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Ngày 30/8/2021, Ban Thường vụ
Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 12-
CT/HU về việc tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo sản xuất vụ Đông năm 2021. Bản
tin nội bộ huyện xin đăng tải các nội
dung chính như sau: 

Vụ Đông hàng năm là vụ sản xuất
hàng hoá quan trọng và mang lại thu
nhập khá cao cho người nông dân,
góp phần quyết định mục tiêu sản
xuất nông nghiệp cả năm. Dự báo
sản xuất vụ Đông năm 2021 phải đối
mặt với nhiều khó khăn, thách thức
như: Thời tiết diễn biến phức tạp,
nguy cơ xảy ra mưa, bão, ngập lụt;
giá cả vật tư phục vụ sản xuất nông
nghiệp tăng cao… Bên cạnh đó, tình
hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn
biến hết sức phức tạp gây khó khăn
cho việc tổ chức chỉ đạo sản xuất và
tiêu thụ các sản phẩm cây trồng cho
bà con nông dân.

Để sản xuất vụ Đông năm 2021
giành thắng lợi, đạt và vượt chỉ tiêu
kế hoạch đề ra, Ban Thường vụ
Huyện uỷ yêu cầu các cấp uỷ Đảng,
chính quyền, các ban, phòng, ngành,
MTTQ, đoàn thể từ huyện đến cơ sở
và toàn thể Nhân dân tập trung thực
hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Thành lập Ban chỉ đạo sản xuất
vụ Đông năm 2021 từ huyện đến cơ
sở. Ở huyện do đồng chí Phó Chủ
tịch UBND huyện trực tiếp làm
Trưởng ban. BTV Huyện uỷ cử các
đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo,
Trưởng Ban Dân vận tham gia vào
Ban chỉ đạo. Ở xã, thị trấn thành lập
Ban chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch
UBND xã, thị trấn làm Trưởng ban. Ở
xóm, khối do đồng chí Bí thư chi bộ
làm trưởng ban, xóm trưởng, khối
trưởng làm phó ban và các thành
viên trong tiểu tổ Mặt trận làm ban
viên. Ban chỉ đạo các cấp có trách
nhiệm phân công cán bộ chỉ đạo cụ
thể từng đơn vị, địa bàn và tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm
túc các nhiệm vụ và Kế hoạch sản
xuất vụ Đông năm 2021.

2. Các xã, thị trấn căn cứ vào Kế
hoạch sản xuất vụ Đông năm 2021
của UBND huyện, điều kiện cụ thể về
đất đai và tiềm năng lợi thế của địa
phương mình để tập trung chỉ đạo
phấn đấu sản xuất đạt mức cao nhất
về diện tích, năng suất, sản lượng
theo kế hoạch đề ra với phương
châm sản xuất an toàn và phát huy
mọi nguồn lực cho đầu tư sản xuất vụ
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Đông đạt được kết quả cao nhất. Xây
dựng kế hoạch bố trí cơ cấu cây
trồng hợp lý để né tránh thiên tai,
giảm thiểu thiệt hại; đồng thời xác
định các công thức luân canh để hình
thành vùng sản xuất nông nghiệp
hàng hoá tập trung. Phát huy vai trò
của các Tổ dịch vụ, HTX nông nghiệp
trong việc khâu nối với các doanh
nghiệp, liên kết sản xuất, bao tiêu sản
phẩm cho nông dân.

3. UBND huyện chỉ đạo các
phòng, ban, ngành chức năng liên
quan thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên
môn được giao: Phòng Nông nghiệp
& PTNT chủ trì chỉ đạo triển khai Kế
hoạch sản xuất, phối hợp với các đơn
vị, phòng, ban liên quan tăng cường
công tác chỉ đạo các xã, thị trấn thực
hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Đông.
Đồng thời, nắm bắt thông tin, đề xuất
của nông dân để xử lý các vướng
mắc, khó khăn ở cơ sở; Trung tâm
dịch vụ nông nghiệp huyện: Tham
mưu xây dựng quy trình kỹ thuật; tổ
chức tuyên truyền kế hoạch sản xuất
vụ Đông, triển khai tập huấn, hướng
dẫn các biện pháp kỹ thuật thâm
canh đến tận người sản xuất; thường
xuyên bám sát đồng ruộng, dự tính
dự báo, phát hiện, thông báo kịp thời,
hướng dẫn nông dân phòng trừ các
đối tượng sâu bệnh, dịch hại trên các
loại cây trồng.

Xí nghiệp thủy lợi Hưng Nguyên,
các xã, thị trấn, các HTX dịch vụ nông
nghiệp làm tốt công tác tưới, tiêu úng
kịp thời khi có mưa, lũ xảy ra. 

4. UBMTTQ huyện và các tổ chức

đoàn thể chính trị - xã hội vận động
các cấp hội nhất là hội viên Hội nông
dân thực hiện tốt các biện pháp, giải
pháp kỷ thuật trong sản xuất do
ngành Nông nghiệp &PTNT tập
huấn, hướng dẫn. Quan tâm giúp
nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học,
kỹ thuật vào sản xuất để tăng hiệu
quả kinh tế và nâng cao thu nhập cho
người dân. Phấn đấu mỗi chi hội cơ
sở có diện tích sản xuất vụ Đông ít
nhất 1 ha trở lên.

5. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu
cầu các cấp, các ngành, MTTQ, các
đoàn thể, cán bộ đảng viên và toàn
thể Nhân dân thi đua sản xuất vụ
Đông 2021, phấn đấu đạt và vượt chỉ
tiêu kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu, kế
hoạch đã được UBND huyện phê
duyệt sẽ là cơ sở đánh giá vai trò
lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy,
chính quyền và cán bộ chỉ đạo cơ sở.
Huyện ủy, UBND huyện sẽ xem xét
biểu dương, khen thưởng những cán
bộ, đơn vị tích cực lãnh đạo, chỉ đạo
đạt hiệu quả cao.

6. Trung tâm Văn hóa Thể thao và
Truyền thông huyện, hệ thống truyền
thanh xã, thị trấn tăng thời lượng phát
sóng chương trình phổ biến các chủ
trương, chính sách, diễn biến thời tiết,
quy trình kỷ thuật, phòng trừ sâu bệnh
trên cây trồng vụ Đông giúp người
dân phòng tránh và giảm thiểu thiệt
hại do sâu bệnh và thời tiết gây ra.

Chỉ thị này được phổ biến đến tận
chi bộ và thông báo rộng rãi cho
Nhân dân trên các phương tiện thông
tin đại chúng.
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Ngày 06/8/2021, Ban Thường vụ
Huyện ủy ban hành Kế hoạch số
43-KH/HU về tổ chức quán triệt,
tuyên truyền và triển khai thực hiện
Đề án Nâng cao chất lượng kết nạp
đảng viên, rà soát, giáo dục, sàng
lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư
cách ra khỏi Đảng, giai đoạn 2021-
2025 và những năm tiếp theo. Bản
tin nội bộ huyện xin đăng tải các nội
dung chính như sau: 

Thực hiện Quyết định số 360-
QĐ/HU, ngày 04/05/2021 của Ban
Thường vụ Huyện ủy quyết định về
Ban hành Đề án “Nâng cao chất
lượng kết nạp đảng viên, rà soát,
giáo dục, sàng lọc, đưa đảng viên
không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng,
giai đoạn 2021-2025 và những năm
tiếp theo”, Ban Thường vụ Huyện
ủy xây dựng kế hoạch tổ chức quán
triệt, truyên truyền và triển khai thực
hiện Đề án như sau:

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Tổ chức quán triệt, tuyên

truyền triển khai thực hiện Đề án trở
thành đợt sinh hoạt chính trị sâu
rộng trong các chi bộ, đảng bộ cơ
sở giúp cán bộ, đảng viên nắm

vững những nội dung cơ bản của
Đề án nhằm thực hiện có hiệu quả
các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp
của Đề án.

- Việc tổ chức quán triệt, phổ
biến và xây dựng kế hoạch thực
hiện Đề án phải nghiêm túc, thiết
thực, hiệu quả, gắn với việc chấp
hành nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19.

- Bí thư cấp ủy các TCCS Đảng
trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức quán
triệt, tuyên truyền, triển khai xây
dựng kế hoạch thực hiện Đề án;
kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả
thực hiện tại các tổ chức đảng trực
thuộc; Các đồng chí Ủy viên BTV
Huyện ủy phụ trách cụm, khối; các
đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ
huyện phụ trách cơ sở có trách
nhiệm kiểm tra, giám sát, đánh giá
kết quả triển khai, thực hiện tại các
đơn vị theo phân công.

II- TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, TUYÊN
TRUYỀN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến
Đề án

- Thành phần, đối tượng: 
+ Huyện ủy: Tổ chức hội nghị

KẾ HOẠCH
tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện đề án

nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát, giáo dục,
sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng,

giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo



quán triệt, phổ biến cho Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng
các phòng, ngành, đoàn thể cấp
huyện; lãnh đạo và chuyên viên các
ban xây dựng Đảng cơ quan Huyện
ủy; Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy các
TCCS Đảng.

+ Các Đảng ủy trực thuộc: Tổ
chức hội nghị quán triệt cho cán bộ,
công chức, viên chức cấp xã và cấp
ủy các chi bộ trực thuộc.

- Nội dung quán triệt: 
+ Huyện ủy: Quyết định số 360-

QĐ/HU, ngày 04/05/2021 của Ban
Thường vụ Huyện ủy quyết định về
Ban hành Đề án “Nâng cao chất
lượng kết nạp đảng viên, rà soát,
giáo dục, sàng lọc, đưa đảng viên
không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng,
giai đoạn 2021-2025 và những năm
tiếp theo”; Kế hoạch của Ban
Thường vụ Huyện uỷ về việc tổ
chức quán triệt và triển khai thực
hiện Đề án. 

+ Các Đảng ủy trực thuộc: Quyết
định số 360-QĐ/HU, ngày
04/05/2021 của Ban Thường vụ
Huyện ủy quyết định về Ban hành
Đề án “Nâng cao chất lượng kết
nạp đảng viên, rà soát, giáo dục,
sàng lọc, đưa đảng viên không còn
đủ tư cách ra khỏi Đảng, giai đoạn
2021-2025 và những năm tiếp
theo”; Kế hoạch của Ban Thường
vụ Huyện uỷ và Kế hoạch của Đảng
ủy về việc tổ chức quán triệt và triển
khai thực hiện Đề án. 

- Báo cáo viên:
+ Hội nghị do Huyện ủy tổ chức:

là Thường trực Huyện ủy và Ủy viên
BTV Huyện ủy

+ Hội nghị do các Đảng ủy tổ
chức: là đồng chí Bí thư cấp ủy 

- Thời gian, địa điểm và hình
thức (trực tiếp hoặc trực tuyến): Tùy
tình hình diễn biến của dịch bệnh
Covid-19 để tổ chức cho phù hợp.

- Tiến độ: Huyện ủy hoàn thành
việc quán triệt, phổ biến và triển khai
kế hoạch thực hiện trong tháng
9/2021; các Đảng ủy trực thuộc
hoàn thành trong tháng 10/2021.

2. Tuyên truyền thực hiện Đề
án

Hàng năm, cấp ủy các cấp thực
hiện truyền truyền thông qua:

- Các hội nghị công tác xây dựng
Đảng và hệ thống chính trị

- Các buổi sinh hoạt chi bộ định
kỳ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề

- Xây dựng kế hoạch, lịch làm
việc để tuyền truyền thực hiện đề án
tại các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp trên địa bàn 

- Gắn tuyên tuyền thực hiện Đề
án với nâng cao chất lượng sinh
hoạt chi bộ.

III- TỔ CHỨC TRIỂN KHAI
THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì
phối hợp các đơn vị liên quan để
tham mưu Thường trực, Ban
Thường vụ Huyện ủy
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- Tổ chức quán triệt, truyền
truyền thực hiện Đề án; xây dựng
và triển khai kế hoạch thực hiện Đề
án

- Theo dõi, đôn đốc các Đảng ủy
trực thuộc việc tổ chức quán triệt,
truyền truyền thực hiện Đề án và
triển khai kế hoạch thực hiện Đề án    

- Tham mưu chỉ đạo, kiểm tra,
đôn đốc các Tổ chức cơ sở Đảng
triển khai thực hiện Đề án; làm việc
với các Đảng ủy cơ sở khi cần thiết 

- Định kỳ tổ chức việc sơ, tổng
kết để rút kinh nghiệm để thực hiện
Đề án có hiệu quả

- Xây dựng kế hoạch, phân công
cấp ủy huyện và chỉ đạo cấp ủy cơ
sở dự sinh hoạt tại các chi bộ, gắn
việc thực hiện Đề án với nâng cao
chất lượng sinh hoạt chi bộ

- Hằng năm, tổ chức các lớp bồi
dưỡng để nâng cao nghiệp vụ công
tác đảng viên, nhất là nghiệp vụ
công tác phát triển đảng viên cho
đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.

- Hàng năm, đánh giá, xếp loại
các TCCSĐ, cán bộ, đảng viên theo
phân cấp, gắn với trách nhiệm, hiệu
quả triển khai thực hiện đề án

2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy:
Phối hợp Ban Tổ chức Huyện ủy để
quán triệt, phổ biến, truyền truyền

Đề án và kế hoạch thực hiện Đề án;
Lồng ghép nội dung của Đề án
trong các chương trình đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, đảng viên góp phần
thực hiện hiệu quả Đề án.

3. Văn phòng Huyện ủy: Phối
hợp Ban Tổ chức Huyện ủy đảm
bảo các điều kiện tổ chức quán triệt,
phổ biến, truyền truyền Đề án; đảm
bảo các điều kiện kiểm tra, giám sát
thực hiện Đề án.

4. Các Đảng ủy cơ sở: Trên cơ
sở Đề án và kế hoạch này:

- Xây dựng ban hành kế hoạch
cụ thể để chỉ đạo tổ chức quán triệt,
phổ biến, truyền truyền Đề án.   

- Thường xuyên thực hiện tốt
công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát
thực hiện Đề án.

- Hàng năm, đánh giá, xếp loại
các chi bộ, đảng viên gắn với trách
nhiệm, hiệu quả triển khai thực hiện
Đề án.

- Hàng quý, vào ngày 20 tháng
cuối của quý thực hiện báo cáo kết
quả thực hiện Đề án về Ban
Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tổ
chức Huyện ủy).

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY
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Ngày 14/10/2021, chúng ta kỷ niệm
91 năm ngày truyền thống ngành

Tổ chức xây dựng Đảng, tiếp tục đánh
dấu sự lớn mạnh, trưởng thành của
ngành, góp phần quan trọng vào
thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp
cách mạng của Đảng, của dân tộc;
Trong đó, công tác tổ chức xây dựng
Đảng ở Hưng Nguyên cũng đã góp
phần đắc lực để thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ chung của toàn Đảng bộ và
Nhân dân huyện nhà. 

Trong suốt 91 năm qua và ở mỗi
giai đoạn phát triển, Ban Tổ chức
Huyện ủy Hưng Nguyên luôn thể hiện
vai trò chủ động, tham mưu kịp thời
cho cấp ủy triển khai các Nghị quyết,
Chỉ thị, Quy định, Hướng dẫn của
Trung ương, tỉnh, huyện về công tác
tổ chức xây dựng Đảng; vì vậy hệ
thống tổ chức Đảng trong toàn Đảng
bộ ngày càng được củng cố, phát
triển, năng lực lãnh đạo và sức chiến
đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và
Đảng viên ngày càng được nâng cao,
đội ngũ cán bộ, Đảng viên của huyện
phát triển cả về số lượng và chất
lượng, có phẩm chất chính trị tốt, có
lập trường, quan điểm cách mạng
vững vàng, kiên định mục tiêu chủ
nghĩa xã hội, có khả năng hoạch định
chủ trương, chính sách, giải quyết

những vấn đề mới nảy sinh và tổ chức
thực hiện các Nghị quyết, chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước vào thực tiễn.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban
Tổ chức Huyện ủy đã chủ động tham
mưu triển khai thực hiện tốt Nghị
quyết Trung ương 6 khóa XII của
Đảng, Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày
25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung
ương về việc sắp xếp tổ chức, bộ máy
của hệ thống chính trị theo hướng tinh
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, sáp
nhập Trung tâm dạy nghề với Trung
tâm GDTX thành Trung tâm GDNN-
GDTX; Đài PT-TH với Trung tâm VH-
TT thành Trung tâm văn hóa- Thể
thao & Truyền thông; Trạm Thú y,
Trạm trồng trọt &BTTV với Trạm
Khuyến nông thành Trung tâm DVNN
huyện; thực hiện Nghị quyết số 37-
NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ
Chính trị về sáp nhập đơn vị hành
chính, tiến hành sắp xếp, sáp nhập từ
23 xã, thị còn lại 18 xã, thị; từ 252
khối, xóm còn lại 126 khối, xóm; Thực
hiện Kết luận số 74-KL, ngày
22/5/2020 của Bộ Chính trị về mô hình
thí điểm tổ chức, bộ máy và kiêm
nhiệm chức danh, đã bổ nhiệm
Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là
Giám đốc Trung tâm Chính trị; thực

NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG HƯNG NGUYÊN

Tự hào truyền thống 91 năm 
xây dựng và trưởng thành

NgUYễN TRườNg THI
UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
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hiện các quy trình bố trí Trưởng ban
Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban
MTTQ huyện. Đến nay, nhìn chung
các đơn vị này đã đi vào hoạt động
theo quy chế và chức năng, nhiệm vụ
được quy định; Thực hiện Nghị quyết
số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ
Chính trị về tinh giản biên chế và cơ
cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên
chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu
quả hoạt động của hệ thống chính trị,
theo đó tổng số cán bộ công chức,
viên chức giai đoạn 2016-2021 đã
giảm 8,8%, đội ngũ cán bộ công tác tổ
chức đã được chuẩn hóa về trình độ,
năng lực chuyên môn, lý luận chính trị,
tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong thời kỳ mới, hiện nay
số cán bộ, công chức có trình độ
chuyên môn từ Đại học trở lên có 456
người, chiếm 81,2%; số có trình độ lý
luận chính trị từ trung cấp trở lên có
386 người, chiếm 68,7% trên tổng số
cán bộ công chức, viên chức trên toàn
huyện. Ngoài ra, công tác phát triển
đảng viên mới luôn được cấp ủy các
cấp quan tâm và coi đây là nhiệm vụ
trọng tâm hàng đầu để thường xuyên
bổ sung có chất lượng nguồn cán bộ,
đảng viên trẻ cho Đảng bộ nhằm tăng
cường năng lực lãnh đạo và sức
chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng,
cho đến nay tổng số Đảng viên trong
toàn Đảng bộ huyện đã lên đến hơn
6.500 Đảng viên.

Thực hiện Đề án 01-ĐA/TU, ngày
10/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về “Xây dựng chi bộ, phát triển
đảng viên ở các khối, xóm bản chưa
có chi bộ, chưa có đảng viên và khối
xóm, bản có nguy cơ không còn chi
bộ giai đoạn 2016-2020”, đã kết nạp
được 9 đảng viên gốc giáo, và cùng

với việc sáp nhập xóm, đến nay chỉ
còn 6 xóm chưa có đảng viên tại chỗ
(giảm 11 xóm), 4 xóm có 1-2 đảng
viên tại chỗ (giảm 3 xóm), 3 xóm có
nguy cơ không còn chi bộ (giảm 2
xóm) so với năm 2016;…

Đảng ta đã khẳng định: “Xây dựng
Đảng luôn là một nhiệm vụ then chốt,
công tác cán bộ là then chốt của then
chốt”; Phát huy truyền thống 91 năm
qua, trong thời gian tới Ban Tổ chức
Huyện ủy tiếp tục nổ lực, cùng Đảng
bộ và Nhân dân trong huyện quyết
tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần
thứ XXIX và Nghị quyết Đại hội Đảng
các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra;
tập trung tham mưu cho cấp ủy lãnh
đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt
các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, tham mưu thực hiện có
hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết
luận của huyện, tỉnh và Trung ương
về công tác tổ chức xây dựng Đảng,
nhất là tiếp tục tham mưu thực hiện
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về
tăng cường xây dựng, chỉnh đốn
Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tập
trung tham mưu thực hiện nghiêm
Quy định 205-QĐ/TW, ngày
23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc
kiểm soát quyền lực trong công tác
cán bộ và chống chạy chức, chạy
quyền; tham mưu thực hiện tinh giản
biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ
công chức, viên chức nhằm nâng cao
hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo tinh
thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII
của Đảng; đổi mới mạnh mẽ, toàn



diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán
bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo,
quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng
lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Hai là, tham mưu thực hiện tốt các
nhiệm vụ thường xuyên về công tác
cán bộ, công tác đảng viên, công tác
tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, luân
chuyển, điều động, bố trí và sử dụng
cán bộ; tham mưu chỉ đạo rà soát, bổ
sung, nâng cao chất lượng quy hoạch
cấp ủy cơ sở và cấp huyện đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình
hình mới. Đẩy mạnh công tác đào tạo,
bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới
cho đội ngũ cán bộ, công chức nhất là
đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban
Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Ba là, tập trung tham mưu củng
cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh
đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở
đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.
Chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao
chất lượng sinh hoạt chi bộ theo
Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày
06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung
ương về một số vấn đề về nâng cao
chất lượng sinh hoạt chi bộ; Triển khai
thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao
chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát,
giáo dục, sàng lọc, đưa đảng viên
không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng,
giai đoạn 2021-2025 và những năm
tiếp” do Ban Thường vụ Huyện ủy ban
hành; Tiếp tục triển khai thực hiện Kết
luận số 95-KL/TU, ngày 05/7/2021
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIX về thực hiện Đề án số 01-
ĐA/TU, ngày 10/8/2016 của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về
“Xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên
ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ,

chưa có đảng viên và khối, xóm, bản
có nguy cơ không còn chi bộ”.

Bốn là, xây dựng ngành tổ chức
xây dựng Đảng trong sạch, vững
mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng
Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ Ban
Tổ chức Huyện ủy có bản lĩnh chính
trị vững vàng, có trình độ, năng lực
thực tiễn, công tâm, khách quan, trung
thực trong tham mưu chỉ đạo thực
hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên
môn. Đẩy mạnh công tác bảo vệ
chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng. Thực
hiện tốt công tác chính sách cán bộ,
nhất là đối với cán bộ lão thành cách
mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa;...

Năm là, đổi mới mạnh mẽ công
tác nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ
hằng năm theo hướng liên tục, đa
chiều; gắn đánh giá cá nhân với tập
thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ ở
từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Kịp
thời động viên, khen thưởng những
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác hằng năm. Lấy hiệu
quả công tác và sự tín nhiệm của cán
bộ, Nhân dân làm thước đo chủ yếu
để đánh giá cán bộ; tăng cường công
tác kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

Phát huy truyền thống 91 năm xây
dựng và trưởng thành của ngành Tổ
chức xây dựng Đảng; noi gương các
thế hệ đi trước, cán bộ, công chức
Ban Tổ chức Huyện ủy Hưng Nguyên
luôn ý thức trách nhiệm của mình là
không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về
tư tưởng, đạo đức, lối sống, vững
vàng về chính trị, trung thành với
Đảng, tận tụy với công việc, nổ lực
phấn đấu vươn lên, quyết tâm hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

8 Bản tin hưng nguyên
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Nhìn lại sau hơn 15 năm thực hiện
Nghị quyết 14-NQ/TW, ngày

30/7/2007 của BCH Trung ương
khóa X (tại hội nghị lần thứ 5) về tăng
cường công tác kiểm tra, giám
sát của Đảng và 10 năm triển khai
thực hiện Đề án số 16-ĐA/HU, ngày
26/10/2010 của Ban Thường vụ
Huyện ủy về “Nâng cao chất lượng
công tác kiểm tra, giám sát của cấp
uỷ, Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy và cơ
sở giai đoạn 2010 - 2015 và những
năm tiếp theo” cấp ủy các cấp
đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công
tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ
luật trong toàn đảng bộ. Ủy ban Kiểm
tra, các cấp ủy đã tổ chức thực hiện
các giải pháp từng bước đổi mới,
nâng cao chất lượng, hiệu quả công
tác kiểm tra, giám sát, như: chủ động

tham mưu cấp ủy nhiều văn bản chỉ
đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức
đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra,
giám sát, kỷ luật Đảng; đổi mới hình
thức tuyên truyền, phổ biến chủ
trương, Nghị quyết của Đảng về
công tác kiểm tra, giám sát và thi
hành kỷ luật; mở 08 lớp bồi dưỡng
nghiệp vụ với 1.655 đồng chí tham
gia để nâng cao trình độ, nhận thức,
kỹ năng của các cấp ủy và đội ngũ
cán bộ làm công tác kiểm tra nhằm
đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ
công tác xây dựng Đảng; tổ chức sơ,
tổng kết các quy định, quyết định,
hướng dẫn của Đảng về công tác
kiểm tra, giám sát và kỷ luật
đảng; tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát đối với tổ chức đảng và
đảng viên về việc chấp hành Nghị

Hưng Nguyên
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC

KIỂM TRA, GIÁM SÁT
PHAN HữU HùNg

UV UBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là một bộ phận rất quan trọng trong
công tác xây dựng Đảng. Từ tổng kết thực tiễn sinh động trong suốt quá trình
lãnh đạo cách mạng Việt Nam và nghiên cứu lý luận, Đảng ta đã khẳng định:
“Kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng”. Sinh thời Chủ
tịch Hồ Chí Minh từng dạy “Lãnh đạo phải có kiểm tra, lãnh đạo mà không có
kiểm tra, thì coi như không có lãnh đạo”. Đối với Đảng bộ huyện Hưng Nguyên
công tác kiểm tra là một bảo đảm quan trọng giữ vững nguyên tắc lãnh đạo
của Đảng, góp phần giử vững danh hiệu Đảng bộ huyện vững mạnh. 



quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, thực hiện
trách nhiệm, chức trách, công vụ của
người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các
cơ quan quản lý Nhà nước; việc học
tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu
gương của cán bộ, đảng viên...

