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Dân chủ và phát huy dân chủ là xu thế, quy luật phát triển chung của thời đại. Để 
thực hành dân chủ có nhiều yếu tố, trong đó xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ 
sở là một nội dung quan trọng để thực hành dân chủ. Trong những năm qua, tỉnh ta đã 
triển khai thực hiện khá đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc 
xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; nhờ đó đã phát huy nội lực, sức mạnh 
khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Ngô VăN HuỳNH
Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Một số kết quả, kinh nghiệM về thực 
hiện qcDc cơ sở trên địa bàn tỉnh ta 

trong thời gian qua

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung 
ương về thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là Kết luận số 120-KL/TW ngày của 
Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời 
ban hành Kế hoạch thực hiện và tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nội dung của Kết 

Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2018
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luận gắn với đánh giá thực trạng thực hiện 
quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn tỉnh một 
cách nghiêm túc, có chất lượng cho đội ngũ 
cán bộ cốt cán toàn tỉnh; chỉ đạo các cấp 
ủy, tổ chức đảng triển khai quán triệt đến 
tận cơ sở. Xác định thực hiện quy chế dân 
chủ cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, là yêu 
cầu đảm bảo cho sự ổn định và phát triển 
bền vững của tỉnh không chỉ những năm 
trước mắt mà có tính chiến lược lâu dài, 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành 
Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 
về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả 
việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ 
cơ sở trong thời gian tới”; đồng thời Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành các 
quyết đinh, quy định để phát huy tốt hơn 
vai trò của nhân dân trong thực hiện nhiệm 
vụ chính trị, như: Quyết định số 657-QĐ/
TU, ngày 04/4/2018 về ban hành Quy chế 
tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng 
đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với 
nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quy 
định số 625-QĐ/TU, ngày 02/3/2018 về 
phát huy vai trò của nhân dân trong đấu 
tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 
bộ”... Các nghị quyết, quyết định sau khi 
ban hành được tỉnh chỉ đạo tổ chức quán 
triệt, triển khai nghiêm túc từ tỉnh đến cơ 
sở, tạo chuyển biến khá rõ nét về nhận thức, 
trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, 
đảng viên và nhân dân, nhất là vai trò, trách 
nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn 
vị, địa phương đối với việc thực hiện quy 
chế dân chủ cơ sở. Nhiều cơ quan, đơn vị, 
địa phương đã đưa nội dung thực hiện quy 
chế dân chủ cơ sở là một trong những tiêu 
chí cơ bản để đánh giá, phân loại mức độ 
hoàn thành nhiệm vụ, xem xét thi đua, khen 
thưởng cuối năm của tập thể, cá nhân người 
đứng đầu; đặc biệt đây cũng được xem là 
một trong những tiêu chí quan trọng trong 

công tác đánh giá, luân chuyển, đề bạt, bổ 
nhiệm cán bộ. 

Từ nhận thức, quan điểm chỉ đạo và 
cách làm đồng bộ nêu trên, trong thời gian 
gần đây, các cấp ủy đảng, chính quyền ở 
tỉnh ta đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt 
được những kết quả quan trọng về xây dựng 
và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên các 
loại hình. Dân chủ và thực hành dân chủ 
trong Đảng, trong cơ quan Nhà nước, trong 
tổ chức, doanh nghiệp và trong Nhân dân 
ngày càng được phát huy, mở rộng. Phương 
thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều 
hành của chính quyền các cấp ngày càng 
dân chủ, từng bước khắc phục tình trạng 
quan liêu, cửa quyền. Trách nhiệm và 
phong cách, lề lối làm việc, tinh thần phục 
vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên 
chức trong cơ quan, đơn vị được nâng lên. 
Dân chủ đại diện được phát huy, dân chủ 
trực tiếp ở cơ sở được mở rộng, nhân dân 
được bàn và quyết định những công việc 
quan trọng, thiết thực gắn liền với lợi ích 
của mình, quyền và lợi ích hợp pháp của 
nhân dân được bảo vệ. Phương châm “Dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” từng 
bước được cụ thể và đi vào cuộc sống. Ý 
thức về quyền và nghĩa vụ công dân, năng 
lực làm chủ, tham gia quản lý xã hội của 
nhân dân, ý thức về dân chủ trong xã hội 
được nâng lên. Nhờ phát huy tốt quy chế 
dân chủ cơ sở mà trong thời gian qua, Hà 
Tĩnh chúng ta đã xây dựng được sự đoàn 
kết trong Đảng, đồng thuận trong Nhân 
dân để vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, 
nhất là những hệ lụy từ sự cố môi trường 
biển do Công ty TNHH Formosa gây 
ra. Sáu tháng đầu năm 2018, tốc độ tăng 
trưởng kinh tế của tỉnh ta cao nhất từ trước 
tới nay, đạt 32,94%; cơ cấu kinh tế chuyển 
dịch mạnh theo hướng tăng trưởng cao lĩnh 
vực công nghiệp; khu vực dịch vụ duy trì 
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tăng trưởng; nông nghiệp được mùa khá 
toàn diện; xây dựng nông thôn mới, nhất là 
khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu đạt được 
kết quả bước đầu. Môi trường đầu tư kinh 
doanh tiếp tục được cải thiện; thu hút được 
một số dự án lớn. Thu ngân sách cao hơn 
cùng kỳ năm 2017. Các lĩnh vực văn hóa, 
xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; an sinh xã 
hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Qua quá trình tham mưu, chỉ đạo, phối 
hợp triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ 
sở thời gian qua ở tỉnh ta, có thể rút ra một 
số kinh nghiệm sau: 

Một là: Nắm vững các quan điểm chỉ 
đạo của Trung ương, nhận thức đúng về 
phát huy dân chủ; đề cao vai trò, trách 
nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính 
quyền, nhất là người đứng đầu các tổ chức 
trong hệ thống chính trị; xem việc xây dựng 
và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở là nhiệm 
vụ chính trị quan trọng và thường xuyên, là 
một tiêu chí quan trọng để đánh giá việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, 
chính quyền và cán bộ, đảng viên.

Hai là: Thực hiện quy chế dân chủ cơ 
sở phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội, 
chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho 
Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính 
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân 
và doanh nghiệp; quan tâm thực hiện có 
hiệu quả quy chế tiếp xúc, đối thoại trực 
tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, 
chính quyền các cấp với Nhân dân theo quy 
định. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời 
đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân và 
các kiến nghị, phản ánh của Nhân dân ngay 
từ cơ sở, nhất là các vụ việc tồn đọng, nhằm 
hạn chế tối đa đơn thư vượt cấp, kéo dài và 
khiếu kiện đông người ở cơ sở. Phát huy 
dân chủ nhưng phải gắn liền với kỷ cương, 
xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng 

dân chủ để gây mất đoàn kết nội bộ, trật tự 
an toàn xã hội tại các địa phương, cơ sở.

Ba là: Phát huy vai trò trách nhiệm của 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị 
- xã hội trong việc tuyên truyền, vận động 
Nhân dân thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 
Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các cơ 
quan, địa phương, đơn vị rà soát, xây dựng, 
bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các quy chế, 
quy định phù hợp với thực tiễn và các văn 
bản quy định của Trung ương. Trọng tâm là, 
các quy chế phải quy định rõ vai trò, trách 
nhiệm của người đứng đầu và của cán bộ, 
công chức, viên chức, của Nhân dân trong 
thực hiện quy chế.

Bốn là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả 
các cuộc kiểm tra, giám sát của các tổ chức 
trong hệ thống chính trị về thực hiện dân 
chủ cơ sở; chú trọng kiểm tra, giám sát các 
lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, như: trong 
huy động nguồn lực Nhân dân xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh; trong các 
khoản đóng góp tự nguyện của phụ huynh 
học sinh ở các cơ sở giáo dục và đào tạo… 
Từng bước đưa việc xây dựng và thực hiện 
quy chế dân chủ cơ sở đi vào nền nếp và 
hiệu quả hơn. Phát huy có hiệu quả vai trò 
của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy 
chế dân chủ cơ sở các cấp, đặc biệt là cơ 
quan thường trực của Ban Chỉ đạo trong 
công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy và 
trong công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát 
thường xuyên. Tổ chức sơ kết, tổng kết kịp 
thời, đảm bảo chất lượng các văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh 
về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ 
cơ sở theo quy định; từ đó rút ra những 
vấn đề cốt lõi, nhất là những mặt còn tồn 
tại, bất cập, yếu kém và có các giải pháp 
chỉ đạo khắc phục kịp thời có tính đồng 
bộ, trọng tâm.

                                                                                                             N.V.H
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Công táC Dân vận trong thựC hiện ChÍnh sáCh
an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh hà tĩnh nhân Kỷ niệm 

71 năm ngày thương binh - Liệt sĩ
NguyễN Trí Lạc

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động – TBXH

S ở Lao động - Thương binh và Xã 
hội là cơ quan có chức năng quản 
lý nhà nước và tham mưu giải 

quyết các chế độ chính sách của ngành 
liên quan đến con người và an sinh xã 
hội trên địa bàn. Để các chế độ chính sách 
được triển khai thực hiện tốt ở cơ sở, rất cần 
đến sự đồng thuận của các cấp, các ngành và 
Nhân dân.

Nhận thức công tác dân vận có vai trò 
quan trọng trong việc tăng cường và phát 
huy khối đại đoàn kết toàn dân; huy động 
sức mạnh tổng hợp, sự đồng thuận của 

Nhân dân, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm 
vụ chính trị của ngành. Đảng ủy, Lãnh đạo 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã 
thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ 
biến, triển khai thực hiện nghiêm túc nội 
dung các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, 
Kết luận của Tỉnh ủy về công tác dân vận 
đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức 
của Ngành. Đồng thời, cụ thể hóa các văn 
bản chỉ đạo về công tác dân vận thành các 
chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện các 
nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của 
địa phương.

hà tĩnh:

Các Đ/c Lãnh đạo tỉnh trao quà các gia đình có công với cách mạng.           Ảnh: P.V
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Để chính sách an sinh xã hội được 
thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trên địa bàn 
Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 
đã đổi mới các hoạt động tuyên truyền, phổ 
biến các chế độ chính sách, triển khai thực 
hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch 
số 2113/KH-SLĐTBXH ngày 31/5/2018 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 
năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-
27/7/2018); 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc. 
Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên 
truyền các văn bản, các chế độ chính sách 
trên bản tin sinh hoạt Chi bộ; phối hợp Đài 
phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh tổ 
chức tuyên truyền các chế độ chính sách, 
biểu dương các mô hình kinh tế, cách làm 
hay của người có công với cách mạng, nhất 
là các mô hình trong xây dựng nông thôn 
mới. Qua đó, giúp cho các tầng lớp Nhân 
dân hiểu, thực hiện và giám sát việc thực 
hiện chính sách, hạn chế tối đa tiêu cực trong 
thực hiện chính sách từ cơ sở.

Thực hiện Chương trình cải cách hành 
chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của 
Chính phủ và Kế hoạch cải cách hành chính 
của tỉnh Hà Tĩnh, Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội coi cải cách hành chính là nhiệm 
vụ trọng tâm nhằm tăng cường đổi mới, nâng 
cao hiệu quả công tác dân vận, xây dựng nền 
hành chính phục vụ nhân dân, nhất là lĩnh 
vực ưu đãi người có công với cách mạng. Sở 
đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, 
trong đó đặc biệt là thủ tục hành chính giải 
quyết các hồ sơ qua “một cửa” và “một cửa 
liên thông”, thực hiện Thông tư số 05/2014/
TT-BTP ngày 07/2/2014 của Bộ Tư pháp về 
việc hướng dẫn công bố, niêm yết TTHC, 
trong năm 2017 Sở đã tham mưu trình 
UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định công 
bố TTHC định gồm 82 TTHC thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở; tất cả các TTHC 
khi được UBND tỉnh công bố đều được Sở 

cập nhật lên website, trang Dịch vụ công của 
tỉnh và công bố công khai tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả. Cải cách thủ tục hành 
chính và hiện đại hóa nền hành chính, đồng 
thời tăng cường ứng dụng CNTT, tiếp tục 
duy trì, nâng cấp, áp dụng Quy trình quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 
và sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử 
cho toàn ngành. Nâng cấp hoạt động Cổng 
thông tin điện tử về nội dung, bổ sung các 
chuyên mục, chuyên đề, cập nhật hàng ngày 
các thông tin hoạt động, văn bản chỉ đạo điều 
hành, giải quyết TTHC… đảm bảo tính công 
khai, minh bạch trong thực hiện các chính 
sách giúp rút ngắn quy trình thực hiện, nâng 
cao chất lượng giải quyết công việc; giúp 
người dân, tổ chức tiết kiệm thời gian và chi 
phí liên hệ giải quyết công việc.

Cùng với đó, công tác tiếp công dân, giải 
quyết đơn thư kiến nại, tố cáo được Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội đặc biệt quan 
tâm, đã tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân 
dân, tham gia các buổi đối thoại với Nhân 
dân do lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ trì. 
Tổ chức các cuộc tham vấn, đối thoại trực 
tiếp với Nhân dân về chế độ, chính sách; chỉ 
đạo đôn đốc việc triển khai thực hiện giải 
quyết các chế độ chính sách, phát sinh vướng 
mắc ở cơ sở, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ, 
kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai lệch, kiên 
quyết khắc phục tệ quan liêu, cửa quyền, 
hách dịch, gây phiền hà cho Nhân dân, tăng 
cường phát huy quyền làm chủ.

