mà  Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã và 
đang phát động tại nhiều địa phương,  có 

ý nghĩa  quan trọng trong việc bảo vệ môi 
trường, làm đẹp cảnh quan nông thôn. 
Tại buổi lễ phát động, Linh mục Vũ văn 
Triều đã cảm ơn sự quan tâm của ủy, chính 
quyền các cấp, đồng thời  phát động phong 
trào toàn dân trồng cây xanh trong toàn 
giáo xứ.

Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, huyện 
Yên Thành và xã Phúc Thành đã trao quà 
cho giáo xứ Diêu Phúc với số tiền là 35 
triệu đồng; Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An 
trao 10 phần quà cho các em học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn của giáo xứ, mỗi suất 
quà là 500.000 đồng.

  Đăng Trí

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THI 
CÔNG XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG 
BỘ CAO TỐC TRÊN TUYẾN BẮC- NAM  

ĐOẠN QUA XÃ ĐÔ THÀNH.
 Chiều ngày 20/10, UBND huyện tổ 

chức buổi làm việc với các bên liên quan 
triển khai một số nội dung thực hiện thi 
công xây dựng một số đoạn đường bộ cao 
tốc trên tuyến Bắc - Nam, đoạn qua xã Đô 
Thành. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – PCT 
UBND huyện chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại 
diện Hội đồng giải phóng mặt bằng, tổ 
giúp việc và lãnh đạo xã Đô Thành báo 
cáo đánh giá kết quả triển khai tiến độ dự 
án về công tác bàn giao mặt bằng, những 
vướng mắc, tồn tại trong quá trình bố trí tái 
định cư và triển khai phương án tiến hành 
thi công, lãnh đạo ban quản lý dự án 6 đã 
cảm ơn những nỗ lực của huyện Yên Thành 
và xã Đô Thành để triển khai dự án qua 
địa bàn. Đồng thời đề xuất các phương án 
phối hợp để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ, 
trong đó kiến nghị về công tác đảm bảo 
trật tự ATGT, VSMT khu vực công trường; 
Công tác giải phóng mặt bằng như di dời 
mồ mả; một số công trình nhà ở, trang trại 
và 8 hộ dân ở Vách Bắc; Đường điện cao 
thế 220kv..vv. cần được triển khai bàn giao 

57SỐ ĐẶC BIỆT



sớm cho đơn vị thi công.
Kết luận buổi làm việc đồng chí 

Nguyễn Thanh Hà – PCT UBND huyện 
đã giao trách nhiệm cụ thể cho tổ giúp 
việc, các phòng, ngành liên quan và xã Đô 
Thành phối hợp với Ban quản lý dự án 6 
và đơn vị thi công cắt cử lực lượng đảm 
bảo ATGT;  Quá trình thi công dự án chú 
ý đến hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là đường 
giao thông và hệ thống thủy lợi, nhà thầu 
và đơn vị thi công phải có sự thống nhất 
với UBND xã Đô Thành để sau thi công 
hoàn trả lại nguyên trạng các tuyến đường 
và hệ thống thủy lợi như ban đầu; Công tác 
VSMT, đảm bảo sạch sẽ, không ảnh hưởng 
đến người dân; Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, vận động và giải thích để người dân 
đồng thuận và di dời một số mồ mả còn lại 
cũng như một số trang trại và đường điện 
cao thế 220kv đảm bảo an toàn, đúng luật; 
Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện khu tái định 
cư, đảm bảo cho triển khai dự án một cách 
hiệu quả./.

Anh Tuấn

TIẾN THÀNH TRÍCH NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ 
150 TRIỆU ĐẢM BẢO CƠ SỞ  VẬT CHẤT, 

HẬU CẦN KHU CÁCH LY TẬP TRUNG
Trước tình hình dịch bệnh Covid 

– 19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, 
xã miền núi Tiến Thành đã và đang tăng 
cường kiểm soát người trở về từ vùng dịch. 
Nhằm đảm bảo an toàn tại khu cách ly, xã 
đã tăng cường chuẩn bị các điều kiện cần 
thiết, để các đối tượng trở về từ vùng dịch 
an tâm trong thời gian cách ly tập trung 
theo quy định.