Tuy nhiên, công tác kiểm tra,
giám sát của Đảng bộ cũng còn một
số hạn chế, yếu kém, như: chất
lượng, hiệu quả công tác kiểm tra,
giám sát của một số cấp ủy, tổ chức
đảng chưa cao; chưa chú trọng giám
sát kết quả khắc phục sau kết luận
kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ
chức đảng; việc xem xét thi hành kỷ
luật có trường hợp chưa đảm bảo
quy định, có nơi có biểu hiện chưa
tương xứng với lỗi vi phạm; công
tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản
lý, kiểm tra, giám sát về ý thức chấp
hành, thái độ trách nhiệm trong công
việc của một số cấp ủy đối với Đảng
viên còn hạn chế, thiếu những giải
pháp, quy định chặt chẽ; vẫn còn một
bộ phận cán bộ, Đảng viên thiếu tu
dưỡng, rèn luyện, thiếu gương
mẫu dẫn đến vi phạm bị xử lý kỷ luật,
nhất là vi phạm về chấp hành Nghị
quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước, thiếu trách
nhiệm, đạo đức, lối sống, đất đai …
Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng
mức việc nghiên cứu đầy đủ các
Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của
Đảng về công tác kiểm tra, để lãnh
đạo, chỉ đạo, triển khai thực
hiện; việc thực hiện nguyên tắc tự
phê bình và phê bình trong Đảng

chưa nghiêm, chưa đạt yêu cầu; việc
khắc phục, sửa chữa khuyết điểm
sau kiểm điểm tự phê bình và phê
bình còn chậm và chưa dứt điểm.

Để góp phần thực hiện thắng lợi
nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần
thứ XXIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên
cơ sở phát huy kết quả đạt được và
bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ
2015 - 2020, vì vậy phải tiếp tục nâng
cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả
công tác kiểm tra, giám sát và thi
hành kỷ luật trong Đảng, bảo đảm
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại
hội Đảng các cấp, góp phần nâng
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến
đấu của tổ chức đảng, nhằm đạt
được mục tiêu đó các cấp ủy đảng
và Ủy ban kiểm tra các cấp từ huyện
tới cơ sở của huyện Hưng Nguyên
cần thực sự chăm lo thực hiện tốt
công tác kiểm tra, giám sát và thi
hành kỷ luật trong Đảng, trong đó
cần tập trung các nhiệm vụ chủ yêu
sau đây:

Một là, tiếp tục chỉ đạo, quán triệt
sâu và tổ chức thực hiện nghiêm túc
Điều lệ Đảng, đặc biệt là Quy định số
22-QĐ/TW, ngày 26/7/2021 của Ban
Chấp hành trung ương Đảng về
công tác kiểm tra, giám sát, và kỷ luật
của Đảng; các Nghị quyết, Chỉ thị,
Quy định, Quyết định, Hướng dẫn
của Trung ương, tỉnh và huyện  liên
quan đến công tác kiểm tra, giám sát
và kỷ luật Đảng, tạo sự chuyển biến
sâu sắc về nhận thức và hành động
trong toàn Đảng bộ, nhất là các cấp
ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, tổ
chức Đảng, Đảng viên là cán bộ lãnh

10 Bản tin hưng nguyên



11Bản tin hưng nguyên

đạo các tổ chức Nhà nước, đoàn thể
chính trị - xã hội các cấp trong thực
hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám
sát. Tăng cường tuyên truyền, phổ
biến công tác kiểm tra, giám sát trong
Đảng và trong Nhân dân. 

Hai là, tiếp tục đổi mới phương
pháp, nâng cao chất lượng hiệu quả
công tác kiểm tra, giám sát của cấp
ủy, UBKT các cấp gắn với việc thực
hiện Nghị quyết Trung ương Trung
ương 5 (khóa X) về tăng cường công
tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XII), về
tăng cường xây dựng chỉnh đốn
đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái
về tư tường chính trị, đạo đức, lối
sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,
“tự chuyển hoá” trong nội bộ, và Chỉ
thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ
Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 101-
QĐ/TW, Quy định số 55-QĐ/TW,
ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư
Trung ương “về công tác kiểm
tra của tổ chức Đảng đối với việc tu
dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán
bộ, Đảng viên”, bảo đảm thực hiện
đúng quan điểm chỉ đạo của Trung
ương: “giám sát phải mở rộng”, “kiểm
tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. 

Ba là, cấp ủy, UBKT tổ chức thực
hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát
theo đúng chức năng, thẩm
quyền Điều lệ Đảng quy định, trong
đó, Ủy ban kiểm tra phải chủ động
thực hiện tốt chức năng tham mưu
cho cấp ủy và nhiệm vụ cấp ủy giao,
tập trung kiểm tra, giám sát những
lĩnh vực, nội dung quan trọng như:

chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị của
Đảng, quy chế làm việc, nguyên tắc
tổ chức, sinh hoạt đảng, công tác cán
bộ, quản lý tài chính, đất đai, xây
dựng cơ bản, đạo đức, lối sống; kiểm
tra, giám sát trách nhiệm của người
đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị
trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của
công dân... để phát hiện, phòng
ngừa, ngăn chặn kịp thời những biểu
hiện suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng
viên; xem xét xử lý hoặc kiến nghị xử
lý kỷ luật nghiêm minh những trường
hợp vi phạm đến mức phải xử lý, để
giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Bốn là, phát huy tốt vai trò, trách
nhiệm, tính chủ động phối hợp, tổ
chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra,
giám sát thuộc chức năng nhiệm vụ
của các cơ quan, tổ chức đảng có
liên quan (bao gồm các ban xây
dựng Đảng, các cơ quan Nội chính,
MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã
hội) và tham mưu giúp cấp ủy những
giải pháp hữu hiệu lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện có hiệu quả công tác xây
dựng Đảng nói chung, công tác kiểm
tra, giám sát của Đảng nói riêng, góp
phần hạn chế thấp nhất tình trạng
suy thoái về tư tưởng chính trị, suy
thoái về đạo đức, lối sống, thiếu trách
nhiệm của cán bộ, Đảng viên. Trên
tinh thần đó, trọng tâm công tác kiểm
tra, giám sát phải tăng cường và
hướng về cơ sở, tạo sự chuyển biến
mạnh mẽ, nâng cao vai trò lãnh đạo,
chất lượng hoạt động của các cấp
ủy, tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở.



Năm là, chú trọng thực hiện việc
sơ, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị,
Quy định có liên quan đến công tác
kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật
Đảng, rút ra bài học kinh nghiệm tiếp
tục nghiên cứu, bổ sung các nhiệm
vụ, giải pháp nhằm không ngừng đổi
mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực,
hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
và thi hành kỷ luật trong Đảng trong
những năm tiếp theo.

Sáu là, Ủy ban Kiểm tra tham
mưu cấp ủy các cấp tiếp tục đổi mới
nội dung, hình thức tập huấn, chú
trọng hướng dẫn cơ sở về kỹ năng
nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát
và thi hành kỷ luật trong Đảng để
nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ, từng bước xây dựng đội
ngũ cán bộ kiểm tra chuyên nghiệp,
có bản lĩnh chính trị, năng lực hoạt
động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bảy là, cấp ủy các cấp cần tạo
điều kiện, phương tiện làm việc, thực
hiện tốt chính sách đối với cán bộ
kiểm tra theo quy định hiện hành giúp
cán bộ kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm
vụ được giao.

Nhiệm vụ trước mắt của công tác
kiểm tra, giám sát của Đảng bộ
huyện Hưng Nguyên còn rất nặng
nề, không ít khó khăn, thử thách;
những giải pháp trên chưa đủ để giải
quyết những yêu cầu, nhiệm vụ đặt
ra của công tác kiểm tra, giám sát
trong thời gian tới và không chỉ là
nhiệm vụ của riêng Uỷ ban Kiểm
tra các cấp mà đòi hỏi các cấp uỷ
đảng, các tổ chức đảng và đội ngũ

Đảng viên trong toàn Đảng bộ xem
đó là nhiệm vụ của chính mình, ra
sức phát huy những thành tựu đã đạt
được nhiệm kỳ qua, khắc phục
những khuyết điểm, yếu kém, nỗ lực
phấn đấu để đưa công tác kiểm tra,
giám sát của huyện lên tầm cao mới,
luôn xứng đáng với vị trí là một khâu
trọng tâm, không thể thiếu trong các
hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ,
góp phần thực hiện thắng lợi mục
tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
huyện khoá XXIX, nhiệm kỳ 2020 -
2025 đã đề ra đó là: “Tiếp trục nâng
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến
đấu của tổ chức Đảng, công tác
quản lí, điều hành của chính quyền,
tăng cường đoàn kết thống nhất, đổi
mới và phát triển. Huy động mọi
nguồn lực xã hội để tạo bước chuyển
biến mạnh mẽ trong cơ cấu kinh tế
theo hướng tăng cường công nghiệp,
dịch vụ. 

Tập trung thu hút đầu tư, xây
dựng hạ tầng kinh tế, thực hiện các
chương trình trọng tâm của huyện
gắn với Chương trình xây dựng
Nông thôn mới nhằm thực hiện công
nghiệp hoá, hiện đại hoá nông
nghiệp, nông thôn. Phát huy dân chủ
giải quyết các vấn đề xã hội và cải
thiện đời sống Nhân dân. Đảm bảo
Quốc phòng - An ninh và trật tự an
toàn xã hội; xây dựng Đảng bộ luôn
đạt vững mạnh; phát huy vai trò của
UBMTTQ và các đoàn thể Nhân dân,
tạo tiền đề vững chắc để đưa Hưng
Nguyên sớm trở thành huyện khá
của tỉnh và huyện đạt chuẩn Nông
thôn mới. 
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Văn phòng cấp ủy là bộ phận trong
tổ chức bộ máy các cơ quan tham

mưu, giúp việc của cấp ủy mà trực
tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ
và Thường trực cấp ủy trong tổ chức,
điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo;
phối hợp, triển khai thực hiện các
nhiệm vụ chính trị; là trung tâm thông
tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo
của cấp ủy.

Chức năng tham mưu của Văn
phòng cấp ủy được thể hiện trong mỗi
nhiệm vụ cụ thể như xây dựng quy
chế làm việc và tổ chức làm việc theo
quy chế; giúp lãnh đạo xây dựng và tổ
chức thực hiện chương trình công tác;
thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo;
thẩm định về phạm vi, yêu cầu, quy
trình, tiến độ, thể thức của các đề án;
kiến nghị xử lý các vấn đề thuộc chức
năng lãnh đạo của cơ quan, tổ chức;
biên tập, kiểm tra và chịu trách nhiệm
về thủ tục, thể thức của văn bản… Bên
cạnh đó, văn phòng còn là bộ phận
phục vụ trực tiếp các hoat động hàng
ngày như: tổ chức các cuộc làm việc
của lãnh đạo, các hội nghị, các chuyến
đi công tác, hoạt động chuyên môn
của các đơn vị, bộ phận; chuẩn bị các
điều kiện, phương tiện bảo đảm công
tác của cơ quan, tổ chức nói chung.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã

căn dặn “Công tác văn phòng có tầm
quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ
lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ
Văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh
đạo sẽ giải quyết công việc không
đúng… cho nên phải luôn nêu cao tinh
thần trách nhiệm, năng lực công tác
và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện
tốt nhiệm vụ được giao”. Nhận thức vị
trí và tầm quan trọng của công tác văn
phòng, trong những năm qua, cấp ủy
các cấp đã không ngừng quan tâm
đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chuyên
môn nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị,
đồng thời tạo mọi điều kiện để đội ngũ
cán bộ làm công tác văn phòng hoàn
thành tốt nhiệm vụ.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW,
ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành
Trung ương khóa XII và Đề án số 06-
ĐA/HU, ngày 16/7/2018 của Ban
Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên
về “Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giãn
biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức nhằm nâng cao
hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ
thống chính trị trên địa bàn huyện
Hưng Nguyên giai đoạn 2018-2021 và
những năm tiếp theo”. Hiện nay, Văn
phòng Huyện ủy đã được Ban
Thường vụ Huyện ủy quan tâm, sắp
xếp, bố trí cán bộ đầy đủ về số lượng,
thường xuyên nâng cao chất lượng về

PhÁt huy VAi tRÒ cỦA VĂn PhÒng cẤP Ủy 
tROng cÔng tÁc thAM Mưu xây dựng đảng

NgUYễN XUâN HIỆP
HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy



trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý
luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp,
sắp xếp cơ cấu tổ chức ngày càng
hợp lý và hiện đại hóa trang thiết bị
làm việc. Đảng ủy 18 xã, thị trấn đã
sáp nhập Văn phòng Đảng ủy với Văn
phòng UBND, đồng thời bố trí về cơ
sở vật chất và phương tiện làm việc để
Văn phòng thực hiện tốt nhiệm vụ
tham mưu giúp việc cho Đảng ủy và
UBND xã, thị trấn. Nhìn chung, đội ngũ
làm công tác Văn phòng cấp ủy từ
huyện đến cơ sở đều được đào tao cơ
bản về chuyên môn nghiệp vụ; luôn
tích cực học hỏi để có những hiểu biết
tổng hợp về các ngành, lĩnh vực; tự
giác rèn luyện, trau dỗi phẩm chất, đạo
đức nghề nghiệp, bám sát các chủ
trương đường lối của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước với
nguyên tắc “kịp thời, chính xác và hiệu
quả” để tham mưu đúng, trúng, sâu,
toàn diện, tổng hợp giúp lãnh đạo tổ
chức điều hành công việc góp phần
thực hiện thành công mục tiêu Nghị
quyết Đại hội Đảng các cấp đặc biệt là
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ
huyện Hưng Nguyên lần thứ XXIX,
nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Văn
phòng Huyện ủy đã làm tốt công tác
phối hợp với các ban xây dựng Đảng,
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các
ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội
các cấp, các Tổ chức cơ sở Đảng…
tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy
xây dựng ban hành văn bản nhằm cụ
thể hóa các chủ trương, quan điểm
của Đảng và ý kiến chỉ đạo của cấp
trên trong việc triển khai thực hiện
đồng bộ các giải pháp về phát triển
kinh tế xã hội, đảm bảo Quốc phòng -
An ninh, tăng cường xây dựng Đảng

và hệ thống chính trị trên địa bàn
huyện. Với sự chỉ đạo, điều hành tích
cực và chủ động của Ban Thường vụ
Huyện ủy, cùng sự nổ lực của cả hệ
thống chính trị cũng như của đội ngũ
cán bộ Văn phòng cấp ủy từ huyện
đến cơ sở. 

Trong bối cảnh hiện nay, để phát
huy vai trò tham mưu, giúp việc của
Văn phòng cấp ủy, đội ngũ cán bộ văn
phòng phải thực sự thấm nhuần lời
dạy sâu sắc của Bác Hồ kính yêu,
thường xuyên nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính
trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực
thực tiễn trong công tác xây dựng
Đảng; khắc phục mọi khó khăn, luôn
quyết tâm, đoàn kết, thống nhất,
không ngừng đổi mới tác phong công
tác, lề lối làm việc khoa học, nâng cao
khả năng phân tích tổng hợp và tính
nhạy bén, sáng tạo, chuyên nghiệp
trong tham mưu và điều phối công
việc. Chủ động sáng tạo, đổi mới về
công tác tổ chức, phục vụ hội nghị cấp
ủy, quy trình chuẩn bị tài liệu đảm bảo,
nội dung được chuẩn bị chu đáo, thời
gian hội nghị được bố trí hợp lý, sắp
xếp lịch họp linh hoạt, hiệu quả. 

Phát huy những thành quả đã đạt
được, dưới sự lãnh đạo điều hành
trực tiếp của Thường trực, Ban
Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên,
tin rằng đội ngũ cán bộ Văn phòng
cấp ủy trong toàn Đảng bộ sẽ luôn nổ
lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
được giao, góp phần xây dựng Đảng
bộ ngày càng trong sạch vững mạnh;
thực hiện thành công mục tiêu Nghị
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện
Hưng Nguyên lần thứ XXIX, nhiệm kỳ
2020-2025 đã đề ra.

14 Bản tin hưng nguyên
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Trong những năm qua, tình hình
kinh tế - xã hội huyện nhà tiếp tục

có bước phát triển khá, đời sống
Nhân dân thay đổi đáng kể; hệ thống
chính trị từ huyện đến cơ sở ngày
càng được củng cố và tăng cường;
nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan
trọng của công tác dân vận nói chung,
dân vận khéo nói riêng của các tổ
chức trong hệ thống chính trị từng
bước được nâng lên

Qua hơn 6 năm thực hiện Đề án
số 04-ĐA/HU, ngày 01/10/2014 của
Ban Thường vụ Huyện ủy về “Xây
dựng các mô hình, điển hình, đẩy
mạnh phong trào thi đua Dân vận
khéo” cả hệ thống chính trị đã vào
cuộc và đông đảo các tầng lớp Nhân
dân tích cực hưởng ứng, tham gia;
xây dựng được nhiều mô hình, điển
hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực.
Phần lớn các mô hình có hiệu quả, tạo
sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư,
trong đó có những mô hình mới, cách
làm hay, phù hợp với tình hình thực tế
ở cơ sở. Từ đó, phát huy tính tích cực,
sáng tạo, sự đồng thuận trong Nhân
dân và huy động tối đa mọi nguồn lực,
góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu,
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
nhất là trong xây dựng Nông thôn
mới. Phong trào thi đua “Dân vận
khéo” toàn huyện đã thực sự đi vào

chiều sâu, là một trong những
phương thức vận động quần chúng
của các cấp ủy, điều hành của chính
quyền, giải pháp triển khai, thực hiện
của Mặt trận Tổ quốc và các ban
ngành các cấp trong tình hình mới.

Với phương châm gắn chỉ đạo
thực hiện phong trào thi đua “Dân vận
khéo” với việc “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh” và thực hiện Chương trình xây
dựng Nông thôn mới. Qua gần 7 năm
thực hiện, đến nay hệ thống chính trị
từ huyện đến cơ sở đã lựa chọn đăng
ký xây dựng mới gần 1.050 mô hình
trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế;
văn hóa - xã hội; An ninh - Quốc
phòng; xây dựng hệ thống chính trị.
Trong đó lĩnh vực phát triển kinh tế có:
233 mô hình, văn hóa - xã hội: 369 mô
hình, an ninh - quốc phòng: 182 mô
hình, xây dựng hệ thống chính trị: 266
mô hình, các mô hình ngày càng đa
dạng và đi vào thực chất hơn.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân
vận khéo” trong thực hiện Chương
trình mục tiêu Quốc gia xây dựng
Nông thôn mới được các cấp ủy,
chính quyền, ban, ngành, đoàn thể
trên toàn huyện quan tâm thực hiện;
thường xuyên vận động, tuyên truyền,
lấy ý kiến Nhân dân, giúp Nhân dân
nhận thức rõ vai trò chủ thể trong xây

Hưng Nguyên

Sau những năm thực hiện           
phong trào thi đua “dân vận khéo”



dựng Nông thôn mới, tạo điều kiện
cho Nhân dân phát triển kinh tế, vươn
lên làm giàu, thay đổi bộ mặt nông
thôn. Trong 06 năm xây dựng và sửa
chữa hàng trăm nhà tình thương cho
hộ nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ
nghèo trên địa bàn huyện; cơ sở hạ
tầng trong nông thôn ngày càng
khang trang, sạch sẽ hơn đáp ứng
nhu cầu sản xuất và dân sinh. Nhờ
làm tốt công tác dân vận khéo mà
trong thời gian qua, toàn huyện đã huy
động được nhiều nguồn lực để thực
hiện tốt phong trào xây dựng Nông
thôn mới; từ năm 2014 đến nay toàn
huyện đã huy động được hơn 286 tỷ
đồng; huy động hơn 31.490 ngày
công, Nhân dân hiến hơn 219,812 m2
đất để góp phần bê tông hóa hơn 140
km đường giao thông nông thôn; xây
dựng hơn 150 km điện chiếu sáng
đường quê; và thực hiện tốt phong
trào vận động “Quỹ ngày vì người
nghèo”. Vận động Nhân dân chuyển
đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây
dựng và phát triển trang trại, gia trại;
“Dồn điền, đổi thửa”, phát triển ngành
nghề, tổ hợp tác…đã góp phần phát
triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền
vững và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Công tác Dân vận đã góp phần
quan trọng vào việc hoàn thành các
tiêu chí xây dựng Nông thôn mới trên
địa bàn huyện (đến nay đã có 16/17
xã được công nhận xã đạt chuẩn
Nông thôn mới, dự kiến hết năm 2021
huyện sẽ hoàn thành về đích nông
thôn mới ở cấp xã, để năm 2022 phấn
đấu đạt huyên về đích Nông thôn mới.

Trong thời gian tới, để nâng cao
hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận
khéo” trên địa bàn, góp phần thực

hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ
mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện
khóa XXIX đã đề ra, huyện đề ra 8 giải
pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận
thức, trách nhiệm của cả hệ thống
chính trị về phong trào thi đua “Dân
vận khéo”. Xác định đúng mục đích, ý
nghĩa, tầm quan trọng của công tác
Dân vận trong giai đoạn hiện nay để
lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện
tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”
và xây dựng, nhân rộng các mô hình,
điển hình “Dân vận khéo” trong từng
cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đặc biệt, quán triệt sâu sắc Chỉ thị
số 05-CT/TU, ngày 23/5/2021 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao
hiệu quả phong trào thi đua ”Dân vận
khéo”; Đề án số 04-ĐA/HU, ngày
01/10/2014 của Ban Thường vụ
Huyện ủy về “Xây dựng các mô hình,
điển hình, đẩy mạnh phong trào thi
đua Dân vận khéo giai đoạn 2014 -
2020”; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo
phong trào thi đua “Dân vận khéo”
theo hướng thiết thực, hiệu quả. 

Thứ hai, tuyên truyền sâu rộng ý
nghĩa, mục đích, vai trò của phong
trào thi đua “Dân vận khéo” theo tư
tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xác
định thực hiện phong trào thi đua “Dân
vận khéo” là trách nhiệm của cả hệ
thống chính trị và toàn dân. 

Tăng cường công tác thông tin,
tuyên truyền, đa dạng hoá các hình
thức thông tin, tuyên truyền về phong
trào thi đua “Dân vận khéo” thông qua
các phương tiện thông tin đại chúng,
mạng xã hội (tin, bài viết, phóng sự
tuyên truyền…) nhằm lan toả phong
trào thi đua “Dân vận khéo” trong cộng
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đồng xã hội; tổ chức các cuộc thi viết,
cuộc thi sân khấu hoá, các hoạt động
văn hoá, văn nghệ tuyên truyền…
Qua đó, vận động các tầng lớp Nhân
dân tích cực tham gia thực hiện phong
trào thi đua “Dân vận khéo”. 

Thứ ba, có Kế hoạch để xây dựng,
duy trì và nhân rộng mô hình, điển
hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực,
phù hợp với tình hình thực tế tại địa
phương, đơn vị. Tổ chức các đợt học
tập kinh nghiệm về mô hình “Dân vận
khéo” trong và ngoài huyện.

Thứ tư, tham mưu củng cố, kiện
toàn, phát huy hiệu quả hoạt động của
Ban Chỉ đạo phong trào thi đua Dân
vận khéo các cấp, xây dựng chương
trình công tác “Dân vận khéo” hàng
năm, trong đó, căn cứ chương trình
hành động thực hiện Nghị quyết Đại
hội và chương trình làm việc hàng
năm của Ban Chấp hành Đảng bộ để
cụ thể hóa các nhiệm vụ phù hợp
nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề
công tác dân vận của năm.  

Thứ năm, nâng cao hiệu quả công
tác dân vận của chính quyền các cấp;
phối hợp với ban dân vận, khối dân
vận cùng cấp nâng cao chất lượng,
hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận
khéo” trong các cơ quan chính quyền,
trọng tâm là quán triệt nâng cao đạo
đức công vụ, tinh thần trách nhiệm
phục vụ Nhân dân của cán bộ, công
chức, viên chức gắn với việc thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày
15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
thực hiện hiệu quả công tác cải cách
hành chính, công tác tiếp dân, hòa
giải, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi

cộm; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở
cơ sở, đảm bảo công khai, minh bạch;
chỉ đạo giải quyết kịp thời những đề
xuất, kiến nghị chính đáng, hợp pháp
của Nhân dân; tăng cường đối thoại,
phát huy dân chủ, nâng cao vai trò
giám sát của Nhân dân.

Thứ sáu, đẩy mạnh phong trào thi
đua “Dân vận khéo” trong các đơn vị
lực lượng vũ trang bằng những việc
làm thiết thực gắn với việc thực hiện
tốt các mục tiêu, nhiệm vụ quốc
phòng, an ninh, đẩy mạnh phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên
địa bàn huyện. 

Thứ bảy, chú trọng đổi mới, đa
dạng hóa nội dung, phương thức hoạt
động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ
chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội,
tổ chức xã hội - nghề nghiệp các cấp
với phương châm hướng về cơ sở.
Đẩy mạnh công tác tập hợp, vận động
các tầng lớp Nhân dân, khơi dậy tinh
thần thi đua yêu nước, tính sáng tạo
của đoàn viên, hội viên và Nhân dân,
thực hiện tốt chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước. Chú trọng nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác giám sát,
phản biện của Mặt trận Tổ quốc và
các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy
quyền làm chủ của Nhân dân.

Thứ tám, thực hiện tốt công tác
kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết để
đánh giá đúng, thực chất kết quả
phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
Kịp thời khen thưởng, biểu dương
những tập thể, cá nhân xuất sắc trong
phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
Định kỳ tổ chức hội nghị sơ kết, hội
nghị biểu dương, khen thưởng các
mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.



Chủ tịch Hồ Chí Minh một tấm
gương mẫu mực về tình cảm,

phong cách sống, sự tôn trọng, tin
tưởng và đề cao vai trò của người cao
tuổi (NCT) đối với sự nghiệp cách
mạng, sự phát triển đất nước, xã hội và
gia đình. Tư tưởng, tình cảm và những
cử chỉ, hành động của Người đối với
NCT, là hình ảnh tiêu biểu và sinh động
về triết lý sống, nhân văn và văn hoá
của người Việt Nam đối với NCT.

Sau gần 30 năm bôn ba đi tìm
đường cứu dân, cứu nước; Người
vừa về nước để lãnh đạo cách mạng,
tháng 6 năm 1941, xác định vai trò ,
tiềm năng, sức mạnh, sự đoàn kết và
những giá trị về tinh thần và vật chất
của NCT đối với sự nghiệp cách
mạng, Bác đã viết “Lời hiệu triệu đoàn
kết tất cả các bậc phụ lão”. Người nêu
rõ: “Trách nhiệm của các vị phụ lão
chúng ta đối với nhiệm vụ đất nước
thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh
do phụ lão gây dựng, đất nước tồn tại
do phụ lão giúp sức. Nước bị mất, phụ
lão cứu. Nước suy sụp phụ lão phù trì.
Nước nhà hưng, suy, tồn, vong, phụ
lão đều gánh trách nhiệm rất nặng
nề...”. “Đồng bào cả nước đang ngẩng
cao đầu mà trông chờ các bậc phụ
lão”. Thấy rõ vị thế, vai trò và trách
nhiệm của NCT đối với sự nghiệp
cách mạng và xã hội, Người đã sáng

lập, chỉ đạo và tuyên truyền việc thành
lập Hội Phụ lão Cứu quốc ngay tại các
thôn, bản, vùng căn cứ địa cách
mạng.