Từ nhận thức và chỉ đạo nêu trên, trong 
những năm qua việc triển khai đồng bộ, kịp 
thời các nội dung dân vận trong thực hiện 
chế độ chính sách của Ngành đã góp phần ổn 
định và phát triển kinh tế - xã hội. Các chế 
độ chính sách ưu đãi người có công với cách 
mạng và thân nhân được duy trì, thực hiện 
tốt, qua đó góp phần nâng cao chất lượng 
cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội trên địa 
bàn tỉnh.
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Đến nay, toàn tỉnh đã xác nhận, giải 
quyết chế độ chính sách cho 390.856 lượt 
hồ sơ đối tượng người có công. Thực hiện 
quản lý chi trả trợ cấp thường xuyên và chi 
trả trợ cấp một lần đảm bảo kịp thời, đúng 
chế độ, chính sách quy định với tổng kinh 
phí bình quân hơn 1.000 tỷ đồng/năm. 
Riêng 6 tháng đầu năm 2018 chi trả trợ 
cấp ưu đãi cho 45.582 người với số kinh 
phí 420.384.450.262 đồng. Các hoạt động 
tự cấp kinh phí xây dựng nhà ở cho người 
có công; đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn, 
đáp nghĩa”; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; 
thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính 
sách, các đối tượng thương binh, bệnh binh, 
người có công với cách mạng nhân dịp kỷ 
niệm 27/7, tết nguyên đán hằng năm được 
quan tâm thực hiện kịp thời, chu đáo, đạt 
nhiều kết quả tốt, góp phần quan trọng vào 
sự ổn định và phát triển chung của tỉnh nhà 
trong những năm qua, nhất là trên lĩnh vực 
an sinh xã hội.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện 
có hiệu quả công tác dân vận trong thực hiện 
chính sách ưu đãi người có công với cách 
mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh, Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội sẽ tập trung 
thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục cụ thể hóa các quan 
điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 
nước về công tác dân vận; quy chế công tác 
dân vận trong hệ thống chính trị và Chỉ thị số 
16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường và đổi mới công 
tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà 
nước, chính quyền các cấp trong tình hình 
mới thành các nội dung nhiệm vụ cụ thể của 
Ngành. Rà soát, sửa đổi Quy chế dân chủ cơ 
sở đảm bảo phù hợp chức năng, nhiệm vụ và 
tình hình thực tế của Ngành ở địa phương.

Hai là, tăng cường tuyên truyền các 
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 
nước thuộc lĩnh vực Ưu đãi người có công 
với cách mạng; nhất là kiểm tra, đôn đốc 
việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 
19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác người có công với cách mạng, Chỉ thị số 
21/CT-TTg ngày 22/5/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác 
chăm sóc người có công, Kế hoạch số 90-
KH/TU của Tỉnh ủy và Chương trình hành 
động của UBND tỉnh về người có công. 

Ba là, thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế 
độ, chính sách đối với người có công với 
cách mạng; tập trung giải quyết hồ sơ tồn 
đọng và các vướng mắc; hoàn thành hỗ trợ 
xây dựng nhà ở người có công theo đề án đã 
được phê duyệt, hoàn thành dự án xây dựng 
cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin người có 
công đưa vào quản lý, sử dụng có hiệu quả. 
Triển khai thực hiện các hoạt động Kỷ niệm 
71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và 50 
năm chiến thắng Đồng Lộc; các hoạt động 
đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xây dựng nhà ở 
theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ.

Bốn là, tiếp tục phát huy dân chủ cơ 
sở, thực hiện nâng cao hiệu quả cải cách 
hành chính, tập trung cải cách hành chính, 
hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công việc, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến liên 
hệ giải quyết công việc gắn với thực hiện 
tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn 
thư kiếu nại, tố cáo, tăng cường chế độ tiếp 
xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; đảy 
mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế 
độ chính sách, nhất là vai trò giám sát của 
Nhân dân.

Năm là, xây dựng, nâng cao chất lượng 
đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc 
làm và tiêu chuẩn chức danh, chú trọng đến 
năng lực và kỷ năng thực thi công vụ, năng 
lực sáng tạo trong hoạt động thực tiễn; đề 
cao ý thức, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, 
chất lượng phục vụ nhân dân. Kiên quyết xử 
lý cán bộ, công chức gây phiền hà, nhũng 
nhiễu hoặc thiếu hợp tác khi tiếp xúc với tổ 
chức, công dân, nhất là đối tượng người có 
công với cách mạng./.                          N.T.L
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Đổi mới hoạt Động, thiết thực vì lợi ích 
Đoàn viên và người lao Động

NguyễN VăN DaNH
Tỉnh ủy viên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

CÔNG ĐOÀN HÀ TĩNH:

Là tổ chức chính trị-xã hội rộng lớn của người 
lao động, tổ chức Công đoàn Việt Nam không 
chỉ có chức năng đại diện, bảo vệ các quyền và 

lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động mà còn tham 
gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội, tham gia 
thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp (DN); tuyên truyền, vận động người lao 
động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp 
hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Nhằm không 
ngừng phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong thực 
hiện nhiệm vụ, nhất là năm 2018 - năm “vì lợi ích đoàn 
viên”; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã quyết 
liệt chỉ đạo các cấp công đoàn toàn tỉnh thực hiện tốt chủ 
trương hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, 
lấy công nhân lao động làm đối tượng vận động. Phấn 
đấu ở đâu có công nhân lao động ở đó có tổ chức Công 

Đ/c Nguyễn Văn Danh trao nhà “Mái ấm công đoàn” tại huyện Hương Sơn

Xác định rõ nhiệm vụ 
trọng tâm hoạt động của tổ 
chức Công đoàn  năm 2018 
là «Năm vì lợi ích đoàn 
viên», các cấp CĐ Hà Tĩnh 
đã chú trọng đổi mới nội 
dung, phương thức hoạt 
động, hướng về cơ sở, lấy 
người lao động  làm trung 
tâm hoạt động để thực hiện 
tốt hơn chức năng đại diện, 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp và chăm lo đời sống 
cho đoàn viên, công nhân 
viên chức lao động. 
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đoàn. Ngay sau Đại hội XVIII Công đoàn 
tỉnh Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Liên đoàn lao 
động tỉnh đã xây dựng chuyên đề và ban hành 
Nghị quyết 02 về tăng cường lãnh đạo, chỉ 
đạo công tác phát triển đoàn viên, thành lập 
công đoàn cơ sở. Đến nay, các cấp công đoàn 
toàn tỉnh đã tập trung phát triển đoàn viên, 
thành lập công đoàn cơ sở; thực hiện đổi mới 
nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao 
chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở . 
Xác định công đoàn cơ sở là nơi trực tiếp nắm 
bắt, gần gũi, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của người lao động, là 
hơi thở, tiếng nói của người lao động. Vì vậy, 
việc chỉ đạo công đoàn cơ sở hoạt động có 
hiệu quảcũng chính là chất lượng hoạt động 
và vai trò của hệ thống công đoàn ngày càng 
được khẳng định và trở nên gần gũi, gắn bó, 
cần thiết hơn bao giờ hết với người lao động. 
Sáu tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh thành lập 
mới 33 công đoàn cơ sở (đạt 68,8% KH 
năm), kết nạp 2.300 đoàn viên (đạt 59,8% 
KH năm). Các Công đoàn cấp trên trực 
tiếp cơ sở đã tập trung xây dựng được 197 
CĐCS điểm trong các cơ quan hành chính, 
đơn vị sự nghiệp và DN. Các công đoàn 
cơ sở điểm đã phát huy tốt vai trò, chức 
năng, nhiệm vụ và từng bước nâng cao vị 
thế của mình trong cơ quan, đơn vị, DN đây 
là những mô hình, hạt nhân nòng cốt đang 
được Liên đoàn lao động tỉnh tỉnh chỉ đạo 
tập trung tuyên truyền, nhân rộng.

Thiết thực chăm lo đời sống cho đoàn 
viên và người lao động, các cấp Công đoàn 
toàn tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, 
phối hợp với chính quyền, chuyên môn xây 
dựng, ban hành các chủ trương, chính sách, 
pháp luật, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến 
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
người lao động. Liên đoàn lao động tỉnh chỉ 
đạo các cấp công đoàn tiếp tục hướng dẫn, tư 
vấn cho người lao động về quyền, nghĩa vụ 
của NLĐ khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao 
động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc với đơn vị 

sử dụng lao động, hiện có 95% công nhân 
lao động trong các doanh nghiệp có tổ chức 
công đoàn được ký kết hợp đồng lao động. 
Các công đoàn cơ sở quan tâm phối hợp với 
chính quyền, chuyên môn tổ chức thực hiện 
tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại tại nơi 
làm việc. Đã phối hợp thủ trưởng các cơ quan 
tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên 
chức đạt tỷ lệ 99,6%; hội nghị NLĐ đạt tỷ 
lệ 71,8%; các doanh nghiệp có tổ công đoàn 
đoàn xây dựng thang lương, bảng lương đạt 
tỷ lệ 70%; đối thoại tại nơi làm việc đạt 60%; 
xây dựng nội quy lao động đạt 63,5%; DN 
thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể đạt 
92,5%...; 6 tháng đầu năm 2018, các cấp công 
đoàn phối hợp với các cơ quan quản lý nhà 
nước tổ chức kiểm tra, giám sát tại 178 DN về 
thực hiện chế độ chính sách và công tác bảo 
đảm an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). 

Chương trình “Tết sum vầy” được Ban 
Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh tập trung 
chỉ đạo đổi mới,thiết thực, cụ thể, chú trọng 
việc vận động các nguồn lực hỗ trợ từ các tổ 
chức, cá nhân, tiết kiệm các chi phí quản lý, 
ưu tiên hỗ trợ trực tiếp cho người lao động 
có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên 
đán Mậu Tuất. Đã có 17/23 công đoàn huyện, 
ngành tổ chức “Tết sum vầy” gắn với các hoạt 
động biểu dương “CNLĐ tiêu biểu”, bốc thăm 
trúng thưởng, tổ chức giải thể thao, liên hoan 
văn nghệ, tặng quà, đón giao thừa vui xuân 
tại công trường,, tặng vé tàu xe cho người lao 
động về quê đón Tết, hỗ trợ người lao động 
có hoàn cảnh khó khăn... Thông qua Chương 
trình “Tết sum vầy”, các cấp công đoàn đã 
kêu gọi, huy động các tổ chức, cá nhân và đặc 
biệt là các doanh nghiệp hỗ trợ, tặng 1,3 tỷ 
đồng cho 2.541 công nhân lao động. Các cấp 
công đoàn toàn tỉnh hỗ trợ 760 triệu đồng xây 
dựng 29 nhà “Mái ấm Công đoàn”; trợ cấp, 
thăm hỏi 2,5 tỷ đồng cho 5.261 đoàn viên, 
người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

“Tháng công nhân” tháng 5 năm 2018, 
Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh tỉnh 
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xác định là tháng cao điểm để tổ chức hoạt 
động công đoàn. Thực hiện chủ đề Tháng 
Công nhân “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi 
ích đoàn viên”, các cấp công đoàn triển khai 
linh hoạt, phong phú các hoạt động chăm lo 
lợi ích đoàn viên như: tham mưu để người 
sử dụng lao động tổ chức gặp mặt, tôn vinh, 
tặng quà, bữa cơm cảm ơn người lao động; hỗ 
trợ tăng mức ăn ca, tăng lương, tổ chức cho 
công nhân lao động tham quan, du lịch, khám 
cấp phát thuốc miễn phí, giảm giá vật liệu 
cho công nhân lao động làm nhà, hỗ trợ kinh 
phí đưa đón con công nhân lao động đi học... 
Trong “Tháng công nhân”, các cấp công đoàn 
tặng 2.383 suất quà với trị giá 987,1 triệu 
đồng, hỗ trợ xây dựng 50 nhà “Mái ấm Công 
đoàn” với số tiền 1,3 tỷ đồng; 98 DN tổ chức 
các hoạt động “Tết Lao động”, 149 DN nâng 
chất lượng bữa ăn ca cho công nhân, 5.744 
công nhân viên chức lao động được khám sức 
khỏe định kỳ...tổ chức tôn vinh, biểu dương 
đồng thời tham mưu để UBND tỉnh tặng bằng 
khen cho 50 công nhân lao động tiêu biểu tại 
Lễ phát động “Tháng công nhân” năm 2018. 

Chương trình “Phúc lợi đoàn viên” được 
thực hiện hiệu quả với mục tiêu quan tâm 
lợi ích thiết thực đối với người lao động. 
Hiện tại, có 06 đơn vị, doanh nghiệp ký kết 
Chương trìnhhỗ trợ với Liên đoàn lao động 
tỉnh và hàng chục đơn vị ký kết chương trình 
với các công đoàn cấp trên cơ sở. Việc thực 
hiện Chương trình được Liên đoàn lao động 
tỉnh chỉ đạo triển khai đến tận công đoàn cơ 
sở, đoàn viên và người lao động. Đến nay, có 
15.500 đoàn viên, người lao động sử dụng 
sản phẩm, dịch vụ đã được ký kết hỗ trợ với 
giá trị hưởng lợi là 4,64 tỷ đồng.

Mặt khác, các cấp Công đoàn đã tổ chức 
được 228 lớp tuyên truyền đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước với 27.360 lượt người tham gia; 
mở 20 lớp tập huấn an toàn vệ sinh lao động 
cho 3.000 công nhân lao động... Công tác tư 
vấn pháp luật được chú trọng, thông qua sinh 

hoạt “Ngày pháp luật” 28 hàng tháng, tư vấn 
qua điện thoại, tập huấn, tuyền thông pháp 
luật trực tiếp tại các doanh nghiệp, đã tư vấn 
cho 2.320 lượt người về chế độ, chính sách, 
pháp luật liên quan đến lao động, việc làm và 
quyền lợi của người lao động...

