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Gắn liền với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác dân vận của 
Đảng đã trải qua chặng đường 88 năm phát triển. Ngay từ khi mới thành lập, Đảng 
ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định công tác vận động quần chúng là một 
trong những công tác cơ bản của Đảng, là nhiệm vụ có tầm quan trọng hàng đầu.

BAN BIÊN TẬP

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC 
DÂN VẬN CỦA ĐẢNG, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU 

NHIỆM VỤ TRONG THỜI KỲ MỚI

Ảnh: tư liệu

Tháng 10 năm 1930 tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, Đảng ta đã thông 
qua các án nghị quyết về công nhân vận động, nông dân vận động, thanh 
niên vận động, phụ nữ vận động, quân đội vận động, vấn đề cứu tế… Những 

văn kiện quan trọng đó đã đặt nền tảng toàn diện cho công tác dân vận của Đảng sau 
này. Xuất phát từ ý nghĩa chính trị to lớn trên, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung 
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ương Đảng khoá VIII đã quyết định lấy 
ngày 15/10/1930 làm Ngày Truyền thống 
công tác dân vận của Đảng, đây cũng là 
ngày bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đăng trên báo Sự thật số 120 
ngày 15/10/1949. Trải qua các thời kỳ 
cách mạng, trong đấu tranh giải phóng 
dân tộc, kháng chiến chống kẻ thù xâm 
lược cũng như trong thời kỳ hoà bình xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác vận 
động quần chúng của Đảng đã giành được 
những thành tựu to lớn và có ý nghĩa chiến 
lược sâu sắc. Lịch sử Đảng ta đã chứng 
minh: Nguồn sức mạnh truyền thống vô 
cùng quý báu của Đảng đã đưa cách mạng 
nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi 
khác chính là ở mối quan hệ mật thiết giữa 
Đảng với nhân dân.

Cùng với truyền thống của Đảng, công 
tác dân vận của Đảng bộ Hà Tĩnh đã trải 
qua chặng đường lịch sử vô cùng vẻ vang, 
đóng góp xứng đáng vào những thắng lợi 
to lớn trên chặng đường phát triển đi lên 
của tỉnh nhà. Đặc biệt, trong những năm 
gần đây, Hà Tĩnh thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị trong điều kiện hết sức khó khăn, 
nhất là do ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt 
và tác động sâu sắc của sự cố môi trường 
biển. Trong điều kiện đó, vai trò, nhiệm vụ 
đặt ra cho công tác dân vận của hệ thống 
chính trị cũng hết sức khó khăn, nặng nề; 
đòi hỏi các tổ chức trong hệ thống chính 
trị, đặc biệt là những người trực tiếp làm 
công tác dân vận phải thực sự linh động, 
sáng tạo trong công tác tham mưu cũng 
như trong công tác chỉ đạo, phối hợp các 
lực lượng để triển khai thực hiện các giải 
pháp, phương án vận động Nhân dân đáp 
ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Bám sát các nhiệm vụ chính trị của 
tỉnh, hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở 

đã tích cực tham mưu và chỉ đạo, phối hợp 
triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ 
trương, nghị quyết của Đảng về công tác 
dân vận, xây dựng và thực hiện quy chế 
dân chủ cơ sở, công tác tôn giáo. Nhiều 
chủ trương, nghị quyết của Đảng, đặc 
biệt là Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng về công 
tác dân vận, Quyết định 290-QĐ/TW của 
Bộ Chính trị về “ban hành Quy chế công 
tác dân vận của hệ thống chính trị”… đã 
đi vào cuộc sống. Công tác dân vận của 
Đảng tiếp tục được quan tâm và có nhiều 
đổi mới theo hướng chỉ đạo có trọng tâm 
và rõ việc. Công tác dân vận các cơ quan 
Nhà nước có những chuyển biến tốt; nhận 
thức, trách nhiệm của các cơ quan, của 
cán bộ, công chức chính quyền về công 
tác dân, về trách nhiệm phục vụ Nhân dân 
được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục có 
những đổi mới, hướng về cơ sở; chăm lo 
lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên; 
tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và 
các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia 
phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận 
động, tạo sự đồng thuận trong tư tưởng, 
nhận thức và hành động của các tầng lớp 
Nhân dân. 

Điểm nhấn nổi bật là vai trò công 
tác dân vận trong tham gia thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh thời 
gian qua khá rõ nét. Điều này được thể hiện 
trên hai khía cạnh. Thứ nhất, đó là trong 
công tác tham mưu. Ban Dân vận Tỉnh ủy 
đã chủ động nghiên cứu, lựa chọn một số 
nội dung công việc trọng tâm mà tỉnh đang 
tập trung chỉ đạo giải quyết hoặc dư luận 
Nhân dân đang quan tâm để tham mưu 
cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy có các giải 
pháp, phướng án cụ thể về công tác vận 
động Nhân dân. Tiêu biểu như: Tham mưu 
ban hành Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban 
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Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng 
cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và 
thực hiện quy chế dân chủ trong thời gian 
tới”; thành lập các Tổ công tác liên ngành 
của tỉnh trực tiếp phụ trách các địa bàn 
trọng điểm, trọng tâm là tại Thị xã Kỳ Anh 
để phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa 
phương nắm tình hình, tuyên truyền, vận 
động Nhân dân và đề xuất các giải pháp 
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ 
sở sau sự cố môi trường biển; thành lập các 
Tổ công tác tuyên truyền, vận động Nhân 
dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân 
trong bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; thành lập 
Đoàn công tác khảo sát, phản biện các 
chính sách của tỉnh giai đoạn 2015 – 2020, 
tù đó phối hợp với các cơ quan Nhà nước 
tham mưu cho tỉnh ban hành bộ chính 
sách mới phù hợp với yêu cầu phát triển 
trong giai đoạn hiện nay; thành lập Ban 
Chỉ đạo 68 cấp tỉnh chuyên trách về công 
tác tôn giáo, đề xuất triển khai kịp thời các 
giải pháp, chính sách về tôn giáo; thành 
lập Đoàn khảo sát, đánh giá thực trạng 
việc thu và sử dụng các khoản thu trong 
trường học và các cơ sở giáo dục trên địa 
bàn tỉnh, đề xuất với tỉnh có phương án 
chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời tình trạng lạm 
thu, thu sai quy đinh mà dư luận đang 
phản ánh… Thứ hai, là công tác chỉ đạo, 
phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các tổ 
chức trong hệ thống chính trị. Những nội 
dung công việc mà Ban dân vận Tỉnh ủy 
tham mưu cho cấp ủy nêu trên đều được 
chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện một 
cách khá thống nhất, đồng bộ giữa các cơ 
quan Đảng với các cơ quan Nhà nước và 
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - 
xã hội. Thống nhất trong việc nắm thông 
tin, đánh giá, nhận định tình hình và tham 
mưu các phương án vận động Nhân dân; 
đồng bộ trong công tác chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện. Do vậy, hiệu quả công tác dân 
vận trong tham gia thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị trọng tâm của tỉnh thời gian 
qua khá rõ nét, góp phần quan trọng để 
tỉnh nhà khắc phục, giải quyết có hiệu quả 
những vấn đề vướng mắc đặt ra đối với 
tỉnh trong từng thời điểm, được các cấp ủy 
đảng, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.