Ngày 06/6/1941, Người viết lời
hiệu triệu “Kính cáo đồng bào”, kêu
gọi các bậc phụ huynh, hiền huynh,
chí sỹ cùng toàn dân đoàn kết thống
nhất đánh đuổi Pháp, Nhật. Ngày
21/8/1941, trong bài “Việt Nam Độc
lập”, Hồ Chí Minh đã viết: “Kêu gọi
dân ta trẻ lẫn già, Đoàn kết vững bền
như khối sắt, để cùng nhau cứu nước
Nam ta”, “Bất kỳ già trẻ, gái trai, bất kỳ
giàu nghèo quý tiện đều phải vào các
Hội Cứu quốc. Đoàn kết được chặt
chẽ, giải phóng sẽ thành công”. 

Ngày 21/9/1945, Người gửi thư
các vị phụ lão, kêu gọi: “Chúng ta là
bậc phụ lão, cần phải tinh thành đoàn
kết trước để làm gương cho con cháu
ta. Vậy tôi mong các vị phụ lão ở Hà
Thành ra xung phong tổ chức “Phụ lão
cứu quốc Hội” để các phụ lão cả nước
bắt chước và để hùn sức giữ gìn nền
độc lập của nước nhà”.

Có thể nói vấn đề cốt lõi trong tư
tưởng, quan điểm của Hồ Chí Minh về
NCT đó là sự kính trọng, tôn vinh và
đặt niềm tin sâu sắc của Người đối với
NCT. Người nói: “Người cao tuổi là
của quý vô giá của dân tộc, của Nhà
nước”. “Một lời nói của phụ lão có ảnh
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Vận dụng tư tưởng, quan điểm Hồ Chí Minh
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hưởng đến hưng bang… Đối với gia
đình, đối với Tổ quốc, phụ lão đã có
trọng trách là bậc tôn trưởng, đối với
làng xóm, đối với bà con, phụ lão có
sự tín nhiệm lớn lao. Phụ lão hô, Nhân
dân hưởng ứng; phụ lão làm, Nhân
dân làm theo. Hô điều nên hô, làm việc
nên làm”. Trong quá trình hoạt động
cách mạng, Hồ Chí Minh thường
xuyên nhắc nhở mọi người, mỗi cán
bộ, đảng viên, công chức, viên chức
phải cung kính với các cụ già.

Chủ tịch Hồ Chí Minh có tầm nhìn
sâu sắc và phát huy những giá trị văn
hoá truyền thống của dân tộc trong
việc chăm sóc NCT, hỏi thăm, động
viên NCT và khuyến khích NCT giúp
đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Bất cứ
đến đâu, ở đâu, khi giao tiếp với NCT,
Người đều ân cần hỏi thăm sức khoẻ,
chuyện trò vui vẻ, thể hiện tình cảm
ấm cúng, chân thành và có sức thuyết
phục đến một cách kỳ lạ giữa Người
với Nhân dân.

Hồ Chí Minh thường xuyên khuyến
khích, động viên NCT phải tự mình
học tập, nâng cao dân trí, tích cực
tham gia vào đời sống xã hội, trở
thành tấm gương sáng cho các thế hệ
con cháu noi theo. Người nói “Công
việc ngày càng nhiều, càng mới nên
đảng viên già phải cố gắng mà học”,
“Chúng ta phải học và hoạt động cách
mạng suốt đời. Còn sống thì còn phải
học, còn phải hoạt động cách mạng”,
hay “Chẳng những làm kiểu mẫu,
siêng năng cho con cháu mà còn tỏ rõ
ý chí hùng mạnh của dân tộc Việt
Nam”. Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về
theo phong tục cổ truyền của dân tộc,
chính quyền, đoàn thể và Nhân dân
các địa phương, cơ sở, dòng họ và

các gia đình có NCT trong cả nước,
đều tổ chức lễ mừng thọ, chúc thọ cho
NCT. Đây là một truyền thống được
lưu truyền và phát triển từ lâu trong
lịch sử của dân tộc, nét đặc trưng giá
trị văn hoá truyền thống, nhân văn đối
với NCT. Vào những dịp này, Bác Hồ
đã gửi thư chúc thọ, gửi quà, tặng lụa,
động viên các bậc cao niên đã có
nhiều đóng góp sức người, sức của
cho quê hương, đất nước.

Khi gặp gỡ, tiếp xúc hoặc nói
chuyện với cán bộ, chiến sỹ, Người
đều hỏi thăm chuyện gia đình, nhắc
nhở cán bộ, chiến sỹ và mọi người
phải cung kính với các cụ già. Chủ tịch
Hồ Chí Minh cũng thẳng thắn phê
bình những cán bộ, đảng viên còn có
tư tưởng cho rằng: “Lão lai tài tận, lão
giả an chi” tức “Tuổi già thì hết tài,
người già nên yên nghỉ”. Người nhắc
lại truyền thống yêu nước của người
Việt Nam ngày xưa và nhấn mạnh:
“Càng già càng quắc thước, càng già
càng anh hùng. Người trẻ có trách
nhiệm giúp đỡ người già, người già có
trách nhiệm động viên, khuyến khích
và san sẻ kinh nghiệm cho người trẻ”.

Đồng thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh
nêu rõ trách nhiệm của NCT là phải
yêu quý, dìu dắt, bồi dưỡng lớp trẻ và
phải san sẻ kinh nghiệm và làm
gương cho con cháu noi theo. Bác
căn dặn: “Các đồng chí già là rất quý,
là tấm gương bền bỉ đấu tranh, dìu
dắt, bồi dưỡng, đào tạo thêm đồng chí
trẻ. Đồng chí già phải giúp đồng chí trẻ
tiến bộ. Như thế đòi hỏi đồng chí già
phải có thái độ độ lượng, dìu dắt đồng
chí trẻ”.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Người
thường xuyên nhắc nhở: Các cấp uỷ



đảng, tổ chức đảng, các ngành, các
cấp từ Trung ương đến địa phương,
cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức Nhà nước phải
ra sức giúp đỡ NCT, động viên và giúp
NCT về tổ chức, sinh hoạt, rèn luyện,
chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ và đảm
bảo cuộc sống cho NCT. Người nói:
“Dân không đủ muối, Đảng phải lo.
Dân không có gạo ăn đủ no. Dân
không có vải mặc đủ ấm, Đảng phải
lo… tất cả mọi việc Đảng phải lo...
Đến ngay cả tương, cà, mắm, muối
của dân Đảng đều phải lo”.

Một trong những tính cách đặc
biệt, tiêu biểu, rõ nét trong quan niệm
riêng có của Hồ Chí Minh về tuổi cao
đối với Người. Người luôn luôn rèn
luyện và đặt cho mình theo một
nguyên tắc sống, là còn sức khoẻ thì
còn phải học tập, còn phải rèn luyện,
phấn đấu và công tác. Ngày
14/5/1966, tại lớp huấn luyện đảng
viên mới, Bác căn dặn: “Bác đã 76
tuổi, nhưng vẫn cố gắng học thêm.
Chúng ta phải học và hoạt động cách
mạng suốt đời, còn sống thì còn phải
học, còn phải hoạt động cách mạng”. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định
NCT Việt Nam có một tinh thần và chí
khí đặc biệt: “Tuổi tác càng cao, lòng
yêu nước càng lớn”, “Tuổi cao chí khí
càng cao”, và luôn luôn giáo dục,
động viên, làm gương cho con cháu
noi theo. 

Thấm nhuần tư tưởng và quan
điểm của Người đối với NCT trong
những năm qua Đảng và Nhà nước ta
đã ban hành nhiều chủ trương, chính
sách đối với NCT đó là: Chỉ thị số 59-
CT/TW, ngày 27/9/1995 của Ban Bí
thư về chăm sóc NCT; Chỉ thị số

117/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ
Tướng Chính phủ về chăm sóc NCT
và hỗ trợ hoạt động cho Hội Người
cao tuổi Việt Nam; Pháp lệnh Người
cao tuổi số 23/2000/PL-UBTVQH10;
Nghị định 71/2000/NĐ-CP, ngày
23/11/2000 quy định việc kéo dài thời
gian công tác của cán bộ, công chức
đến độ tuổi nghỉ hưu; Quyết định số
141/2004/QĐ-TTg, ngày 05/08/2004
về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về
NCT Việt Nam. Nhằm tạo cơ sở pháp
lý cao hơn để ghi nhận vai trò cũng
như nhằm đảm bảo tốt hơn việc chăm
sóc, bảo vệ các quyền hợp pháp của
NCT, Nhà nước Việt Nam đã ban
hành Luật NCT và được Quốc hội
thông qua ngày 23/11/2009. Từ cơ sở
pháp lý cao nhất này, chính sách đối
với NCT đã được đề cập và cụ thể
hóa trong nhiều các văn bản quy
phạm pháp luật có liên quan tạo ra
một khuôn khổ chính sách khá toàn
diện đối với NCT ở Việt Nam. Đó là,
Bộ Luật Lao động 2012 có 1 mục quy
định riêng đối với lao động là NCT;
Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày
27/02/2010 có sửa đổi, bổ sung một
số điều về chính sách trợ giúp các đối
tượng bảo trợ xã hội; Quyết định số
1781/QĐ-TTg, ngày 22/11/2012 phê
duyệt Chương trình hành động Quốc
gia về NCT Việt Nam giai đoạn 2012 -
2020; Nghị định số 141/NĐ-CP ngày
24 tháng 10 năm 2013 hướng dẫn
Luật Giáo dục đại học của Chính phủ
về điều kiện, thời gian, nhiệm vụ, thủ
tục, trình tự xem xét việc kéo dài và
chính sách với giảng viên được kéo
dài thời gian làm việc; Nghị định
136/NĐ-CP, ngày 21/10/2013 quy
định chính sách trợ giúp xã hội đối với
đối tượng bảo trợ xã hội; Thông tư
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21/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định
quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc
sức khỏe ban đầu cho NCT tại nơi cư
trú, chúc thọ, mừng thọ và biểu
dương, khen thưởng NCT;... Các văn
bản quy phạm pháp luật này đã góp
phần hoàn thiện các chế độ, chính
sách quan tâm, chăm sóc và ưu đãi
đối với NCT ở Việt Nam.

Có thể thấy rằng, các chính sách
về NCT cũng đã quan tâm, bảo đảm
đến hầu hết tất cả các lĩnh vực trong
đời sống của NCT, từ trong hoạt động
văn hóa, giáo dục, y tế - chăm sóc sức
khỏe cho đến các hoạt động về thể
dục thể thao, giải trí, du lịch hay trong
sử dụng các công trình, các phương
tiện công cộng.

Luật NCT 2009 đã quy định chi tiết
quyền và nghĩa vụ đối với NCT. Đây
là các căn cứ pháp lý cơ bản để NCT
được tham gia để phát huy vai trò của
mình trong các hoạt động của đời
sống xã hội cũng như được thụ
hưởng sự chăm sóc của gia đình,
cộng đồng, xã hội.

Việc thực hiện đầy đủ các quyền
lợi và nghĩa vụ của NCT cũng đã nhấn
mạnh trong mục tiêu của Chương
trình hành động Quốc gia Việt Nam
giai đoạn 2012-2020.

Đảng và Nhà nước cũng đã có
nhiều chính sách để chăm sóc sức
khỏe cho NCT được cụ thể hóa trong
Thông tư 35/TT-BYT của Bộ Y tế
hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức
khỏe NCT, đó là:

Ưu tiên trong khám, chữa bệnh
cho NCT, nhất là những người từ 80
trở lên tại các cơ sở khám, chữa bệnh
(ví dụ: được ưu tiên khám trước, trừ
các trường hợp cấp cứu, trẻ em dưới

6 tuổi và người khuyết tật nặng; được
bố trí giường nằm phù hợp khi điều trị
nội trú);

Các bệnh viện (trừ bệnh viện Nhi
khoa) có trách nhiệm: tổ chức khoa lão
khoa hoặc dành một số giường để
điều trị người bệnh là NCT; phục hồi
sức khoẻ cho người bệnh là NCT sau
các đợt điều trị cấp tính tại bệnh viện
và hướng dẫn tiếp tục điều trị, chăm
sóc tại gia đình; kết hợp các phương
pháp điều trị y học cổ truyền với y học
hiện đại, hướng dẫn các phương pháp
chữa bệnh không dùng thuốc ở tuyến
y tế cơ sở đối với người bệnh là NCT;

Nhà nước khuyến khích tổ chức,
cá nhân khám bệnh, chữa bệnh miễn
phí cho NCT;

Nhà nước cũng quy định chính
quyền xã, thị trấn hỗ trợ ngân sách địa
phương cho tất cả các hoạt động
chăm sóc sức khỏe ban đầu cho NCT
tại nơi cư trú. Nhà nước cũng khuyến
khích tổ chức, cá nhân khám bệnh,
chữa bệnh cho NCT tại nơi cư trú.

Chăm sóc người cao tuổi, là đạo
lý của dân tộc Việt Nam “Kính già, già
để tuổi cho”; Đảng, Nhà nước đã và
đang có nhiều chủ trương, chính sách
nhằm làm cho NCT có cuộc sống tốt
đẹp hơn, như sinh thời Bác Hồ hằng
mong muốn.
--------------------------------------

Bài viết có sử dụng tài liệu trong các tư
liệu sau:

Hồ Chí Minh, thư gửi các vị phụ lão, báo
cứu quốc, số 48, ngày 21/9/1945

Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 3, NXBCTQG,
Hà Nội 2011, Tr237.

Hồ Chí Minh, Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả
các bậc phụ lão” (6-1941),

Bác Hồ nói chuyện tại lớp huấn luyện
đảng viên, ngày 14/5/1966



Lịch sử các cuộc kháng chiến của
Nhân dân ta đã để lại nhiều huyền

thoại mà đến hôm nay vẫn còn tươi
mới. Đường Hồ Chí Minh trên biển là
một huyền thoại như thế.

Sau Nghị quyết Hội nghị Trung
ương Đảng lần thứ 15, phong trào
Đồng khởi phát triển trên quy mô toàn
miền Nam. Từ đó, lực lượng vũ trang
ba thứ quân từng bước củng cố, phát
triển trên chiến trường, đòi hỏi sự chi
viện của miền Bắc ngày càng lớn.
Tháng 5 năm 1959, Đoàn 559-Trường
Sơn ra đời, có nhiệm vụ mở đường
tiếp tế vũ khí cho các tỉnh phía Nam.
Do đường bộ, lúc đầu gặp nhiều khó
khăn chưa đáp ứng kịp yêu cầu, nên
từ tháng 7 năm 1959, Bộ Quốc phòng
quyết định thành lập Tiểu đoàn vận tải
thủy 603 với tên gọi “Tập đoàn đánh
cá Sông Gianh” để giữ bí mật. Đơn vị
có nhiệm vụ mở đường trên biển vận
chuyển chi viện cho miền Nam. Sau
một thời gian chuẩn bị, ngày 27-01-
1960 chuyến vượt biển đầu tiên vào
Nam bằng 2 thuyền buồm của Tiểu
đoàn 603 do Nguyễn Bất - Thuyền
trưởng chỉ huy cùng 6 thủy thủ chuyển
5 tấn vũ khí, thuốc men vào Quân khu
V nhưng do gặp bão, lại gặp địch phải
thả hàng xuống biển phi tang. Chuyến
đi không thành công, Đoàn phải
ngừng hoạt động để rút kinh nghiệm.

Từ tháng 2-1961 Bộ Chính trị và Quân
ủy Trung ương chỉ thị cho các tỉnh ven
biển Nam Bộ đưa thuyền ra miền Bắc
nhận vũ khí. Sau 5 chuyến đi biển ra
miền Bắc nhận vũ khí chuyển về
thành công của các tỉnh Tây Nam Bộ,
ngày 23-10-1961, Bộ Chính trị và
Quân ủy Trung ương quyết định thành
lập Đoàn 759, tiền thân của Lữ đoàn
125 Hải quân, là đơn vị vận tải trên
biển, tiếp tế vũ khí và phương tiện vật
chất kỹ thuật cho cách mạng miền
Nam. Tuyến đường biển của Đoàn
759-tuyến đường hoạt động của
những con tàu “không số”. Dưới sự
chỉ đạo của Bộ Chính trị và Quân ủy
Trung ương, Tổng Cục hậu cần đã
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan
chức năng để chuẩn bị kế hoạch tổ
chức vận chuyển vũ khí chi viện cho
miền Nam rất khẩn trương nhưng bí
mật tuyệt đối. Các tỉnh, các quân khu
ở chiến trường miền Nam dọc bờ biển
đã tích cực chuẩn bị chu đáo bến, bãi
nhận hàng. Tại Nam Bộ, Quân giải
phóng đã thành lập Trung đoàn
962(1)thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị
bến, bãi bí mật tại bờ biển các tỉnh Trà
Vinh, Bến Tre, Cà Mau,… chờ đón,
tiếp nhận nguồn nhân lực và vũ khí từ
miền Bắc chi viện bằng đường biển.
Đêm 10-4-1962 chuyến vượt biển
trinh sát mở đường từ Bắc vào Nam
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đầu tiên do Bông Văn Dĩa - Bí thư chi
bộ và Hai Tranh - Phó bí thư chi bộ
cùng 6 thủy thủ trên con thuyền gỗ
xuất phát từ cửa biển Nhật Lệ (Quảng
Bình) tiến về Nam. Sau 4 ngày thuyền
đến địa phận biển Nha Trang thì
thuyền gặp tàu tuần tra của Mỹ.
Nhưng với tinh thần gan dạ, mưu mẹo
lừa địch, các thủy thủ đã ngụy trang
đóng vai dân chài khéo léo, nên đã
thoát được nghi ngờ của địch. Con
thuyền tiếp tục hành trình. 10 giờ đêm
ngày 18-4-1962 thuyền cập bến Vàm
Lũng(2). Sau một thời gian nghiên cứu,
khảo sát bến bãi, thuyền đã quay ra
Bắc. Chuyến khảo sát mở đường
thành công. Đêm ngày 12-10-1962(3)

chuyến hàng đầu tiên, mang tên
“Phương Đông 1”, chuyển 30 tấn vũ
khí trên chiếc tàu gỗ gắn máy do Bông
Văn Dĩa - Bí thư chi bộ và Lê Văn Một
-Thuyền trưởng cùng 11 thủy thủ rời
bến K15- Đồ Sơn, Hải Phòng tiến về
phía Nam. Sau 6 ngày vượt biển, tàu
cập bến Vàm Lũng an toàn, đánh dấu
“đường Hồ Chí Minh trên biển” đã
được khai thông. Sau chuyến tàu đầu
tiên Đoàn 759 còn thực hiện thành
công ba chuyến tàu Phương Ðông 2,
3, 4 nữa, lần lượt đưa hàng cập bến
Cà Mau an toàn. Cuối năm 1962 do
yêu cầu chi viện bức bách, Đoàn 759
được trang bị thêm những con tàu vỏ
sắt có trọng tải lớn từ 50 đến 100 tấn
bảo đảm vận chuyển lâu dài và vượt
qua mọi thời tiết xấu. Ngày 17-3-1963
tàu vỏ sắt đầu tiên do Đinh Đạt -
Thuyền trưởng, Nguyễn Văn Tiến -
Chính trị viên chở 44 tấn vũ khí cập
bến Trà Vinh an toàn. Đêm 26-9-1963
chuyến tàu gỗ do Lê Văn Một -
Thuyền trưởng, Đặng Văn Thanh -
Chính trị viên cùng 11 thủy thủ xuất
phát từ cảng Bích Động (Hải Phòng)
chở 18 tấn vũ khí cập bến Bà Rịa chi

viện cho Khu VII thành công. Từ tháng
8-1963 đoàn được giao cho Quân
chủng Hải quân phụ trách. Tháng 1-
1964, Đoàn 759 phát triển thành Lữ
đoàn 125. Từ năm 1962 đến 1964
Đoàn 759, Đoàn 125 vận chuyển
được 79 chuyến, chuyển được hơn 4
ngàn tấn vũ khí, trang bị và nhiều cán
bộ cao cấp của Đảng và Quân đội vào
chiến trường miền Nam. Số vũ khí
này đến kịp thời cho các chiến khu đã
góp phần làm nên chiến thắng Ấp
Bắc, Đầm Dơi, Bình Giã, Ba Gia. Từ
cuối năm 1964, Đoàn 125 đã chuyển
hướng sang chuyển vũ khí cho chiến
trường Khu V, với phương châm
chuẩn bị chu đáo, bí mật, bất ngờ. Từ
tháng 9-1962 đến đầu năm 1965
Đoàn đã thực hiện được 89 chuyến
tàu với trên 4.419 tấn vũ khí đạn dược
cho chiến trường Nam Bộ và Khu V,
góp phần quan trọng vào chiến thắng
trên chiến trường. Sau sự kiện Tàu
143 bị lộ tại Vũng Rô ngày 15-02-1965
và nhất là sau cuộc Tổng tiến công tết
Mậu Thân 1968, địch kiểm soát
đường biển gắt gao, Đoàn 125 tạm
dừng hoạt động. Sau tết Mậu Thận
1968, địch tạm ngừng ném bom miền
Bắc, Đoàn 125 tranh thủ vận chuyển
lượng lớn hàng hóa tới các điểm trên
vùng giới tuyến, sau đó chuyển theo
đường bộ vào chi viện miền Nam.
Ngoài ra, Đoàn còn tổ chức vận
chuyển hàng viện trợ quân sự của các
nước anh em bằng tàu biển quốc tế,
quá cảnh qua cảng Xi-ha-núc Vin
(CPC) để chuyển vào chiến trường
miền Nam. Từ cuối năm 1970, tuyến
đường vận chuyển qua cảng Xi-ha-
núc Vin bị cắt đứt, Đoàn 125 đã soi
đường mới, men theo luồng lạch phía
đông các quần đảo Hoàng Sa,
Trường Sa đến vùng biển đông - bắc
Mã-lai, qua Vịnh Thái Lan, sang khu



vực đảo Nam Du rồi về vùng chiến
khu Nam Bộ. Sau Hiệp định Paris,
Đoàn 125 tạm dừng nhiệm vụ vận tải
trên biển. Cuộc Tổng tiến công và nổi
dậy Mùa xuân năm 1975, các đội tàu
của Đoàn 125 Hải quân lại tiếp tục vận
chuyển vũ khí và cơ động lực lượng
phục vụ giải phóng các tỉnh và các
đảo ven biển miền Nam. Suốt 14 năm
qua (1961-1975), đường Hồ Chí Minh
trên biển đã thực hiện 169 chuyến,
huy động gần 2.000 lượt tàu thuyền,
vận chuyển gần 160 nghìn tấn vũ khí,
trang bị kỹ thuật, thuốc chữa bệnh,
những ngoại tệ mạnh, ... cho miền
Nam, đưa đón hơn 80.000 lượt cán
bộ, chiến sĩ (trong đó, có hàng trăm
cán bộ cao cấp của Đảng, của Quân
đội) vào Nam, ra Bắc, vượt qua gần 4
triệu hải lý, cập 19 bến bãi thuộc địa
bàn 9 tỉnh miền Nam và cả trên đất
Campuchia.14 năm ấy, cán bộ, chiến
sỹ của Đoàn đã chiến đấu trực tiếp với
hơn 300 lần với tàu địch, 1.200 lần với
máy bay, khắc phục 400 lần thủy lôi
của chúng. Đoàn đã chi viện có hiệu
quả cho các chiến trường Khu V, Nam
Trung Bộ, Nam Bộ. Phục vụ nhiều
chiến dịch lớn, trong đó có chiến dịch
Hồ Chí Minh 1975, tham gia giải
phóng quần đảo Hoàng Sa và các đảo
phía Tây Nam. Đoàn đã bắn bị
thương 10 tàu địch, bắn rơi 5 máy
bay, diệt hàng trăm tên địch, vượt qua
hàng chục cơn bão lớn trên biển Đông
để hoàn thành nhiệm vụ. Trong số các
anh có tới 117 người đã hy sinh, hòa
mình vào đất mẹ biển xanh mênh
mông, không nấm mộ, không mộ chí
và có nhiều người khác bị thương,
máu hòa trộn nuối biển. Các anh đã
cùng đồng đội dệt nên trang sử vàng
truyền thống của QĐNDVN, Hải quân
NDVN anh hùng. Đảng và Nhà nước
ta đã nhiều lần ghi danh và phong

tặng những tập thể cá nhân anh hùng
của Đoàn tàu không số (4). 

60 năm qua, Tổ quốc và Nhân dân
ta đời đời ghi nhớ công lao của những
người đã làm nên “huyền thoại đường
Hồ Chí Minh trên biển”. Huyền thoại,
vì nó vượt qua ngoài khả năng tưởng
tượng của con người mà đến hôm
nay, nhiều học giả, nhiều nhà chính trị,
quân sự lỗi lạc trên thế giới vẫn không
sao hiểu được vì sao và bằng cách
nào để những chiến sỹ Hải quân
người nhỏ thó với phương tiện tàu
thuyền lạc hậu đã qua mắt được
những đội quân nhà nghề - quân đội
Hoa Kỳ và bọn ngụy Sài Gòn được
trang bị vũ khí tối tân, những chiến
hạm với những “mắt thần điện tử”
hiện đại - để lập những chiến tích lừng
lẫy. Đường Hồ Chí Minh trên biển
không chỉ là một quyết định sáng suốt,
biểu hiện sáng ngời về tài thao lược
và nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh
Nhân dân của Đảng và Bác Hồ mà
còn thể hiện sức mạnh của chiến
tranh Nhân dân, của lòng quả cảm, trí
thông minh và quyết tâm đánh Mỹ,
thắng Mỹ của dân tộc ta. Nó mãi mãi
là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam
và là tấm gương, động lực thúc đẩy
Nhân dân ta, Quân đội ta vững vàng
tay súng gìn giữ sự an bình, toàn vẹn
vùng biển, đảo Tổ quốc hôm nay.