Có thể nói rằng việc đổi mới tổ chức và 
hoạt động cùng với những kết quả đạt được 
sau Đại hội XVIII Công đoàn Hà Tĩnh đến 
nay là rất đáng ghi nhận. Để thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề 
ra, nhất là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt là 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 
cho đoàn viên, người lao động; trong thời 
gian tới,hoạt động của các cấp Công đoàn cần 
tập trung hơn nữa các hoạt động hướng về cơ 
sở, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm 
đó là:

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 
động công nhân viên lao động thực hiện tốt 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đảng 
và của đại hội Công đoàn các cấp. Thực hiện 
tốt chức năng tham gia quản lý nhà nước, 
tham gia quản lý kinh tế - xã hội, đẩy mạnh 
công tác giám sát và phản biện xã hội, góp 
ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 
trong sạch vững mạnh; phát huy vai trò của 
tổ chức công đoàn trong phối hợp tổ chức 
thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng 
cường tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật 
đối với người lao động. Phát động và tổ chức 
thực hiện sâu rộng các phong trào thi đua yêu 
nước, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt 
động xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
vận động phát triển đoàn viên, thành lập công 
đoàn cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức, 
nâng cao chất lượng hoạt động của công 
đoàn cơ sở và các cấp Công đoàn. Quan tâm 
công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ; đào tạo, bồi 
dưỡng, nâng cao trình độ và năng lực công 
tác của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đáp 
ứng yêu cầu phát triển.                           N.V.D
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cách mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng vĩ đại nhất của nhân dân ta trong thế 
kỷ XX. Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam 
Dân chủ cộng hòa vào mùa thu năm 1945 đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử, làm 
thay đổi căn bản vận mệnh của đất nước và dân tộc ta. Nước ta từ một nước thuộc 
địa nửa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập, tự do. Nhân dân ta từ thân phận 
nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

cách mạng tháng tám 
và bài học lớn về xây dựng Đảng

Cách mạng Tháng Tám mở rộng cửa để đất nước và dân tộc ta bước vào kỷ 
nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Hơn bảy thập niên qua, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của 
Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta đã viết tiếp những trang sử anh hùng. Đã tiến hành 
và giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến cứu nước ròng rã 30 năm, đánh thắng hai 
đế quốc to, thực hiện trọn vẹn độc lập, thống nhất cho Tổ quốc. Đã sáng tạo nên công 
cuộc đổi mới toàn diện, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp 

HÀ ĐăNg
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tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, vì “dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh”.

Cách mạng Tháng Tám đưa lại cho 
Đảng và nhân dân ta nhiều bài học quý báu. 
Nổi lên hàng đầu là bài học vô giá về xây 
dựng Đảng, bài học mà tôi xin dành trọn 
bài viết này để nói tới.

Trước hết, cần thấy rõ ngay từ lúc mới 
thành lập, năm 1930, cho đến 15 năm về 
sau, để làm tròn sứ mệnh thiêng liêng, 
Đảng ta đã tự đặt cho mình nhiệm vụ xây 
dựng thành một Đảng kiểu mới của giai cấp 
công nhân, được vũ trang bằng chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, phấn đấu vì lý tưởng độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ngoài lợi ích 
của giai cấp công nhân, của nhân dân lao 
động và của dân tộc Việt Nam, Đảng không 
có lợi ích nào khác. Đảng một lòng phụng 
sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn bó mật 
thiết với quần chúng đông đảo. Chính vì 
vậy, chỉ có 5.000 đảng viên mà Đảng đã 
động viên được toàn dân nổi dậy. Và cũng 
chính vì vậy, như Chủ tịch Hồ Chí Minh 
từng nói: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn 
của người cách mạng, chúng ta vẫn có 
quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!”(1). 
Bác còn nói: “Chẳng những giai cấp lao 
động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự 
hào, mà giai cấp lao động và những dân 
tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào 
rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử 
cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa 
thuộc địa, một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo 
cách mạng thành công, đã nắm chính quyền 
toàn quốc”(2).

Cũng cần thấy, 5.000 đảng viên so với 
20 triệu dân thời đó thì chỉ là một con số 
nhỏ, rất nhỏ. Nhưng phía sau những con 

1 Văn kiện Đảng toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, tập 21, trang 30.
2 Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1993, tập 6, trang 159.

người bằng xương bằng thịt ấy là sức mạnh 
tinh thần to lớn của cả một đội ngũ chiến 
đấu, vì lý tưởng cao cả mà sẵn sàng hy 
sinh hết thảy, hy sinh cả tính mệnh mình 
cho Đảng, cho giai cấp, cho dân tộc. Trong 
15 năm đấu tranh trước Cách mạng Tháng 
Tám, chỉ riêng trong cấp Trung ương, đã 
có 14 đồng chí bị đế quốc Pháp bắn, chém 
hoặc đập chết trong nhà tù, trong đó có bốn 
đồng chí Tổng Bí thư của Đảng - Trần Phú, 
Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn 
Cừ. Trong 31 Ủy viên Trung ương dự Đại 
hội III của Đảng, trước ngày khởi nghĩa đã 
bị thực dân Pháp kết án 222 năm tù đày. 
Đó là không kể những án tử hình vắng mặt 
và những cuộc vượt ngục trước khi hết hạn 
tù. Về sự hy sinh các tiên liệt, Bác Hồ nói: 
“Các đồng chí ấy đã đem xương máu mình 
vun tưới cho cây cách mạng, cho nên cây 
cách mạng đã khai hoa, kết quả tốt đẹp như 
ngày nay”(3).

Không phải ngẫu nhiên mà từ ánh sáng 
rực rỡ của Cách mạng Tháng Tám, và trong 
khói lửa ngút ngàn của hai cuộc kháng 
chiến cứu nước, nhân dân ta, dân tộc ta đã 
gửi trọn niềm tin vào đội tiên phong của 
cách mạng, trìu mến gọi Đảng Cộng sản 
Việt Nam là “Đảng ta”.

Ôn cũ để biết mới.
Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, 

bước vào thời kỳ mới của sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong hơn 
30 năm đổi mới vừa qua, Đảng ta, cùng 
với xác định phát triển kinh tế là nhiệm 
vụ trung tâm, luôn coi xây dựng Đảng là 
nhiệm vụ then chốt. Có nghĩa là Đảng ta đã 
đặt nhiệm vụ xây dựng Đảng lên vị trí rất 
cao, có ý nghĩa quyết định, nếu không thực 
hiện tốt nhiệm vụ này thì không thể nào 
đẩy mạnh các nhiệm vụ khác, kể cả nhiệm 
vụ trung tâm. Với sự định vị chuẩn xác ấy, 
Đảng đã không ngừng phát huy vai trò lãnh 
3 Sđd, tập 6, trang 160.



Số
 0

2 
- 2

01
8

TH
Ô

N
G

 T
IN

 D
Â

N
 V

Ậ
N

 H
À

 T
ĨN

H 
12

đạo của mình, đưa sự nghiệp đổi mới vững 
bước tiến lên, đạt được những thành tựu to 
lớn, có ý nghĩa lịch sử.

“Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là 
nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của 
cách mạng Việt Nam”. Đó là một trong năm 
bài học lớn mà Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội (bổ sung, phát triển năm 2011) nêu lên. 
Cương lĩnh chỉ rõ: “Để đảm đương được 
vai trò lãnh đạo, Đảng phải vững mạnh 
về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường 
xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng 
cao trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị, phẩm 
chất đạo đức và năng lực lãnh đạo”.

Đại hội XII của Đảng (2016) đề ra sáu 
nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, trong 
đó nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất là: “Tăng 
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn 
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập 
trung xây dựng đội ngũ, nhất là đội ngũ cán 
bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất 
và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”.

Cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm này, 
Hội nghị Trung ương 4 khóa XII ra Nghị 
quyết với cùng chủ đề và tên gọi như trên.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, 
đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, Nghị 
quyết thừa nhận rằng bên cạnh những kết 
quả đạt được, công tác xây dựng Đảng 
cũng còn không ít hạn chế, khuyết điểm. 
Nghị quyết đưa ra một bản nhận diện đặc 
sắc, gồm 27 biểu hiện của suy thoái và “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Và nghiêm 
khắc cảnh báo: “Sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước 
ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn 
lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết 
với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý 
tưởng và sự nghiệp của Đảng và nhân dân”.

Hơn một năm rưỡi qua, việc triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, đặc biệt 
là Nghị quyết Trung ương 4 đã được tiến 
hành bài bản. Với quan điểm chỉ đạo “Kết 
hợp giữa “xây” và “chống”, “xây” là nhiệm 
vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là 
nhiệm vụ quan trọng, cấp bách”, các cấp 
ủy, tổ chức đảng đã bước đầu tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện bốn nhóm 
nhiệm vụ, giải pháp đề ra; trước hết là 
những nhiệm vụ, giải pháp về chính trị tư 
tưởng, tự phê bình và phê bình, và về kiểm 
tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Đã phát hiện 
và đưa ra ánh sáng nhiều vụ bê bối, nhất là 
những vụ bê bối về tham nhũng, lãng phí, 
tiêu cực điển hình làm thất thoát lớn tài sản 
của Nhà nước và nhân dân. Đã xử lý bằng 
kỷ luật Đảng, pháp luật nhà nước một số vụ 
án nghiêm trọng và những người đứng đầu 
các cấp có trách nhiệm liên quan, cả cán bộ 
cao cấp ở Trung ương. Những kết quả tích 
cực đạt được tuy mới là bước đầu, nhưng 
được dư luận rộng rãi hoan nghênh, tin 
tưởng ở quyết tâm của Trung ương, mong 
muốn công cuộc phòng, chống tham nhũng 
sẽ được tiến hành quyết liệt hơn, không 
chịu bất cứ trở ngại, sức ép nào.

Cũng cần ghi nhận sự gắn kết chặt chẽ 
giữa cuộc đấu tranh xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 với 
phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sự 
gắn kết đó càng làm nổi bật hơn yêu cầu 
xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả 
về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Tôi không nghĩ xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng là công việc của ngày một, ngày hai. 
Để thực hiện tốt những nhiệm vụ do Đại 
hội XII và Nghị quyết Trung ương 4 nêu 
lên, trong Đảng, và trong hệ thống chính 
trị, còn phải làm rất nhiều việc. Nhưng xu 
thế tiến lên là không thể đảo ngược.

H.Đ
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ĐỨc thỌ: cÔng tác DÂn vẬn 
chính QUYỀn gÓP PhẦn thực hiỆn 

thẮng lợi nhiỆm vỤ Phát tRiỂn 
Kinh tế - XÃ hội

Võ côNg HÀm
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ 

LÝ LuẬN - KINH NgHIỆm - THỰc TIễN

Đức Thọ ở 
phía Bắc 
của tỉnh 

Hà Tĩnh, có diện tích 
tự nhiên 20.904ha, với 
27 xã và 01 thị trấn, 
dân số 105.000 người 
(giáo dân chiếm 10%, 
có 14/28 xã, thị trấn 
có đồng bào theo đạo 
Công giáo); Đảng bộ 
huyện có 8.771 đảng 
viên, sinh hoạt tại 48 
tổ chức cơ sở đảng (28 
Đảng bộ xã, thị trấn, 
20 Đảng bộ, Chi bộ 
khối cơ quan, trường 
học trực thuộc). Sinh 
thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã 
khẳng định “Việc dân vận rất quan trọng. 
Dân vận kém thì việc gì cũng kém, Dân vận 
khéo thì việc gì cũng thành công “, nhằm 
phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, những 
năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền 
huyện Đức Thọ thường xuyên đổi mới nội 
dung, hình thức công tác dân vận, phát huy 

vai trò công tác dân vận chính quyền trong 
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng 
đơn vị, địa phương.

Để công tác dân vận chính quyền phát 
huy hiệu quả, các cấp chính quyền huyện 
tổ chức tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật 
Nhà nước về công tác dân vận tới toàn thể 
cán bộ, đảng viên, nhân dân. UBND huyện 
chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị 

Đ/c Võ Công Hàm gặp gỡ, trao đổi với bà con nhân dân ở huyện Đức Thọ

Ảnh: P.V
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trấn cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của 
các cấp bằng các chương trình, kế hoạch, 
giải pháp cụ thể, thiết thực; tăng cường 
chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, 
đạo đức công vụ, cán bộ công chức thực sự 
“gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, có 
trách nhiệm với dân”; tổ chức tốt tiếp xúc 
cử tri, đối thoại với nhân dân, giải quyết 
đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; 
tăng cường công tác quản lý, điều hành của 
các cấp chính quyền gắn với cải cách thủ 
tục hành chính và thực hiện quy chế dân 
chủ ở cơ sở; thực hiện tốt công tác phối hợp 
giữa chính quyền, MTTQ và các tổ chức 
đoàn thể trong việc nắm chắc tình hình 
tư tưởng của hội viên, đoàn viên, dư luận 
xã hội, hằng quý đã tổ chức Hội nghị liên 
tịch để đánh giá việc thực hiện quy chế, 
chương trình phối hợp giữa Chính quyền 
với MTTQ, các đoàn thể và giải quyết 
các vấn đề bức xúc, xã hội quan tâm. Đẩy 
mạnh phong trào thi đua dân vận khéo gắn 
với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
trên tất cả các lĩnh vực; xây dựng khối đại 
đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương, giáo.