Từ đầu tháng 10 đến nay, trên địa bàn 
xã có 92 người trở về từ các vùng dịch thực 
hiện cách ly tập trung tại xã trong đó có 
40 người từ miền nam về.Trong điều kiện 
phải giải phóng khu cách ly trường Mầm 
non đảm bảo công tác dạy và học, xã đã 
trưng dụng bố trí  15 điểm cách ly tập trung 
tại những nhà dân không có người ở nhà, 
đồng thời trích ngân sách 150 triệu đồng 

sửa chữa 4 phòng học của trường tiểu học 
cũ đã xuống cấp trưng dụng làm điểm cách 
ly tập trung trong thời gian tới. Nhằm đáp 
ứng những điều kiện cần thiết tại các khu 
cách ly tập trung, xã cũng đã nhanh chóng 
xây dựng phương án cụ thể, tăng cường 
đảm bảo kinh phí để vừa phục vụ tốt công 
tác hậu cần, vừa đảm bảo an toàn trong 
công tác phòng, chống dịch. Việc rà soát, 
đưa người trở về từ vùng dịch vào các khu 
cách ly tập trung được triển khai thực hiện 
một cách nhanh chóng, quyết liệt đảm bảo 
an toàn trong công tác phòng chống dịch 
bệnh tại địa phương./.

                        Quỳnh Trang

TRUYỀN THÔNG DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN 
TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Hướng tới Kỷ niệm 60 năm ngày 
truyền thống của Ngành Dân số Việt Nam 
(26/12/1961-26/12/2021),  ngày11/11/2021, 
Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Nghệ An 
phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Yên 
Thành tổ chức truyền thông dân số và phát 
triển trong tình hình mới tại xã Thọ Thành và 
Phú Thành. Về dự và trực tiếp truyền thông 
có Nhà thuốc ưu tú, Bác sỹ chuyên khoa II, 
Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục 
Dân số tỉnh Nghệ an, Thạc sỹ Nguyễn Hữu 
Quang - Trưởng phòng Truyền thông, Thạc 
Sỹ Nguyễn Thị Hồng - Chuyên viên phòng 
Truyền thông Chi cục Dân số tỉnh.

Tại buổi truyền thông, các đại biểu và 
bà con nhân dân đã được nghe các nội dung 
về đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tư 
vấn cộng đồng về thực trạng công tác dân số 
và phát triển trong tình hình mới; một số kiến 
thức và kỹ năng về chăm sóc SKSS/KHHGĐ 
để nâng cao chất lượng cuộc sống xây dựng 
gia đình ấm no, hạnh phúc . Đây là hoạt động 
có ý nghĩa thiết thực, nhằm nâng cao nhận 
thức cho nhân dân  trong chăm sóc sức khỏe 
sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao 
chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình ấm 
no, hạnh phúc.

Phan Nguyệt

58 YÊN THÀNH



TIN CHÍNH SÁCH MỚI
SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐƯỢC HỌC TRƯỚC 

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ
Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình 

độ thạc sĩ được Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành tại Thông tư số 23/2021/TT-
BGDĐT sẽ có hiệu lực từ ngày 15/10/2021.

Theo đó, việc đào tạo trình độ thạc sĩ 
có nhiều điểm mới so với quy định cũ tại 
Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT. Trong đó, 
có thể kể đến một số điểm nổi bật như:

- Chuẩn đầu vào chương trình thạc 
sĩ phải có ngoại ngữ bậc 3 trở lên trong 
đó phải có một trong các văn bằng, chúng 
chỉ nhu bằng tốt nghiệp trình độ đại học 
ngành ngôn ngữ nước ngoài trở lên hoặc 
tốt nghiệp đại học mà chương trình chủ yếu 
bằng tiếng nước ngoài trở lên…

- Cơ sở đào tạo có thể tuyển sinh thạc 
sĩ onilne nếu đáp ứng các điều kiện bảo 
đảm chất lượng để có được kết quả tin cậy 
và công bằng giống như tổ chức bằng hình 
thức tuyển sinh trực tiếp.

- Sinh viên đại học được đăng ký học 
trước một số học phần của chương trình 
thạc sĩ nếu có học lực theo điểm trung bình 
tính lũy xếp loại khá trở lên; số tín chỉ được 
công nhận không vượt quá 15 tín chỉ; đăng 
ký học tại cùng cơ sở đang học đại học…

THÊM NHIỀU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC 
MIỄN HỌC PHÍ

Thêm một văn bản nữa lĩnh vực giáo 
dục đào tạo sẽ có hiệu lực từ 15/10/2021 là 
Nghị định 81/2021/NĐ-CP về chính sách 
miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập...

Điều 15 Nghị định này đã bổ sung 
thêm nhiều học sinh, sinh viên thuộc đối 
tượng được miễn học phí so với quy định 
trước đây như: Người học chương trình 
trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, 
không nơi nương tựa; học sinh cấp hai ở 

thôn/bản đặc biệt khó khăn; người học các 
ngành, nghề chuyên môn đặc thù…

Ngoài ra, mức hỗ trợ chi phí học tập 
tại khoản 10 Điều 20 Nghị định 81 cũng 
tăng thêm 50.000 đồng/tháng so với quy 
định trước đây (từ 15/10/2021, mức hỗ trợ 
chi phí học tập là 150.000 đồng/tháng/học 
sinh).