NgÔ ĐỨC THAI - Hưng Mỹ
(1). Trung đoàn 962 được thành lập ngày

19 tháng 9 năm 1962.
(2). Bến Vàm Lũng thuộc ấp Rạch Gốc, xã

biển Tân Ân, (nay là thị trấn Rạch Gốc),huyện
Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

(3). Có tài liệu nói đêm 11-10-1962 chuyến
tàu đầu tiên xuất bến tại k15(Hải Phòng).

(4). Số liệu được ghi lại từ sách:”Lịch sử
Lữ đoàn 125 Hải quân”, Nxb Quân đội nhân
dân, Hà Nội, 2001.

24 Bản tin hưng nguyên
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Sinh ra và lớn lên trong một gia
đình hiếu học. Năm 2005 tốt

nghiệp trường cao đẳng sư phạm
mầm non, cô Lê Thi Lành được phân
công về giảng dạy tại trường mầm
non xã Hưng Thịnh. Gần 16 năm gắn
bó với nghề, xác định giáo viên mầm
non là người đặt viên gạch đầu tiên
xây dựng nền móng cho sự phát triển
nhân cách của trẻ. Cô luôn cố gắng
đem hết tình yêu thương, tâm huyết
và kiến thức để nuôi dạy, chăm sóc
học sinh. Với phương pháp giáo dục
“lấy trẻ làm trung tâm”, trong mỗi trang
giáo án, cô luôn trăn trở, đầu tư tâm
huyết xây dựng bài giảng, lồng ghép
với giáo dục kỹ năng sống để tạo hứng
thú cho các em học sinh. Cô tích cực
ứng dụng công nghệ thông tin trong
bài giảng, sáng tạo làm đồ chơi, đồ
dùng học tập phục vụ tiết dạy hiệu quả
hơn. Trong những năm gắn bó với
nghề, cô Lê Thị Lành luôn ý thức được
vai trò, trách nhiệm cũng như những
yêu cầu cần có của một cô giáo mầm
non về đạo đức nghề nghiệp. 

Với vai trò là tổ trưởng chuyên
môn của trường, cô giáo  Lê Thị Lành

luôn gương mẫu, trách nhiệm cao
trong công việc, linh hoạt đổi mới hình
thức sinh hoạt chuyên môn của tổ
như: Đổi mới phương pháp dạy học,
giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung
tâm, cập nhật và chia sẻ những kinh
nghiệm về tổ chức các hoạt động dạy
và học. Nhiều năm liền cô được nhận
giấy khen cuả các cấp, ngành.

Không chỉ giỏi việc trường, cô
Lành còn là người vợ hiền, người mẹ
mẫu mực trong gia đình. Gia đình cô
luôn gương mẫu chấp hành tốt các
chủ trương, chính sách của Đảng,
Nhà nước, phong trào hoạt động ở địa
phương; nuôi dạy con ngoan, lễ phép,
luôn quan tâm, chia sẻ khó khăn với
hàng xóm, láng giềng. Là một phụ nữ
có chồng Bộ đội công tác xa nhà, việc
chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái
phần lớn do cô đảm nhiệm. Chồng cô,
anh Lê văn Thắng hiện là Trưởng
khoa công nghiệp ô tô trường cao
đẳng nghề số 4 Bộ quốc phòng. Anh
cũng luôn gương mẫu đi đầu trong
các hoạt động của đơn vị; luôn thấu
hiểu những vất vả của vợ, đặc biệt khi

gưƠng điỂn hÌnh tROng hỌc tẬP VÀ LÀM thEO chỈ thỊ 05-ct/tW

Gặp gia đình cán bộ viên chức
lao động tiêu biểu

Về  xóm 4 xã Hưng Thịnh - Hưng Nguyên hỏi thăm gia đình vợ chồng cô
Lê Thị Lành và Anh Lê Văn Thắng, ai cũng biết. Bởi gia đình anh chị là một
trong những gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu giai đoạn 2016-
2020 vừa được Liên đoàn Lao động  tỉnh  Nghệ An tặng Bằng khen.

(Xem tiếp trang 29)
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Gia đình ông Phan Thanh Hà,
Làng Đông, xã Hưng Tân cũng

như nhiều hộ dân đang khẩn trương
thu hoạch lúa Hè thu. Vụ Hè thu này,
gia đình ông làm 20 sào chủ yếu là
nếp và P6. Khác với những năm
trước, năm nay thu hoạch lúa Hè thu
trong điều kiện cả huyện thực hiện
giãn cách xã hội nên việc thu hoạch
của gia đình ông Hà cũng được thực
hiện theo đúng tinh thần của Chỉ thị 16
của Thủ tướng Chính phủ đó là thực
hiện tốt 5K và đảm bảo khoảng cách
giữa người với người. Ông Phan
Thanh Hà - Làng Đông xã Hưng Tân
cho biết: “Thực hiện Chỉ thị 16 về giãn
cách xã hội, nhưng xã, xóm đã bố trí
máy đầy đủ, lúa chín đến đâu thì gặt
đến đó, nhưng vẫn đảm bảo công tác
phòng chống dịch. Đến nay, gia đình
tôi đã gặt xong”.

Xã Hưng Tân bắt đầu thu hoạch

lúa hè thu từ ngày 23/8, tổng diện tích
gieo cấy 270 ha, năng suất dự kiến
2,5 tạ/sào. Hiện trên địa bàn xã có 9
máy gặt của địa phương và xã khác
về thu hoạch lúa cho bà con nông
dân. Để chủ động phòng chống dịch
và tạo thuận lợi cho các cá nhân có
máy gặt, Hưng Tân đã thông báo tới
từng hộ dân và các chủ máy. UBND
xã giao các xóm trưởng kiểm tra vùng
nào lúa chín trước thu hoạch trước,
đảm bảo đẩy nhanh tiến độ. Trong
quá trình thu hoạch cả chủ máy và
người dân đều phải thực hiện tốt công
tác phòng chống dịch bệnh. 

Ông Phan Đăng Minh - Phó Chủ
tịch UBND xã Hưng Tân cho biết
thêm: “Để vừa đảm bảo công tác
phòng chống dịch hiệu quả vừa đảm
bảo tiến độ thu hoạch lúa hè thu, xã
đã giao cho các xóm trưởng các xóm
xem vùng nào lúa chín trước thì thu

PhÁt tRiỂn Kinh tẾ

HƯNG NGUYÊN

KHẨN TRƯƠNG THU HOẠCH LÚA HÈ THU, ĐẢM BẢO 
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Hiện nay nông dân Hưng Nguyên đang bước vào giai đoạn thu hoạch
lúa Hè thu, cũng là thời điểm toàn huyện thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ
thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mặc dù vậy, các địa phương trong
huyện đã và đang chủ động, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để vừa tập
trung phòng, chống dịch Covid-19, vừa giúp bà con thu hoạch nhanh gọn
lúa hè thu.
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hoạch trước và vùng nào lúa chín sau
thì thu hoạch sau để đảm bảo đẩy
nhanh tiến độ thu hoạch. Trong quá
trình thu hoạch cả chủ máy và người
dân đều phải thực hiện tốt công tác
phòng chống dịch bệnh. Chính quyền
xã cũng khuyến cáo bà con khi thu
hoạch xong thì chở về nhà, không để
người dân tập trung  đông người ra
đồng gặt lúa”.

Còn tại xã Hưng Đạo, địa phương
có diện tích lúa lớn thứ 2 của huyện
Hưng Nguyên, bà con cũng đang
bước vào thu hoạch. Vụ hè thu này,
Hưng Đạo gieo cấy hơn 370 ha.
Nguồn nước thuận lợi nên sản xuất
lúa hè thu của địa phương đảm bảo
đúng lịch thời vụ. Cùng với đó, xã đưa
vào gieo cấy giống ngắn ngày nên
đến nay toàn bộ diện tích hè thu của
Hưng Đạo đã chín. Năng suất đạt
bình quân 50 tạ/ha. Hiện bà con đều
thuê máy để thu hoạch. “Chính quyền
địa phương yêu cầu số nhân công
này phải thực hiện xét nghiệm tầm
soát Covid-19 nếu âm tính mới cho
hoạt động và thực hiện đúng quy định
về giãn cách xã hội, nguyên tắc 5K
của Bộ Y tế; Đồng thời, chính quyền
xã cũng giao máy gặt cho xóm trưởng
và Bí thư 7 xóm”. Bà Nguyễn Thị Thủy
- Cán bộ nông nghiệp xã Hưng Đạo -
Hưng Nguyên cho biết.

Vụ Hè thu năm nay, nông dân
Hưng Nguyên gieo cấy hơn 4.200 ha.
Đến nay, gần 40% diện tích trà sớm
và chính vụ đã được thu hoạch. Số
diện tích này tập trung ở các xã vùng
giữa và dọc Sông Lam.. Năng suất
bình quân toàn huyện đạt 55 tạ /ha.

Do vụ Hè thu là vụ chạy đua về thời
gian để né tránh thiên tai nên mặc dù
đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ
tướng Chính phủ huyện vẫn tập trung
tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để
Nhân dân đẩy nhanh tiến độ thu
hoạch. Các địa phương đều liên hệ bố
trí phương tiện cơ giới giúp nông dân
gặt lúa. Những hộ là F1.F2 đang thực
hiện cách ly được các đoàn thể địa
phương phân công đoàn viên, hội
viên giúp đỡ. Với nhiều giải pháp
được triển khai, việc thu hoạch và tiêu
thụ nông sản ở Hưng Nguyên diễn ra
bình thường, không để trường hợp
nào lúa chín mà không kịp thu hoạch.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này,
Ông Hoàng Anh Tiến - Phó Chủ tịch
UBND huyện cho biết: “UBND huyện
đã ban hành phương án và các giải
pháp rất cụ thể trong việc thu hoạch,
đặc biệt tập trung vào 3 vấn đề chính:
Sử dụng các cơ giới hóa để phục vụ
việc thu hoạch và hạn chế tối đa các
máy gặt ngoài địa phương huyện vào;
Sử dụng các đoàn thể để hỗ trợ cho
những người già, người neo đơn, đặc
biệt các trường hợp theo diện cách ly
tập trung. Quan điểm của huyện không
để lúa chín của người dân ngoài đồng
mà không được thu hoạch”.

Với mục tiêu vừa phòng chống
dịch Covid 19 vừa phát triển sản xuất
trên địa bàn. Được mùa lúa hè thu
càng góp phần tiếp thêm nguồn lực
để người dân Hưng Nguyên yên tâm
phòng chống dịch, đảm bảo an sinh
xã hội trên địa bàn khi mà dịch Covid-
19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp
khó lường. KIỀU HOA



Hồng Thái là xóm đầu tiên của xã
Hưng Thông được chọn làm

điểm xây dựng khu dân cư NTM
nâng cao. Thời gian qua, Chi ủy, chi
bộ xóm đã bám sát Nghị Quyết Đảng
ủy, HĐND xã, cụ thể hóa vào thực tế
của xóm để từng bước thực hiện lộ
trình. Trong đó, xóm chú trọng nâng
cấp các công trình hạ tầng như
đường giao thông, hệ thống kênh
mương…

Đặc biệt, đầu năm 2021, bằng
ngân sách địa phương và huy động
xã hội  hóa, xóm Hồng Thái đã xây
dựngTrung tâm sinh hoạt cộng đồng
với diện tích 7.000m2, tổng kinh phí
gần 6 tỷ đồng. Ông Lê Sỹ Lệ, xóm
trưởng xóm Hồng Thái xã Hưng
Thông cho biết: Chỉ sau 1 thời gian
ngắn thi công, Trung tâm có sức
chứa trên 250 chỗ ngồi đã được đưa
vào sử dụng, phục vụ nhu cầu sinh
hoạt của người dân. Đây là Trung
tâm sinh hoạt cộng đồng đạt chuẩn
NTM đầu tiên của huyện Hưng
Nguyên sau sáp nhập khối xóm.

Xác định xây dựng NTM nâng

cao là nhiệm vụ chính trị quan trọng
trong giai đoạn hiện nay, Hưng
Thông đangtập trung chỉ đạo, rà soát
các chỉ tiêu, tiêu chí, triển khai các
phần việc cụ thể.

Những năm gần đây, xã đã làm
mới và nâng cấp gần 10km đường
giao thông đạt chuẩn, 7 km kênh tưới
nội đồng, xây dựng trường học, trạm
y tế. Riêng 6 tháng đầu năm, bằng
sự cố gắng vượt bậc,địa phương đã
huy động trên 100tỷ đồng xây dựng
Trung tâm sinh hoạt cộng đồng các
xóm, khu thể thao, khuôn viên đài
tưởng niệm liệt sỹ, hệ thống kênh
mương, lắp đặt đèn đường chiếu
sáng và hệ thống Camera an ninh. 

Cùng với đó, Hưng Thông chú
trọng phát triển kinh tế, nâng cao thu
nhập cho người dân. Ngoài sản xuất
nông nghiệp, nông dân Hưng Thông
còn phát triển ngành nghề, dịch vụ
thương mại, tạo việc làm cho hơn
40% hộ dân. Nguồn thu từ công
nghiệp xây dựng thương mại 6 tháng
năm 2021 chiếm 70% tổng sản phẩm
GRDPcủa toàn xã. Đến nay, thu
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Với những cách làm hay, hiệu quả, sự vào cuộc của cả hệ thống chính
trị và sự chung sức đồng lòng của toàn dân, sau khi đạt chuẩn nông thôn
mới năm 2015, xã Hưng Thông đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp,
hướng tới xây dựng thành công xã NTM nâng cao năm 2022. Phong trào
xây dựng NTM đang tạo nên sức sống mới, diện mạo mới trên quê hương
Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Phong trào xây dựng xã nông thôn mới nâng cao
trên quê hương Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
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nhập bình quân đầu người xã Hưng
Thông đạt gần 50 triệu đồng/năm; tỷ
lệ hộ nghèo chỉ còn dưới 2%. Đời
sống vật chất, tinh thần của người
dân được cải thiện, nâng cao. Ông
Lê Đình Long, người dân xóm Hồng
Lĩnh xã Hưng Thông nói: Để xây
dựng NTM nâng cao trong xóm bà
con rất phấn khởi, mọi chỉ tiêu nhiệm
vụ chúng tôi đều hoàn thành…

Hướng tới xây dựng xã NTM
nâng cao năm 2022 và NTM kiểu
mẫu năm 2025, Hưng Thông phấn
đấu đưa tốc độ tăng trưởng bình
quân 10-11,2%; thu nhập đầu người
đến năm 2025 đạt 65 triệu đồng; 4/4
xóm giữ vững và phát huy danh hiệu
làng văn hóa. Để đạt các mục tiêu
này, địa phương đang thực hiện
đồng bộ các giải pháp: khuyến khích
Nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học
kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các
hợp tác xã, tổ hợp tác liên doanh liên

kết, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa.
Tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư
phát triển nhanh cơ sở hạ tầng, tạo
cảnh quan xã NTM văn minh, hiện
đại. ÔngNguyễn Hữu Phúc, Chủ tịch
UBND xã Hưng Thông cho biết: Rà
soát lại các tiêu chí đẩy mạnh tuyên
truyền khơi dậy tinh thần ý thức trách
nhiệm của Nhân dân chung sức
tham gia…

Với sự vào cuộc tích cực của cả
hệ thống chính trị, sự chung sức,
đồng lòng của toàn dân, Hưng Thông
đang từng bước triển khai đồng bộ
các giải pháp, nâng cao chất lượng
các tiêu chí, phấn đấu xây dựng
thành công xã NTM nâng cao theo
đúng lộ trình đề ra, tạo diện mạo mới
trên quê hương cố Tổng Bí thư Lê
Hồng Phong ngày càng khang trang,
sáng đẹp. NAM HùNg

các con còn nhỏ, lúc mẹ già đau yếu
anh thường xuyên chia sẻ, động viên
để tiếp thêm niềm tin, sức mạnh giúp
vợ phấn đấu vẹn toàn việc nước, việc
nhà.

Thấu hiểu và sẻ chia, các con của
anh chị đều ngoan ngoãn lễ phép,
chăm ngoan học giỏi. Năm nay, con
trai lớn của vợ chồng anh chị đang
theo học Trường THCS Hưng Thịnh.
Con út đang là học sinh tiểu học. Cả
hai cháu đều là học sinh giỏi nhiều
năm liền. 

Với những nỗ lực trong xây dựng
nếp sống văn minh, gia đình no ấm,
hạnh phúc, gia đình cô Lê Thị Lành và
Anh Lê Văn Thắng nhiều năm liền đạt
gia đình văn hóa tiêu biểu. Gia đình cô
vinh dự được lựa chọn là một trong 19
gia đình cán bộ công nhân viên lao
động tiêu biểu trong toàn tỉnh được
Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tặng
bằng khen Gia đình công nhân viên
chức lao động tiêu biểu giai đoạn
2016-2020.

NgUYễN HẠNH

Gặp gia đình cán bộ viên chức... (Tiếp theo trang 25)



Tổ quốc đã gọi em
(Tặng những người đi dập dịch Covid)

CHU VăN SơN (Hưng Mỹ)

Em lên đường, Tổ quốc đã gọi em
Khi Covid bùng lên như lửa cháy
Cùng đồng đội em đi vào trong ấy
Như năm xưa anh khoác súng

lên đường
Tổ quốc mình ở đâu cũng quê hương
Cũng thân thuộc, cũng đồng bào 

máu thịt
Em vào đó cùng chung tay dập dịch
Bao mẹ già và em nhỏ đợi trông
Em ra đi trong trẻo một tấm lòng
Chẳng tính tóan so đo hơn thiệt
Như người lính lên đường đi đánh giặc
Chẳng ngại ngần khi đất nước gọi tên
Những chuyến xe vào miền Nam 

xuyên đêm
Chở ăm ắp tình yêu miền Bắc
Trong gian khó đất nước mình thật đẹp
Thêm nghĩa tình, dùm bọc, sẻ chia
Mang tình yêu và nhiệt huyết ra đi
Em đã hẹn trở về khi hết dịch
Cũng như anh ngày xưa đi đánh giặc
Hẹn trở về khi tròn vẹn non sông
Đời đẹp hơn khi biết sống hy sinh
Cùng đất nước trái tim chung nhịp đập
Các thế hệ kế theo nhau tiếp bước
Đường ta đi hoa đỏ rạng chân trời.

Mừng Hội người cao tuổi
XUâN TRìNH

Tuổi cao tài trí vẫn không già
Thắm tình khối xòm thắm tình ta
Hăng say sản xuất thêm ngô lúa
Tích cực chăn nuôi lắm lợn gà
Dạy dỗ cháu con rèn đạo đức
Khuyên răn lớp trẻ trọng người già
Sống vui sống khoẻ thêm trường thọ
Mồng một tháng mười mừng hội ta.

Chống dịch như chống giặc
PHẠM VăN VẦN - Hưng Thành

Đại dịch Covid-19 lâu nay
Gây bao tai họa cực kỳ dã man
Từng giây từng phút lây lan
Trong nước, thế giới hàm oan bao người
Á - Âu, Phi - Mỹ nơi nơi
Tính ra đã mấy triệu người tử vong
Thảm cảnh ấy thật đau lòng
Xót xa thương tiếc vô cùng Tại ai?
Tội ác kia thật tày trời
Quyết diệt tận gốc, chẳng đời nào tha
Toàn dân trai gái, trẻ già
Quân - Dân - Chính - Đảng nhà nhà 

tham gia
Thực hành, Triệt để 5K
Cách ly, giải tỏa, từ xa, đến gần
Lập bệnh viện chuyển bệnh nhân
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Kịp thời cứu chữa, bất phân đêm ngày
“Chống dịch như chống giặc” là đây
Người người đều quyết chung tay 

góp phần
Ai ai cũng chẳng ngại ngần
Vật chất tinh thần, tự nguyện hiến dâng
Nào là quán bản “không đồng”
“Bếp ăn từ thiện” đầy lòng nhân văn
“Thương người như thể thương thân”
Tấm lòng đại nghĩa của 

Nhân dân mình
Quốc phòng - Kinh tế, an ninh
Công an, bộ đội quên mình ngày đêm
Đội ngũ thầy thuốc thường xuyên
Lương Y Từ mẫu luôn trên tuyến đầu
Thật là nghĩa nặng, tình sâu
Nỗi đau nhân thế, coi đau của mình
Lời nguyện ước mãi đinh ninh
“Chống dịch như chống giặc” trọn 

tình nước non.

Đi tìm khúc dân ca
Võ TRọNg ĐOàN - Long Xá

Mãi cuối đời, anh đi tìm khúc dân ca
“Giận mà thương” người đi kẻ ở
Khúc giao duyên bao ngày trăn trở
Có lúc nào! Em lại giận anh không?

Chỉ thắm xe duyên em vợ, anh chồng
Đôi ta nghèo đi về chung một ngõ
Cùng mái tranh đơn sơ, tứ bề đón gió
Lỡ bước sai đường, em có giận

anh không?

Anh đi xa, đồng ruộng em vun trồng
Một nắng hai sương, sao chiều da 

diết thế
Khi xa nhau một mình em lặng lẽ
Nhớ anh nhiều! Em chẳng giận

anh đâu.

Em nhớ ngày, nhớ suốt canh thâu
“Giận mà thương” bởi vì yêu anh đó
Mang câu dân ca gửi vào trong gió
Bởi giận rồi!... Là chỉ để thương thôi!

Ta thương nhau như biển rộng
sông dài

Tình đôi ta như gừng cay muối mặn
Dẫu xa nhau trong ngàn vạn dặm
Vẫn nặng tình, nặng nghĩa

với nhau thôi!



Trung tâm Y tế huyện  Hưng
Nguyên là đơn vị y tế hạng III trực

thuộc Sở Y tế Nghệ An. Trong điều
kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến
phức tạp, Trung tâm Y tế huyện Hưng
Nguyên đồng thời thực hiện hiệu quả
nhiệm vụ “kép”, vừa tiếp nhận, chăm
sóc bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện
Dã chiến số 1 vừa làm tốt công tác
phòng chống dịch đặc biệt dịch Covid-
19. Với tinh thần kịp thời, quyết liệt,
nhanh chóng, làm việc không kể ngày
đêm, mỗi cán bộ, nhân viên Y tế
huyện Hưng Nguyên đã thầm lặng
góp sức mình làm nên những thành
công trong cuộc chiến chống lại đại
dịch Covid 19.

Đối mặt với những thách thức của
dịch bệnh Covid-19, đội ngũ cán bộ
ngành Y tế Hưng Nguyên cùng các
lực lượng chức năng đã nỗ lực ngày
đêm bảo vệ an toàn sức khỏe cho cộng
đồng. Đặc biệt, từ ngày 29/6/2021,
nhân lực của Trung tâm Y tế  phải chia
làm 2 bộ phận: Một bộ phận cán bộ,
nhân viên y tế được điều động làm
nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 1.
Một nửa nhân lực phục vụ công tác
phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là dịch
Covid-19 trên địa bàn huyện.

Bệnh viện Dã chiến số 1 đặt tại
Trung tâm Y tế Hưng Nguyên  được

thành lập  ngày 29/6/2021 đến nay đã
hoạt động hơn hai tháng. Công tác tổ
chức thu dung, điều tri, chăm sóc
bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Dã
chiến số 1 được đảm bảo. Cơ sở vật
chất, trang thiết bị y tế được UBND
tỉnh và sở Y tế đầu tư. Các cán bộ, y
bác sĩ, nhân viên y tế đã vượt qua
hoàn cảnh, tạm xa gia đình, ngày đêm
nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Bệnh
nhân điều trị Covid-19 không có người
thân đi cùng nên các y bác sỹ thực
hiện chăm sóc toàn diện cho người
bệnh. Đến nay, Bệnh viện đã điều trị
cho hơn 500 bệnh nhân trong đó có
những bệnh nhân nặng và có bệnh lý
nền, đã có gần 300 bệnh nhân được
ra viện. Đây là sự cố gắng, nỗ lực hết
mình vì người dân của tập thể y bác
sĩ tại Bệnh viện Dã chiến số 1 trong
thời điểm dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh
ta vẫn đang diễn biến phức tạp. Tất cả
vì mục tiêu sớm đẩy lùi dịch bệnh
Covid-19.

Mặc dù, với nhân lực mỏng do
phải song hành đảm nhận nhiệm vụ
tại bệnh viện Dã chiến số 1 tuy nhiên
để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ sức
khỏe Nhân dân, ngành Y tế Hưng
Nguyên đã dồn hết tinh thần và lực
lượng để phòng chống dịch  Covid-19.
Từ thời điểm dịch  Covid-19 bùng phát
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CÁN BỘ, NHÂN VIÊN Y TẾ HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Nỗ lực vượt khó thực hiện

nhiệm vụ được giao
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đến nay, Trung tâm Y tế phối hợp với
các lực lượng chức năng nhanh
chóng truy vết các trường hợp đi từ
vùng dịch về và các trường hợp liên
quan đến F0 trên địa bàn huyện. Tính
đến nay, toàn huyện ghi nhận hơn 60
ca dương tính với SARS-CoV-2. Ngay
sau khi xuất hiện ca cộng đồng, Ban
chỉ đạo phòng chống dịch huyện đã
tích cực khẩn trương triển khai quyết
liệt các giải pháp phù hợp. Điều tra
truy vết hết các trường hợp liên quan,
tuyệt đối không bỏ sót F1. Lực lượng
Y tế xuyên đêm điều tra dịch tễ, lấy
mẫu xét nghiệm các trường hợp có
nguy cơ và tổ chức cách ly theo quy
định. Khoanh vùng  chính xác với
phương châm khoanh vùng rộng cách
ly hẹp. Tại các trạm y tế xã thị trấn,
cán bộ, y, bác sĩ nắm bắt từng đối
tượng, truy vết và thực hiện cách ly
tập trung và cach ly, theo dõi y tế tại
nhà. Hướng dẫn khai báo y tế; mở
rộng thực hiện xét nghiệm đối với các
trường hợp nghi ngờ, chủ động đáp
ứng nhanh, kịp thời với các tình huống
dịch bệnh, hạn chế dịch bệnh lan ra
cộng đồng.

Với lực lượng chuyên môn mỏng
nhưng Trung tâm Y tế Hưng Nguyên
đã làm tốt công tác tiêm vaccine
phòng  Covid-19 cho các đối tượng
ưu tiên. Bố trí đầy đủ nhân lực, các
bàn tiêm khoa học theo  nguyên tắc
một chiều, đảm bảo an toàn hiệu quả
tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp
phòng chống dịch. Phối hợp với các
công ty thuộc khu công nghiêp Vsip tổ
chức test nhanh và tiêm vaccine cho
công nhân người Việt Nam và người
Trung Quốc, đảm bảo tiến độ hoạt

động, sản xuất kinh doanh thực hiện
“mục tiêu kép”. Tính đến nay, Trung
tâm đã thực hiện tiêm an toàn khoảng
7500 liều vaccine phòng  Covid-19.