Công tác dân vận chính quyền gắn với 
công tác cải cách hành chính đã góp phần 
nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức 
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các thủ 
tục hành chính được công khai tại trụ sở cơ 
quan, trên trang thông tin điện tử của huyện, 
xã, thị trấn và được giải quyết tại bộ phận 
“một cửa”, “một cửa liên thông” ở UBND 
xã, thị trấn. Đặc biệt, sau gần 1 năm đưa 
Trung tâm hành chính công huyện vào hoạt 
động, đến nay có 348 thủ tục hành chính 
của 16 lĩnh vực kinh tế, xã hội được giải 
quyết tại trung tâm, giải quyết hồ sơ đúng 
hạn đạt tỷ lệ 97,5%, từng bước đem lại sự 
hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi 
đến giao dịch. Là một trong những huyện 
tốp đầu của tỉnh, đưa lĩnh vực Công an, bảo 

hiểm xã hội vào hoạt động tại Trung tâm 
hành chính công.

Công tác Dân vận của các lực lượng vũ 
trang tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, 
góp phần xây dựng, củng cố và nâng cao 
hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở 
cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây 
dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an 
ninh nhân dân, củng cố, tăng cường tình 
đoàn kết quân dân; thực hiện tốt chính sách 
hậu phương quân đội; phòng, chống, khắc 
phục hậu quả thiên tai; giúp nhân dân xây 
dựng nông thôn mới.

Nhờ làm tốt công tác Dân vận chính 
quyền, trong những năm qua, thực hiện 
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới, Đức Thọ đã tuyên truyền, 
vận động nhân dân đóng góp trên 389 tỷ 
đồng, 836.975m² đất, với sự hỗ trợ của Nhà 
nước đã xây dựng mới 501,42km đường 
giao thông, 62km rảnh thoát nước khu dân 
cư, 156,9km kênh mương cứng, 22 nhà văn 
hóa xã, 125 nhà văn hóa thôn, xóm; 23 trạm 
y tế xã, 195 phòng học tại các trường, thành 
lập 166 doanh nghiệp,133 hợp tác xã, 225 tổ 
hợp tác và 1.347 mô hình kinh tế có doanh 
thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên; xây dựng 
147 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 
755 vườn mẫu, phát huy được vai trò chủ 
thể, nhận thức, ý thức của người dân, cộng 
đồng trong phát triển kinh tế vườn, chỉnh 
trang nhà ở, xây dựng hàng rào xanh, bảo 
vệ môi trường, làm thay đổi cơ bản bộ mặt 
nông thôn; nhiều vườn cho thu nhập trên 
75 triệu đồng/năm, nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần cho nhân dân,  thu nhập 
bình quân đầu người đạt 35,3 triệu đồng, tỷ 
lệ hộ nghèo 4,9% (trong đó tỷ lệ hộ nghèo 
theo chuẩn nông thôn mới còn 2,75%). Đến 
nay có 18/27 xã đã đạt chuẩn nông thôn 
mới, tổng số tiêu chí đạt được theo Quyết 
định 05/2017 của UBND tỉnh toàn huyện là 
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466/540 tiêu chí, đạt 86,3%; bình quân mỗi 
xã đạt 17,25 tiêu chí; tổng thu ngân sách bình 
quân đạt 150 tỷ đồng/năm.

Từ những kết quả trên góp phần cho 
Đảng bộ huyện nhiều năm liền được Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy công nhận Đảng bộ 
trong sạch vững mạnh và trong sạch vững 
mạnh tiêu biểu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt 
được, công tác dân vận ở một số phòng, 
ngành và cơ sở còn thiếu kế hoạch cụ thể, 
chưa sát thực tế và chưa gắn với nhiệm 
vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa 
phương; công tác cải cách hành chính, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở một 
số nơi còn chậm; một số địa phương, cơ 
quan thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 
chưa đạt yêu cầu.

Từ những kết quả đạt được và một số 
hạn chế của công tác dân vận chính quyền 
trong thời gian qua,  rút ra một số kinh 
nghiệm sau:

Thứ nhất, quán triệt và triển khai đầy 
đủ các nội dung của công tác Dân vận 
chính quyền trong đội ngũ cán bộ, công 
chức từ huyện đến cơ sở đặc biệt là các vị 
trí công tác thuờng xuyên tiếp xúc với nhân 
dân; phải xây dựng chính quyền trong sạch, 
vững mạnh, có sự phối hợp chặt chẽ các 
tổ chức đoàn thể tạo ra sức mạnh tổng hợp 
trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thứ hai, thực hiện nghiêm túc quy chế 
dân chủ cơ sở, công khai, lấy ý kiến rộng 
rãi trong nhân dân đối với việc ban hành 
các chính sách; các công trình, dự án, giải 
phóng mặt bằng để nhân dân được biết, 
được tham gia ý kiến tạo sự đồng thuận 
trong nhân dân; người đứng đầu kịp thời 
tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để giải 
quyết sớm những vuớng mắc, bức xúc. Quá 
trình thực hiện phải có kiểm tra, đánh giá, 
rút kinh nghiệm, động viên, khen thưởng 
và kịp thời xử lý những thiếu sót, sai phạm 

của địa phương, cơ quan, đơn vị.
 Thứ ba, công tác cải cách hành 

chính được chính quyền từ huyện đến cơ 
sở quan tâm toàn diện, trọng tâm xây dựng 
đội ngũ cán bộ, công chức tinh thông về 
chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy tận tâm với 
công việc, với nhân dân. Phát huy vai trò 
của lực lượng vũ trang trong công tác dân 
vận chính quyền với phương châm “cùng 
ăn, cùng ở, cùng làm” với dân nhất là trong 
xây dựng nông thôn mới.

Thứ tư, đổi mới, nâng cao chất lượng 
các kỳ họp hội đồng nhân dân, nhất là chất 
vấn, trả lời chất vấn của đại biểu HĐND 
với cơ quan nhà nước; chú trọng công 
tác ban hành nghị quyết và  giám sát của 
HĐND. Tạo điều kiện thuận lợi để Mặt 
trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã 
hội thực hiện tốt chức năng giám sát, phản 
biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền theo Quyết định 217 - 
QĐ/TW và Quyết định 218 - QĐ/TW, ngày 
12/12/2013 của Bộ Chính trị.

Trong thời gian tới, Đức Thọ tập trung 
làm tốt công tác dân vận Chính quyền với 
một số nội dung như sau: 

- Tuyên truyền thực hiện tốt Nghị quyết 
số 18, Nghị quyết số 19 của Hội nghị Trung 
ương 6 (khóa XII) và các Nghị quyết Trung 
ương 7 (khóa XII), nhất là tạo sự đồng 
thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về 
sáp nhập các đơn vị hành chính, đổi mới, 
sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của hệ 
thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công 
lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện 
tốt công tác an sinh xã hội; tham gia vào 
quá trình thực hiện mạnh mẽ và hiệu quả 
công tác cải cách hành chính, hướng đến 
nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

- Quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác 
tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân; giải 
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo./.     V.c.H
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Thực hiện Kết luận 61-KL/TW 
ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng về Đề án “Nâng 

cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân 
Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây 
dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp 
nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”, 
Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 
của Thủ tướng Chính phủ “Về việc Hội 
Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và 
phối hợp thực hiện một số chương trình, đề 
án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông 
thôn giai đoạn 2011 - 2020” và Kế hoạch 436 
KH/UBND ngày 08/11/2013 của UBND 
tỉnh về thực hiện Đề án “Hội Nông dân trực 

tiếp và phối thực hiện một số chương trình, 
đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông 
thôn giai đoạn 2011 -2020”; Ban Chấp hành 
Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết 
số 02-NQ/HNDT, ngày 08/5/2017 về “Nâng 
cao hiệu quả hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông 
dân”. Nghị quyết đề ra mục tiêu “ Nâng cao 
chất lượng, hiệu quả các hoạt động dịch vụ 
hỗ trợ nông dân trong hệ thống tổ chức Hội; 
giúp hội viên, nông dân tiếp cận thông tin 
và sử dụng các dịch vụ đảm bảo chất lượng 
nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu phát triển 
sản xuất, nâng cao đời sống cho nông dân. 
Thông qua đó thu hút hội viên, xây dựng tổ 
chức tổ chức Hội ngày càng vững mạnh”. 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ 
NÔNG DÂN, GÓP PHẦN ĐẨY NHANH PHÁT TRIỂN 
NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

BÙI NHÂN SÂm
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

        Đ/c Bùi Nhân Sâm thăm mô hình kinh tế giỏi.             Ảnh: Nhân Sâm
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Nghị quyết cũng đã đề ra 7 nhóm chỉ tiêu 
và 3 nhóm giải pháp trọng tâm là nâng cao 
nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân 
về các chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước liên qua đến hoạt động dịch vụ hỗ 
trợ nông dân; nâng cao hiệu quả hoạt động 
cung ứng dịch vụ cho nông dân về vốn, 
giống, phân bón, khoa học công nghệ, liên 
kết chuỗi trong sản xuất kinh doanh, đảm 
bảo an sinh xã hội, BHXH, BHYT, tư vấn 
pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nông dân; 
xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng 
yêu cầu nâng cao chất lượng tham mưu, tổ 
chức thực hiện các chủ trương của Đảng, 
Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn và xây 
dựng nông thôn mới nhằm thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết đã đề ra.

Sau khi Nghị quyết 02 được ban hành, 
các cấp Hội trong tỉnh đã tập trung tuyên 
truyền, vận động cán bộ, hội viên nâng cao 
nhận thức, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực 
hiện quyết liệt, hiệu quả để đưa nghị quyết 
vào thực tiễn cuộc sống. Các hoạt động dịch 
vụ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân các 
cấp bước đầu đã thu được một số kết quả 
đáng khích lệ. Đặc biệt là trong lĩnh vực hỗ 
trợ hội viên, nông dân về giống, trợ giúp kỹ 
thuật và chuyển giao công nghệ, cung ứng 
dịch vụ phân bón trả chậm và dạy nghề, giới 
thiệu việc làm, xuất khẩu lao động. Phối hợp 
hỗ trợ cho nông dân vay vốn, hướng dẫn xây 
dựng các mô hình kinh tế, hình thức tổ chức 
sản xuất tập thể như hợp tác xã, tổ hợp tác. 
Bình quân mỗi năm Trung tâm dạy nghề và 
Hỗ trợ nông dân tỉnh đã tổ chức 25- 30 lớp 
cho gần 1.000 nông dân. Các cấp Hội phối 
hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
bảo lãnh, tín chấp cung ứng vốn cho nông 
dân với tổng dư nợ hiện nay đạt 3.491,456 
tỷ đồng, cho 77.567 lượt hội viên nông dân 
vay. Vận động nông dân thực hiện liên kết 
với các doanh nghiệp, hợp tác xã và thị 
trường tiêu thụ sản phẩm; hướng dẫn hỗ 

trợ phát triển kinh tế hộ theo hướng gia trại, 
trang trại có quy mô phù hợp, sản xuất hàng 
hoá lớn. Đặc biệt Tỉnh hội đã thành lập Cửa 
hàng nông sản an toàn để kết nối tiêu thụ sản 
phẩm cho nông dân. 

Nét nổi bật nhất là việc cung ứng phân 
bón Lâm Thao trả chậm đã đạt kết quả tích 
cực, từ 65 tấn năm 2015, tăng lên 2.826 tấn 
năm 2017. Riêng vụ Đông 2017 và vụ Xuân 
2018, các cấp Hội đã cung ứng 2.297 tấn 
phân bón; vượt 814,55 tấn so với cùng kỳ 
năm 2016 - 2017. Chương trình tư vấn, giới 
thiệu việc làm và xuất khẩu lao động được 
khai thực hiện từng bước đạt kết quả khá rõ 
nét. Năm 2015 có 45 lao động xuất cảnh đến 
năm 2017 có 79 lao động xuất cảnh, 68 lao 
động được giới thiệu vào làm việc tại Công 
ty TNHH Hưng Nghiệp Fomosa Hà Tĩnh...

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện 
Nghị quyết đang có nhiều khó khăn, vướng 
mắc, nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp 
ủy, chính quyền, cán bộ Hội Nông dân các 
cấp, nhất là cấp cơ sở nhận thức chưa đầy đủ 
về chức năng, nhiệm vụ của Hội, nên chưa 
quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi 
cho Hội Nông dân các cấp trong tổ chức thực 
hiện các dịch vụ hỗ trợ nông dân, đặc biệt là 
dịch vụ về vốn, phân bón, giống cây, giống 
con, tư vấn giới thiệu việc làm và xuất khẩu 
lao động. Việc tuyên truyền, vận động, triển 
khai thực hiện của một số tổ chức Hội cơ sở 
còn hạn chế, chưa quyết liệt, hiệu quả thấp...

Để Nghị quyết số 02-NQ/HNDT của 
Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về “Nâng 
cao hiệu quả hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông 
dân” thực sự đi vào cuộc sống, góp phần tích 
cực trong việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ 
nông dân phát triển nông nghiệp, nông thôn, 
giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới 
và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ 
chức Hội; trong thời gian tới, các cấp Hội từ 
tỉnh đến cơ sở cần tập trung thực hiện tốt các 
nội dung sau:
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Một là, tăng cường công tác tuyên 
truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho 
các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp 
và trong hệ thống tổ chức Hội trong việc 
phát huy vai trò của tổ chức Hội Nông dân 
trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây 
dựng nông thôn mới và các hoạt động dịch 
vụ hỗ trợ nông dân, tạo sự thống nhất, đồng 
thuận trong triển khai thực hiện, đưa nghị 
quyết 02 vào thực tiễn cuộc sống.