Nghị định này cũng quy định cụ thể 
về lộ trình tăng học phí với tất cả các cấp 
học từ mầm non, phổ thông đại học…

GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI 
NHIỀU HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban 
hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 
về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, 
người dân chịu tác động của dịch 
COVID-19.

Theo đó, kể từ ngày 1/11/2021 đến 
hết ngày 31/12/2021, giảm thuế giá trị gia 
tăng (GTGT) đối với các hàng hóa, dịch vụ 
sau đây:

(1) Dịch vụ vận tải gồm vận tải 
đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng 
không, vận tải đường bộ khác; dịch vụ lưu 
trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại 
lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các 
dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quàng bá và 
tồ chức tua du lịch;

(2) Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; 
dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình 
truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; 
tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, 
nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, 
lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa 
khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí.

Tùy thuộc vào phương pháp tính 
thuế, mức giảm thuế giá trị gia tăng được 
áp dụng như sau: Doanh nghiệp, tổ chức 
tính thuế giá trị gia tăng theo phương 
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pháp khấu trừ sản xuất, kinh doanh hàng 
hóa, dịch vụ quy định tại khoản này được 
giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia 
tăng; doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá 
trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên 
doanh thu sản xuất, kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ quy định tại khoản này được giảm 
30% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia 
tăng.Bảo vệ việc làm cho người lao động 
là người tố cáo

Từ ngày 1/11/2021, Thông tư 
09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động 
Thương binh và xã hội sẽ chính thức có 
hiệu lực (Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 
15/10/2020), với quy định mới liên quan 
đến bảo vệ việc làm người tố cáo là người 
đang làm việc theo hợp đồng lao động tại 
các cơ quan, doanh nghiệp.

Theo Thông tư này, trường hợp doanh 
nghiệp không chấp hành biện pháp bảo vệ 
việc làm cho người lao động thì Ban chấp 
hành công đoàn cơ sở hoặc Ban lãnh đạo 
của tổ chức của người lao động tại doanh 
nghiệp mà người lao động đó là thành viên 
phải có ý kiến bằng văn bản với doanh 
nghiệp, đồng thời báo ngay sự việc với cơ 
quan liên quan để kịp thời xử lý và có biện 
pháp bảo vệ việc làm cho người lao động.

QUY ĐỊNH MỚI VỀ TIẾP CÔNG DÂN,

TIẾP NHẬN ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Đây là nội dung được nêu trong 

Thông tư số 04/2021/TT-TTCP của Thanh 
tra Chính phủ về quy trình tiếp công dân 
và Thông tư 05/2021/TT-TTCP  của Thanh 
tra Chính phủ quy định về tiếp nhận đơn 
thư khiếu nại, tố cáo có hiệu lực từ ngày 

15/11/2021
Thông tư 04 chỉ rõ, sẽ từ chối tiếp 

công dân và giải thích lý do từ chối, đồng 
thời báo cáo với người phụ trách nếu đó 
là: Người say rượu, bia; người mắc bệnh 
tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng 
nhận thức hoặc điều khiển hành vi; Người 
có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, người tiếp công dân, người 
thi hành công vụ hoặc có các hành vi khác 
vi phạm nội quy nơi tiếp công dân.

Thông tư 05 quy định kể từ thời điểm 
ngày 15/11/2021, đơn thư khiếu nại tố cáo 
bằng tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch 
được công chứng sẽ được tiếp nhận xử lý. 
Trong khi trước đây, chỉ tiếp nhận đơn thư 
khiếu nại, tố cáo được viết bằng ngôn ngữ 
duy nhất là tiếng Việt./.

BẢO VỆ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI
 LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI TỐ CÁO
Từ ngày 1/11/2021, Thông tư 

09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động 
Thương binh và xã hội sẽ chính thức có 
hiệu lực (Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 
15/10/2020), với quy định mới liên quan 
đến bảo vệ việc làm người tố cáo là người 
đang làm việc theo hợp đồng lao động tại 
các cơ quan, doanh nghiệp.

Theo Thông tư này, trường hợp doanh 
nghiệp không chấp hành biện pháp bảo vệ 
việc làm cho người lao động thì Ban chấp 
hành công đoàn cơ sở hoặc Ban lãnh đạo 
của tổ chức của người lao động tại doanh 
nghiệp mà người lao động đó là thành viên 
phải có ý kiến bằng văn bản với doanh 
nghiệp, đồng thời báo ngay sự việc với cơ 
quan liên quan để kịp thời xử lý và có biện 
pháp bảo vệ việc làm cho người lao động.

BAN BIÊN TẬP (tổng hợp)
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