Suốt hơn 5 tháng qua, nhân viên
y tế Hưng Nguyên cùng các lực lượng
công an, quân sự vẫn duy trì nghiêm
túc nhiệm vụ  trực tại chốt kiểm soát
phòng chống dịch Bến Thủy 2 - cửa
ngõ vào tỉnh. Nhân viên y tế hướng
dẫn thủ tục khai báo y tế, lấy mẫu đối
với những trường hợp không có giấy
kết quả xét nghiệm Covid-19. Vượt
qua trở ngại của thời tiết cùng những
thiếu thốn về vật chất, các lực lượng
làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát
dịch đang ngày đêm bám chốt, “vượt
nắng, thắng mưa”. Đặc biệt, dịp cao
điểm từ ngày 28/7 đến 15/8 có 6290
lượt người trên địa bàn tỉnh từ các tỉnh
phía nam trở về, hơn 800 ca test
nhanh miễn phí, phát hiện 03 ca
dương tính.

Cuộc chiến chống lại dịch bệnh
Covid-19 ngày càng cam go và thử
thách. Với tinh thần “chống dịch như
chống giặc”, đội ngũ cán bộ y tế Hưng
Nguyên đã vượt lên trên những khó
khăn đặc thù ngày đêm lặng thầm
cống hiến, góp phần quan trọng trong
công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe
Nhân dân. Còn nhiều lắm những gian
truân, hy sinh thầm lặng trong cuộc
chiến này. Hơn bao giờ hết, bên cạnh
sự nỗ lực của lực lượng  y tế  cần sự
chung tay góp sức và ý thức của cả
cộng đồng trong công cuộc phòng
chống đại dịch, không để bùng phát
dịch bệnh trên địa bàn.
LươNg QUỲNH  - Trung tâm Y tế huyện 



Thời gian qua, căn bếp của các
chiến sỹ công an xã Hưng Tân

được dùng làm nơi nấu ăn miễn phí
cho những người đang thực hiện cách
ly tại trạm y tế xã. Để có suất ăn đủ
chất dinh dưỡng cho các trường hợp
cách ly, mỗi ngày cán bộ UBND xã và
Hội Liên hiệp Phụ nữ các xóm thay
phiên nhau nấu ăn. Trong đó, phụ nữ
các xóm đóng vai trò là lực lượng
chính, với mong muốn góp chút công
sức bé nhỏ của mình để chung tay
cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh. Bà
Võ Thị Trà - Chủ tịch Hội LHPN xã
Hưng Tân cho biết: “Những bữa ăn
phục vụ cho những người cách ly
được trích từ nguồn quỹ phòng chống
dịch do người dân và nhà hảo tâm
đóng góp. Bên cạnh đó, ai có gì mang
nấy, người có ít mang tới ít, người có
nhiều mang tới nhiều, ai cũng muốn
góp sức nhỏ của mình sẻ chia phần
nào khó khăn trước dịch bệnh”.

Còn tại Bệnh viện Dã chiến của
tỉnh đặt tại Hưng Nguyên từ ngày đi
vào hoạt động đến nay, Ban Chỉ huy

Quân sự huyện được giao nhiệm vụ
hậu cần, chuẩn bị bữa ăn cho lực
lượng làm nhiệm vụ và bệnh nhân
điều trị Covid-19. Thực đơn phong
phú, được thay đổi trong ngày. Các
khâu từ lựa chọn thực phẩm, sơ chế
đến nấu nướng đều được giám sát
chặt chẽ nhằm đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm. Mỗi ngày, bếp ăn
cung cấp 3 bữa: sáng, trưa tối, với
khoảng 170-200 suất ăn. Tham gia
bếp ăn phục vụ các y, bác sỹ và bệnh
nhân điều trị Covid -19 tại Bệnh viện
Dã chiến có 7 cán bộ chiến sỹ của
BCH Quân sự, 2 đầu bếp của Tập
đoàn Thiên Minh Đức và các đoàn
viên thanh niên phụ giúp. Thấu hiểu
vất vả của lực lượng tuyến đầu chống
dịch, nhiều tổ chức, đơn vị cá nhân
trong huyện đã đóng góp thực phẩm
phụ giúp cán bộ chiến sỹ nấu ăn.
Thượng tá Nguyễn Hữu Quyết - Phó
Ban Chỉ huy Quân sự Hưng Nguyên
cho biết thêm: “Nhiều ngày qua, các
cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã
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Tình người ở những nơi cách ly, điều trị
bệnh nhân Covid-19  ở Hưng Nguyên

Là huyện tiếp giáp thành phố Vinh, nơi xuất hiện nhiều ca nhiễm SART-
CoV-2, vừa khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan dịch tễ, Hưng
Nguyên đã triển khai nhiều cách làm hay, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý
thức toàn dân phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, điều đáng nghi nhận
là các đoàn thể, cá nhân đã lặng thầm, tận tình chăm sóc từng bữa ăn, bảo
đảm sức khỏe cho lực lượng làm nhiệm vụ, người dân cách ly, tạo sự lan
tỏa tình người tốt đẹp trong cộng đồng. 

(Xem tiếp trang 41)
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Hưng Tân là xã vùng giữa của
huyện Hưng Nguyên, có đường

tỉnh lộ 542 C chạy qua, với lưu lượng
người qua lại đông. Hưng Tân tiếp
giáp với xã Hưng Nghĩa, Thị trấn
Hưng Nguyên - là những địa bàn đã
xuất hiện các ca dương tính Covid-19.
Vì vậy, Hưng Tân được xác định là
một trong những điểm có nguy cơ cao
với đại dịch Covid-19.

Trước thực trạng đó, thấm nhuần
sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ lấy “xã, phường là
pháo đài, mỗi người dân là một chiến
sỹ trên mặt trận phòng chống dịch
Covid-19”, cấp ủy, chính quyền, Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân
dân Hưng Tân đã vào cuộc với tinh
thần cao nhất, quyết tâm giữ vững
“vùng xanh”. Một trong những giải
pháp mà xã Hưng Tân đã áp dụng có
hiệu quả trong phòng chống dịch đó là
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông
tin trong các phần việc như: điều
hành, tuyên truyền, truy vết, kiểm tra
và chốt chặn.

Xác định tầm quan trọng của công
nghệ thông tin trong giai đoạn thực
hiện các biện pháp giãn cách xã hội,
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của xã
đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng
ủy tổ chức họp, định hướng nội dung

tuyên truyền và hướng dẫn các đoàn
thể chính trị xã hội  lập riêng một
nhóm zalo để điều hành hoạt động tử
xã xuống các chi đoàn, chi hội trong
điều kiện không thể họp tập trung, lập
mỗi đoàn thể một trang faccebook của
đoàn thể mình để kết nối đoàn viên,
hội viên trong toàn xã. Từ những trang
mạng xã hội này, hàng ngày các đoàn
thể đều chuyển tải đầy đủ, kịp thời các
chủ trương, biện pháp phòng chống
dịch Covid-19 cũng như cỗ vũ phong
trào thi đua lao động, sản xuất. Đồng
thời, cũng từ những trang mạng xã hội
do đoàn thể quản lý này đã kêu gọi,
kết nối, lan tỏa tinh thần cộng đồng,
chia sẻ yêu thương trong phòng
chống dịch. Nhờ ứng dụng có hiệu
quả công nghệ này, trong 2 năm qua,
Ủy ban MTTQ xã đã kêu gọi con em,
các mạnh thường quân gửi về ủng hộ
hơn 100 triệu đồng cho quỹ phòng
chống dịch Covid-19 của địa phương;
Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội
Nông dân đã thông qua mạng xã hội
kết nối thành lập được đội hình xung
kích tham gia trực chốt kiểm soát,
mua hàng thiết yếu giúp Nhân dân,
mua sách vở, dụng cụ học tập giúp
học sinh, cài đặt, hướng dẫn giúp phụ
huynh và học sinh trong học trực
tuyến. Từ đó, đã giúp Nhân dân yên
tâm thực hiện giãn cách xã hội, hạn

Hưng Tân
đẨy MẠnh Ứng dỤng cÔng nghỆ thÔng tin 

tROng cÔng tÁc PhÒng chỐng dỊch cOVid-19
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chế tối đa việc ra đường khi không
thật sự cần thiết.

Song song với việc ứng dụng các
trang mạng xã hội, xã Hưng Tân đã
ứng dụng mô hình “Camera an ninh
cộng đồng” phát huy hiệu quả cao
trong công tác phòng chống dịch. Với
việc huy động nguồn lực xã hội hóa,
tự nguyện đóng góp của nhân dân
cùng với một phần ngân sách Nhà
nước, từ năm 2020, xã Hưng Tân đã
lắp đặt, đưa vào vận hành sử dụng hệ
thống camera cộng đồng gồm gần 50
mắt đặt tại trung tâm, các ngã đường
làng ngõ xóm. Máy chủ với màn hình
cỡ lớn đặt tại phòng làm việc của
Công an xã và được kết nối qua điện
thoại thông minh của lãnh đạo xã. Từ
khi đưa vào sử dụng hệ thống camera
cộng đồng đã thực sự phát huy hiệu
quả trong công tác đảm bảo an ninh
trật tự, phát huy vai trò quần chúng
bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt
trong thời điểm dịch bệnh bùng phát,
việc truy vết, chốt chặn rất quan trọng.
Bên cạnh vai trò tự giác, ý báo của
Nhân dân, của các tổ truy vết cộng
đồng thì hàng ngày Thường trực Ban
chỉ đạo cùng lực lượng công an trực
tại máy chủ Camera theo dõi, kiểm
soát tại các điểm cách ly tập trung,
theo dõi người lạ vào địa bàn. Nhờ
vậy, tính đến tháng 9 năm 2021, xã
Hưng Tân đã tổ chức truy vết, cách ly
tập trung 32 trường hợp và cách ly tại
nhà 106 trường hợp kịp thời, không
sai sót. Trao đổi vấn đề này, đồng chí
Trung tá Trần Hồ Hiếu Hạnh - Trưởng
Công an xã cho biết “Hệ thống ca-
meara an ninh, đã thật sự phát huy
hiệu quả, đặc biệt là trong giai đoạn
tập trung phòng chống dịch. Nhờ ứng

dụng hệ thống này lực lượng công an
theo dõi được bao quát, đỡ di chuyển,
sẽ có điều kiện để bố trí lực lượng cho
các nhiệm vụ khác”.

Một vấn đề quan trọng nữa, nhờ
vận hành hệ thống camera an ninh ý
thức người dân trong chấp hành pháp
luật, đặc biệt trong thực hiện Chỉ thị
16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
về cách ly xã hội được nâng lên. Ông
Nguyễn Hữu Đông - Làng Phan nói “
Sau khi được tuyên truyền, đặc biệt
ngoài đường có hệ thống camera của
xã theo dõi nên người dân chúng tôi tự
nhắc nhở không ra đường trong thời
gian giãn cách để phòng chống dịch”.

Đánh giá về cach làm này, bà Thái
Thị Hải Châu - Ủy viên BTV, Trưởng
Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy
ban MTTQ huyện Hưng Nguyên cho
biết “ Qua theo dõi, nắm bắt chúng tôi
đánh giá Hưng Tân đã phát huy hiệu
quả cao việc ứng dụng công nghệ
thông tin, đặc biệt là hệ thống camera
an ninh trong công tác phòng chống
dịch Covid-19. Sắp tới Ban Dân vận
và Ủy ban MTTQ huyện sẽ chỉ đạo
nhân rộng mô hình”.

Nhận thấy rõ hiệu quả của việc
ứng dụng công nghệ thông tin vào
việc phòng chống dịch cũng như phát
triển kinh tế xã hội, đồng chí Nguyễn
Văn Tâm - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân
xã cho biết “Thời gian tới, xã Hưng
Tân sẽ tiếp tục huy động nguồn lực để
lắp bổ sung thêm hệ thống camera,
kết nối khai trương cổng thông tin điện
tử, xây dựng hệ thống dịch vụ công
trực tuyến để đáp ứng tiêu chí xã
nông thôn mới nâng cao”.

TRọNg TâM - Đảng ủy xã Hưng Tân
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Thời gian qua, cùng với sự vào
cuộc của cả hệ thống chính trị, Ủy

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ
huyện đến cơ sở đã và đang triển khai
nhiều hoạt động tích cực, kịp thời,
chung sức phòng, chống và đẩy lùi
dịch bệnh Covid-19.

Xác định việc tham gia phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ
chính trị cấp bách, cần tập trung thực
hiện một cách quyết liệt, đồng
bộ. Ngay từ khi đợt dịch lần thứ 4
bùng phát tại Việt Nam. Trên cơ sở
hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh
và của huyện, Ban Thường trực Ủy
ban MTTQ Việt Nam huyện đã kịp thời
ban hành nhiều văn bản hướng dẫn
Mặt trận các xã, thị trấn và các tổ chức
thành viên tập trung tuyên truyền cho
cán bộ, hội viên, đoàn viên và các
tầng lớp Nhân dân về công tác phòng,
chống đại dịch Covid-19 với phương
châm “chống dịch như chống giặc”,
quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”:
vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh
hiệu quả, vừa tập trung phục hồi và
phát triển kinh tế - xã hội. Ban Thường
trực Ủy ban MTTQVN huyện đã phối
hợp tuyên truyền bằng nhiều hình
thức như: Tuyên truyền tại các hội
nghị, phát tờ rơi, tờ gấp đến các hộ
dân, phối hợp tuyên truyền trên các
phương tiện thông tin đại chúng...
Qua công tác tuyên truyền, vận động

đến nay đa số Nhân dân đã hiểu được
mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, biết
cách tự phòng, chống và đồng hành
cùng Nhà nước trong công tác phòng,
chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, khi trên địa bàn huyện
xuất hiện trường hợp đầu tiên dương
tính với Sar-Cov-2, Ban Thường trực
Ủy ban MTTQ huyện đã chỉ đạo Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
các xã, thị trấn và Ban công tác Mặt
trận ở khu dân cư phát huy trách
nhiệm của các thành viên trong Tổ
truy vết, Tổ tự quản phòng, chống
Covid-19 cộng đồng; thực hiện tốt
công tác rà soát những người ra, vào
Tổ tự quản, nhất là từ vùng có dịch,
tiếp xúc gần với các trường hợp đi từ
vùng dịch về với phương châm: “Đi
từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối
tượng”; yêu cầu và hướng dẫn người
dân trong tổ tự theo dõi sức khỏe, chủ
động khai báo y tế.

Bên cạnh đó, hưởng ứng Lời kêu
gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng,
chống dịch bệnh Covid-19” của Đoàn
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ
Việt Nam; Căn cứ Hướng dẫn của
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương
MTTQ Việt Nam; Kế hoạch của Ban
Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam
tỉnh Nghệ An. Ban Thường trực Ủy
ban MTTQ Việt Nam huyện đã ra Lời
kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức

hOẠt đỘng MẶt tRẬn tỔ quỐc- hỘi - đOÀn thỂ

PhÁt huy VAi tRÒ cỦA MẶt tRẬn tỔ quỐc cÁc
cẤP tROng cÔng tÁc PhÒng, chỐng cOVid-19
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phòng, chống dịch Covid-19”, qua đó
kêu gọi các tầng lớp Nhân dân, cán
bộ, công chức, viên chức, công nhân
lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ
trang, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã
hội, các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp, các nhà hảo tâm trong và
ngoài huyện chung sức, đồng  lòng
tích cực hưởng ứng đợt vận động ủng
hộ phòng, chống dịch Covid-19.  Đồng
thời hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn
xây dựng kế hoạch, văn bản hướng
dẫn để tuyên truyền, vận động các
tầng lớp Nhân dân tham gia ủng hộ
phòng, chống dịch Covid-19. 

Qua hơn 1 tháng kêu gọi, có nhiều
cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân,
doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các
tầng lớp nhân dân trong và ngoài
huyện mặc dù đang gặp nhiều khó
khăn do dịch bệnh,… đã tích cực
tham gia ủng hộ công tác phòng,
chống dịch Covid-19 với tổng số tiền
2.739.606.000 đồng (trong đó tiền mặt
1.938.567.000 đồng, Hàng quy tiền:
757.779.000 đồng, Suất ăn quy tiền:
1.442 suất = 43.260.000 đồng...). Trên
cơ sở số tiền tiếp nhận, Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
đã đề xuất với Thường trực Huyện ủy,
phối hợp với Ban chỉ đạo phòng,
chống dịch Covid-19 huyện và các
ban, ngành liên quan tổ chức đoàn đi
thăm, động viên, chia sẻ những khó
khăn với các lực lượng đang làm
nhiệm vụ tuyến đầu phòng, chống dịch
và hỗ trợ kinh phí cho Trung tâm y tế
huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy
Quân sự huyện, Bệnh viện dã chiến số
1 Nghệ An, các khu cách ly tại các xã,
thị trấn...Đồng thời, MTTQ huyện còn
mua một số nhu yếu phầm như dầu

ăn, mỳ tôm, mỳ chính....để hỗ trợ cho
các hộ nghèo của một số xã, thị trấn có
ca nhiễm bệnh khắc phục khó khăn,
vượt qua dịch bệnh. Ngoài ra, Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị
trấn xin ý kiên của cấp ủy cùng cấp để
chi các hoạt động phòng, chống dịch
Covid-19 theo đúng các văn bản chỉ
đạo như: mua một số vật tư y tế như
khẩu trang, nước sát khuẩn; Chi hỗ trợ
mua sắm cõ sở vật chất thiết yếu: (mua
sắm cõ sở vật chất thiết yếu tại các khu
cách ly tập trung; Chi hỗ trợ trực tiếp
cho những ngýời tham gia phòng,
chống dịch...Ðến nay, số tiền chi cho
các hoạt ðộng trên của MTTQ các cấp
là 2.079.890.000 ðồng.

Trong thời gian tới, với vai trò,
chức năng của Mặt trận trong công
tác phòng, chống dịch. Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp
tiếp tục phối hợp làm tốt công tác
tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho
người dân thực hiện triệt để khuyến
cáo của Bộ Y tế về 5K + vắc xin. Tiếp
tục tuyên truyền, nâng cao ý thức,
trách nhiệm của người dân trong
phòng, chống dịch; vận động người
dân trung thực, kịp thời khai báo y tế
đối với những người từ vùng có dịch
trở về địa phương; nắm bắt chặt chẽ
tình hình ở cơ sở, kiên quyết xử lý
những trường hợp vi phạm trong
phòng, chống dịch bệnh; Bình tĩnh,
chủ động xử lý và giải quyết có hiệu
quả các tình huống xảy ra có liên quan
đến công tác phòng, chống dịch bệnh.
Góp phần thực hiện có hiệu quả “mục
tiêu kép” vừa phát triển kinh tế xã hội
vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn.

ĐỖ HẠNH - Ủy ban MTTQ huyện
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Hiện tại phụ nữ Hưng Nguyên
trong độ tuổi hiện có 31.200 chị,

trong đó phụ nữ nông thôn chiếm
83.2%, phụ nữ tôn giáo chiếm 26.5%,
số còn lại chủ yếu là cán bộ công nhân
viên chức và tiểu thương. Là địa
phương giáp ranh với Thành phố Vinh,
trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá, xã
hội của tỉnh, rất nhiều con em Hưng
Nguyên sau khi học xong đã xuống
Thành phố Vinh làm việc, một số thì rời
quê hương đi làm ăn xa. Dẫu vậy, phụ
nữ huyện nhà vẫn biết cách tạo dấu ấn
riêng bằng tài năng, sự sáng tạo và hi
sinh không mệt mỏi của mình, góp
phần không nhỏ vào công cuộc xây
dựng hội ngày càng vững mạnh.

Không khó để kể ra những tấm
gương hội viên luôn đạt thành tích cao
trong lao động, sáng tạo như: Tổ nữ
công chi nhánh Văn phòng đăng ký
Quyền sử dụng đất Hưng Nguyên với
sáng kiến “Ứng dụng công nghệ
thông tin vào quản lý hồ sơ cấp quyền
sử dụng đất” được công nhận sáng
kiến cấp Tỉnh năm 2019. Hay đội ngũ

nữ y, bác sỹ với 148 chị là lực lượng
xung kích đi đầu trong phòng, chống
dịch Covid-19, đặc biệt các chị đã
không quản hi sinh, khắc phục nhiều
khó khăn đã và đang hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến
số 1 của tỉnh. Và 57 chị trong lực
lượng vũ trang đang ngày đêm tham
gia bảo vệ, giữ vững an ninh quốc
phòng trên địa bàn huyện nhà.

Nhiệm kỳ qua, để việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách của Bác đạt hiệu quả cao, Hội
LHPN huyện tập trung quán triệt, triển
khai với phương châm học đi đôi với
làm theo. Gắn việc học tập làm theo
Bác với  phong trào thi đua “Phụ nữ
tích cực học tập, lao động sáng tạo,
xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc
vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo
đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm
đang” và cụ thể hóa thành các nội
dung, hoạt động thiết thực. 

Hằng năm, có 100% cơ sở Hội,
cán bộ, hội viên đăng ký học tập làm
theo Bác với những việc làm cụ thể

HỘI LHPN HUYỆN:

học tập và làm theo Bác 
bằng các hoạt động thiết thực 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua Hội LHPN
huyện Hưng Nguyên có nhiều cách làm hay, hiệu quả, khơi dậy ý thức thi đua
học tập, lao động sáng tạo của cán bộ, hội viên. Điều này, đã khẳng định vai
trò và vị thế của phụ nữ trong gia đình, xã hội, đồng thời đưa việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở nên thiết thực hơn. 
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như: Đổi mới tác phong lề lối làm việc;
đảm bảo vệ sinh môi trường; xây
dựng đoạn đường phụ nữ tự quản;
tiết kiệm điện, nước; tiết kiệm chi tiêu
trong cuộc sống hằng ngày; tham gia
nuôi lợn đất… Đẩy mạnh học tập và
làm theo Bác giúp cho cán bộ, hội viên
phụ nữ trên địa bàn toàn huyện từng
bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm,
nâng cao nhận thức chính trị, tư
tưởng, đạo đức, lối sống, tham gia
tích cực vào các phong trào thi đua
yêu nước ở địa phương”.

Trong cuộc chiến chống dịch
Covid-19, cùng với thực hiện tốt các
quy định về phòng, chống dịch, cán
bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện
tích cực tham gia các Tổ phòng, chống
Covid-19 ở cộng đồng. Toàn huyện có
392 Tổ phòng, chống COVID-19 cộng
đồng với 2.753 thành viên, trong đó có
gần 500 cán bộ, hội viên phụ nữ. Các
cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận
động cán bộ, hội viên phụ nữ, kêu gọi
các nhà tài trợ ủng hộ tiền mặt và
nhiều hiện vật như: khẩu trang, nước
sát khuẩn và nhu yếu phẩm thiết yếu
trị giá hơn 300 triệu đồng cho các điểm
cách ly, chốt phòng, chống dịch, hộ
nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn bị
ảnh hưởng bởi dịch. 

Cùng với đó, Hội LHPN huyện,
Hội LHPN các xã, thị trấn… cũng
thành lập nhiều tổ, nhóm thiện nguyện
giúp bà con nông dân tiêu thụ nông
sản, nấu cơm phục vụ bệnh nhân tại
Bệnh viện dã chiến, cung cấp các suất
ăn cho người cách ly và lực lượng làm
nhiệm vụ tại các khu cách ly. Trong đó,
nổi bật nhất là các chương trình: “Kết
nối yêu thương” tiêu thụ chanh cho bà
con xã Hưng Yên Nam; vận chuyển

và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các
hộ gia đình F1, F2 trên địa bàn xã
Hưng Nghĩa, Thị trấn..; tiêu thụ hành
tím và các loại nông sản cho bà con
tỉnh Bắc Giang… Nhờ đó, mà trong
thời gian từ đầu tháng 5 đến hết tháng
8/2021, các cấp Hội tổ chức hỗ trợ
tiêu thụ hơn 9 tấn nông sản cho nông
dân bị ảnh hưởng bởi dịch; nấu hơn
10.000 suất cơm phục vụ các khu
cách ly, chốt kiểm soát dịch bệnh.

Đặc biệt,  hưởng ứng chương
trình “Triệu phần quà - san sẻ yêu
thương” do Trung ương Hội LHPN
Việt Nam phát động, đồng hành hỗ trợ
phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn trong
Đại dịch Covid-19, toàn huyện đã tích
cực phát động và tiến hành trao tặng
gần 300 suất quà, trị giá 90 triệu đồng.
Phối hợp Chùa Viên Quang trao tặng
hơn 1.200 suất ăn sáng cho các chốt
trực và khu cách ly trên địa bàn huyện.

Học tập và làm theo Bác, 100% cơ
sở Hội trên địa bàn huyện đã xây
dựng và duy trì các mô hình tiết kiệm.
Phong trào “Tiết kiệm để nâng cao
chất lượng cuộc sống và hỗ trợ người
nghèo” đã trở thành ý thức, thói quen
của chị em phụ nữ. Việc đăng ký các
nội dung “Làm theo” có nhiều điểm
mới, bằng các hoạt động thiết thực, có
ý nghĩa, nhiều chi hội đã tổ chức mô
hình thu mua rác thải tái chế để gây
quỹ tặng thẻ BHYT, trao con giống,
tạo góc vui chơi cho trẻ…; tổ chức hội
thi lợn béo lợn gầy; hũ gạo tiết kiệm;
thành lập các tổ, nhóm giúp nhau phát
triển kinh tế, một số xã đã thành lập
mô hình “Hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo
bền vững”, mô hình “Vì phụ nữ, trẻ em
nghèo”... Thông qua các hoạt động
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này, đã giúp chị em phát huy tinh thần
đoàn kết, tương thân, tương ái. Nhiều
hội viên có hoàn cảnh khó khăn đã tự
tin vươn lên ổn định cuộc sống nhờ
những số tiền tiết kiệm được các chi
hội hỗ trợ. 

Thông qua các chương trình tiết
kiệm, chị em hội viên trong toàn huyện
đã tiến hành gây quỹ giúp hội viên phụ
nữ vay vốn phát triển kinh tế; tín chấp
với các ngân hàng, chi nhánh TYM
Hưng Nguyên cũng đã cho 19.130 hội
viên vay 100.182 tỷ đồng, nhờ đó,
nhiều chị em mạnh dạn đầu tư sản
xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu
chính đáng.