Hai là, Ban Chấp hành, các Ban Hội 
Nông dân tỉnh, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ 
trợ nông dân và Hội Nông dân các huyện, 
thành phố, thị xã cần khảo sát, đánh giá rõ 
kết quả thực hiện Nghị quyết 02-NQ/HNDT 
của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tại 
các cơ sở Hội, chỉ ra những kết quả, tồn tại, 
khó khăn vướng mắc và các nguyên nhân 
để có các giải pháp sát đúng, hiệu quả trong 
thời gian tới. Kịp thời biểu dương, khen 
thưởng những đơn vị thực hiện tốt và  chỉ 
đạo, đôn đốc những đơn vị chưa thực hiện 
tốt, đặc biệt là dịch vụ phân bón, cây con 
giống, tư vấn giới thiệu việc làm và xuất 
khẩu lao động, BHYT, BHXH.

 Ba là, Phát huy tốt vai trò nòng cốt của 
Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân 
tỉnh; các cấp Hội cần tích cực, chủ động 
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng 
cường phối hợp và tạo điều kiện để Trung 
tâm để thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ 
nông dân. Tăng cường công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo, định hướng các cấp Hội tập trung 
triển khai thực hiện tốt các hoạt động dịch 
vụ hỗ trợ nông dân theo chỉ tiêu Ban Thường 
vụ Hội Nông dân tỉnh giao hàng năm. Đồng 
thời, cần phối hợp khảo sát chặt chẽ nhu 
cầu các nguồn cung ứng dịch vụ để kịp thời 
cung cấp các dịch vụ đảm bảo chất lượng 
và sát với nguyện vọng của hội viên, nông 
dân. Đối với dịch vụ hỗ trợ cây con giống, 
phân bón, giới thiệu việc làm và xuất khẩu 
lao động, BHYT, BHXH cần tranh thủ thời 
gian trước thu hoạch các mùa vụ, phối hợp 

với Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân 
lồng ghép, tổ chức các lớp tập huấn hướng 
dẫn kỹ thuật gắn với tư vấn, giới thiệu việc 
làm và xuất khẩu lao động tại các cơ sở Hội 
và chi Hội.

Bốn là, các đồng chí Uỷ viên BTV, 
BCH Hội Nông dân các cấp cần tăng cường 
bám sát địa bàn, sâu sát đến tận hội viên để 
tuyên truyền, vận động, chỉ đạo thực hiện 
các hoạt động hỗ trợ nông dân theo chỉ tiêu, 
kế hoạch giao hàng năm, kịp thời phản ảnh 
lên Thường trực Tỉnh Hội những khó khăn, 
vướng mắc của cơ sở để có các giải pháp 
thực hiện đạt kết quả tốt.

Năm là, cùng với việc tăng cường nâng 
cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ nông dân, 
các cấp Hội cần thực hiện tốt công tác quản 
lý tài chính các hoạt động dịch vụ hỗ trợ 
nông dân, theo đúng quy định của pháp luật. 
Thu hồi và thanh toán tiền nợ cho nhà cung 
cấp dịch vụ đúng thời gian quy định. Đồng 
thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 
việc quản lý tài chính nhằm hạn chế những 
rủi ro có thể xẩy ra.

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân là 
một trong những nhiệm vụ quan trọng của 
Hội Nông dân các cấp trong việc phát huy 
vai trò chủ thể, trung tâm nòng cốt của tổ 
chức Hội và hội viên, nông dân trong phát 
triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng 
nông thôn mới. Vì vậy, trong thời gian tới 
đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các 
ngành, các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, 
phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để các cấp 
Hội Nông dân thực hiện tốt nhiệm vụ của 
mình. Các cấp Hội trong toàn tỉnh cần tập 
trung triển khai thực hiện có hiệu quả, góp 
phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, gải 
quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất 
và tinh thần cho nhân dân và thực hiện thành 
công Chương trình xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh.

B.N.S
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TRÁCH NHIỆM Nêu GƯơNG CủA NGƯờI ĐứNG ĐẦu 
TRONG HọC TậP VÀ LÀM THeO TƯ TƯởNG, ĐạO ĐứC, 

PHONG CÁCH Hồ CHí MINH
NguyễN THị LỆ HÀ

Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh 
là một trong những nhiệm vụ 

hết sức quan trọng trong công tác xây dựng 
Đảng hiện nay; được Đảng ta xác định là 
công việc thường xuyên của các tổ chức 
đảng, cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền, 
tổ chức chính trị - xã hội gắn với phòng, 
chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong 
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị nêu rõ: tất cả 
cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu 
cấp ủy và cơ quan, đơn vị phải nâng cao 
nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, 
thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tự giác, 
gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên phải 
theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, 
“Trong trước, ngoài sau”, “Học đi đôi với 
làm theo”; cấp ủy viên nêu gương cho đảng 
viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng; 
cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp 
dưới; thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu gương 
cho công chức, viên chức và người lao động.

Năm 2018, chủ đề Học tập và làm theo 
Bác được Ban Tuyên giáo Trung ương triển 
khai với nội dung: “Xây dựng phong cách, 
tác phong công tác của người đứng đầu, 
của cán bộ đảng viên trong học tập và làm 
theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí 

Minh”.  Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các 
cơ quan tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02-CT/
ĐUK, ngày 20/9/2017 về tiếp tục nâng cao 
vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp 
ủy đối với công tác xây dựng Đảng. Đây là 
những định hướng quan trọng và thuận lợi 
để phát huy trách nhiệm nêu gương của 
người đứng đầu các tổ chức đảng, các cơ 
quan đơn vị trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại 
Đảng bộ Khối.

Thời gian qua, thực hiện chủ trưởng 
nhất thể hóa theo tinh thần Nghị quyết Trung 
ương 6 (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và 
chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, toàn 
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 64/66 
đồng chí Bí thư cấp uỷ là thủ trưởng và phó 
thủ thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Các đồng 
chí bí thư cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan đơn vị 
đã phát huy vai trò, trách nhiệm của người 
đứng đầu, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp 
bách về xây dựng Đảng hiện nay”; 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”; 
Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 
của Ban Bí thư Trung ương về “Trách nhiệm 
nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là 
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cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
các cấp”. Người đứng 
đầu cấp ủy, chuyên môn 
đã chủ động hơn trong 
thực hiện chức trách, 
nhiệm vụ, vừa lãnh đạo, 
chỉ đạo cơ quan, đơn vị 
thực hiện tốt nhiệm vụ 
chính trị, vừa chú trọng 
công tác xây dựng Đảng; 
thực hiện nguyên tắc tập 
trung dân chủ, xây dựng 
đoàn kết nội bộ... Từ 
đó, hiệu quả thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của 
các cơ quan, đơn vị được 
nâng lên. Nhiều đồng chí 
Bí thư cấp uỷ, thủ trưởng 
chuyên môn đã thực sự 
là tấm gương về tinh 
thần trách nhiệm, nhiệt huyết, tận tuỵ, cống 
hiến hết mình với nghề, giản dị, khiêm tốn 
trong cuộc sống. 

Tuy vậy, người đứng đầu cấp ủy một số 
tổ chức cơ sở đảng còn có hạn chế: Một số 
đồng chí chưa nêu cao vai trò, trách nhiệm 
đối với tập thể, chưa thực sự gương mẫu về 
phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và tác 
phong sinh hoạt; chưa thể hiện rõ vai trò, 
trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng. 
Việc xây dựng và thực hiện quy chế phối 
hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo chuyên môn, 
đoàn thể còn hình thức; chưa coi trọng đổi 
mới phương thức lãnh đạo và phong cách, 
lề lối làm việc; biểu hiện trì trệ trong triển 
khai, thực hiện nhiệm vụ; công tác cải cách 
hành chính chưa thực sự hiệu quả. Chưa 
duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng; nội 
dung sinh hoạt chi bộ chậm đổi mới, sinh 
hoạt cấp ủy, chi bộ chưa đảm bảo theo quy 
định, tính chiến đấu trong sinh hoạt còn hạn 
chế, nguyên tắc tập trung dân chủ chưa được 
quan tâm đúng mức. Một số người đứng đầu 
cấp ủy chưa nắm chắc tình hình tư tưởng và 

phẩm chất chính trị của cán bộ, đảng viên; 
chưa chủ động dự báo và chuẩn bị tư tưởng 
cho cán bộ, đảng viên trước những diễn biến 
phức tạp và những vấn đề mới; chưa có biện 
pháp hữu hiệu ngăn ngừa, phát hiện, đấu 
tranh và xử lý kịp thời những đảng viên vi 
phạm. Một bộ phận cán bộ, đảng viên phai 
nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí phấn đấu, vi 
phạm nguyên tắc Điều lệ Ðảng, vi phạm 
những điều đảng viên không được làm, tự 
phê bình và phê bình hạn chế, vô cảm trước 
những khó khăn và bức xúc của nhân dân. 
Một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thậm chí 
bị xử lý kỷ luật. Việc đánh giá, phân loại tổ 
chức đảng, cán bộ, đảng viên hằng năm còn 
hình thức, kết quả chưa phản ánh đúng thực 
chất. Công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý, 
kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên 
có lúc, có nơi còn bị buông lỏng.

Những hạn chế, khuyết điểm trên có 
nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan 
nhưng nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là 
từ người đứng đầu chưa thực hiện tốt vai trò 
nêu gương, chưa nhận thức đúng, đầy đủ 

Lễ tuyên dương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015.

                                                                                          Ảnh: P.V



Số
 0

2 
- 2

01
8

TH
Ô

N
G

 T
IN

 D
Â

N
 V

Ậ
N

 H
À

 T
ĨN

H 
21

Xem tiếp trang 25

chức trách, nhiệm vụ của mình. Công tác 
nhận xét, đánh giá cán bộ chưa đúng thực 
chất, vẫn có biểu hiện nể nang, dĩ hòa, vi 
quý. Sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám 
sát của cấp ủy cấp trên đối với tổ chức cơ sở 
đảng và người đứng đầu cấp ủy chưa thường 
xuyên, hiệu quả chưa cao.

Để tập trung phát huy trách nhiệm nêu 
gương của người đứng đầu các tổ chức đảng, 
các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Khối, 
thời gian tới, cần thực hiện tốt các nhiệm vụ, 
giải pháp sau: 

1. Nâng cao nhận thức về vai trò, thẩm 
quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, 
lãnh đạo chuyên môn trong mối quan hệ với 
tập thể cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, các tổ chức 
đoàn thể và cán bộ, đảng viên; khi thực hiện 
nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ 
trách phải xác định rõ cơ chế trách nhiệm, 
mối quan hệ giữa tập thể với cá nhân. Trong 
bất kỳ hoàn cảnh nào, người đứng đầu phải 
luôn gương mẫu, chấp hành nghiêm đường 
lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên; 
lãnh đạo cơ quan,  đơn vị thực hiện đúng 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, có chất 
lượng và đúng thời hạn nhiệm vụ được giao; 
tự mình phải chịu trách nhiệm chính trong 
việc ban hành các quyết định, chủ trương, 
giải pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ 
và chịu trách nhiệm về các quyết định đó. 

2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu 
quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) 
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng 
hiện nay”; 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”, nhất là tăng cường công tác 
giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống 
trong cán bộ, đảng viên; Trong đó tập trung 
thực hiện các giải pháp trước mắt và lâu dài 
để khắc phục các hạn chế, khuyết điểm gắn 

với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, 
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định 
số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí 
thư Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương 
của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh 
đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/
TW, ngày 19/12/2016 của Bộ chính trị về 
“Một số việc cần làm ngay để tăng cường 
vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” và 
Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 10 tháng 
10 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ 
Khối các cơ quan tỉnh về “Tăng cường lãnh 
đạo xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh đến năm 
2020 và những năm tiếp theo”.

Người đứng đầu cấp ủy phải gương 
mẫu trong việc ký và thực hiện nội dung 
cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh và công khai 
trong cán bộ, đảng viên theo quy định. Hằng 
năm, lấy kết quả thực hiện cam kết để làm 
căn cứ đánh giá, phân loại tổ chức đảng, cán 
bộ, đảng viên. Đồng thời, lấy đó làm căn cứ 
quan trọng để xem xét đề bạt, bổ nhiệm, luân 
chuyển, điều động công tác, khen thưởng, 
thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. 

3. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc 
các quy chế, quy định, đảm bảo quy chế làm 
việc. Phải xây dựng và thực hiện tốt quy chế 
phối hợp giữa người đứng đầu cấp ủy với 
lãnh đạo chuyên môn và các tổ chức đoàn 
thể; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, mối quan hệ công tác của tập thể và cá 
nhân người đứng đầu. Người đứng đầu cấp 
uỷ, lãnh đạo chuyên môn phải nắm bắt kịp 
thời tư tưởng của cán bộ, đảng viên; đảm 
bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến 
đấu, luôn coi trọng tự phê bình và phê bình 
trong sinh hoạt đảng. Có bản lĩnh để lắng 
nghe và tiếp thu những ý kiến góp ý, phê 
bình của cấp dưới. Phải thực sự là trung tâm 
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MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VÀ KINH NGHIỆM 
TRONG THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN

CHÍNH QUYỀN Ở THỊ XÃ HỒNG LĨNH
HOÀNg BÁ KHaNg

UVBTV, Trưởng ban Dân vận Thị ủy Hồng Lĩnh

Quán triệt Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 14/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy và Chỉ thị số 10-CT/ThU, ngày 08/3/2016 của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng 
cường lãnh đạo và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà 
nước, nhất là năm 2018 được Chính phủ xác định là năm “Dân vận chính quyền”, 
trong thời gian qua chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đã quan 
tâm triển khai thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác dân vận.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội 
đồng nhân dân các cấp ở Thị xã 
đã đổi mới công tác tổ chức tiếp 

xúc cử tri trước và sau kỳ họp để nắm bắt 
tình hình, tập hợp những ý kiến, tâm tư, 
nguyện vọng chính đáng của nhân dân trên 

các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thường 
trực và các Ban Hội đồng nhân dân Thị xã 
đã triển khai nhiều cuộc giám sát chuyên đề, 
như giám sát kết quả thực hiện các đề án, 
phong trào, chương trình phối hợp đảm bảo 
ANTT trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh; việc 

Buổi Tọa đàm: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền tại Thị ủy Hồng Lĩnh
Ảnh: Bá Khang
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quản lý nhà nước về đất đai và việc thực 
hiện chức năng nhiệm vụ của Văn phòng 
đăng ký quyền sử dụng đất Thị xã. Từ đó, 
kịp thời có những kiến nghị các cơ quan, 
ban, ngành thẩm quyền giải quyết, xử lý kịp 
thời những vấn đề bức xúc mà cử tri và nhân 
dân hiện nay quan tâm.

Ủy ban nhân dân các cấp ở Thị xã có 
nhiều giải pháp để tăng cường và nâng cao 
hiệu quả thực hiện công tác dân vận trong 
các cơ quan nhà nước, ngay từ đầu năm đã 
ban hành Kế hoạch số 31-KH/UBND, ngày 
26/3/2018 thực hiện công tác dân vận chính 
quyền. Tích cực thể chế hoá các quan điểm, 
nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước bằng các chương trình, dự 
án, kế hoạch cụ thể, thiết thực nhằm phát 
triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - 
quốc phòng, từng bước nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân 
dân; chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện 
các chính sách xã hội. Nhờ quan tâm xây 
dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận 
khéo”, trên lĩnh vực phát triển kinh tế,các 
cấp chính quyền ở Thị xã đã huy động được 
sự tham gia tích cực của nhân dân vào chỉnh 
trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, xây 
dựng đô thị văn minh. Tiêu biểu như: Vận 
động nhân dân tự nguyện đóng góp kinh 
phí, công sức, hiến đất để xây dựng kết cấu 
hạ tầng, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông 
thôn mới, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi có năng suất cao. Trên lĩnh 
vực văn hóa - xã hội, thông qua “Dân vận 
khéo” ở cơ sở đã khơi dậy tinh thần, trách 
nhiệm của cộng đồng các cụm dân cư ở các 
thôn, tổ dân phố để xây dựng nếp sống văn 
minh đô thị. Nhiều mô hình, cách làm hay 
đã thực sự lan tỏa trong cộng đồng, như: Mô 
hình “5 không, 3 sạch”, “trồng và bảo vệ 
cây xanh”, xây dựng vườn mẫu, làm nhà ở 
cho hộ nghèo... vừa mang đậm ý nghĩa xã 
hội, vừa có ý nghĩa chính trị sâu sắc đã nhận 
được sự quan tâm, tham gia tích cực của các 

tầng lớp nhân dân. Trên lĩnh vực an ninh - 
quốc phòng, tiếp tục nhân rộng các mô hình 
“Tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự”, 
“Công an Thị xã Hồng Lĩnh xây dựng hình 
ảnh người cán bộ, chiến sĩ vì nhân dân phục 
vụ”... 

Đồng thời, đã coi trọng việc triển khai 
thực hiện quy chế dân chủ trong các loại 
hình ở cơ sở, từng bước đưa việc thực hiện 
quy chế dân chủ cơ sở đi dần vào nền nếp. 
Nhiều nội dung công việc được thông báo 
công khai, lấy ý kiến nhân dân tham gia 
như: Đề án sản xuất nông nghiệp; huy động 
sự đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng chỉnh 
trang đô thị và xây dựng nông thôn mới; bổ 
sung, sửa đổi hương ước, quy ước; công 
khai, minh bạch trong thực hiện đền bù giải 
phóng mặt bằng các dự án giao thông, xây 
dựng, đấu giá quyền sử dụng đất... Ủy ban 
nhân dân từ Thị xã đến các phường, xã đều 
có quy chế phối hợp với Mặt trận, các đoàn 
thể trong công tác vận động quần chúng 
thực hiện các phong trào, cuộc vận động lớn 
ở địa phương và giải quyết những vấn đề 
bức xúc của nhân dân. Các cấp chính quyền, 
các cơ quan nhà nước tập trung triển khai 
thực hiện đề án cải cách hành chính theo cơ 
chế “một cửa”, đến nay đã đạt được một số 
kết quả bước đầu, tạo điều kiện thuận lợi, 
giảm bớt phiền hà cho tổ chức và công dân, 
nhất là hoạt động của Trung tâm hành chính 
công Thị xã đã dần đi vào nền nếp, hiệu quả. 

Tiếp tục duy trì chế độ tiếp công dân 
và quan tâm hơn trong việc giải quyết đơn 
thư khiếu nại, tố cáo của công dân (đạt tỷ lệ 
100%); phối hợp làm tốt công tác hoà giải 
các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay 
từ cơ sở. Đặc biệt, qua thực hiện Quy chế 
tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp 
ủy, chính quyền với nhân dân, trong 6 tháng 
đầu năm 2018, các cấp chính quyền trên 
địa bàn Thị xã đã tổ chức được 20 cuộc đối 
thoại, với 1.750 lượt người tham dự và hớn 
350 ý kiến được giải đáp. Bên cạnh đó, để 
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quán triệt, tuyên truyền và nâng cao nhận 
thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức các cấp trong thực hiện công tác dân 
vận, Ủy ban nhân dân Thị xã đã tổ chức Hội 
nghị tọa đàm bàn các giải pháp nâng cao 
chất lượng công tác dân vận chính quyền; 
tổ chức ký cam kết thực hiện tốt đạo đức 
công vụ; tăng cường các bài viết trên trang 
Website Thị xã về công tác dân vận của các 
cơ quan nhà nước; qua các kỳ họp Ủy ban 
nhân dân đã nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm 
trách nhiệm của người đứng đầu trong quản 
lý, điều hành, giải quyết công vụ, nhất là chỉ 
đạo kiên quyết đối với những trường hợp có 
khuyết điểm thì trực tiếp có văn bản xin lỗi 
cấp dưới và người dân. Đồng thời, thường 
xuyên giáo dục nâng cao trình độ chuyên 
môn, đạo đức nghề nghiệp, thực hành tiết 
kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, 
đề cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với 
làm của cán bộ, công chức từng bước nâng 
cao chất lượng phục vụ nhân dân; xây dựng 
hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, 
sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, 
doanh nghiệp… 

Có thể nói, ở thị xã Hồng Lĩnh trong 
thời gian qua công tác dân vận gắn với nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành 
của chính quyền có nhiều chuyển biến tích 
cực, quan tâm hơn trong việc thực hiện các 
chính sách phát triển kinh tế - xã hội; giải 
quyết kịp thời, hiệu quả nhiều vấn đề xã hội 
bức xúc và các kiến nghị của nhân dân và 
cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức nhận 
thức rõ hơn bản chất nhà nước của dân, do 
dân, vì dân và mọi việc làm đều phải lấy 
dân làm gốc. Từng bước ngăn chặn các biểu 
hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, mất 
dân chủ, tham nhũng của cán bộ, công chức 
chính quyền. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn những 
tồn tại, hạn chế cần kịp thời khắc phục, như: 
công tác dân vận ở một số phòng, ngành và 
cơ sở còn thiếu kế hoạch cụ thể, chưa sát 

thực tế và gắn cụ thể với nhiệm vụ của từng 
cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác cải 
cách hành chính còn chậm, có lĩnh vực còn 
bất cập; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 
của công dân ở một số nơi còn chậm, hiệu 
quả thấp, nhất là lĩnh vực tranh chấp khiếu 
kiện về đất đai, dẫn đến khiếu nại vượt cấp, 
kéo dài; một số địa phương, cơ quan thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở chưa đạt yêu 
cầu; tình trạng quan liêu, mất dân chủ trong 
hoạt động kinh tế - xã hội vẫn còn xảy ra 
một số nơi nhưng chậm được phát hiện và 
xử lý. 

Từ những kết quả, hạn chế của công tác 
dân vận chính quyền trong thời gian qua ở 
thị xã Hồng Lĩnh, có thể rút ra một số kinh 
nghiệm sau:

Thứ nhất, phải tập trung nâng cao nhận 
thức đầy đủ, sâu sắc của các cấp chính 
quyền, cơ quan nhà nước về công tác dân 
vận chính quyền, nhất là phát huy cao độ vai 
trò, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu 
các cơ quan, đơn vị, địa phương và sự tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo cùng với sự kiên trì 
tuyên truyền, vận động để tạo ra sự tự giác 
của cán bộ, công chức, viên chức và nhân 
dân thực hiện.

Thứ hai, để công tác dân vận của các 
cơ quan nhà nước có hiệu quả thiết thực thì 
phải gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển 
kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống nhân 
dân; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ 
cơ sở, nhất là các chủ trương, quyết định, 
chính sách của địa phương có liên quan, 
tác động trực tiếp đến lợi ích của nhân dân 
(có thể đa số hoặc trong phạm vi một cộng 
đồng) đều phải công khai cho dân biết và 
được nhân dân trực tiếp tham gia góp ý trước 
khi tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện 
phải có kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, 
động viên, khen thưởng và kịp thời xử lý 
những thiếu sót, sai phạm của địa phương, 
cơ quan, đơn vị. Qua thực tiễn cho thấy, nơi 
nào chính quyền nhận thức đúng, lấy mục 
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tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng 
hệ thống chính trị địa phương vững mạnh, 
không ngừng cải thiện đời sống vật chất, 
tinh thần cho nhân dân, xây dựng khối đoàn 
kết làm nội dung công tác trọng tâm và tập 
trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, thì kinh 
tế - xã hội phát triển, phong trào mới mạnh 
mẽ, người dân ngày càng tin tưởng vào cấp 
uỷ, chính quyền, tình hình địa phương sẽ 
được ổn định và ngược lại.

Thứ ba, phải chỉ đạo kiên quyết, kiên 
trì xây dựng được đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức “trọng dân, gần dân, hiểu 
dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, 
“nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, 
đẩy mạnh thực hiện đạo đức công vụ, gắn 
với cải cách thủ tục hành chính, giải quyết 
kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân. 
Thực tế cho thấy tình trạng ở một số địa 
phương, người dân khiếu kiện vượt cấp, 
kéo dài làm ảnh hưởng đến việc dành thời 
gian cho các nhiệm vụ quan trọng khác thì 
có nguyên nhân là do chưa giải quyết thoả 
đáng những vấn đề về lợi ích kinh tế. Do 
đó, để giữ vững ổn định tình hình thì trước 
hết phải tập trung giải quyết kịp thời những 
bức xúc của người dân, đảm bảo hài hoà lợi 
ích, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế, 
giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. 
Khi nguyện vọng chính đáng, lợi ích thiết 
thực của người dân được đáp ứng thì họ sẽ 
phấn khởi, đồng tình và tích cực tham gia 
các phong trào phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương.

Thứ tư, để công tác dân vận của chính 
quyền đạt kết quả cao, phải xây dựng chính 
quyền trong sạch, vững mạnh, có sự phối 
hợp chặt chẽ các tổ chức đoàn thể trong hệ 
thống chính trị, huy động mọi nguồn lực, 
mọi tiềm năng trong xã hội, tạo ra sức mạnh 
tổng hợp, cùng thực hiện nhiệm vụ công tác 
dân vận. Vì vậy, phải tăng cường phối hợp 
chặt chẽ, đồng bộ và phân công trách nhiệm 
cụ thể giữa chính quyền, Mặt trận, các đoàn 

thể chính trị-xã hội trong quá trình triển khai 
thực hiện công tác dân vận; tạo điều kiện 
cho Mặt trận và các đoàn thể giám sát, phản 
biện xã hội và góp ý xây dựng chính quyền 
ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Thứ năm, thường xuyên đổi mới nội 
dung và cách thức công tác dân vận nói 
chung và công tác dân vận chính quyền nói 
riêng. Nội dung công tác dân vận phải gắn 
chặt với nhiệm vụ của địa phương, phải rất 
cụ thể, thiết thực đi thẳng vào những vấn đề 
bức xúc, những vấn đề nhân dân đang băn 
khoăn mong mỏi Đảng, chính quyền giải 
quyết. Tránh tình trạng hô hào chung chung, 
đưa ra những nội dung không khả thi, không 
thiết thực với người dân. Nội dung và hình 
thức vận động nhân dân luôn đòi hỏi cấp 
uỷ, chính quyền các cấp phải cụ thể hoá, 
bám sát cơ sở, trước hết cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức phải gương mẫu, phải 
“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”./. 

                                                                                         H.B.K

đoàn kết, quy tụ, tập hợp cán bộ, đảng 
viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị. 