Với những kết quả nổi bật nêu trên, có 
thể khẳng định: Công tác dân vận của hệ 
thống chính trị đã có những đóng góp quan 
trọng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà; 
đặc biệt là góp phần củng cố niềm tin của 
Nhân dân đối với Đảng, tăng cường mối 
quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. 
Đây cũng chính là nguyên nhân cốt lõi để 
tỉnh ta vượt qua những khó khăn, thách 
thức trong thời gian qua, tiếp tục duy trì 
được sự ổn định và phát triển.

Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống 
công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-
15/10/2018) là dịp để các cấp ủy đảng, 
chính quyền và những người trực tiếp làm 
công tác dân vận nhìn lại và nhận thức sâu 
sắc hơn vai trò, vị trí của công tác dân vận; 
đồng thời qua đó cũng để rút ra những bài 
học kinh nghiệm, phát huy những thành 
tựu, khắc phục những mặt còn yếu kém. 
Tin tưởng rằng, với truyền thống công tác 
dân vận của Đảng, với sự quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, cùng với 
sự vào cuộc đồng bộ của các tổ chức trong 
hệ thống chính trị, công tác dân vận của 
tỉnh nhà sẽ đạt được kết quả toàn diện hơn 
trong thời gian tới, góp phần thực hiện 
thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh và 
bền vững.

                                                                                                                       BBT 
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SỰ CẦN THIẾT SẮP XẾP, ĐỔI MỚI TỔ CHỨC BỘ MÁY,
ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÁC TỔ CHỨC 

HỘI QUẦN CHÚNG
DươNg XuâN HòA

Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bàn về việc sáp nhập các tổ chức hội quần chúng.         Ảnh: P.V

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) 
các hội quần chúng ở Hà Tĩnh có sự phát triển nhanh cả về tổ chức hội và hội viên. 
Công tác thành lập tổ chức đảng ở các tổ chức hội quần chúng được quan tâm. Hiện 
nay, có 57 hội quần chúng có phạm vi hoạt động trong tỉnh (trong đó có 14 hội đặc 
thù); 188 tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thành phố, thị xã (trong đó có 
07 hội đặc thù cấp huyện) và 1.846 tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, 
thị trấn (không có hội đặc thù).  

Thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị 
từ Trung ương đến cơ sở; Chỉ thị 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị 

về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng; 
Kết luận 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng… và từ 
tình hình thực tiễn ở cơ sở, thời gian qua một số đơn vị cấp huyện đã chủ động chỉ đạo 
tiến hành sáp nhập, kiện toàn các tổ chức hội như: huyện Can Lộc, Lộc Hà, Kỳ Anh , 
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thị xã Kỳ Anh… Các tổ chức hội sau khi 
sáp nhập có quy mô lớn hơn, vai trò, vị 
thế được nâng lên. Chức năng, nhiệm vụ 
của các hội và quyền, lợi ích của các đối 
tượng vẫn được đảm bảo. Hội viên của 
tổ chức hội tăng lên, thuận lợi trong việc 
lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ. Có 
điều kiện để lựa chọn nhân sự có năng lực 
đảm đương nhiệm vụ; năng suất làm việc 
của cán bộ hội được nâng lên. Qua khảo 
sát, 100% cán bộ hội được hỏi đều khẳng 
định đảm đương được nhiệm vụ của hội 
sau sáp nhập và hầu hết cán bộ đồng tình 
với việc sáp nhập hội. Cấp ủy, chính 
quyền các huyện, thành, thị xã trong tỉnh 
đều khẳng định sáp nhập các tổ chức hội 
có chức năng, nhiệm vụ tương đồng là 
cần thiết để có điều kiện quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo, hỗ trợ chế độ chính sách cho 
cán bộ hội và điều kiện hoạt động cho các 
tổ chức. Trong thực hiện nhiệm vụ có sự 
phối hợp nhịp nhàng giữa các hoạt động 
của hội cấp trên và với các tổ chức đoàn 
thể chính trị - xã hội ở địa phương; đảm 
bảo công bằng trong phân chia nguồn 
hỗ trợ cho các đối tượng, tránh chồng 
chéo. Trong huy động nguồn lực xã hội 
hoá được tập trung; tránh chồng chéo, 
phiền hà cho các tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp do trước đây nhiều hội cùng đến 
vận động tài trợ. 

Tuy nhiên, việc sắp xếp, kiện toàn các 
tổ chức hội chưa có sự thống nhất giữa 
các đơn vị cả về mặt chủ trương cũng như 
hình thức sắp xếp, do đó bộc lộ một số 
bất cập đó là: chưa có sự thống nhất giữa 
các đơn vị cả về mặt chủ trương cũng như 
hình thức sắp xếp trên địa bàn toàn tỉnh, 
mỗi địa phương làm một cách.

Để giải quyết các vấn đề nêu trên, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban Dân vận 

Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các tổ chức 
hội cấp tỉnh liên quan đi khảo sát nắm 
tình hình và xây dựng phương án sắp xếp, 
các tổ chức hội quần chúng đặc thù hoạt 
động trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông 
báo số 677-TB/TU, ngày 20/7/2018 về 
sắp xếp, các tổ chức hội quần chúng đặc 
thù hoạt động trên địa bàn tỉnh nhằm tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của 
chính quyền đối với hoạt động hội quần 
chúng; nâng cao chất lượng hiệu quả, đổi 
mới nội dung, phương thức hoạt động 
của tổ chức hội; khắc phục sự trùng lắp, 
chồng chéo trong hoạt động. Đồng thời, 
đây cũng là một nội dung thực hiện Nghị 
quyết 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá 
XII) và Chương trình hành động số 920-
CTr/TU, ngày 31/01/2018 của Ban Chấp 
hành Đảng bộ Tỉnh.

Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng, quản lý của chính quyền, nâng 
cao chất lượng hiệu quả hoạt động của 
các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn 
toàn tỉnh đáp ứng yêu cầu tình hình mới, 
trong thời gian tới cần tập trung thực hiện 
các nội dung sau:

Thứ nhất: Tiếp tục thực hiện hiệu quả 
Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 
của Bộ Chính trị “về việc tiếp tục đổi 
mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với các hội quần chúng”; Kết luận số 
102-KL/TW, ngày 22/9/2014 về hội quần 
chúng; thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/
TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khoá XII), Chương 
trình hành động số 920-CTr/TU, ngày 
31/01/2018 về thực hiện Nghị quyết 18-
NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khoá XII) “Một 
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số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 
chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và các 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước về công tác hội.

Thứ hai: Cấp ủy đảng, chính quyền 
các cấp cần tập trung chỉ đạo thực hiện 
Thông báo 677-TB/TU gắn với việc triển 
khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 
6 (khóa XII). Việc sắp xếp tổ chức hội 
không thể tách rời đề án tổng thể đổi mới, 
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị địa phương. Căn cứ tình hình 
thực tiễn của địa phương tiếp tục đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, vận động, 
nắm bắt tâm tư, tháo gỡ những khó khăn 
vướng mắc nhằm tạo sự đồng thuận giữa 
cấp ủy đảng, chính quyền với các tổ chức 
hội liên quan trong quá trình sáp nhập, 
hợp nhất. Tạo điều kiện thuận lợi để các 
tổ chức hội sau khi sáp nhập, hợp nhất 
sớm đi vào hoạt động nề nếp; chức năng, 
nhiệm vụ của các tổ chức hội được triển 
khai đầy đủ; quyền và nghĩa vụ của tổ 
chức hội và hội viên vẫn được đảm bảo.

Thứ ba: Ngành Nội vụ chủ trì phối 
hợp với ngành Lao động - Thương binh 
và Xã hội, ngành Tài chính… hướng dẫn 
các hội quần chúng liên quan thành lập 
các Tổ công tác (gồm các đồng chí lãnh 
đạo của các tổ chức hội quần chúng) 
tham gia xây dựng Đề án hợp nhất, hình 
thành Điều lệ, tên gọi, tổ chức bộ máy… 
và các quy trình sáp nhập, hợp nhất theo 
quy định của Nhà nước.

Thứ tư: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và 
các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước liên quan đến hội, nhất là việc đồng 
thuận sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức 
hội hoạt động trên địa bàn tỉnh theo nội 
dung Thông báo số 677-TB/TU, ngày 
20/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ năm: Cán bộ, đảng viên, hội 
viên trong các tổ chức hội nêu cao tinh 
thần trách nhiệm, phối hợp với cấp ủy, 
chính quyền nhằm thực hiện tốt Nghị 
quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Thông 
báo 677-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ 
chức bộ máy, cán bộ; đổi mới nội dung, 
phương thức và nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động theo hướng xuất phát 
từ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của 
hội viên, qua đó thu hút, tập hợp, đoàn 
kết hội viên tham gia tổ chức hội.

Thứ sáu: Các hội quần chúng không 
có tính chất đặc thù, hằng năm căn cứ 
vào nhiệm vụ chính trị của địa phương và 
chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình, 
xây dựng kế hoạch hoạt động trình xin 
ý kiến phê duyệt của cấp uỷ đảng, chính 
quyền địa phương. Cấp uỷ đảng, chính 
quyền địa phương căn cứ vào yêu cầu 
nhiệm vụ chính trị để phê duyệt nội dung 
cần giao tổ chức hội quần chúng thực 
hiện và kinh phí thực hiện nhiệm vụ do 
Đảng và Nhà nước đặt hàng.

Với quyết tâm cao của cấp ủy đảng, 
chính quyền và đồng thuận của các tổ 
chức hội, tin tưởng rằng trong thời gian 
tới việc sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy 
của các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh 
ta sẽ được thực hiện kịp thời, đồng bộ và 
đạt kết quả như mong đợi.

                                                                                         D.X.H
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CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG
TRONG TÌNH HÌNH MỚI

THS. Vũ THị THANH LoAN
Viện Nghiên cứu Văn học

Đ/c Trương Thị Mai thăm quan mô hình “Dân vận khéo”.                     
Ảnh: PV

Công tác dân vận là nhiệm vụ 
có ý nghĩa chiến lược, là điều 
kiện quan trọng bảo đảm sự 

lãnh đạo của Đảng; củng cố và tăng cường 
mối quan hệ máu thịt giữa các cấp ủy 
Đảng, Chính quyền, các tổ chức đoàn thể 
với người dân. Nghị quyết 25-NQ/TW của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 
XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác dân vận 
trong tình hình mới” được ban hành và tổ 
chức thực hiện tạo sự chuyển biến quan 
trọng trong nhận thức, trách nhiệm của hệ 
thống chính trị và các tầng lớp nhân dân 

về vai trò, vị trí của công tác dân vận trong 
tình hình mới. Các cấp, ngành đã xây dựng 
chương trình hành động; cụ thể hoá Nghị 
quyết bằng các văn bản chỉ đạo và chủ 
trương, cơ chế, chính sách để triển khai 
thực hiện. Trong đó, đã tăng cường công 
tác xây dựng Đảng; giải quyết kịp thời, 
có hiệu quả những bức xúc, nguyện vọng 
chính đáng của Nhân dân. Công tác dân 
vận của các cơ quan nhà nước được quan 
tâm hơn, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách 
thủ tục hành chính, giải quyết các khiếu 
nại, tố cáo của công dân. Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chú 

Đảng ta luôn xác 
định công tác dân vận là 
nhiệm vụ có ý nghĩa chiến 
lược đối với sự nghiệp 
cách mạng của đất nước, 
là điều kiện quan trọng 
đảm bảo sự lãnh đạo 
của Đảng, củng cố tăng 
cường mối quan hệ mật 
thiết giữa Đảng, Nhà 
nước và nhân dân. Đặc 
biệt, trong bối cảnh Việt 
Nam ngày càng hội nhập 
quốc tế sâu rộng, việc giữ 
vững ổn định chính trị, 
xã hội, phát triển kinh tế 
đặt ra cho công tác dân 
vận của Đảng cần có sự 
tăng cường và đổi mới 
để phù hợp với tình hình 
hiện nay.
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trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt 
động, tập trung hướng về cơ sở. Có thể 
nói, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, công 
tác dân vận trên cả nước đã đạt được nhiều 
kết quả tích cực: Tăng cường niềm tin của 
nhân dân đối với Đảng, chế độ; phát triển 
kinh tế - xã hội; đời sống của nhân dân 
được cải thiện và ngày càng khởi sắc; 
Chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự, 
an toàn xã hội được củng cố và giữ vững; 
Hoạt động đối ngoại, hội nhập kinh tế thế 
giới được đẩy mạnh, vị thế nước ta ngày 
càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, 
công tác dân vận trong những năm qua 
vẫn còn có những hạn chế như: công tác 
dân vận của của một số Đảng bộ ở một số 
nơi chưa đồng bộ; chưa kịp thời nắm bắt 
dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của 
người dân; thiếu kiểm tra đôn đốc, đánh 
giá thực hiện nghị quyết, nhất là các nghị 
quyết chuyên đề lãnh đạo chỉ đạo hoạt 
động của các tổ chức đoàn thể; Việc triển 
khai cụ thể hóa các chủ trương, chính sách 
và các quy định của pháp luật của Đảng, 
Nhà nước và của địa phương về xây dựng 
và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở 
một số ít đơn vị vẫn còn mang tính hình 
thức, đối phó, chất lượng chưa cao. 