Những việc làm cụ thể, thiết thực
của Hội LHPN huyện Hưng Nguyên
đã góp phần lan tỏa lối sống đẹp, việc
làm ý nghĩa, tạo chuyển biến mạnh
mẽ về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn
luyện theo các phẩm chất đạo đức
“Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”
trong các tầng lớp phụ nữ. Nhiều tấm
gương tiêu biểu đã được các cấp Hội
phát hiện, tuyên truyền, biểu dương
trong thực hiện nhiệm vụ công tác
Hội, các cuộc vận động, phong trào thi
đua yêu nước gắn với học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh.

CAO THị HằNg
HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện

có những chia sẻ đầy ý nghĩa đối với
những người đang điều trị Covid-19 và
lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch
tại Bệnh viện Dã chiến của tỉnh đặt tại
Hưng Nguyên. Từng quả bí, quả chuối,
hũ thịt dăm bông, những món quà gói
ghém tình cảm của các cơ quan, đơn
vị, cá nhân và các nhà hảo tâm để gửi
gắm vào nơi tuyến đầu chống dịch”.

Thực hiện công tác phòng chống
dịch Covid-19, huyện Hưng Nguyên
hiện có 18 điểm cách ly tập trung đối
với những trường hợp F1. Để hỗ trợ
lực lượng phục vụ và người dân cách
ly tập trung tại các địa phương, các bếp
ăn đã được thành lập do các tổ chức
đoàn thể đảm nhận. UBMTTQ các xã,
thị trấn đứng ra kêu gọi, vận động
người dân tham gia ủng hộ rau, củ quả
trồng được để bổ sung vào thực đơn
các bữa ăn hàng ngày. Chỉ tính từ trung

tuần tháng 6 đến nay gần 90 tổ chức,
cá nhân Hưng Nguyên đã tham gia ủng
hộ trên 1,4 tỷ đồng phòng chống dịch
Covid-19, riêng nhu yếu phẩm phục vụ
bệnh viện dã chiến và các điểm cách ly
trị giá hơn 100 triệu đồng. 

Dịch Covid-19 đang diễn biến hết
sức phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời
sống của người dân Hưng Nguyên nói
riêng và cả nước nói chung. Thế nhưng
với truyền thống đoàn kết, chung sức,
chung lòng, Nhân dân Hưng Nguyên
đang cùng nhau vượt qua gian khó
bằng những việc làm ấm tình người,
tiếp thêm sức mạnh cho các lực lượng
tuyến đầu chống dịch. Qua đây mới
thêm thấu hiểu giá trị của tình ruột thịt,
nghĩa đồng bào luôn thường trực trong
mỗi con người Việt Nam”.

âU DươNg

Tình người ở những nơi cách ly... (Tiếp theo trang 34)
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Những năm qua, Hội Nông dân
huyện Hưng Nguyên đã làm tốt

công tác quản lý nguồn vốn được ủy
thác từ Ngân hàng Chính sách Xã
hội (NHCSXH) huyện và phát triển
quỹ hỗ trợ nông dân tạo điều kiện
cho các hội viên vay vốn phát triển
kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm
giàu bền vững trên chính mảnh đất
quê hương.

Trong những năm qua, các cấp
Hội Nông dân huyện Hưng Nguyên
đã phối hợp với Phòng giao dịch
Ngân hàng chính sách xã hội
(NHCSXH) huyện thực hiện tốt việc
ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối
tượng chính sách khác, nhằm đưa
đồng vốn ưu đãi đến tận tay người
thụ hưởng, giúp nhiều hộ nghèo có
vốn phát triển sản xuất, tăng thu
nhập, cải thiện đời sống, đóng góp
tích cực vào công cuộc xóa đói,
giảm nghèo của địa phương. Đồng
thời, tăng cường công tác chỉ đạo,
tuyên truyền vận động cán bộ, hội
viên nông dân tích cực thực hiện
“Đề án đổi mới và nâng cao hiệu
quả hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân

Hưng Nguyên, giai đoạn 2016-
2020”. Để thực hiện tốt chương trình
ủy thác cho vay, Ban Thường vụ Hội
luôn bám sát nội dung ủy thác, Nghị
quyết của Ban đại diện Hội đồng
quản trị NHCSXH huyện, các văn
bản chỉ đạo của NHCSXH các cấp,
chỉ đạo các cấp hội cơ sở, các Tổ
tiết kiệm và vay vốn trực thuộc Hội
quản lý thực hiện đúng chủ trương,
chính sách của Chính phủ về cho
vay đối với hộ nghèo và đối tượng
chính sách khác. Hội cũng đẩy
mạnh công tác thông tin tuyên
truyền qua các kênh thông tin, qua
cuộc họp, sinh hoạt ở các chi Hội
nhằm phổ biến các chủ trương,
chính ách tín dụng ưu đãi của Chính
phủ đến tận các hội viên, nông dân,
đồng thời vận động xây dựng và
phát triển Quỹ HTND; giúp hội viên
nông dân có vốn đầu tư phát triển
sản xuất, chăn nuôi tăng thu nhập,
ổn định cuộc sống và vươn lên làm
giàu chính đáng.   

Hiện nay, Hội Nông dân các cấp
quản lý 59 tổ tiết kiệm và vay vốn với
dư nợ trên 90,2 tỷ đồng cho 2.076
hộ vay. Từ nguồn vốn chính sách,

Hiệu quả
TỪ NGUỒN VỐN VAY QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN 

VÀ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
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các hội viên vay vốn đều có ý thức
sử dụng đúng mục đích, có hiệu
quả. Các hộ vay chủ yếu đầu tư sản
xuất, chăn nuôi: lợn, dê, gà… theo
hướng sản xuất hàng hóa.

Đến nay, 18/18 cơ sở hội đã thực
hiện nhận uỷ thác với Ngân hàng
chính sách xã hội huyện; có 59 tổ
tiết kiệm và vay vốn do Hội Nông
dân quản lý; thực hiện uỷ thác cho
vay 9 chương trình tín dụng, với
tổng dư nợ đạt trên 90,2 tỷ đồng,
cho 2.076 lượt hộ vay, nợ quá hạn
là 0,0044% (số nợ này từ năm 2005
do ngân hàng nông nghiệp và phát
triển nông thôn chuyền qua, hiện
nay hộ vay tại xã Hưng Yên Nam đi
khỏi địa phương). Cùng với việc
cho nông dân vay vốn Hội nông dân
các cấp còn tích cực phối hợp với
các ngành tổ chức các buổi tập
huấn, hướng dẫn, chuyển giao tiến
bộ khoa học kỹ thuật cho các hộ
vay vốn. 

Tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi
mới và nâng cao hiệu quả hoạt động
của quỹ hỗ  trợ nông dân cấp huyện
giai đoạn 2016-2020”, Hội Nông dân
huyện đã chỉ đạo Hội nông dân các
xã, thị trấn tăng cường công tác
tuyên truyền, vận động, xây dựng
Quỹ HTND. Tham mưu cho Ban
Thường vụ Huyện ủy xây dựng và
thành lập  Ban Chỉ đạo cấp huyện,
về triển khai Kết luận 61-KL/TW của
Ban Bí thư và Quyết định 673/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đến

nay, quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện
là: 750 triệu, sô vốn trên Hội Nông
dân huyện đã cho 15 hộ vay để thực
hiện dự án 4 dự án Phát triển sản
xuất chăn nuôi bò Lai sind sinh sản
tại các đơn vị Thị trấn, Hưng Đạo,
Châu Nhân và Hưng Phúc. Đồng
thời, các cấp hội trong huyện duy trì
tốt nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ
nông dân tỉnh do huyện nhận quản
lý là 2,3 tỷ đồng cho 67 hộ hội viên
tham gia trong các dự án chăn nuôi
tại các xã Hưng Lợi, Long Xá, Hưng
Yên Bắc, Hưng Lĩnh, Hưng Nghĩa,
Xuân Lam.

Thông qua hoạt động tín chấp,
vốn tín dụng đã đến với người nông
dân và phát huy tác dụng góp phần
thúc đẩy kinh tế địa phương, hạn chế
tình trạng đi vay nặng lãi ở nông thôn;
công tác quản lý điều hành Quỹ được
thực hiện theo đúng Điều lệ, cho vay
đúng đối tượng, phát huy được hiệu
quả nguồn vốn, các dự án được thực
hiện từ nguồn Quỹ  HTND và Ngân
hàng CSXH đã nhân niềm tin của hội
viên, nông dân vào tổ chức hội, giúp
nhiều hộ dân tăng thu nhập vươn lên
thoát nghèo, góp phần quan trọng
thúc đẩy phong trào nông dân thi đua
sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết
giúp nhau làm giàu và giảm nghèo
bền vững.

THùY DươNg 
Hội Nông dân huyện



Là một tổ chức chính trị - xã hội,
những năm qua, Hội Cựu chiến

binh huyện nhà luôn phát huy tốt vai
trò trên mọi lĩnh vực của đời sống xã
hội, nhất là công tác tuyên truyền, vận
động Nhân dân và luôn là lực lượng
nòng cốt gương mẫu trong thực hiện
phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc”, góp phần quan trọng vào
giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an
toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

Hội Cựu chiến binh huyện được
thành lập ngày 19/5/1990. Hiện nay,
toàn Hội có 6.500 hội viên, sinh hoạt
tại 21 cơ sở hội, gồm 18 xã, thị trấn.
Hội viên Hội Cựu chiến binh luôn
mang trong mình phẩm chất “Bộ đội
Cụ Hồ”, có uy tín, trách nhiệm cao,
bản lĩnh kiên định, vững vàng, lại
được trải nghiệm qua các cuộc chiến
tranh cách mạng, rèn luyện, thử thách
trong Quân đội; có tính kỷ luật, trình
độ, kiến thức, kinh nghiệm đấu tranh
với các loại tội phạm,… nên luôn
được cấp ủy, chính quyền các cấp
huy động tham gia đấu tranh phòng,
chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ
quốc. Đặc biệt, từ khi Hội Cựu chiến
binh Việt Nam và Bộ Công an ký kết
Nghị quyết liên tịch
01/1999/NQLT/BCA-HCCB về việc
“Phối hợp vận động toàn dân xây
dựng phong trào quần chúng bảo vệ

an ninh Tổ quốc”, UBND huyện ban
hành Quyết định số 430/QĐ-UBND,
ngày 28/4/2018 ra mắt mô hình “CCB
với phong trào toàn dân bảo vệ
ANTQ” vai trò của Cựu chiến binh
càng được chú trọng và thể hiện rõ
trong thực tiễn. Cán bộ, hội viên Cựu
chiến binh luôn gương mẫu trong thực
hiện; đồng thời, vận động Nhân dân
tích cực tham gia đấu tranh phòng,
chống tội phạm, góp phần thiết thực
vào sự nghiệp bảo vệ an ninh chính
trị, trật tự, an toàn xã hội.

Các cấp Hội luôn tích cực tuyên
truyền, vận động Nhân dân đề cao
cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi
âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù
địch, giữ vững ổn định chính trị. Theo
đó, Hội tập trung tuyên truyền, vận
động hội viên và Nhân dân đề cao
cảnh giác, nắm vững âm mưu, thủ
đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật
đổ của các thế lực thù địch và tình
hình an ninh chính trị trên địa bàn. 

Bằng kinh nghiệm, uy tín và sự
mẫu mực, nhiều hội viên Hội CCB
tham gia hòa giải thành công nhiều vụ
việc mâu thuẫn trong nội bộ Nhân
dân, giúp chính quyền và lực lượng
Công an giải quyết hiệu quả nhiều vụ
tranh chấp, khiếu kiện, không để phát
sinh tạo thành điểm nóng về an ninh
trật tự, là điển hình trong xây dựng,
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Với phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc
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củng cố các mô hình tự quản. Nổi bật
là mô hình câu lạc bộ CCB với phong
trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã Hưng
Tây, đã làm tốt công tác vận động CCB
giúp dân trong đấu tranh bảo vệ an ninh
trật tự trên địa bàn huyện.

Tích cực tham gia “Chương trình
quốc gia phòng, chống tội phạm” của
Chính phủ. Hội Cựu chiến binh các
cấp luôn chủ động phối hợp với các
lực lượng Công an huyện và xã thực
hiện tốt Nghị quyết 09/1998/NQ-CP về
“Tăng cường công tác đấu tranh
phòng, chống tội phạm trong tình hình
mới” và “Chương trình hành động
quốc gia phòng, chống ma túy” của
Chính phủ. Trước hết, từng hội viên
và gia đình gương mẫu đi đầu chấp
hành nghiêm pháp luật Nhà nước và
các quy định của địa phương, không
vi phạm các tệ nạn xã hội. Hội đã
thành lập “18 Câu lạc bộ bảo vệ an
ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm;
phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy,
mại dâm” với 540 đồng chí cán bộ hội
viên tham gia . Hằng năm, các cấp
Hội đều có kế hoạch, chương trình
hành động, sơ kết, tổng kết đối với
nhiệm vụ này; coi trọng việc xây
dựng, nhân rộng các mô hình, điển
hình tiên tiến mang tính đặc thù của
từng địa phương, nhằm tuyên truyền,
học tập lẫn nhau, phát huy hiệu quả
trong toàn Hội. 

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa-
Thể thao & Truyền thông huyện xây
dựng được 18 chương trình, tin bài
“CCB bảo vệ an ninh Tổ Quốc” về
công tác phòng, chống tội phạm. Từ
thực tiễn hoạt động đã xuất hiện nhiều
mô hình, điển hình tiên tiến; nhiều Hội

Cựu chiến binh xã có mô hình “CCB
lương giáo sống tốt đời đẹp đạo”,
Hưng Tây, Hưng Yên Nam, Hưng Yên
Bắc, Hưng Trung, Châu Nhân. CCB
làm nòng cốt trong xây dựng “Cụm an
toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu”,
Thực hiện Đề án 80 về làm cột cờ và
treo ảnh Bác trong nhà có 89% hội viên
thực hiện, xây dựng 150 tổ tự quản với
540 đồng chí tham gia, có 136 đồng
chí tham gia tổ Covid-19 cộng đồng,
mô hình an toàn giao thông cổng
trường của xã Hưng Đạo, Hưng Tây,
đã góp phần làm cho quê hương Hưng
Nguyên bình yên, giàu đẹp.

Quan tâm xây dựng các mô hình
điển hình tiên tiến trong phong trào
“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”,
gắn với các phong trào, các cuộc vận
ðộng của Đảng, Nhà nước, địa
phương. Các cấp hội Cựu chiến binh
đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền
địa phương và phối hợp chặt chẽ với
các tổ chức, đoàn thể khác triển khai
xây dựng nhiều mô hình, điển hình
tiên tiến về phòng, chống tội phạm, tệ
nạn xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn
giao thông. Hiện nay, cả huyện có 12
mô hình đã và đang hoạt động có
hiệu quả. Nhiều mô hình, điển hình
tiên tiến được xây dựng, phát triển
trên tất cả các địa bàn, các lĩnh vực
của đời sống xã hội, mang tính xã hội
hóa cao, đang được nhân rộng và
phát huy trong thực tiễn. Trong quá
trình thực hiện, các cấp Hội luôn chú
trọng gắn kết với các phong trào:
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa”; “Xây dựng tổ chức
Hội trong sạch, vững mạnh, hội viên
gương mẫu, gia đình hội viên văn
hóa”; “Cựu chiến binh gương mẫu”;



“Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ
đội Cụ Hồ”; “Xây dựng nông thôn
mới”; “Xóa đói giảm nghèo”; “Đền ơn
đáp nghĩa”; “Khu dân cư không có tội
phạm và tệ nạn xã hội”…

Thời gian tới, các thế lực thù địch
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện âm mưu
“diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ
chống phá ta về nhiều mặt; tình hình
tội phạm và trật tự, an toàn xã hội còn
nhiều diễn biến phức tạp. Chúng ta
phải đối mặt với nhiều thách thức,
trong đó có thách thức về an ninh phi
truyền thống, đại dịch Covid – 19 còn
kéo dài. Công tác bảo vệ an ninh Tổ
quốc được xác định là nhiệm vụ trọng
yếu của toàn Đảng, toàn dân, của các
lực lượng vũ trang Nhân dân. Đây là
cuộc đấu tranh quyết liệt, phức tạp,
lâu dài và gian khổ, đòi hỏi phải đề
cao vai trò của các tổ chức hội, phát
huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ
thống chính trị, của toàn dân trong
công tác đấu tranh phòng, chống tội
phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ
gìn trật tự, an toàn xã hội, làm thất bại
mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá
nước ta của các thế lực thù địch. Để
làm được điều đó, các cấp hội Cựu
chiến binh cần thực hiện tốt nhiệm vụ
trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh tuyên
truyền, vận động hội viên Cựu chiến
binh và Nhân dân tích cực tham gia
phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm, tệ
nạn xã hội, đảm bảo trật tự, an toàn
giao thông; đề cao cảnh giác, đấu
tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ
đoạn “diễn biến hòa bình” thúc đẩy “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các

thế lực thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi
suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo
đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong toàn Hội.

Thứ hai, thực hiện tốt Nghị quyết
28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa
XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc
trong tình hình mới; Chỉ thị 48-CT/TW,
ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về
“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác phòng, chống tội
phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị 21-
CT/TW, ngày 26-3-2008 của Bộ Chính
trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo,
chỉ đạo công tác phòng, chống và
kiểm soát ma túy trong tình hình mới”;
Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 01-12-2011
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về
“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với phong trào toàn dân bảo vệ Tổ
quốc trong tình hình mới”. Trên cơ sở
đó, Hội Cựu Chiến binh huyện luôn
chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các cấp
Hội phối hợp chặt chẽ với các đoàn
thể, đồng thời đề cao vai trò, trách
nhiệm của mình và các hội viên trong
triển khai thực hiện, phát huy sức
mạnh tổng hợp trong tấn công tội
phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật
tự, an toàn xã hội trên địa bàn và nơi
cư trú.

Thứ ba, tiếp tục triển khai thực
hiện “Chương trình phối hợp giữa Bộ
Công an và Hội Cựu chiến binh Việt
Nam về đẩy mạnh công tác vận động
toàn dân xây dựng phong trào quần
chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong
tình hình mới” (giai đoạn 2020-
2025),và tiếp tục thực hiện Quyết định
số 430/QĐ-UBND ngày 28/4/2018
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của UBND huyện về thực hiện mô
hình “CCB với phong trào toàn dân
bảo vệ ANTQ” gắn kết chặt chẽ hơn
nữa, nhân rộng hơn nữa, hiệu quả
hơn nữa với lực lượng công an các
cấp nhằm phát huy sức mạnh của mỗi
lực lượng trong tổ chức thực hiện
nhiệm vụ, vì mục tiêu yên dân, ổn định
và phát triển.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện có hiệu
quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị
về học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên
đề về ý chí tự lực, tự cường và khát
vọng phát triển đất nước. 100% cán
bộ hội viên CCB nói và làm theo Nghị
quyết của Đảng, trung thành tuyệt đối
với sự nghiệp cách mạng, đặt lợi ích

của Đảng, của dân tộc lên trước hết,
trên hết.

Với bản chất, truyền thống “Bộ đội
Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh huyện
Hưng Nguyên sẽ tiếp tục vận động hội
viên và Nhân dân thực hiện tốt phong
trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc”, Hội CCB huyện Hưng Nguyên
nguyện đoàn kết, nhất trí bảo vệ
Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ
Nhân dân, góp phần tích cực xây
dựng quê hương Hưng Nguyên giàu
đẹp về kinh tế - xã hội, vững mạnh về
Quốc phòng - An ninh, xứng đáng là
quê hương của Tổng Bí thư Lê Hồng
Phong kính mến.
TRẦN QUANg THANH - Hội CCB huyện

Thực hiện Quyết định số
3053/QĐ-UBND, ngày

19/8/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh
Nghệ An về việc thực hiện cách ly xã
hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ trên địa bàn huyện
Hưng Nguyên. Nhận thấy việc đi lại
cũng như mua sắm các nhu yếu
phẩm thiết yếu của bà con Nhân dân
gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là
những gia đình có trường hợp F2
đang thực hiện cách ly y tế tại nhà,
nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm

của thanh niên trong công tác phòng
chống dịch Covid-19, Huyện đoàn
Hưng Nguyên đã triển khai mô hình
“Shipper áo xanh”.

Mô hình “shipper áo xanh” được
thành lập tại 18/18 xã, thị trấn với
110 đoàn viên thanh niên nòng cốt
tham gia vận chuyển hàng hóa thiết
yếu miễn phí cho người dân tại các
khu phong tỏa, cách ly hay tổ chốt
kiểm dịch. Các đội hình Shipper
được phân công nhiệm vụ rõ ràng từ
đội trưởng đến các thành viên. Bà

Huyện đoàn Hưng Nguyên:
tRiỂn KhAi hiỆu quả MÔ hÌnh “ShiPPER ÁO xAnh” 

giỮA MÙA dỊch cOVid-19



con Nhân dân có nhu cầu mua các
hàng hóa thiết yếu sẽ liên hệ theo số
điện thoại hoặc qua trang Facebook
của Đoàn xã. Đoàn xã tiến hành
“nhận đơn”, mua và “miễn ship” đến
cho bà con. 

Ngay từ những ngày đầu huyện
Hưng Nguyên thực hiện giãn cách
xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của
Thủ tướng Chính phủ, các đội ship-
per áo xanh đã sẵn sàng với nhiệm
vụ hỗ trợ, cung ứng nhu yếu phẩm
cho người dân yên tâm ở nhà chống
dịch, trước mắt là ưu tiên cho đối
tượng gia đình có hoàn cảnh khó
khăn, thương binh và gia đình thuộc
diện F2 cách ly tại nhà toàn bộ. Tuy
nhiên, sau đó do nhu cầu của người
dân cũng rất nhiều, nên đội hình
shipper vui vẻ nhận thêm nhiều đơn
hàng mới. Việc giao đơn hàng được
các đội shipper xử lý nhanh chóng
bình thường giao hàng buổi sáng 9h-
11h; chiều 16h- 17h nhưng có những
khi trong đêm các bạn vẫn nhiệt tình
giao hàng khi bà con gọi.

Tình hình dịch bệnh vẫn diễn
biến phức tạp, việc giao hàng là tiềm
ẩn những mối lo lắng nhất định, nhất
là từ phía gia đình của các tình
nguyện viên. Nhưng trên hết tinh thần
xung phong, tình nguyện được hỗ trợ
bà con vẫn được các bạn ĐVTN đặt
lên hàng đầu. Nhiều bạn đã viết đơn
tình nguyện để được gia nhập đội
Shipper, được tham gia làm nhiệm
vụ trực tại các điểm chốt, được đi

giao những đơn hàng đầy trách
nhiệm. 

Để động viên tinh thần các đội
hình shipper trên địa bàn, Huyện
đoàn Hưng nguyên ngoài việc quản
lý chặt chẽ danh sách các tình
nguyện viên, đưa danh sách shipper
các xã, thị trấn lên trang Fanpage
Huyện đoàn Hưng Nguyên còn
thường xuyên thăm hỏi, trao quà
cũng như tham mưu các phương án
cho các bạn thực hiện hiệu quả nhất,
an toàn nhất. Đặc biệt, ngày
25/8/2021 đồng chí Lê Văn Lương -
UVBCH Trung ương Đoàn - Bí thư
Tỉnh đoàn cùng các đồng chí trong
BTV Tỉnh đoàn đã đến chia sẻ, động
viên cũng như trao 100 phiếu đổ
xăng cho các Shipper. Đây là món
quà động viên tinh thần cho các ship-
per trong mùa dịch.

Mặc dù, dịch bệnh diễn biến
ngày càng phức tạp, thêm thời tiết
nắng nóng những ngày qua nhưng
các tình nguyện viện vẫn miệt mài,
nhiệt tình giao từng đơn hàng đầy
trách nhiệm đến với bà con Nhân
dân. Trong thời gian thực hiện giãn
cách xã hội toàn huyện đã giao trên
1.000 đơn hàng. Mô hình này được
bà con Nhân dân tin yêu, ủng hộ cũng
như thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm,
góp sức nhỏ của đoàn viên thanh
niên đối với công tác phòng chống
dịch Covid-19.

HUYỆN ĐOàN HưNg NgUYÊN

48 Bản tin hưng nguyên



49Bản tin hưng nguyên

Hiện nay, tình hình dịch bệnh
Covid-19 trên thế giới, trong

nước, trong tỉnh có nhiều diễn biến
mới phức tạp, khó lường. Tính đến
ngày 22/9/2021, trên thế giới có hơn
230 triệu ca nhiễm Covid-19, trong
đó có 4,76 triệu ca tử vong; ở trong
nước, đã phát hiện, điều trị cho
718.963 ca bệnh, trong đó đã có
17.781 ca tử vong; tỉnh Nghệ An đã
có 1812 ca nhiễm dịch Covid-19. Từ
tháng 4/2021 đến nay, trên địa bàn
huyện Hưng Nguyên qua rà soát đã
phát hiện hơn 200 F1, hơn 3.000 F2
và hàng nghìn trường hợp liên quan
đến dịch bệnh; riêng đối với ổ dịch
phức tạp liên quan đến chợ đầu mối
TP Vinh đã rà soát, phát hiện 627
trường hợp có liên quan. Đặc biệt,
đã phát hiện10 trường hợp F1 liên
quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-
19 tại Khu Công nghiệp VSIP Nghệ
An; ngoài ra đã tiếp nhận 19 đoàn,
326 chuyên gia người Trung Quốc
đến làm việc tại Khu Công nghiệp
VSIP Nghệ An.