4. Hàng năm xây dựng và thực hiện 
tốt chương trình kiểm tra, giám sát đối 
với tổ chức đảng và đảng viên; đặc biệt 
tăng cường kiểm tra, giám sát người 
đứng đầu trong thực hiện chức trách 
nhiệm vụ, thực hiện các nguyên tắc sinh 
hoạt đảng nhằm hạn chế việc buông 
lỏng vai trò lãnh đạo hoặc xu hướng 
chuyên quyền, độc đoán, áp đặt cá nhân. 

Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm hằng 
năm đối với người đứng đầu cấp ủy để 
làm căn cứ đánh giá, nhận xét, phân loại 
cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng.

                                                                                         N.L.H

TRÁCH NHIỆM Nêu...
(Tiếp theo trang 21)
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THúy HằNg
Đài PT-TH thành phố HT

THỰc HIỆN Quy cHế DÂN cHủ cơ Sở VÀ PHONg TrÀO THI Đua 
“DÂN VẬN KHéO”

Nằm ở trung tâm thành phố, phường Trần Phú có nhiều tuyến đường giao 
thông quan trọng, đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội trên 
địa bàn. Tuy nhiên, 1 số tuyến đường đã xuống cấp nhưng chưa được nâng 

cấp, sửa chữa. Cuối năm 2016, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết 16/NQ về chính 

Thành phố Hà Tĩnh và những chuyển biến tích cực trong xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị
Ảnh: P.V

 Thành phố Hà Tĩnh:

Hiệu quả hỗ trợ đầu tư xây dựng 
cơ sở hạ tầng

Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ của HĐND thành phố về cơ chế chính sách hỗ trợ 
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, thành phố Hà Tĩnh 
đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa cơ chế, chính sách tới tận người dân, được nhân dân 
hưởng ứng tích cực. Nhờ vậy, đã phát huy được sức mạnh đoàn kết trong triển khai thực 
hiện, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang 
đô thị.
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sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, 
phường Trần Phú đã xây dựng hoàn thành 
16 tuyến đường bê tông, 12 tuyến mương 
thoát bẩn, xây dựng 01 nhà hội quán, lát vỉa 
hè 3 tuyến đường, nâng cấp rải thảm nhựa 
nóng 4 tuyến đường với tổng kinh phí trên 
4 tỷ đồng, trong đó thành phố hỗ trợ trên 2 
tỷ  và 121 tấn xi măng. Ngoài ra, phường đã 
huy động nguồn lực trong nhân dân đóng 
góp gần 2 tỷ đồng. Đến nay, phường Trần 
Phú có 11 tuyến đường được thành phố 
công nhận tuyến đường văn minh đô thị. 

Cũng giống như phường Trần Phú, 
trước đây các tuyến đường liên khối phố 
trên địa bàn phường Nam Hà được đổ nhựa 
nay đã xuống cấp. Trong khi đó, mỗi ngày 
mật độ phương tiện qua lại trên địa bàn 
đông, ảnh hưởng lớn tới chất lượng mặt 
đường, cũng như gây áp lực về giao thông. 
Cuối năm 2016 thực hiện Nghị quyết 16/
NQ của HĐND thành phố về chính sách 
hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, 
phường Nam Hà đã tổ chức tuyên truyền 
sâu rộng trong quần chúng nhân dân và 
được nhân dân hưởng ứng tích cực, tạo 
thành phong trào thi đua sôi nổi giữa các 
tổ dân phố. Sau hơn 1 năm triển khai thực 
hiện, Nam Hà đã rải thảm nhựa trên 200m 
đường trục chính, trên 500m đường ngõ 
xóm, trên 700m mương thoát bẩn, lát vỉa 
hè trên 8.000m2, bó vỉa và làm rãnh thoát 
nước trên 1.000m, rải thảm nhựa nóng gần 
4.000m2 các ngõ phố với tổng kinh phí trên 
5 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ 
trợ trên 1 tỷ đồng, còn lại nhân dân đóng 
góp. Điển hình trong phong trào này là khối 
phố 4, toàn khối phố có 7 tuyến đường ngõ, 
sau hơn 1 năm thực hiện NQ, khối phố đã 
đổ thảm nhựa gần 6 tuyến, phấn đấu trong 
tháng 6/2018 khối phố sẽ hoàn thành rải 
thảm nhựa 100%  đường ngõ, ngách. 

Sau khi có Nghị quyết số 16/NQ-HĐND 
của Hội đồng nhân dân thành phố về cơ chế 
chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở 
hạ tầng, UBND các phường-xã đã  triển 
khai các cuộc họp tổ dân phố, tổ liên gia để 
nhân dân biết và thực hiện; hàng tuần, hàng 
tháng UBND các phường, xã đã lồng ghép 
Nghị quyết số 16 của HĐND thành phố vào 
các đợt tuyên truyền trên hệ thống truyền 
thanh…Với sự hỗ trợ của nhà nước và sự 
đóng góp tích cực của nhân dân, sau hơn 
1 năm triển khai thực hiện toàn thành phố 
đã làm được 45 km đường trục tổ dân phố, 
thôn, xóm; trên 20 km giao thông ngõ xóm, 
nội đồng; gần 5km kênh mương nội đồng; 
trên 19km mương thoát nước khu dân cư; 
gần 24 km rãnh thoát nước hai bên đường; 
lát vỉa hè trên 11.000m2; rải thảm nhựa trên 
24.000m2, với tổng mức đầu tư gần 200 
tỷ đồng. Từ cơ chế hỗ trợ của nhà nước, 
các địa phương trên địa bàn thành phố đã 
xây dựng được nhiều tuyến đường bê tông 
khang trang, sạch đẹp nối liền các phường-
xã, tạo bộ mặt đô thị  từng bước đổi mới, 
góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. 

Với phương châm “Nhà nước và nhân 
dân cùng làm”, các xã, phường trên địa  bàn 
thành phố Hà Tĩnh  đã vận dụng linh hoạt 
cơ chế hỗ trợ, tập trung sức người, sức của 
và trí tuệ của toàn dân để xây dựng, nâng 
cấp mạng lưới giao thông.  Có thể nói, cơ 
chế chính sách hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ 
tầng, đã góp phần không nhỏ đưa diện mạo 
giao thông thành phố Hà Tĩnh đổi thay từng 
ngày, từ những con đường nhỏ hẹp, nay đã 
trở thành những con đường rộng rãi, thông 
thoáng, đáp ứng được nhu cầu đi lại của 
nhân dân, bộ mặt đô thị  đang từng ngày  
khởi sắc./..

T.H
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“5 không 3 sạch” với xây dựng 
nông thôn mới bền vững

THục cHI

Thôn Đình Phùng, xã Cẩm Lạc 
(Cẩm Xuyên) căng tròn nhựa 
sống như cô gái tuổi trăng rằm. 

Phơi phới, non tơ và tràn đầy năng lượng. 
Có lẽ, cũng chính cái nhựa sống ấy càng tiếp 
thêm động lực cho người dân nơi đây không 
ngừng làm đẹp, làm giàu quê hương.

Chị Phạm Thị Tâm thoăn thoắt đôi tay 
hái mướp đắng cho lái buôn kịp về chuyến 
chợ buổi chiều vừa rôm rã: “Không có NTM, 
không có phong trào “5 không 3 sạch” thì 
không có ngày hôm nay. Khu vườn này 
trước đây toàn cây tạp thôi, cỏ mọc um tùm. 
Chị Hiên – Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện đã 
về đây rất nhiều lần, nói chuyện và hướng 
dẫn cho chúng tôi làm “5 không 3 sạch. “5 
không” là không đói nghèo, không vi phạm 
pháp luật, tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia 
đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có 
trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; còn “3 sạch” 

là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Đặc biệt là 
“3 sạch”, những năm trước còn đang là vấn 
đề. Thế nhưng được sự hướng dẫn tận tình 
và động viên của cán bộ hội phụ nữ, chị em 
chúng tôi đã thay đổi rất nhanh chóng, giờ 
thì, không chỉ sạch mà còn phải đẹp, phải 
kinh tế. Vừa đẹp mắt, vừa kinh tế nên làm 
càng không biết mệt mỏi. Như khu vườn này, 
mỗi ngày vào ra cũng đã cho thu nhập từ 200 
đến 500 ngàn đồng”…

Từ những thay đổi nhỏ ban đầu như sắp 
xếp lại vật dụng trong nhà cửa cho gọn gàng, 
quét dọn đường làng ngõ xóm, giúp nhau cải 
tạo vườn tạp, phong trào “5 không 3 sạch” 
ở thôn Đình Phùng đã nhanh chóng tạo sự 
lan tỏa và phát triển theo chiều sâu. Chi hội 
trưởng chi hội phụ nữ Đình Phùng Bùi Thị 
Luyện vui vẻ: Bước đầu xây dựng phong 
trào cũng gặp những khó khăn nhưng rồi từ 
hiệu quả việc làm theo của các hội viên tiên 

Từ vườn tạp hoang hóa, gia đình chị Phạm Thị Tâm Chi Hội Phụ nữ 
Đình Phùng đã cải tạo vườn tạp trồng các loại kinh tế cho thu nhập hơn 
50 triệu đồng/năm.                                                                    Ảnh: Thục chi

Phát huy tiềm 
năng, lợi thế của 

phụ nữ, những năm 
qua, Hội LHPN Cẩm 

Xuyên đã không 
ngừng đẩy mạnh 

phong trào “5 không 
3 sạch”; đã xây dựng 

và nhân rộng nhiều 
mô hình điển hình, 

tạo hiệu ứng tích cực 
cho phong trào NTM 
phát triển bền vững. 
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phong đã tạo được hiệu ứng rất tốt. Như việc 
xây dựng hố phân vi sinh chặng hạn, ban đầu 
chỉ có 15 chị hưởng ứng nhưng rồi nhà này 
nhìn nhà khác, giờ thì đã có 64/64 hội viên 
đã làm hố phân vi sinh. Làm được hố phân 
vi sinh là một thắng lợi lớn, vừa giảm thiểu 
cơ bản những bất cập về rác thải nông thôn, 
vừa mang về giá trị kinh tế cho gia đình. Cây 
trồng được bón phân vi sinh tăng trưởng rất 
tốt, người dân lại giảm được chi phí mua 
phân bón như trước đây. Nói thật, chị em ở 
đây giờ không còn nhiều thời gian nhàn rỗi 
như trước đây, vì họ thích làm và đua nhau 
làm giàu, làm đẹp”…

 Mỗi gia đình sạch đẹp, kinh tế phát triển 
thì cả thôn xóm đều giàu đẹp. Đây cũng là nền 
tảng vững chắc để xây dựng NTM bền vững. 
Chị Phạm Thị Hiên – Chủ tịch Hội LHPN 
Cẩm Xuyên chia sẻ: Chi hội Đình Phùng là 
đơn vị được chúng tôi chọn xây dựng mô hình 
điểm về “5 không 3 sạch”. Sở dĩ Hội chọn 
Chi hội này vì nó có đầy đủ những đặc trưng 
của vùng nông thôn, nông dân cần được thay 
đổi theo yêu cầu cách mạng giai đoạn mới. 
Về cách làm, cũng sẽ như cách làm về phong 
trào tiết kiệm bằng hình thức nuôi lợn nhựa 
trước đây của Hội, bắt đầu từ mô hình điểm 
tạo sự lan tỏa và nhân rộng trên toàn địa bàn, 
rồi đi vào đời sống hàng ngày của chị em. 

Chủ tịch Hội LHPN Cẩm Xuyên Phạm 
Thị Hiên cho biết thêm, phong trào “5 không 
3 sạch” được Trung ương Hội phát động. Tuy 
nhiên, trước đây, căn cứ vào thực tiễn, Hội 
LHPN Cẩm Xuyên chỉ phát động phong trào 
“3 sạch”, vì đây là 3 nội dung trọng tâm hơn, 
tạo tiền đề cho xây dựng khu dân cư mẫu, 
vườn mẫu. Đến thời điểm này, phong trào “3 
sạch”, mở rộng hơn là “5 không 3 sạch” đã 
khẳng định được vai trò rường cột trong thực 
hiện tiêu chí 20 về xây dựng khu dân cư kiểu 
mẫu trong xây dựng NTM, góp phần quan 
trọng đưa chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng NTM phát triển bền vững.

Chính vì vậy, sắp tới, Hội LHPN huyện 
sẽ phối hợp với địa phương tổ chức sơ kết mô 
hình điểm về “5 không 3 sạch” tại Chi hội 

Đình Phùng để tiếp tục cho nhân rộng. Trước 
mắt, các xã đã về đích nông thôn mới, mỗi xã 
sẽ xây dựng ít nhất một mô hình điểm về “5 
không 3 sạch”, sau đó rút kinh nghiệm và cho 
nhân rộng trên toàn xã. Hội LHPN huyện đã 
và đang triển khai làm việc với chính quyền 
các địa phương về nội dung này. Sắp tới, sẽ 
nhân rộng thêm 2 mô hình ở thôn Tân An 
(Cẩm Bình) và thôn Hưng Mỹ (Cẩm Thành).