Nguyên nhân của những hạn chế này 
có cả yếu tố khách quan và chủ quan, trong 
đó chủ yếu do nguyên nhân chủ quan như: 
Trình độ, năng lực, kỹ năng công tác dân 
vận của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ các 
cơ quan nhà nước còn hạn chế. Một bộ 
phận cán bộ viên chức chưa nhận thức đầy 
đủ về vai trò của công tác dân vận và trách 
nhiệm phục vụ Nhân dân; thiếu gương 
mẫu của một số ít cán bộ, đảng viên đã 
ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân đối 
với Đảng.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 
giai đoạn hiện nay, công tác dân vận và 

đội ngũ làm công tác dân vận của Đảng 
cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng 
tâm sau:

Thứ nhất, phải đổi mới nội dung, 
phương pháp công tác dân vận.

Đổi mới để thích ứng với tình hình mới, 
theo đó phải quán triệt, thực hiện nghiêm 
túc Nghị quyết 25: Đổi mới phương thức 
lãnh đạo, nâng cao ý thức, trách nhiệm của 
cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và chính 
quyền các cấp đối với công tác dân vận và 
đổi mới nội dung, phương thức hoạt động 
Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã 
hội. 

Hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp 
cần có sự đổi mới về nội dung và phương 
thức hoạt động, hướng các hoạt động về 
cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát. Vai trò tham mưu và phối hợp hoạt 
động của Ban Dân vận trong việc triển 
khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước cần thực hiện 
một cách chủ động và hiệu quả. Thực tiễn 
chứng minh, những vụ việc khiếu kiện tập 
trung phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong 
dư luận chủ yếu do tệ quan liêu, nhũng 
nhiễu không quan tâm đến tâm tư, nguyện 
vọng của người dân. Có nhiều việc sau khi 
chính quyền đối thoại với người dân để 
tìm hướng tháo gỡ. Mặt trận Tổ quốc, các 
đoàn thể cùng vào cuộc tuyên truyền, vận 
động, nắm được tâm tư, nguyện vọng sẽ 
tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Thứ hai, xem Dân vận Chính quyền là 
nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.

Trọng tâm là lấy sự hài lòng của người 
dân và doanh nghiệp làm thước đo, đánh 
giá năng lực, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, 
công chức. Các cơ quan hành chính cần 
ứng dụng công nghệ thông tin vào thực 
hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục 
hành chính. Các quy chế, quy định, chính 
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sách liên quan đến người dân cần được lấy 
ý kiến góp ý chu đáo của MTTQ và các 
đoàn thể nhân dân và phải công khai minh 
bạch trong điều hành tổ chức thực hiện.

Chính quyền các cấp cần tích cực đổi 
mới phương thức lãnh đạo, chấn chỉnh lề 
lối, phong cách làm việc theo hướng trọng 
dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách 
nhiệm với dân. Làm tốt công tác chăm 
lo, củng cố, tổ chức bộ máy, cơ quan, hệ 
thống chính trị đến cơ sở.

Công tác dân vận phải luôn được các 
cấp chính quyền chú trọng, giải quyết tốt 
các vấn đề an sinh xã hội, góp phần củng 
cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với 
nhân dân với tinh thần “Việc gì có lợi cho 
dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho 
dân phải hết sức tránh”. MTTQ và các tổ 
chức chính trị - xã hội các cấp phải phát 
huy vai trò nòng cốt của khối đại đoàn kết 
toàn dân, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, 
thường xuyên đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động theo hướng đa dạng, thiết 
thực, hướng về cơ sở, quan tâm đến lợi ích 
của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Công tác tuyên truyền chủ trương, 
chính sách của Đảng sâu rộng đến người 
dân là một trong những nhiệm vụ của cán 
bộ dân vận. Thời đại công nghệ 4.0 cho 
phép nhân dân tiếp cận mọi thông tin, từ 
nhiều nguồn, thông qua mạng lưới các 
kênh truyền thông đa dạng như truyền 
hình, radio, mạng internet...Do vậy, biết 
tận dụng các kênh thông tin này, công tác 
dân vận của Đảng một mặt không bị lạc 
hậu so với thời cuộc, một mặt nắm bắt 
được nhanh tâm tư, tình cảm, các vấn đề 
gây bức xúc trong quần chúng nhân dân để 
kịp thời đề xuất hướng giải quyết hợp lý, 
hợp tình, hợp lòng dân.

Thứ ba, phải quan tâm xây dựng, củng 
cố tổ chức, đội ngũ cán bộ ngang tầm 
nhiệm vụ:

Phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, 
nhất là cán bộ dân vận tham mưu chiến 
lược; có cơ chế, chính sách thu hút người 
có năng lực, uy tín, kinh nghiệm thực hiện 
công tác dân vận ở các cấp; chú trọng luân 
chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử 
dụng đội ngũ cán bộ trẻ tuổi, có năng 
lực; khắc phục tình trạng bố trí cán bộ 
phẩm chất, năng lực yếu kém và không 
có uy tín làm công tác dân vận. Kiện 
toàn tổ chức, bộ máy và cán bộ của Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - 
xã hội, đáp ứng yêu cầu về trình độ lý 
luận, năng lực thực tiễn và kỹ năng công 
tác vận động nhân dân.

Các tổ chức đảng từ Trung ương đến 
cơ sở phải thường xuyên phối hợp, kiểm 
tra, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai 
thực hiện và thể chế hóa các quan điểm, 
chủ trương của Đảng về công tác dân vận. 
Đồng thời, quan tâm nghiên cứu lý luận, 
tổng kết thực tiễn, giải đáp kịp thời những 
vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là về xây dựng 
và củng cố niềm tin của nhân dân đối với 
Đảng, mối quan hệ giữa Đảng với nhân 
dân; từ đó, tham mưu với cấp ủy ban hành 
các chủ trương, chính sách phù hợp, nâng 
cao hiệu quả công tác dân vận trong tình 
hình mới.