Trước tình hình trên, bám sát sự
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, xác

định vai trò là lực lượng tiên phong,
tuyến đầu trên mặt trận phòng,
chống dịch Covid-19, với phương
châm “04 tại chỗ”, “chống dịch như
chống giặc”, lực lượng Công an
huyện Hưng Nguyên đã nêu cao
tinh thần xung kích, quyết liệt trên
mặt trận phòng, chống dịch với
nhiều biện pháp kịp thời, hiệu quả
nhằm đẩy lùi dịch bệnh.Trong thời
gian qua, công tác phòng, chống
dịch Covid-19 đã đạt được nhiều kết
quả quan trọng, nổi bật là:

Chủ động, phối hợp tham
mưu triển khai hiệu quả các biện
pháp cấp bách về phòng, chống
dịch

Đã phối hợp các ngành chức
năng tham mưu Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch Covid-19 huyện ban
hành hàng chục văn bản chỉ
đạotriển khai kịp thời, hiệu quả các
biện pháp cấp bách về phòng,
chống dịch; nổi bật trong số đó đã
tham mưu 02 công văn kiến nghị
các cơ sở tôn giáo chấp hành
nghiêm các quy định về phòng,

quỐc PhÒng - An ninh

LỰC LƯỢNG CÔNG AN HUYỆN HƯNG NGUYÊN

Trên mặt trận phòng, chống
dịch Covid-19

Thượng tá PHAN THANH BìNH
Phó Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên



chống dịch, tham mưu thành lập
đoàn trực tiếp gặp gỡ chức sắc,
chức việc trong Công giáo để tuyên
truyền, vận động chấp hành tốt các
quy định phòng chống dịch, qua đó,
đã có 06 giáo xứ tạm dừng việc tổ
chức các buổi lễ tập trung đông
người. Tham mưu Ban Chỉ đạo
phòng chống dịch huyện làm việc
với các công ty, doanh nghiệp nơi
tập trung nhiều người lao động
(11.461 người), đặc biệt là lao động
người nước ngoài (431 người) để
kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện
công tác phòng, chống dịch bệnh,
phối hợp ngành Y tế kiểm duyệt các
phương án, kế hoạch phòng chống
dịch bệnh; đến nay, cơ bản các
công ty, doanh nghiệp đã có kế
hoạch, phương án cụ thể phòng,
chống hiệu quả dịch Covid-19.
Ngoài ra, đã tham mưu tổ chức rà
soát, lựa chọn bố trí các điểm cách
ly, chốt kiểm soát phòng, chống dịch
bệnh, Bệnh viện dã chiến; các
phương án xử lý tình huống theo
các cấp độ khác nhau.

Tích cực tuyên truyền, phòng
ngừa, ngăn chặn không để dịch
bệnh lây lan phức tạp

Làm tốt công tác tuyên truyền
các quy định về phòng, chống dịch
Covid-19  đến mọi người dân trên
địa bàn bằng nhiều hình thức, nổi
bật là: tổ chức 01 đợt cao điểm với
150 lượt thăm gặp, tranh thủ, vận
động chức sắc, chức việc, người có
uy tín trong vùng giáo, qua đó vận

động thành công 100% các cơ sở
tôn giáo trên địa bàn nghiêm chỉnh
chấp hành các quy định về phòng,
chống dịch Covid-19, ngoài ra tại
buổi làm việc nhiều linh mục đã thể
hiện sự quan tâm đối với công tác
phòng, chống dịch khi kiến nghị
nhiều giải pháp phòng, chống dịch
phù hợp với đặc điểm tình hình tại
giáo xứ; tổ chức cao điểm tuyên
truyền, kiểm tra, ký cam kết về việc
chấp hành các quy định liên quan
đến công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 đối với 350 cơ sở
kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền
lưu động 04 tiếng/01 ngày bằng xe
tuần tra giao thông; định kỳ hàng
ngày phối hợp xây dựng bài viết
phát trên hệ thống loa phát thanh xã,
thị trấn; phối hợp các cơ quan thông
tin, truyền thông xây dựng, đăng tải
15 tin bài, phóng sự tuyên truyền;
lực lượng Cảnh sát giao thông thông
qua công tác tuần tra, kiểm soát giao
thông đã kết hợp tuyên truyền các
quy định về phòng, chống dịch cho
người dân tham gia giao thông,
đồng thời cấp phát miễn phí cho
người dân hơn 300 khẩu trang
kháng khuẩn...Qua đó, góp phần
nâng cao ý thức, thái độ chấp hành
các quy định về phòng, chống dịch
cho người dân.

Làm tốt công tác kiểm soát, rà
soát, truy vết, xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm quy định về
phòng, chống dịch
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Kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, thực
hiện Công văn số 3360/UBND-VX,
ngày 07/6/2021 của Ủy ban Nhân
dân tỉnh Nghệ An về việc bổ sung
một số biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19; ngay trong đêm ngày
07/6/2021, Công an huyện Hưng
Nguyên đã kịp thời tham mưu Ủy
ban Nhân dân huyện thành lập 01 tổ
công tác gồm 18 cán bộ, chiến sĩ
phối hợp các lực lượng chức năng
thiết lập chốt kiểm soát phòng,
chống dịch tại Cầu Bến Thủy 2 bắt
đầu từ 00h00’ thực hiện nhiệm vụ
dừng các hoạt động vận tải hành
khách, phương tiện di chuyển không
thiết yếu từ ngoại tỉnh vào Nghệ An,
qua đó góp phần hạn chế sớm nguy
cơ để dịch bệnh xâm nhập vào địa
bàn. Tổ công tác tại chốt kiểm soát
dịch Cầu Bến Thủy 2 sau khi được
triển khai đã phối hợp các ngành
chức năng rà soát, hướng dẫn khai
báo y tế, cách ly theo dõi sức khỏe
đối với các trường hợp người dân từ
ngoại tỉnh về địa phương, cao điểm
đã tiếp nhận hơn 900 người/ngày.
Tích cực phối hợp với các ngành
chức năng kiểm soát tình hình dịch
bệnh, đặc biệt chỉ đạo Công an các
xã, thị trấn quyết liệt, khẩn trương
làm tốt công tác rà soát, truy vết với
phương châm “đi từng ngõ, gõ từng
nhà”, kịp thời phát hiện, hướng dẫn
cách ly, theo dõi sức khỏe đối với
những công dân trên địa bàn có liên
quan đến dịch bệnh theo quy định.
Đặc biệt, tham mưu xây dựng, kiện

toàn và ra mắt mô hình “Tổ Covid
cộng đồng” bước đầu tại xã Hưng
Thông và sau đó được triển khai
rộng rãi tại 17 xã, thị trấn còn lại, qua
đó huy động sức mạnh tổng hợp
của cả hệ thống chính trị và Nhân
dân, góp phần nâng cao hiệu quả
công tác phòng, chống dịch ngay từ
cơ sở.

Chủ động phòng ngừa, đấu
tranh có hiệu quả với hoạt động tổ
chức đưa người xuất, nhập cảnh trái
phép. Trong bối cảnh dịch bệnh
Covid-19 đang diễn biến phức tạp,
trong 06 tháng đầu năm 2021, đã
phát hiện, bắt giữ, xử lý 02 vụ, 60 đối
tượng người Trung Quốc nhập cảnh
trái phép vào Việt Nam khi đi qua địa
bàn huyện Hưng Nguyên và xử lý
theo đúng quy định.

Đẩy mạnh kiểm tra việc chấp
hành các quy định về phòng, chống
dịch ngoài xã hội. Đã tham mưu
thành lập 02 đoàn liên ngành, tổ
chức 07 đợt kiểm tra việc thực hiện
công tác phòng, chống dịch ngoài xã
hội; qua kiểm tra đã nhắc nhở 09 cơ
sở có dịch vụ kinh doanh không thiết
yếu, 54 người dân tụ tập đông người
khi không cần thiết, xử phạt hành
chính 05 trường hợp do không đeo
khẩu trang nơi công cộng với số tiền
6.000.000 đồng để răn đe, phòng
ngừa chung, nâng cao ý thức
phòng, chống dịch của người dân.

Bảo đảm tốt an ninh, an toàn
tại các điểm, khu cách ly, chốt
kiểm soát phòng, chống dịch



Lên phương án và tổ chức lực
lượng bảo đảm tốt an ninh, trật tự tại
các điểm, khu cách ly, chốt kiểm
soát phòng, chống dịch Covid-19
trên địa bàn. Đã huy động lực lượng
gồm 125 lượt cán bộ, chiến sỹ tham
gia bảo đảm tuyệt đối an ninh, an
toàn 24 điểm, khu cách ly, chốt kiểm
soát phòng, chống dịch trên địa bàn,
gồm 01 điểm Bệnh viện dã chiến số
1 tỉnh Nghệ An được đặt tại Trung
tâm y tế huyện, 01 điểm chốt kiểm
soát phòng, chống dịch Cầu Bến
Thủy 2, 01 điểm tại khu cách ly
Trung tâm y tế dự phòng huyện, 01
điểm tại Khu Công nghiệp VSIP và
20 điểm cách ly tại các xã, thị trấn
trên địa bàn; các ca trực được bố trí
khép kín thời gian 24/24 tiếng với
quân số, lực lượng tham gia từng ca
trực bảo đảm phù hợp yêu cầu thực
tiễn công tác. Thành lập 05 đoàn
công tác trực tiếp kiểm tra công tác
bảo đảm an ninh, trật tự, phòng,
chống dịch Covid-19 tại các địa điểm
trên, kịp thời phát hiện những thiếu
sót, khó khăn, vướng mắc, qua đó
tham mưu Thường trực Huyện ủy
chỉ đạo các biện pháp chấn chỉnh,
khắc phục.

Thực hiện tốt công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 cho
cán bộ, chiến sĩ trong Công an
huyện

Xác định là lực lượng tuyến đầu,
xung kích, nòng cốt trong công tác
phòng, chống dịch cũng như công
tác bảo đảm an ninh, trật tự, Công

an huyện đặc biệt quan tâm công tác
phòng, chống dịch cho cán bộ, chiến
sĩ. Đã triển khai nhiều biện pháp
quyết liệt, hiệu quả, kiên quyết
không để cán bộ, chiến sĩ bị lây
nhiễm Covid-19 như: làm tốt công
tác quản lý cán bộ, chiến sĩ, quán
triệt việc hạn chế di chuyển ra khỏi
địa bàn trong thời gian dịch bệnh
diễn biến phức tạp, sẵn sàng ứng
trực 100% quân số khi cần; yêu cầu
100% cán bộ, chiến sĩ phải ghi chép
nhật ký hàng ngày về lịch trình công
tác, lịch sử tiếp xúc để theo dõi,
quản lý; chấp hành tốt các quy định
“5K”, nhất là trong tiếp xúc với người
dân và các đối tượng phạm tội; quản
lý chặt chẽ người ra vào trụ sở, yêu
cầu người dân đến làm việc cung
cấp đầy đủ thông tin phục vụ công
tác truy vết khi có yêu cầu; định kỳ
rà soát, kiểm tra sức khỏe, lấy mẫu
xét nghiệm Covid-19 cho cán bộ,
chiến sĩ; khẩn trương tham mưu
tiêm vacxin cho toàn thể cán bộ,
chiến sĩ;tổ chức phun khử khuẩn
trong trụ sở cơ quan, đơn vị... Nhờ
đó, đến nay chưa phát hiện cán bộ
chiến sĩ Công an huyện nhiễm dịch
bệnh Covid-19 , 100% cán bộ chiến
sĩ sức khỏe bảo đảm phục vụ tốt các
yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

Trước những khó khăn, vất vả
mà cán bộ, chiến sĩ cùng với các lực
lượng tham gia tuyến đầu chống
dịch Covid-19 đang trải qua, Đảng
ủy, Lãnh đạo Công an huyện đã
quan tâm, vận động nhiều nguồn xã
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hội hóa ủng hộ cho công tác phòng,
chống dịch và hỗ trợ lực lượng tham
gia tuyến đầu chống dịch của huyện
Hưng Nguyên nói chung, Công an
huyện nói riêng với số tiền hơn 50
triệu đồng; tặng 20 suất quà nhằm
động viên cán bộ, chiến sĩ khắc
phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ và ủng hộ quỹ Vắc xin
phòng chống Covid-19 huyện với số
tiền là 5.000.000 đồng.

Thời gian tới, dự báo tình hình
dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn
Nghệ An nói chung và huyện Hưng
Nguyên nói riêng sẽ tiếp tục diễn
biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy
cơ khó lường. Hýng Nguyên với vị
trí là cửa ngõ phía Tây của Thành
phố Vinh, tiếp giáp với các huyện
Nghi Lộc, Nam Ðàn, Thành phố Vinh
của tỉnh Nghệ An và huyện Nghi
Xuân, Ðức Thọ của tỉnh Hà Tĩnh với
ðầy ðủ 03 loại hình giao thông:
ðýờng bộ, ðýờng sắt, ðýờng thủy và
tập trung nhiều tuyến quan trọng
nhý: tuyến ðýờng bộ QL46, QL46B,
QL46C, QL1A (tuyến tránh Vinh),
TL542B, TL542C, TL542E, tuyến
ðýờng sắt Bắc - Nam...; bên cạnh
ðó, còn là ðịa bàn có mật ðộ dân số
cao, ðịa phýõng có nhiều công dân
sinh sống và làm việc ở ngoài
huyện, số lượng người dân từ các
tình phía Nam quay về địa phương
sẽ ngày càng tăng mạnh và khó
kiểm soát; các Khu Công nghiệp tập
trung đông người... Ðây là một trong
nhiều những nguyên nhân, yếu tố

tiềm ẩn nguy cõ cao ðể dịch bệnh
Covid-19 xâm nhập vào ðịa bàn, lây
lan rộng nếu chúng ta nếu chủ quan,
lơ là trong công tác phòng, chống
dịch. Những vấn đề trên đã và đang
đặt ta nhiều thách thức đối với các
lực lượng phòng, chống dịch, trong
đó có lực lượng Công an.

Để tiếp tục thực hiện tốt “nhiệm
vụ kép” phòng, chống hiệu quả dịch
bệnh Covid-19 và bảo đảm tốt an
ninh, trật tự trên địa bàn trong thời
gian tới, Công an huyện Hưng
Nguyên sẽ tiếp tục bám sát sự lãnh
đạo, chỉ đạo của cấp trên, tích cực
tham mưu huy động sức mạnh tổng
hợp của cả hệ thống chính trị, kêu
gọi sự ủng hộ, hưởng ứng, chia sẻ,
đóng góp và tham gia tích cực của
quần chúng Nhân dân trong công
tác phòng, chống dịch; thực hiện
đúng tinh thần “chống dịch như
chống giặc” của Chính phủ, với
phương châm “04 tại chỗ”;tiếp tục
phát huy tính chủ động, tích cực,
quyết liệt, kịp thời, tuyệt đối không lơ
là, chủ quan, mất cảnh giácđối với
công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 , sẵn sàng là lực lượng
xung kích, đi đầu trong mặt trận
phòng, chống dịch, qua đó thực sự
trở thành chỗ dựa vững chắc, đáng
tin cậy cho cấp ủy, chính quyền và
Nhân dân, quyết tâm đẩy lùi dịch
bệnh, giữ vững ổn định cuộc sống
bình yên cho Nhân dân.
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1. Thời giờ làm việc của người
lao động trong hầm lò

Nội dung này được quy định
tại Thông tư 04/2021/TT-BCT quy
định về thời giờ làm việc, thời giờ
nghỉ ngơi đối với người lao động làm
các công việc trong hầm lò (có hiệu
lực từ ngày 01/9/2021).

Theo đó, ca làm việc của người
lao động trong hầm lò không quá 9,5
giờ trong 01 ngày.

Thời giờ làm việc của người lao
động tại vị trí sản xuất trong hầm lò
không quá 07 giờ trong 01 ngày và
không quá 42 giờ trong 01 tuần.

Bên cạnh đó, quy định làm thêm
giờ của người lao động trong hầm lò
như sau:

- Thời gian làm thêm giờ là
khoảng thời gian làm việc ngoài ca
làm việc quy định tại khoản 1 Điều
4 Thông tư 04/2021.

- Bảo đảm tổng số giờ làm việc
của ca làm việc và số giờ làm thêm
không quá 12 giờ trong 01 ngày; số
giờ làm thêm không quá 300 giờ
trong 01 năm.

- Việc tổ chức làm thêm giờ phải
được sự đồng ý của người lao động
và tuân thủ quy định tại Điều 59 và
Điều 62 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

- Việc tổ chức làm thêm giờ trong

trường hợp đặc biệt tuân thủ quy
định tại Điều 108 Bộ luật Lao động.

2. Bỏ giấy khen học sinh tiên
tiến

Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban
hành Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy
định về đánh giá học sinh trung học cơ
sở và học sinh trung học phổ thông, có
hiệu lực từ ngày 05/9/2021.

Theo đó, sẽ không còn hình thức
khen thưởng danh hiệu Học sinh
tiên tiến.

Cụ thể, cuối năm học hiệu
trưởng tặng giấy khen cho học sinh:

+ Khen thưởng danh hiệu “Học
sinh Xuất sắc” đối với những học
sinh có kết quả rèn luyện cả năm
học được đánh giá mức Tốt, kết
quả học tập cả năm học được đánh
giá mức Tốt và có ít nhất 06 (sáu)
môn học được đánh giá bằng nhận
xét kết hợp với đánh giá bằng điểm
số có ĐTB các môn đạt từ 9,0 điểm
trở lên.

+ Khen thưởng danh hiệu “Học
sinh Giỏi” đối với những học sinh có
kết quả rèn luyện cả năm học được
đánh giá mức Tốt và kết quả học tập
cả năm học được đánh giá mức Tốt.

Ngoài ra, khen thưởng học sinh
có thành tích đột xuất trong rèn
luyện và học tập trong năm học.

VĂn Bản- chính SÁch MỚi

CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG, GIÁO DỤC
CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 9/2021
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Học sinh có thành tích đặc biệt
được nhà trường xem xét, đề nghị
cấp trên khen thưởng.

(Thông tư 58/2021/TT-BGDĐT,
công nhận đạt danh hiệu học sinh
tiên tiến học kì hoặc cả năm học,
nếu đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên
và học lực từ loại khá trở lên).

3. Nguồn kinh phí chi cho hoạt
động kiểm định chất lượng giáo
dục

Thông tư 56/2021/TT-BTC
hướng dẫn nội dung chi, mức chi
cho hoạt động kiểm định chất lượng
giáo dục và công nhận đạt chuẩn
quốc gia đối với cơ sở giáo dục
mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông
và hoạt động kiểm định chất lượng
giáo dục đối với cơ sở giáo dục
thường xuyên.

Theo đó, kinh phí chi cho hoạt
động kiểm định chất lượng giáo dục
và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối
với các cơ sở giáo dục gồm:

- Nguồn ngân sách Nhà nước
(ngân sách chi sự nghiệp giáo dục -
đào tạo và dạy nghề) theo quy định
của Luật Ngân sách Nhà nước;

- Nguồn thu hoạt động của các
cơ sở giáo dục, bao gồm nguồn tài
chính hợp pháp của các cơ sở giáo
dục ngoài công lập theo quy định
của pháp luật;

- Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ
chức, cá nhân trong và ngoài nước;
các nguồn vốn xã hội hóa, nguồn
vốn huy động hợp pháp, nguồn thu
khác theo quy định của pháp luật
của các cơ sở giáo dục.

Các cơ sở giáo dục có trách
nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí
đúng mục đích, có hiệu quả, công
khai, minh bạch, đúng chế độ.

Việc lập dự toán, thanh quyết
toán kinh phí để kiểm định chất
lượng giáo dục và công nhận đạt
chuẩn quốc gia thực hiện theo quy
định của pháp luật về ngân sách nhà
nước.

Thông tư 56/2021/TT-BTC có
hiệu lực từ ngày 01/9/2021 và thay
thế Thông tư liên tịch
125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT.

BAN BIÊN TẬP
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KỶ niỆM 91 nĂM xÔ ViẾt nghỆ
tĨnh (12/9/1930 - 12/9/2021)

Chiều 11/9, thay mặt lãnh đạo
Huyện ủy - HĐND-UBND - Ủy ban
MTTQ Hưng Nguyên, đồng chí
Nguyễn Thị Thơm - TUV, Bí thư
Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện và
đồng chí Phạm Quốc Việt - Phó Bí thư
Thường trực Huyện ủy đã dâng hoa,
dâng hương trước khu mộ và nhà
tưởng niệm các liệt sỹ Xô viết Nghệ
Tĩnh nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Xô
viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2021)
Trước anh linh các liệt sỹ, các đồng
chí đã bày tỏ lòng thành kính, sự tri ân
sâu sắc trước những người con Xô
Viết đã ngã xuống trong cao trào cách
mạng 1930-1931. Cách đây 91 năm,
vào ngày 12/9/1930, cuộc biểu tình
của 8.000 nông dân huyện Hưng
Nguyên đã bị thực dân Pháp sử dụng
vũ khí hạng nặng, máy bay đàn áp,
217 người đã ngã xuống và 125
người bị thương… Cuộc biểu tình
ngày 12/9 đã đi vào lịch sử như một
bản hùng ca bất diệt của Nhân dân
Nghệ - Tĩnh trong phong trào cách
mạng Việt Nam.

Tự hào với truyền thống quê
hương Xô viết anh hùng, thay mặt
Đảng bộ và Nhân dân huyện Hưng
Nguyên, các đồng chí nguyện một
lòng đoàn kết, trung thành tuyện đối
với sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn
đấu xây dựng Hưng Nguyên ngày một
phát triển và giàu đẹp.

BAN BIÊN TẬP

hưng nguyên thAM dự hỘi nghỊ
tRực tuyẾn chính PhỦ Về cÔng

tÁc PhÒng chỐng dỊch cOVid-19
Chiều ngày 5/9, Thủ tướng Chính

phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban
Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch
Covid-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến
của Ban chỉ đạo với 713 đơn vị cấp
huyện và 9.043 xã, phường, thị trấn
tại  63 tỉnh, thành phố.

Tại điểm cầu Hưng Nguyên, đồng
chí Nguyễn Thị Thơm, TUV, Bí  thư
Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm
chủ trì. Cùng tham dự có  các đồng chí:
Phạm Quốc Việt, Phó Bí thư Thường
trực Huyện ủy; Lê Phạm Hùng, Phó Bí
thư, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng
chí thành viên Ban chỉ đạo phòng
chống dịch Covid-19  của huyện. Tại
cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm
Minh Chính đã trực tiếp nghe lãnh đạo
các Bộ, ngành, địa phương báo cáo
tình hình và giải pháp phòng, chống
dịch Covid-19. 

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng
Chính phủ đánh giá cao Ban Chỉ đạo
quốc gia phòng, chống dịch Covid-19,
các Bộ, ngành, địa phương, nhiều Bí
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã
hành động quyết liệt, liên tục, làm hết
sức mình, bám sát diễn biến dịch
bệnh để năng động, sáng tạo có
những chỉ đạo phù hợp, hiệu quả từ
những ngày đầu dịch bệnh xuất hiện.

Để làm tốt và hiệu quả công tác
phòng, chống dịch Covid-19, Thủ
tướng Chính phủ lưu ý các địa
phương phải huy động cả hệ thống
chính trị vào cuộc trên tinh thần chỉ

tRAng tin
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đạo, lãnh đạo của Đảng, quản lý của
Nhà nước, sự vào cuộc của Nhân dân,
căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn, thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo
phòng, chống dịch sát với tình hình, phù
hợp với thực tiễn và mang lại hiệu quả;
phải thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch, đặc biệt là phải thực
hiện nghiêm thông điệp 5k Bộ Y tế;
đoàn kết, chủ động hơn nữa trong công
tác phòng chống dịch Covid-19. Kiên
quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi
phạm, khen thưởng đối với những địa
phương làm tốt. Đảm bảo an sinh xã hội
thời gian giãn cách. Đặc biệt, Thủ tướng
Chính phủ cũng khẳng định rằng chiến
thắng dịch bệnh là chiến thắng của
Nhân dân.

Riêng tại huyện Hưng Nguyên hiện
đã ghi nhận hơn 60 ca dương tính,
phân bổ tại 10 xã thị trấn trên địa bàn.
Có 1591 trường hợp cách ly theo dõi.
Trong đó, có 490 trường hợp cách ly
tập trung; 1101 trường hợp cách ly tại
nhà. Trước diễn biến phức tạp của dịch
Covid-19, huyện đã triển khai các khai
quyết liệt các giải pháp phù hợp. Tiếp
tục truy vết, khoanh vùng, dập dịch
thực hiện theo dõi sức khỏe và xét
nghiệm các trường hợp f1,f2. Tiếp tục
tuyên truyền vận động, hướng dẫn
nhân dân thực hiện nghiêm các niện
pháp phòng chống dịch Covid-19 theo
hướng dẫn của ngành y tế. Duy trì hoạt
động tại chốt kiểm soát phòng chống
dịch; Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị
16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ
đang áp dụng trên địa bàn. Đồng thời,
tiếp tục phát huy vai trò của các tổ
Covid-19 cộng đồng.

NgUYễN HẠNH

đẠi diỆn LÃnh đẠO huyỆn tẶng
quÀ tẾt tRung thu 2021 

Sáng 20/9, UBND huyện Hưng
Nguyên thành lập 3 đoàn đi thăm, tặng
quà tết Trung Thu cho các cháu thiếu
nhi là con của các lực lượng tuyến đầu
chống dịch Covid-19, trẻ em đặc biệt
khó khăn, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ
cận nghèo trên địa bàn huyện. 

Cùng đi có các đồng chí đại diện
Ban Thường vụ Huyện ủy, các ban,
phòng, ngành UBND huyện.

Dịp này, các đoàn đã đến thăm và
trao tặng 286 suất quà cho các cháu
thiếu nhi là con của các lực lượng
tuyến đầu chống dịch. Mỗi suất quà trị
giá 200 nghìn đồng… Và trao tặng 7
suất quà cho các cháu bị bệnh hiểm
nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó
khăn. Mỗi suất quà trị giá 500 nghìn
đồng. Những món quà ý nghĩa này
thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với lực
lượng tuyến đầu tham gia kiểm soát
dịch, bảo vệ tính mạng và sức khỏe
người dân.

BAN BIÊN TẬP

chỦ tỊch uBnd huyỆn KiỂM tRA
hỆ thỐng tiêu thOÁt nưỚc tRên

đỊA BÀn huyỆn
Để đối phó với mùa mưa bão,

sáng ngày 8/9 đồng chí Lê Phạm
Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch
UBND huyện đã đi kiểm tra hệ thông
tiêu toát nước trên địa bàn huyện.
Cùng đi có đại diện Phòng NN&PTNT,
Xí nghiệp thủy lợi Hưng Nguyên.

Tại Ba ra Hưng Nghĩa và cống số
3 xã Hưng Lợi, đồng chí Chủ tịch
UBND huyện đã kiểm tra hệ thống vận
hành đóng mở cống để xử lí kịp thời
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tiêu thoát nước trong mùa mưa bão sắp
tới. Qua kiểm tra cho thấy còn có một
số yếu tố bất cập như hệ thống đóng
mở ba ra Hưng Nghĩa còn chậm do
thiết kế chưa hợp lí, bèo tây trôi dạt về
cửa cống nhiều gây ách tắc dòng chảy.

Để đảo bảo tiêu thoát nước trong
trường hợp khẩn cấp, Đồng chí Lê
Phạm Hùng đã chỉ đạo Xí Nghiệp thủy
lợi huyện khẩn trường dọn sạch bèo
tây tại ba ra Hưng Nghĩa, đồng thời
chủ động bão dưỡng hệ thống vận
hành để tiêu thoát nuóc một cách kịp
thời trong mùa mưa bão.