Hội LHPN Cẩm Xuyên luôn là điển 
hình trong thực hiện các phong trào thi 
đua yêu nước. Tính riêng trong 5 năm qua 
(2013-2017),Hội đã tu sữa và làm mới gần 
70 ngôi nhà “Mái ấm tình thương” cho hội 
viên nghèo với trị giá gần 4 tỷ đồng; giúp 
1033 hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các 
nguồn vốn trên 10 tỷ để phát triển kinh 
tế, trong đó có 580 hộ thoát nghèo, 120 
hộ vươn lên khá. Phong trào “Ống lợn tiết 
kiệm” đã có 61.641 lượt hội viên tham gia 
với số tiền tiết kiệm được gần 70 tỷ đồng. 
Ngoài ra, chị em còn tự nguyện đóng góp 
gần 10,4 tỷ đồng cho 3119 hội viên vay 
phát triển kinh tế, xây chuồng trại, chỉnh 
trang vườn hộ không lấy lãi… Hội đã tập 
trung giúp đỡ các đơn vị xây dựng 508 
vườn mẫu và 9.786 vườn xanh- sạch-đẹp; 
xây dựng được 6.731 hố ủ phân vi sinh. Với 
sự đồng hành cuả dự án CHOBA, đến thời 
điểm này, các cấp hội đã vận động, hỗ trợ 
làm được 8.226 nhà vệ sinh (đạt 170% chỉ 
tiêu đề ra), trong đó có 6.726 hộ nghèo, 
cận nghèo và khó khăn…  

5 năm qua, các cấp Hội cũng đã đầu tư 
xây dựng được 896 mô hình kinh tế, trog 
đó có hơn 450 mô hình cho thu nhập trên 
100 triệu đồng/năm. Hội còn tập trung chỉ 
đạo các đơn vị xây dựng các mô hình cải 
tạo vườn tạp gắn với trồng cây ăn quả có 
giá trị kinh tế cao, tạo bước đột phá trong 
phát triển nông nghiệp. Năm 2017, đã 
xây dựng được 1.307 mô hình, trong đó 
có những mô hình bước đầu đã cho thu 
nhập trên 100 triệu đồng/năm.

T. c
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Bí THƯ CHI Bộ kIêM Tổ TRƯởNG Tổ DÂN PHố:

mÔ hình hiỆU QUả ở Đảng bộ 
Phường Kỳ Phương, thị XÃ Kỳ anh

Hồ mINH HằNg
Đài Truyền thanh-Truyền hình thị xã Kỳ Anh

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân phường Kỳ Phương 
Lê Văn Chương trưởng thành 

từ một cán bộ thôn. Năm 2000, sau khi đi 
xuất khẩu lao động về, với tinh thần trách 
nhiệm, nhiệt tình trong các phong trào của 
địa phương, ông Chương được Chi bộ thôn 
Quyết Tiến bầu làm bí thư. Cũng thời điểm 
đó, thôn triển khai mô hình bí thư kiêm 
trưởng thôn và ông Chương trở thành người 
đầu tiên thực hiện nhiệm vụ “2 trong 1” này 
ở Kỳ Phương. Sau 2 năm làm cán bộ thôn, 

ông Chương được tín nhiệm bầu vào BCH 
Đảng bộ xã và đảm nhận cả việc văn phòng 
đảng ủy đồng thời là bí thư chi bộ, Trưởng 
thôn Quyết Tiến. 

Năm 2015, thị xã Kỳ Anh và 06 phường 
được thành lập theo Nghị quyết 903 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội trong đó có Ủy 
ban nhân dân phường Kỳ Phương, cùng 
thời điểm đó, ông Chương tiếp tục trưởng 
thành ở vị trí phó chủ tịch, rồi chủ tịch 
UBND phường. Đầu năm 2018, ông được 
tin tưởng giao nhiệm vụ kiêm nhiệm 2 chức 

Chủ động, tiết kiệm 
thời gian, tránh sự 
chồng chéo” là hiệu quả 
nổi bật của việc thực 
hiện mô hình nhất thể 
hóa chức danh bí thư 
chi bộ kiêm tổ trưởng tổ 
dân phố ở Phường Kỳ 
Phương, thị xã Kỳ Anh. 
Mô hình này đã phát 
huy sự năng động, sáng 
tạo, dám nghĩ, dám làm 
của người đứng đầu cấp 
ủy trong việc đưa chủ 
trương, nghị quyết của 
Đảng vào cuộc sống, 
hoàn thành nhiệm vụ 
chính trị tại cơ sở.

Đồng chí Lê Văn Chương (áo trắng), Hoàng Xuân Đình (áo xanh) 
kiểm tra cơ sở vật chất hội trường tổ dân phố Hồng Hải 1, phường Kỳ 
Phương

Ảnh: anh Tuấn
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danh: Bí thư đảng ủy - Chủ tịch UBND 
phường. Cùng với đó, phường Kỳ Phương 
cũng đã nhất thể hóa các chức danh phó 
chủ tịch hội nông dân kiêm khuyến nông, 
khuyến lâm; phó chủ tịch Hội Cựu chiến 
binh kiêm chủ tịch Hội chữ thập đỏ, Phó 
bí thư Đoàn thanh niên kiêm truyền thanh 
cơ sở… 

Ở tổ dân phố, tất cả 8 đơn vị trên địa 
bàn phường đều nhất thể hóa chức danh bí 
thư chi bộ và tổ trưởng. Mô hình này tại 
phường Kỳ Phương đang phát huy hiệu 
quả. Từ khi nhất thể hóa một số chức danh 
đã tiết kiệm được thời gian hội họp, cơ cấu 
bộ máy gọn nhẹ. Đặc biệt, các tổ dân phố 
đã có sự thống nhất từ ban hành chủ trương, 
nghị quyết đến xây dựng kế hoạch chỉ đạo 
thực hiện. Mặt khác, phụ cấp được nâng lên 
cũng là động lực để tinh thần, trách nhiệm 
của cán bộ thực hiện nhiệm vụ cao hơn. 
Đây là thành công lớn của phường trong 
việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên 
chế, nâng cao hiệu quả làm việc của đội 
ngũ cán bộ.

Trước khi đảm nhận Bí thư chi Bộ, 
đồng thời là Tổ trưởng Tổ dân phố, ông 
Hoàng Xuân Đình từng nhiều năm liền làm 
Trưởng thôn. Sau Đại hội Chi bộ, ông được 
người dân tổ dân phố Hồng Hải 1 - phường 
Kỳ Phương, tín nhiệm bầu làm Bí thư chi 
bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố. Là đơn vị 
tiên phong trong xây dựng đô thị văn minh, 
hiện tổ dân phố Hồng Hải 1 đang tập trung 
hoàn thiện 1 tuyến đường theo tiêu chí kiểu 
mẫu; 05 hộ gia đình thực hiện mô hình 
vườn mẫu, qua đó góp phần tạo cảnh quan 
đô thị, nếp sống văn minh trên địa bàn tổ dân 
phố nói chung, phường Kỳ Phương nói riêng. 

Là người trực tiếp tiếp thu các Chủ 
trương, Nghị quyết của cấp trên, đồng thời 
cũng là người trực tiếp triển khai thực hiện 
đến người dân, “gánh” trên vai hai trọng 
trách, ông Đình cùng các bí thư chi bộ, tổ 

trưởng các tổ dân phố trên địa bàn phường 
Kỳ Phương phải nỗ lực gấp nhiều lần để 
hoàn thành vai trò “đầu tàu”, gắn kết sức 
mạnh, tinh thần đoàn kết giữa đảng viên 
với nhân dân, qua đó được nhân dân địa 
phương tín nhiệm và ghi nhận.

 Ông Đình chia sẻ thêm: “Trong mọi 
việc của tổ dân phố, luôn xác định mình 
đứng ở vị trí đầu tiên, vì vậy, phải tiên 
phong, biết hy sinh quyền lợi cá nhân, khéo 
vận động, thuyết phục nhân dân thì mới 
thực hiện tốt các nhiệm vụ. Gánh vác cả 2 
vai, công việc nhiều hơn, trách nhiệm cũng 
nặng hơn nhưng điểm thuận lợi là người 
đứng đầu vừa tiếp thu chủ trương, vừa đầu 
tàu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính 
trị cụ thể, vì vậy thuận lợi hơn, hiệu quả 
cao hơn”.

Với sự năng động, tính tiên phong, 
gương mẫu, các bí thư chi bộ kiêm tổ 
trưởng tổ dân phố trên địa bàn đã tạo hiệu 
quả trong công tác tuyên truyền, tạo sự 
đồng thuận giữa “ý Đảng với lòng dân”. 
Cùng với xây dựng, củng cố hệ thống chính 
trị vững mạnh, đến nay, Kỳ Phương là một 
trong những địa phương dẫn đầu các phong 
trào thi đua của thị xã Kỳ Anh, nhất là trong 
xây dựng đô thị văn minh và nâng cao hiệu 
quả các mô hình kinh tế, giải quyết việc 
làm cho lao động ngoài độ tuổi ở các vùng 
tái định cư. 

Việc triển khai thực hiện hiệu quả mô 
hình nhất thể hóa chức danh từ phường đến 
tổ dân phố, đã khẳng định được quyết tâm 
trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ 
phường Kỳ Phương. Qua đó tạo sự thống 
nhất, gọn nhẹ trong cơ cấu bộ máy, đồng 
thuận từ việc ban hành chủ trương cho tới 
khâu tổ chức thực hiện, xóa bỏ được tư 
tưởng “chia việc để làm”, và quan trọng 
hơn là đã tạo dấu ấn đổi mới trong thực 
hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. 

H.m.H
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TraNg VăN NgHỆ

Lê VăN ĐÀm

Tâm tình người bắc cầu
  đầu nguồn Ngàn Phố
 

Thương những con đò lầm lũi nắng mưa
Mùa lũ về, đò làm sao vượt thác 
Trẻ phải đánh đu qua sông đi học
Sự sống gửi vào chắc lép sợi dây

Bao năm rồi vẫn cứ thế này đây
Cha cõng con, chị cõng em vượt lũ
Hành trình gian nan đi tìm con chữ 
Nơi đầu nguồn Ngàn Phố, Hương Sơn

Người vùng sâu chẳng mong muốn gì hơn
Chỉ khát khao một cây cầu vững chải
Nối hai bờ cho cháu con đi lại
Để được học hành bằng chị, bằng em

Đến bây giờ cầu Chi Lời*,Trung Lưu*1

Đã hiện hữu trong giấc mơ có thật
Bên kia sông những bờ xôi, ruộng mật
Chè lại xanh hơn, cam lại được mùa...

Chia tay ra về lòng dạ ngẫn ngơ
Nhớ mẹ, nhớ em, nhớ đôi bờ Ngàn Phố
Từng san sẽ, từng đồng cam cộng khổ
Để làm nên mơ ước những cây cầu...

1 Tên những cây cầu Vượt lũ do Công ty miền 
Trung xây dựng đầu nguồn sông Ngàn Phố

TrầN Vũ THìN

thăm nghĩa trang
   liệt sỹ trường Sơn
                          
         

Đứng trước tượng đài Liệt sỹ
Cúi đầu dâng một nén hương
Thương nhau mắt thầm rơi lệ
Nỗi đau biết mấy đoạn trường

Có biết bao nhiêu mộ chí 
Vẫn còn không tuổi không tên
Có biết bao nhiêu chiến sỹ
Mộ phần chưa được bình yên

Đứng trước 10 ngàn ngôi mộ
Thương  ai đi mãi không về
Nhớ thương, đêm ngày trăn trở
Khúc buồn đẫm lệ làng quê

Chỉ một nắm hương hư ảo
Làm sao thấu hết nỗi niềm
Xin làm con chim báo bão
Cho đời luôn được bình yên...
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UVBTV, Trưởng Ban Dân vận 

Tỉnh ủy

* Ban biên tập:
DƯơNg XuÂN HÒa
Ngô VăN HuỳNH

Lê mạNH KIều

* Thư ký:
Ngô VăN HuỳNH

* Trị sự và trình bày
PHaN NguyỆT mINH

* Bìa 1: Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc thăm và làm việc tại 
Hà Tĩnh.   

Ảnh: VgP/Quang Hiếu_______________________
In 1.600 cuốn khổ 19x26,5 cm. 
Tại Công ty CP In Hà Tĩnh. 
Giấy phép xuất bản số 21/
GPXBBT,  ngày 30/5/2017 của 
Sở Thông tin và Truyền thông.

Số 02
2018

BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY HÀ TĨNH

Bản tinBản tin

MỤC LỤC

1
Ngô VăN HuỳNH
Một số kết quả, kinh nghiệm về thực hiện QCDC cơ sở trên 
địa bàn tỉnh ta trong thời gian qua.

4

NguyễN Trí Lạc
Công tác Dân vận trong thực hiện chính sách an sinh xã 
hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhân Kỷ niệm 71 năm Ngày 
Thương binh - Liệt sĩ.

7
NguyễN VăN DaNH
Đổi mới hoạt động, thiết thực vì lợi ích đoàn viên và 
người lao động.

10 ...
Cách mạng tháng Tám và bài học lớn về xây dựng Đảng.

13
Võ côNg HÀm
Đức Thọ: Công tác Dân vận chính quyền góp phần thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội.

16
BÙI NHÂN SÂm
Nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ nông dân, góp 
phần đẩy nhanh phát triển nông nghiệp và...

19
NguyễN THị LỆ HÀ
Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

22
HOÀNg BÁ KHaNg
Một số kết quả bước đầu và kinh nghiệm trong thực hiện 
công tác dân vận Chính quyền ở thị xã Hồng Lĩnh.

26 THúy HằNg
Hiệu quả hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

28 THục cHI
“5 không 3 sạch” với xây dựng nông thôn mới bền vững.

30
Hồ mINH HằNg
Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố: Mô hình hiệu quả 
ở Đảng bộ Phường Kỳ Phương, Thị xã Kỳ Anh.

32

TraNg THơ
- Thăm nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn

TrầN Vũ THìN
- Tâm tình người bắc cầu đầu nguồn Ngàn Phố

Lê VăN ĐÀm



Lễ ký kết chương trình công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy
với Ban cán sự UBND tỉnh giai đoạn 2018 - 2021

Hội nghị tổng kết các Ban Chỉ đạo
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