Hồ chủ tịch từng căn dặn: “Lực lượng 
của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. 
Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân 
vận khéo thì việc gì cũng thành công”. 
Thấm nhuần lời dạy của Bác, công tác dân 
vận trong thời kỳ mới dù còn gặp nhiều 
khó khăn, nhưng với sự quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng và ý thức, 
trách nhiệm cao của hệ thống chính trị, 
chúng ta tin tưởng: công tác dân vận ngày 
càng có những đóng góp xứng đáng vào 
công cuộc đổi mới, phát triển đất nước văn 
minh, giàu mạnh./

V.T.T.L
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NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG THỰC HIỆN 
TỐT NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KIỂM TRA 

TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN KHI
CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh có 20 
đảng bộ trực thuộc (13 đảng 
bộ huyện, thành phố, thị xã 

và 07 đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp, lực 
lượng vũ trang), 747 đảng bộ, chi bộ cơ sở 
(trong đó có 262 đảng bộ xã, phường, thị 
trấn), với trên 94.000 đảng viên. Tổ chức 
bộ máy uỷ ban kiểm tra toàn Đảng bộ tỉnh 
bao gồm: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, 20 Uỷ 

ban kiểm tra huyện, thành, thị ủy, đảng 
ủy trực thuộc, 475 uỷ ban kiểm tra đảng 
uỷ cơ sở, với 1.752 uỷ viên. Hà Tĩnh là 
vùng đất “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền 
thống yêu nước, văn hoá và cách mạng; 
con người Hà Tĩnh cần cù, chịu khó, ham 
học và học giỏi, thời nào củng có nhân 
tài, làm rạng danh quê hương, đất nước. 
Kế tục truyền thống tốt đẹp đó, Ngành 

NguyễN VăN THàNH
Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

UBKT Tỉnh ủy đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền 
thống ngành kiểm tra Đảng.                                                                             Ảnh: PV
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Kiểm tra Hà Tĩnh luôn nổ lực phấn đấu, 
đạt được nhiều thành tích, đã được Đảng, 
Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao 
động hạng Ba, hạng Nhì (2013) và hạng 
Nhất (2018), Chính phủ tặng Cờ thi đua 
xuất sắc (2018), nhiều năm được Uỷ ban 
Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tặng Bằng khen, Cờ 
thi đua xuất sắc.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, 
được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của 
Tỉnh uỷ và cấp uỷ các cấp, sự chỉ đạo, 
hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung 
ương, Ngành Kiểm tra Hà Tĩnh đã tham 
mưu có hiệu quả cho cấp uỷ về công tác 
kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và 
các nhiệm vụ cấp uỷ giao; đồng thời, thực 
hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định 
của Điều lệ Đảng; trong đó, kiểm tra tổ 
chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu 
vi phạm luôn được xác định là nhiệm vụ 
trọng tâm và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XVIII (2015 - 2020) đến nay, 
uỷ ban kiểm tra ba cấp đã kiểm tra 64 tổ 
chức đảng và 385 đảng viên khi có dấu 
hiệu vi phạm; trong số đối tượng được 
kiểm tra, có 87% là tổ chức đảng cấp 
dưới trực tiếp và 63% là cấp uỷ viên các 
cấp. Qua kiểm tra kết luận có 332 đảng 
viên (chiếm 86,23%) và 58 tổ chức đảng 
(chiếm 90,63%) có vi phạm; phải thi hành 
kỷ luật 217 đảng viên và 27 tổ chức đảng 
(chiếm 69,55% số đảng viên và 46,55% 
số tổ chức đảng có vi phạm). 

Tính riêng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, 
đã kiểm tra 07 tổ chức đảng, trong đó có 
05 tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp (01 
Đảng đoàn, 04 ban thường vụ cấp uỷ cấp 
huyện) và 37 đảng viên (trong đó có 04 
đồng chí Tỉnh uỷ viên, 21 đồng chí là cán 

bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 
quản lý). 

Nội dung kiểm tra đối với tổ chức 
đảng chủ yếu là: Thực hiện nguyên tắc 
tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế 
độ sinh hoạt Đảng (27%); thực hiện nghị 
quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết 
luận của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước (33%); công tác cán bộ (18%); 
công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tố 
cáo, khiếu nại, hoạt động tiếp đảng viên 
và công dân (22%). Đối với đảng viên, 
đã tập trung kiểm tra về việc thực hiện 
nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế 
làm việc, giữ gìn đoàn kết nội bộ (21%); 
việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được 
giao trên các lĩnh vực (37%); về tiêu 
chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên, 
giữ gìn đạo đức lối sống ( 23%); công tác 
tổ chức cán bộ, tiếp đảng viên và công 
dân, trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố 
cáo (19%). 

Một số lĩnh vực trước đây gặp nhiều 
khó khăn, ít được kiểm tra, như quản 
lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi 
trường, quản lý các chương trình, dự án, 
hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công 
lập và doanh nghiệp có nguồn vốn Nhà 
nước, thực hiện chính sách xã hội, hoạt 
động của các cơ quan Tư pháp, thực hiện 
nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế 
làm việc, công tác cán bộ ... thì gần đây 
đã được tập trung kiểm tra. Thông qua 
kiểm tra đã phát hiện, chấn chỉnh nhiều 
vấn đề liên quan đến trách nhiệm lãnh 
đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp 
uỷ, chính quyền các cấp; những bất cập 
trong cơ chế, chính sách hiện hành; các 
trường hợp có vi phạm đến mức phải xử 
lý kỷ luật đều được xem xét, xử lý kịp 
thời, nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy 
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trình, quy định. Kết luận kiểm tra của 
Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và nhiều địa 
phương, đơn vị được công bố công khai 
trên các phương tiện thông tin đại chúng 
theo quy định của Trung ương và Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ, tạo được sự quan 
tâm, đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng 
viên và nhân dân.