HỒNg SơN

hưng tân giEO tRỒng 60 hA RAu
MÀu VỤ đỘng nĂM 2021

Thực hiện Chỉ thị của Ban Thường
vụ Huyện ủy và kế hoạch của Ủy ban
Nhân dân huyện Hưng Nguyên về
viêc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản
xuất vụ đông năm 2021; Ngay sau khi
tổ chức hội nghị biện luận, triển khai
kế hoạch thực hiện, đến nay đồng loạt
các xóm trên địa bàn xã Hưng Tân đã
xuống đồng làm vụ đông. Theo kế
hoạch, vụ đông năm 2021 Hưng Tân
cơ cấu các cây trồng chủ lực như: bí
xanh, bí đỏ, dưa chuột, tỏi, khoai tây
và rau mà khác. Trong đó dự kiến bí
xanh, bí đỏ và dưa chuột 25 ha trên
đất hai lúa; khoai tây 3,5ha trên đất thịt
nhẹ; tỏi 1,5ha; rau màu khác 22ha.
Ngoài ra Hưng Tân còn chỉ đạo đẩy
mạnh chăn nuôi gia cầm, thủy cầm,
nuôi trồng thủy sản vụ đông với cơ cấu
toàn xã khoảng 50.000 con gia cầm,
thủy cầm, trong đó: đàn vịt đẻ khoảng
10.000 con, đàn gia cầm, thủy cầm
thương phẩm 40.000 con;51 ha cá
thâm canh, 4 ha cá vụ ba. Để tạo điều

kiện động viên, khuyến khích bà con
nông dân tích cực sản xuất vụ đông,
Ủy ban nhân dân xã đã ban hành cơ
chế hỗ trợ 50% tiền giống bí xanh, hỗ
trợ tiền công làm đất mỗi sào 50.000
đồng. Chỉ đạo Hợp tác xã dịch vụ nông
nghiệp hỗ trợ 100% thuốc bảo vệ thực
vật, tiền điện bơm nước tưới.

Để đảm bảo kế hoạch, Ủy ban
nhân dân xã đã thành lập Ban chỉ đạo,
phân công các thành viên phụ trách
từng địa bàn. Hưng Tân quyết tâm
hoàn thành gieo trồng rau màu vụ
đông trước ngày 20 tháng 9 năm 2021.

TRọNg TâM - Hưng Tân

hỘi LhPn huyỆn tỔ chỨc
đẠi hỘi đẠi BiỂu PhỤ nỮ huyỆn

LẦn thỨ xxVi, nhiỆM KỲ 2021-2026
Sáng 22/9, Hội LHPN Hưng

Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu Phụ
nữ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ
2021-2026. Dự và chỉ đạo Đại hội có
các đồng chí: Hoàng Thị Thanh Minh
- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Nguyễn
Thị Thơm - TUV, Bí Thư Huyện uỷ,
Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Quốc
Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện
uỷ; Lê Phạm Hùng - Phó Bí thư, Chủ
tịch UBND huyện, các đồng chí trong
Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng
chí nguyên là cán bộ hội qua các thời
kỳ và các đại biểu tiêu biểu.

Phụ nữ Hưng Nguyên hiện có
31.200 chị, trong đó phụ nữ nông thôn
chiếm 83,2%, tôn giáo chiếm 26,5%,
còn lại là cán bộ viên chức và tiểu
thương. Nhiệm kỳ qua, Hội triển khai
thực hiện có hiệu quả các hoạt động
công tác Hội; 14/14 chỉ tiêu đạt và
vượt. Các cấp hội đã tổ chức 2.314
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buổi truyền thông cho 31.000 hội viên;
cụ thể hoá nội dung “Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động “5
không, 3 sạch” được 18/18 đơn vị với
126/126 chi hội triển khai; xây dựng có
hiệu quả các mô hình “Một hố rác
nhiều cây xanh”, “Biến rác thải thành
đường hoa”. Các hoạt động đền ơn
đáp nghĩa, an sinh xã hội, các cấp hội
đã huy động gần 3,5 tỷ đồng tặng quà
gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, trẻ
em khó khăn, hỗ trợ chống dịch Covid
- 19. Trong nhiệm kỳ đã thành lập mới
35 mô hình câu lạc bộ; kết nạp mới
1.320 hội viên…

Trong nhiệm kỳ 2021-2026 tới, Hội
LHPN huyện sẽ tiếp tục đổi mới nội
dung, phương thức hoạt động, chăm lo
xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hành
động vì bình đẳng, hạnh phúc và sự
phát triển toàn diện, góp phần xây dựng
Hưng Nguyên trở thành huyện khá của
tỉnh; Tập trung phát động phụ nữ thực
phong trào thi đua, các cuộc vận động
và 02 khâu đột phá; Hàng năm, toàn
huyện giúp ít nhất 6 hộ phụ nữ thoát
nghèo, cận nghèo; xây dựng ít nhất 2
mái ấm tình thương; 100% chi hội
thuộc đề án 01 hoạt động có hiệu quả.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham
luận nhiều nội dung quan trọng về
những kết quả đạt được và đề xuất
một số giải pháp thúc đẩy hoạt động
của hội tiếp tục phát triển, nâng cao
chất lượng cuộc sống cho cán bộ, hội
viên, phụ nữ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí
Nguyễn Thị Thơm - TUV, Bí Thư
Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện,
Hoàng Thị Thanh Minh - Phó Chủ tịch
Hội LHPN tỉnh Nghệ An đánh giá cao
những kết quả hoạt động của Hội

LHPN Hưng Nguyên đã đạt được
trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, nhấn
mạnh nhiệm kỳ tới các cấp hội tiếp tục
phát huy những kết quả đạt được khắc
phục khó khăn; Kế thừa và phát huy
những giá trị truyền thống tốt đẹp;
Bám sát định hướng chỉ đạo của Hội
liên hiệp phụ nữ tỉnh; Đổi mới nội dung
sinh hoạt hội nhất là vùng đặc thù khó
khăn; sâu sát cơ sở nắm bắt tâm tư
nguyện vọng của hội viên; thực hiện
tốt 2 khâu đột phá, 3 nhiệm vụ trọng
tâm cùng 5 nhóm giải pháp mà Đại hội
đã đề ra, góp phần cùng Đảng bộ,
chính quyền và Nhân dân huyện Hưng
Nguyên sớm xây dựng thành công
huyện Nông thôn mới năm 2022. 

Với tinh thần Đoàn kết - Sáng tạo -
Hội nhập - Phát triển, Đại hội đã bầu 23
chị vào Ban Chấp hành; Bầu đoàn đại
biểu dự Đại hội cấp trên. Chị Cao Thị
Hằng tái cử Chủ tịch Hội LHPN huyện
Hưng Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân dịp này Huyện ủy, HĐND,
UBND, UBMTTQ huyện trao tặng Đại
hội bức trướng mang dòng chữ: “Hội
LHPN Hưng Nguyên đoàn kết - Sáng
tạo - Hội nhập - Phát triển”. UBND
huyện tặng giấy khen cho 5 thể và 5
cá nhân có thành tích xuất sắc trong
công tác Hội và phong trào phụ nữ
nhiệm kỳ 2016-2021. Hà HUỆ

BchqS huyỆn PhÁt đỘng PhOng
tRÀO thi đuA VỚi chỦ đề “LLVt

huyỆn cÙng cả nưỚc chung SỨc,
đỒng LÒng thi đuA PhÒng chỐng

VÀ chiẾn thẮng đẠi dỊch cOVid-19”
Chiều  30/8, Đảng ủy, Ban Chỉ

huy Quân sự huyện Hưng Nguyên tổ
chức lễ phát động Phong trào thi đua
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đặc biệt với chủ đề “Lực lượng vũ
trang (LLVT) huyện Hưng Nguyên
cùng cả nước chung sức, đồng lòng
thi đua phòng, chống và chiến thắng
đại dịch Covid-19”.Tại lễ phát động,
đại diện lãnh đạo Ban CHQS huyện
kêu gọi cán bộ, quân nhân chuyên
nghiệp huyện tích cực hưởng ứng
phong trào Với những mục tiêu trọng
tâm: Cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị,
cán bộ chiến sĩ LLVT huyện quán triệt
sâu sắc lời kêu gọi của đồng chí Tổng
Bí thư, Công điện của Ban Bí thư, nội
dung phát động Phong trào thi đua
đặc biệt Thường vụ Quân ủy Trung
ương, Bộ Quốc phòng các văn bản
chỉ đạo của Quân khu, Bộ CHQS tỉnh,
qua đó làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ
luôn quán triệt sâu sắc tinh thần
“chống dịch như chống giặc”; nêu cao
tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó
khăn, gian khổ, đoàn kết, hiệp đồng,
sẵn sàng đi đầu trong phòng, chống
dịch, góp phần cùng cả nước phòng,
chống và chiến thắng đại dịch Covid-
19. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển
khai, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các
biện pháp phòng, chống dịch và chấp
hành thực hiện nghiêm các biện pháp
“5K + vaccine”, thực hiện giãn cách xã
hội, cách ly, khoanh vùng, dập dịch
trên từng khu vực, địa bàn; chăm lo
bảo đảm tốt sức khỏe cho cán bộ,
chiến sĩ, không để dịch xâm nhập vào
cơ quan, đơn vị. Các lực lượng tham
gia chống dịch nêu cao tinh thần vì
Nhân dân phục vụ, hỗ trợ, chăm lo
đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần
cho Nhân dân, nhất là tại các địa bàn
vùng dịch. Đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, giáo dục, nêu gương về các
mô hình hay, hiệu quả, gương người

tốt, việc tốt trong tham gia phòng,
chống dịch. Bên cạnh đó, các cơ
quan, đơn vị tiếp tục thi đua hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện,
sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm tốt mọi
mặt, xây dựng các tổ chức vững
mạnh, xây dựng chính quy, nhận và
hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ
được giao.

Tại lễ phát động thi đua cán bộ, quân
nhân chuyên nghiệp trong đơn vị ủng hộ
qũy phòng, chống Covid-19 với tổng số
tiền hơn 18 triệu 500 ngàn đồng.

KIỀU HOA

hỘi nct huyỆn hưng nguyên
chung tAy đẨy LÙi cOVid

Người cao tuổi Hưng Nguyên có
18.800 người hơn 15% dân số toàn
Huyện. Với vai trò nòng cốt là cán bộ,
hội viên, Hội NCT. Đã nhận thức sâu
sắc sự nguy hiểm của Đại dịch Covid-
19 trong giai đoạn hiện nay; nó có thể
tấn công mọi người, mọi nhà và cả
cộng đồng, nếu chúng ta chủ quan lơ
là mất cảnh giác. Là những người
thuộc đối tượng thế yếu do tuổi cao,
sức yếu. Vì vậy hơn lúc nào hết NCT
trước hết phải tự bảo vệ chính mình.
Nhận thức điều quan trọng đó, Hội
NCT huyện đã kịp thời nắm bắt các
Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà
nước, cơ quan y tế, để tuyên truyền
và tổ chức thực hiện có hiệu quả; theo
đó các cấp Hội thông qua nhiều hình
thức tuyên truyền, kịp thời để cán bộ,
hội viên NCT sự nguy hại của Covid
và các biện pháp phòng chống (18 cơ
sở Hội thông qua đại hội đã được lãnh
đạo Huyện Hội; lãnh đạo xã, thị trấn
tuyên truyền nhận thức về sự nguy
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hiểm của dịch Covid và cách phòng
chống) bản thân người cao tuổi
gương mẫu thực hiện tốt 5K theo
khuyến cáo của ngành y tế. Thường
xuyên giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh gia
đình và nơi công cộng. Thực hiện
nghiêm Chỉ thị 15, 16, 19 của TTg,
đồng thời động viên con cháu chấp
hành nghiêm túc các quy định về
phòng chống dịch góp phần không để
dịch bệnh lây lan, bùng phát. Nhiều
tập thể, cá nhân NCT có những cách
làm hay, sáng tạo như: phát huy vai
trò NCT trong công tác trồng rau màu,
chăn nuôi trong mùa dịch cho đây
cũng là một cơ hội để phát huy vai trò
NCT trong phát triển kinh tế vườn, ao,
chuồng… Thường xuyên rèn luyện
thể lực nâng cao sức khỏe để đề
kháng dịch bệnh, tăng cường công
tác vệ sinh nhà cửa, đồ dùng sạch
hơn, đẹp hơn; tạo sân chơi cho các
cháu trong dịp nghỉ hè; bố trí nhiều
thời gian để con cháu có thể học tập
tốt hơn do chưa đến trường được.
Một số người cao tuổi đã có những
sản phẩm VAC trong mùa dịch để
trang trải cho gia đình, cung cấp cho
con cháu. Đặc biệt ủng hộ lực lượng
tuyến đầu chống dịch để cải thiện bữa
ăn, tăng cường sức khỏe làm nhiệm
vụ tốt hơn như các cụ ở xóm Thượng
Khê, Khoa Đà (xã Hưng Tây), xóm 1,
xóm 4 (xã Hưng Thịnh) xóm Bùi Hạ,
Bùi Thượng (xã Hưng Trung). Dù tuổi
đã cao, sức yếu nhưng NCT Hưng
Nguyên đã có nhiều hoạt động ý
nghĩa góp phần đẩy lùi dịch bệnh trên
địa bàn Huyện.

VăN THẮNg
Hội Người cao tuổi huyện

nÔng dân hưng nguyên
“yêu thưƠng - KẾt nỐi”, nhỮng
BỮA cƠM ẤM LÒng MÙA dỊch 
Đợt dịch bệnh Covid-19 bùng phát

lần thứ 4 đã ảnh hưởng và tác động
rất lớn đến đời sống của người dân.
Trước tình hình đó, hưởng ứng lời
kêu gọi của các cấp ủy Đảng, chính
quyền và Mặt trận Tổ quốc, thời gian
qua các cấp Hội Nông dân trên địa
bàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt
động kịp thời và ý nghĩa chung tay
phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Với vai trò là cầu nối, huyện Hội đã
phối hợp với các ban ngành đoàn thể,
triển khai hoạt động “Yêu thương kết
nối” kêu gọi giải cứu các sản phẩm
cho nông dân trong mùa dịch. vận
động và cung cấp nhiều nhu yếu
phẩm khác để hỗ trợ cho công tác
phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Trong những ngày nay, Hội Nông dân
huyện đang triển khai tuần lễ đồng
hành cùng bếp ăn dã chiến từ ngày
30/8-5/9/2021. Mỗi ngày, hội nông dân
huyện cử 12 cán bộ, hội viên tham gia
hỗ trợ  cùng các chiến sĩ ban chỉ huy
quân sự huyện phục vụ mỗi bữa ăn từ
350-370 suất cơm, cháo trưa, tối cho
cán bộ y bác sĩ, nhân viên và bệnh
nhân cách ly tại bệnh viện dã chiến số
1 Hưng Nguyên và tại các điểm chốt
nơi tuyến đầu. Trong đợt triển khai
hoạt động ý nghĩa này có hơn 69 cán
bộ, hội viên tình nguyện tham gia
đồng hành. 

Những phần cơm mang tấm lòng
của cán bộ hội nông dân gửi đến các
“chiến sĩ” nơi tuyến đầu như một lời
động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin
và sức mạnh để cùng nhau khắc phục



62 Bản tin hưng nguyên

khó khăn, kiểm soát được dịch bệnh.
Sớm chiến thắng và đẩy lùi dịch bệnh
để trở lại cuộc sống yên bình cho
người dân.

HỒNg TIẾN - Hội Nông dân huyện

hưng tân PhÁt huy VAi tRÒ
cÁc tỔ tự quản tROng PhÒng

chỐng dỊch cOVid-19
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19

diễn biến phức tạp, để làm tốt công
tác phòng chống dịch, xã Hưng Tân
đã chỉ đạo kiện toàn, kích hoạt hoạt
động tất cả các tổ liên gia tự quản ở
các làng. Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn
của Ủy ban MTTQ và Ban công an xã,
Ban chi ủy, Ban cán sự, Ban công tác
mặt trận các làng đã khảo sát, tham
mưu kiện toàn các tổ tự quản gắn với
truy vết covid cộng đồng. Theo đó,
toàn xã có 41 tổ, mỗi tổ trung bình từ
15 đến 25 hộ gia đình sống liền kề.
Trong tổ lựa chọn một người là cán
bộ, đảng viên hoặc người có uy tín
trong cộng đồng làm tổ trưởng. Trước
khi có chỉ thị 16 về giãn cách xã hội,
định kỳ hàng tháng hoặc khi có đợt
cao điểm tổ tiến hành sinh hoạt để
tuyên truyền, phổ biến chủ trương,
biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Đặc biệt giao trách nhiệm cho các cá
nhân, hộ gia đình trong tổ có trách
nhiệm tự khai báo hoặc phản ảnh việc
tiếp xúc, lịch trình di chuyển để truy
vết các nguồn lây Covid-19. Nhờ vậy
từ khi dịch bùng phát trên địa bàn Tỉnh
đến nay, các tổ tự quản gắn truy vết
covid ở Hưng Tân đã cung cấp hơn
20 nguồn tin có giá trị giúp Ban chỉ

đạo xã nắm bắt, có biện pháp tổ chức
cách ly y tế kịp thời, đúng quy định.

Ngoài ra, các tổ tự quản còn phát
huy tinh thần đoàn kết cộng đồng,
giúp đỡ việc mua lương thực, thực
phẩm, nhu yếu phẩm giúp các gia
đình trong tổ khi có người cách ly tập
trung cũng như cách ly y tế tại nhà.

Đây là một trong những biện pháp
hữu hiệu để góp phần quan trọng vào
việc phòng chống dịch Covid-19.

TRọNg TâM - Hưng Tân

SỞ giÁO dỤc - đÀO tẠO nghỆ An
tRAO tẶng quÀ chO hỌc Sinh

KhÓ KhĂn tRên đỊA BÀn
Đoàn công tác Sở Giáo dục & Đào

tạo Nghệ An do GS-TS Thái Văn
Thành - Giám đốc Sở vừa trao 10
điện thoại thông minh cho học sinh có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để học
trực tuyến. Tham dự có ông Nguyễn
Hữu Hà-Phó Chủ tịch UBND huyện;
Phòng Giáo dục và Đạo tạo huyện,
Liên đoàn Lao động tỉnh và huyện.

Trước diễn biến bệnh phức tạp
của dịch Covid-19 nên huyện Hưng
Nguyên nói riêng, tỉnh Nghệ An nói
chung đang tổ chức dạy học trực
tuyến từ cấp Tiểu học đến  bậc THPT.
Phương án này được xem là giải
pháp tối ưu nhất trong hoàn cảnh hiện
nay, nhưng bên cạnh đó cũng phát
sinh nhiều khó khăn, bất cập, đặc biệt
là thiết bị học của học sinh. Qua khảo
sát tỷ lệ học sinh học trực tuyến đạt
98%, có hơn 800 học sinh chưa có
phương tiện. Với phương châm “tạm
dừng đến trường, không ngừng việc
học”, thời gian qua, Phòng Giáo dục -
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Đào tạo huyện và nhà trường cũng đã
xây dựng các phương án dạy học phù
hợp với hoàn cảnh mới.

Chia sẻ với những khó khăn với
các em, Sở Giáo dục - Đào tạo Nghệ
An phối hợp với Ngân hàng Thương
mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam,
chi nhánh Vinh trao tặng 10 máy điện
thoại thông minh và sim kết nối Internet
cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn, thiếu thiết bị học tập ở các
trường trên địa bàn huyện. Dịp này,
Sở Giáo dục - Đào tạo Nghệ An còn
trao 10 suất quà; mỗi suất trị giá 500
ngàn đồng cho các em có hoàn cảnh
khó khăn ở xã Hưng Yên Bắc và
Hưng Yên Nam.

âU DươNg

cÔng ty tnhh ViSiP nghỆ An
tRAO thiẾt BỊ đỒ dÙng chO tRưỜng

MẦM nOn xÃ hưng yên BẮc
Sáng 22/9, Công ty TNHH VSIP

Nghệ An phối hợp Phòng Giáo dục và
Đào tạo Hưng Nguyên trao thiết bị đồ
dùng cho trường Mầm non xã Hưng
Yên Bắc Trường Mầm non Hưng Yên
Bắc có 7 lớp với 170 học sinh. Điều
kiện, trang thiết bị, đồ dùng dạy học
của nhà trường còn nhiều khó khăn
và thiếu thốn.

Trước hoàn cảnh đó, Công ty
TNHH VISIP đã trao các thiết bị dạy
và học cho nhà trường gồm 3 tủ đựng
hồ sơ cho giáo viên, 2 bộ máy tính và
2 ti vi phục vụ cho công tác dạy học,
nồi nấu cháo cho trẻ, trang phục âm
nhạc, giá để đồ dùng cho các cháu và
các bộ đồ chơi, thiết bị theo quy định
Thông tư của Bộ Giáo dục… Tổng trị
giá trao quà đợt này 143 triệu đồng.

Sự hỗ trợ kịp thời của công ty
nhằm tiếp thêm động lực để hỗ trợ
các cô giáo cho việc nuôi, dạy trẻ
được tốt hơn.

KIỀU HOA

1.000 cÔng nhân tnhh LuxShARE
Khu cÔng nghỆ ViSiP nghỆ An đưỢc

tiêM VẮc xin PhÒng cOVid-19
Ngày 9/9, Trung tâm Y tế Hưng

Nguyên tiếp tục triển khai tiêm vaccine
Atrazeneca, phòng Covid-19 cho
1000 công nhân Việt Nam làm việc tại
công ty TNHH Luxshare khu công
nghiệp VISIPĐể việc tiêm vắc xin
phòng Covid-19 được thực hiện
nhanh, hiệu quả và an toàn, Trung
tâm Y tế huyện Hưng Nguyên bố trí 20
cán bộ y tế tham gia, 5 bàn tiêm theo
nguyên tắc một chiều.

Các bước tiêm chủng từ khâu tiếp
đón, đo nhiệt độ, đo huyết áp, khám
phân loại đặc biệt là phòng cấp cứu
cho những trường hợp xảy ra những
phản ứng sau tiêm chủng được Trung
tâm Y tế huyện chuẩn bị chu đáo và
đảm bảo khoảng cách an toàn phòng
chống dịch Covid-19 theo đúng quy
định của Bộ Y tế.

Việc triển khai tiêm vắc xin phòng
Covid-19 cho công nhân khu công
nghiệp là chủ trương chỉ đạo của
Đảng và Nhà nước, nhằm đảm bảo
duy trì chuỗi sản xuất, vừa thực hiện
phòng, chống dịch, thực hiện mục tiêu
kép của Thủ tướng Chính phủ, tạo sự
yên tâm cho người lao động trước
tình hình dịch bệnh đang ngày càng
diễn biến phức tạp như hiện nay.

âU DươNg



TRONG SOÁ NAØY
v XâY DỰNg ĐảNg - CHÍNH QUYỀN
- Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo

sản xuất vụ Đông năm 2021
- Kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Đề án

Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát, giáo dục, sàng lọc, đưa
đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, giai đoạn 2021-2025 và
những năm tiếp theo

- Ngành tổ chức xây dựng đảng Hưng Nguyên, tự hào truyền thống 91
năm xây dựng và trưởng thành

- Hưng Nguyên nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát
- Phát huy vai trò của văn phòng cấp ủy trong công tác tham mưu xây dựng Đảng
- Hưng Nguyên sau những năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”
- Vận dụng tư tưởng, quan điểm hồ chí minh trong chăm sóc người cao tuổi

v HưỚNg TỚI KỶ NIỆM 60 NăM NgàY MỞ ĐườNg HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN
- Ký ức 60 năm “huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển” (23/10/1961 -

23/10/2021)

v gươNg ÐIỂN HìNH TRONg HọC TẬP Và LàM THEO CHỈ THị 05-CT/TW 
- Gặp gia đình cán bộ viên chức lao động tiêu biểu

v PHÁT TRIỂN KINH TẾ
- Hưng Nguyên khẩn trương thu hoạch lúa hè thu, đảm bảo phòng chống dịch

Covid-19
- Phong trào xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trên quê hương Tổng

Bí thư Lê Hồng Phong

v TRANg THơ

v VAÊN HOÙA - XAÕ HOÄI
- Cán bộ, nhân viên y tế huyện Hưng Nguyên nỗ lực vượt khó thực hiện

nhiệm vụ được giao
- Tình người ở những nơi cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Hưng Nguyên
- Hưng Tân - đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác

phòng chống dịch Covid-19

v HOẠT ĐỘNg MẶT TRẬN TỔ QUỐC- HỘI - ĐOàN THỂ
- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác phòng,

chống Covid-19
- Hội LHPN huyện: Học tập và làm theo bác bằng các hoạt động thiết thực 
- Hiệu quả từ nguồn vốn vay quỹ hỗ trợ nông dân và Ngân hàng Chính sách

xã hội
- Hội cựu chiến binh hưng nguyên với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh

Tổ quốc
- Huyện đoàn Hưng Nguyên: Triển khai hiệu quả mô hình “shipper áo xanh”

giữa mùa dịch Covd-19

v QUỐC PHòNg - AN NINH
- Lực lượng công an huyện Hưng Nguyên trên mặt trận phòng, chống dịch

Covid-19

v VăN BảN - CHÍNH SÁCH MỚI
- Chính sách lao động, giáo dục có hiệu lực từ tháng 9/2021

v TRANg TIN

hưng nguyên
tháng 10/2021

Chòu traùch nhieäm xuaát baûn:
SÔÛ THOÂNG TIN

& TRUYEÀN THOÂNG NGHEÄ AN

Chòu traùch nhieäm noäi dung:
THÖÔØNG TRÖÏC HUYEÄN UÛY

Phuï traùch bieân taäp:
TrươNG VăN THIềN

Ban bieân taäp:
NGUyễN THỊ THANH NAm
TrầN THỊ pHươNG THủy

Chòu traùch nhieäm bieân taäp
vaø trình baøy:

BAN TUYEÂN GIAÙO
HUYEÄN UÛY 

Ñòa chæ Ban bieân taäp:
BAN TUYEÂN GIAÙO

HUYEÄN UÛY 

Ñieän thoaïi: 02383821325

Email:Bantuyengiaohuhn@gmail.com

Ảnh bìa 1:

.........................................

Chế bản, in, gia công sau in
600 cuoán, khoå 16x24 cm taïi
Công ty TNHH MTV In Baùo
Ngheä An. Giaáy pheùp xuaát
baûn soá 27/2020/GPXB do Sôû
TT-TT Ngheä An caáp ngaøy
26/3/2020. In xong vaø noäp
löu chieåu thaùng 10/2021.
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