Để có được kết quả đó, trước hết, uỷ 
ban kiểm tra các cấp đã nhận thức đầy 
đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng 
của nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và 
đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; cơ 
bản khắc phục được tâm lý e dè, nể nang, 
ngại va chạm. Tập trung làm tốt việc nắm 
bắt thông tin dấu hiệu vi phạm; trong 
đó nguồn quan trọng là từ việc theo dõi, 
giám sát thường xuyên tại địa bàn, lĩnh 
vực của cán bộ ủy ban kiểm tra; một phần 
thông tin được cung cấp bởi các cơ quan 
báo chí, dư luận xã hội, đơn thư tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh của nhân dân, kết quả 
thanh tra, giám sát của các cơ quan Nhà 
nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - 
xã hội. Phương pháp kiểm tra từng bước 
được đổi mới, cẩn trọng từ khâu chuẩn bị, 
bài bản, chắc chắn trong quá trình thẩm 
tra, xác minh, kiểm tra đến đâu kết luận 
đến đó, vừa bảo đảm nguyên tắc, quy 
trình, thủ tục, vừa rút ngắn được thời gian 
thực hiện. Các cuộc kiểm tra đều được 
kết luận “thấu tình đạt lý”, có sức thuyết 
phục; các địa phương, đơn vị sau khi 
được kiểm tra đều xem đó là những bài 
học sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản 
lý, điều hành, tổ chức thực hiện, tình hình 
có chuyển biến tích cực hơn. 

Tuy vậy, việc thực hiện nhiệm vụ 
kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có 
dấu hiệu vi phạm của ủy ban kiểm tra các 
cấp ở Hà Tĩnh vẫn còn bộc lộ những hạn 

chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đề ra: 
Nhận thức của không ít cấp uỷ, tổ chức 
đảng, cán bộ, đảng viên về đối tượng, nội 
dung, trách nhiệm, thẩm quyền kiểm tra 
chưa đầy đủ, cho rằng ủy ban kiểm tra 
các cấp không kiểm tra được những lĩnh 
vực liên quan đến quản lý Nhà nước; tư 
tưởng sợ ảnh hưởng đến thành tích, uy tín 
của đối tượng được kiểm tra, tâm lý nể 
nang, né tránh, ngại va chạm của cán bộ 
kiểm tra vẫn còn tồn tại; kết quả kiểm tra 
chưa đồng đều ở các địa phương, đơn vị, 
một số nơi chưa thực hiện được nhiệm vụ 
này; một số vụ việc kết luận kiểm tra có 
biểu hiện chưa đúng mức, chưa tạo được 
sự đồng tình của dư luận; phương pháp, 
quy trình, thủ tục kiểm tra một số cuộc 
chưa thật sự nhuần nhuyển và khoa học, 
thời gian thực hiện kéo dài.

Từ thực tiển thực hiện nhiệm vụ kiểm 
tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu 
hiệu vi phạm của ủy ban kiểm tra các 
cấp ở Hà Tĩnh có thể rút ra một số kinh 
nghiệm sau đây:

Một là: Chú trọng việc đổi mới, nâng 
cao chất lượng quán triệt, tuyên truyền, 
phổ biến các quy định, hướng dẫn nhằm 
nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm 
của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, 
đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát 
nói chung, về nhiệm vụ kiểm tra khi có 
dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, 
đảng viên nói riêng. Trước hết, phải nâng 
cao nhận thức cho cấp uỷ, người đứng đầu 
cấp uỷ các cấp để từ đó phát huy vai trò, 
trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều 
kiện thuận lợi để uỷ ban kiểm tra thực 
hiện nhiệm vụ; thực tiển cho thấy, nơi 
nào cấp uỷ quan tâm, đồng hành cùng ủy 
ban kiểm tra thì nơi đó thực hiện nhiệm 
vụ này đạt kết quả tốt. Các tổ chức đảng, 
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cán bộ, đảng viên phải có nhận thức đầy 
đủ, đúng đắn để khi được kiểm tra hoặc 
khi có yêu cầu phối hợp kiểm tra thì phát 
huy tinh thần tự giác, nghiêm chỉnh chấp 
hành quyết định, kế hoạch kiểm tra. Đồng 
thời, bản thân ủy ban kiểm tra các cấp 
phải thấy rõ ý nghĩa, vai trò, tác dụng của 
nhiệm vụ trọng tâm, từ đó để quyết tâm, 
kiên trì, quyết liệt tổ chức thực hiện. 

Hai là: Ủy ban kiểm tra, cán bộ kiểm 
tra phải làm tốt việc nắm tình hình, xác 
định thông tin dấu hiệu vi phạm. Thời gian 
qua, ủy ban kiểm tra các cấp ở Hà Tĩnh đã 
thực hiện khá tốt các phương pháp phát 
hiện, xác định dấu hiệu vi phạm của tổ 
chức đảng và đảng viên. Thông qua việc 
nắm tình hình địa bàn của cán bộ Kiểm 
tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã quyết 
định tiến hành kiểm tra tại huyện Hương 
Khê, Liên đoàn Lao động tỉnh, Toà án 
nhân dân tỉnh; Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ 
Cẩm Xuyên kiểm tra tại xã Cẩm Mỹ; Uỷ 
ban Kiểm tra Thị uỷ Hồng Lĩnh kiểm tra 
tại Trung tâm Dạy nghề - Hướng nghiệp 
và Giáo dục thường xuyên; để nâng cao 
hiệu quả phương pháp này, Ủy ban Kiểm 
tra Tỉnh uỷ đã ban hành quy định về trách 
nhiệm của cán bộ cơ quan trong việc dõi 
địa bàn, lĩnh vực, định kỳ hằng tháng báo 
cáo kết quả về Thường trực Uỷ ban. Từ 
đơn thư phản ánh của công dân, Uỷ ban 
Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra 
tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện 
Hương Khê; Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ 
Cẩm Xuyên kiểm tra tại xã Cẩm Lĩnh, Ủy 
ban Kiểm tra Huyện uỷ Đức Thọ kiểm 
tra tại xã Đức Lâm. Qua thông tin của 
các cơ quan báo chí giúp Uỷ ban Kiểm 
tra Tỉnh uỷ kiểm tra tại Công ty Cổ phần 
Môi trường đô thị Hồng Lĩnh. Từ nghiên 
cứu kết luận kiểm tra, thanh tra, Uỷ ban 

Kiểm tra Tỉnh uỷ đã kiểm tra tại Trường 
Cao đẳng nghề Việt Đức, Sở Tài nguyên 
và Môi trường, Sở Xây dựng và Ban quản 
lý các Khu kinh tế tỉnh. Uỷ ban Kiểm tra 
Tỉnh uỷ chuyển từ giám sát theo chuyên 
đề sang kiểm tra tại Trường Chính trị 
Trần Phú, huyện Can Lộc... Việc thu thập 
thông tin còn được thực hiện thông qua 
nghiên cứu kết quả hoạt động giám sát, 
phản biên xã hội của MTTQ, các đoàn 
thể chính trị - xã hội, qua đánh giá của 
cấp ủy, chính quyền nơi đảng viên sinh 
hoạt, cư trú. Nhiều cuộc kiểm tra không 
chỉ sử dụng một nguồn thông tin mà kết 
hợp nhiều nguồn thông tin khác nhau. Từ 
thông tin dấu hiệu vi phạm, vấn đề quan 
trọng là Uỷ ban Kiểm tra phải khảo sát để 
nắm chắc, nắm kỷ thông tin, tình hình, từ 
đó để xác định đối tượng, nội dung kiểm 
tra.

Ba là: Để cuộc kiểm tra khi có dấu 
hiệu vi phạm có chất lượng, đạt hiệu quả 
đòi hỏi uỷ ban kiểm tra, đoàn kiểm tra phải 
nắm vững nguyên tắc, quy trình, thủ tục, 
sử dụng sáng tạo, linh hoạt phương pháp 
tiến hành. Khâu chuẩn bị kiểm tra đóng 
vai trò rất quan trọng, đặc biệt là việc xây 
dựng đề cương gợi ý để đối tượng kiểm 
tra viết báo cáo giải trình; đề cương cần 
cụ thể, chi tiết, đúng trọng tâm, đi sâu vào 
những nội dung cần khai thác thông tin, 
buộc đối tượng kiểm tra phải giải trình 
trung thực vấn đề. Công tác thẩm tra, xác 
minh phải được thực hiện bài bản, chặt 
chẽ; có phương pháp lựa chọn, nghiên 
cứu, đánh giá tài liệu, chứng cứ bảo đảm 
có trọng tâm, tránh dàn trải, không cần 
thiết. Nhiều cuộc kiểm tra, Ủy ban Kiểm 
tra Tỉnh uỷ đã sử dụng biện pháp trưng 
cầu giám định kỷ thuật, tham vấn ý kiến 
chuyên môn sâu về pháp luật, khoa học kỷ 
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thuật... Tổ chức làm việc với các tập thể, 
cá nhân liên quan phải chuẩn bị nội dung 
chu đáo, có kế hoạch cụ thể, phân công 
nhiệm vụ trong đoàn kiểm tra rõ ràng. 
Báo cáo kết quả của đoàn kiểm tra phải 
cụ thể, lập luận chặt chẽ, có tham chiếu 
đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước, bảo đảm công bằng, khách 
quan, chính xác, thuyết phục, tôn trọng ý 
kiến giải trình của đối tượng kiểm tra. 

Bốn là: Chủ động, thường xuyên 
tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ. 
Điểm thuận lợi là đồng chí Chủ nhiệm 
Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và các đơn vị 
cấp huyện được mời dự giao ban định kỳ 
của Thường trực Tỉnh uỷ hằng tuần; qua 
đó đã kịp thời báo cáo tiến độ và kết quả 
kiểm tra, tiếp thu ý kiến chỉ đạo trực tiếp 
của Thường trực cấp uỷ.

Việc phối hợp với các tổ chức đảng, 
cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - 
xã hội trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, 
giám sát nói chung, kiểm tra tổ chức đảng 
và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nói 
riêng được thực hiện có hiệu quả thông 
qua các quy chế, chương trình phối hợp 
do ban thường vụ cấp uỷ và ủy ban kiểm 
tra các cấp ban hành. Nội dung phối hợp 
thể hiện trên nhiều phương diện: Trao đổi 
thông tin dấu hiệu vi phạm giữa ủy ban 
kiểm tra với thanh tra, công an, Báo Hà 
Tĩnh, Đài Phát trinh - Truyền hình tỉnh và 
một số cơ quan khác; tổ chức lực lượng 
tiến hành kiểm tra; trong quá trình thẩm 
tra, xác minh, chia sẽ kiến thức chuyên 
môn, kỷ thuật, pháp luật; thực hiện kết 
luận kiểm tra; phục vụ công tác tuyên 
truyền...  

Năm là: Để làm tốt nhiệm vụ kiểm tra 
tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu 
vi phạm, cần có đội ngũ cán bộ kiểm tra 

các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng; 
công minh, chính trực, liêm chính; tinh 
thông nghiệp vụ. Muốn vậy, uỷ ban kiểm 
tra các cấp phải chủ động tìm kiếm nhân 
sự, tích cực tham mưu để cấp uỷ bố trí 
đủ lực lượng; tăng cương đào tạo, bồi 
dưỡng, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức tập 
huấn để nâng cao kiến thức nghiệp vụ, 
kỷ năng công tác, nhất là kỷ năng phát 
hiện, xác định dấu hiệu vi phạm, kỷ năng 
thẩm tra, xác minh, kỷ năng vận động, 
thuyết phục, cảm hoá đối tượng kiểm tra, 
kỷ năng soạn thảo văn bản... 

Mặt khác, bản thân cán bộ kiểm tra 
phải không ngừng học tập, nghiên cứu để 
trau dồi kiến thức, rèn luyện kỷ năng, giữ 
gìn phẩm chất đạo đức, xây dựng phong 
cách làm việc khoa học, thận trọng, 
chuyên nghiệp, có uy tín trước đồng chí, 
đồng nghiệp và nhân dân. 

Trọng tâm của công tác kiểm tra, giám 
sát của Đảng bộ Hà Tĩnh trong thời gian 
tới là thực hiện đồng bộ các giải pháp để 
thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và 
nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm 
kỳ 2015 - 2020 đã đề ra; đấu tranh ngăn 
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu 
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” 
trong nội bộ. Trên tinh thần đó, ủy ban 
kiểm tra các cấp của Hà Tĩnh xác định 
phải tiếp tục quyết tâm, quyết liệt thực 
hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và 
đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, luôn 
xem đây đây là nhiệm vụ trọng tâm, căn 
bản, là thước đo về hiệu lực, hiệu quả của 
công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của 
Đảng./.

          N.V.T



Số
 0

3 
- 2

01
8

TH
Ô

N
G

 T
IN

 D
Â

N
 V

Ậ
N

 H
À

 T
ĨN

H 
15

Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

Trong  nhiệm kỳ 2013 - 2018 tình 
hình kinh tế - xã hội Hà Tĩnh gặp 
nhiều khó khăn do ảnh hưởng 

của sự cố môi trường biển, thiên tai, bão lũ; 
vấn đề việc làm, thu nhập của người nông 
dân, mặt trái của cơ chế thị trường đã ảnh 
hưởng lớn đến tình hình phát triển nông 
nghiệp, nông thôn và 
tác động đến tư tưởng, 
lối sống của một bộ 
phận người nông dân. 
Trong bối cảnh đó, 
Hội Nông dân các cấp 
và cán bộ, hội viên, 
nông dân Hà Tĩnh 
đã phát huy dân chủ, 
đoàn kết, sáng tạo, 
tranh thủ thời cơ, vượt 
qua khó khăn, thách 
thức; không ngừng đổi 
mới nội dung, phương 
thức hoạt động, đẩy 
mạnh các phong trào 
thi đua yêu nước; đặc 
biệt là tích cực, chủ 
động tham gia có hiệu quả việc tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp và đóng vai trò trung 
tâm, nòng cốt trong thực hiện Chương trình 
mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, 
giảm nghèo bền vững. Thông qua đó, công 
tác hội và phong trào nông dân toàn tỉnh đã 
đạt được kết quả khá toàn diện, đóng góp 
tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Nét nổi bật nhất, là các cấp hội đã tập 
trung tuyên truyền, vận động hội viên nông 

dân thực hiện phong trào “Nông dân thi đua 
sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau 
làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Trong 
đó tập trung vận động hội viên, nông dân 
chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dồn 
điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất tạo ra vùng 
sản xuất tập trung; tư vấn, giới thiệu những 

giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh 
tế cao; tổ chức dạy nghề, tập huấn chuyển 
giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; tín 
chấp cho nông dân vay vốn, giống cây con 
và máy móc nông cụ trả chậm, hướng dẫn 
phát triển các hình thức kinh tế tập thể, ký 
kết các chương trình phối hợp với các sở, 
ngành để đẩy mạnh triển khai các chương 
trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã 
hội ở nông thôn... Trung tâm dạy nghề Hội 

DẤU ẤN HỘI NÔNG DÂN HÀ TĨNH 
GIAI ĐOẠN 2013 - 2018

BùI NHâN Sâm 
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 

LÝ LuẬN - KINH NgHIỆm - THỰC TIễN

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ảnh: B.N.S
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Nông dân tỉnh đã mở 171 lớp dạy nghề cho 
2.400 nông dân, tập trung chủ yếu là nghề 
chăn nuôi thú y, trồng cây ăn quả, góp phần 
nâng cao tỷ lệ nông dân được đào tạo nghề. 
Điều đặc biệt của Hội là dạy nghề gắn với 
xây dựng tổ hợp tác sản xuất, nên 70% học 
viên gắn bó và sống bằng nghề đào tạo, nhất 
là các lớp chăn nuôi, thú y. Các cấp hội đã 
phối hợp có hiệu quả với Ngân hàng Chính 
sách xã hội, Ngân hàng NN& PTNT bảo 
lãnh, tín chấp cung ứng vốn cho nông dân. 
Tổng dư nợ hiện nay đạt hơn 3.600 tỷ đồng, 
cho gần 78 ngàn lượt hội viên, nông dân 
vay. Vận động nông dân thực hiện liên kết 
với các doanh nghiệp, hợp tác xã và kết nối 
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, Hội Nông dân là tổ chức 
đi đầu trong việc ký kết sản xuất theo chuỗi 
để hỗ trợ nông dân theo hình thức thành lập 
tổ hợp tác, cho vay vốn từ nguồn vốn Quỹ 
hỗ trợ nông dân, thành lập Cửa hàng nông 
sản an toàn để tuyên truyền, quảng bá và 
kết nối tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. 
Nhờ đó hội viên, nông dân đã mạnh dạn 
huy động vốn, sức lao động, ứng dụng các 
tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ và các 
nguồn lực khác để khai thác tiềm năng về 
đất đai, rừng, mặt nước, tạo việc làm, tăng 
thu nhập. Đến nay tổ chức Hội đã vận động 
xây dựng trên 2.500 mô hình, đặc biệt là các 
mô hình vừa và nhỏ theo tổ hợp tác. Tiêu 
biểu như Hội Nông dân huyện Vũ Quang 
đã xây dựng 250 mô hình về liên kết chăn 
nuôi lợn; 71 tổ hợp tác với số hội viên là 
786, tập trung vào chăn nuôi lợn, bò, hươu; 
vận động thành lập được 56 Hợp tác xã. 
Thông qua phong trào đã góp phần chuyển 
dịch cơ cấu ngành nghề, cơ cấu lao động; 
hình thành nhiều chủ trang trại, gia trại, 
nhiều chủ doanh nghiệp, các làng nghề, các 
tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất kinh doanh 
có hiệu quả. Năm 2017, toàn tỉnh có 2.056 
trang trại, tăng 167% so với năm 2013; 454 

Hợp tác xã Nông nghiệp, tăng 290% so với 
năm 2013. Từ phong trào đã xuất hiện ngày 
càng nhiều nông dân điển hình trong sản 
xuất, kinh doanh giỏi. Hiện nay có 205 hộ 
có thu nhập từ 01 tỷ đồng trở lên, 1.541 hộ 
thu nhập từ 500 triệu đến dưới 01 tỷ đồng; 
hàng năm có hơn 80.000 hộ nông dân đạt 
danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, 
một số nông dân tiêu biểu được Chủ tịch 
nước tặng thưởng Huân chương Lao động, 
Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội 
Nông dân Việt Nam và UBND tỉnh tặng 
Bằng khen; 04 nông dân được Trung ương 
Hội Nông dân Việt Nam trao tặng danh hiệu 
“Nông dân Việt Nam xuất sắc”. Bên cạnh 
đó, các cấp hội đã huy động 160.500 ngày 
công, hàng ngàn cây, con giống, trực tiếp 
giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn vươn lên thoát nghèo, góp phần 
đảm bảo an sinh xã hội; bình quân hàng năm 
các cấp Hội giúp đỡ được 6.139 hộ nghèo 
(tăng 4,9% so với nhiệm kỳ trước), góp 
phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn 
tỉnh mỗi năm từ 3-4%. 

Phong trào nông dân tham gia xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh được hội 
viên nông dân toàn tỉnh tích cực tham gia 
hiến kế để xây dựng quy hoạch, xây dựng 
các đề án phát triển sản xuất, tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp, đề án xây dựng nông 
thôn mới; hiến đất và tài sản trên đất, đóng 
góp ngày công, kinh phí, vật liệu để xây 
dựng cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn, 
đường giao thông nông thôn, kênh mương 
bê tông, kiên cố hóa trường học, trạm y tế, 
xây dựng nhà văn hoá, khu vui chơi thể thao 
đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần của cộng 
đồng dân cư; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia 
đình hội viên nghèo và các đối tượng chính 
sách; xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu 
mẫu. Vận động các hộ chăn nuôi lắp đặt bể 
bioga, sử dụng đệm lót sinh học xử lý chất 
thải chăn nuôi; thu gom, phân loại rác thải 
tại hộ. Các chi hội nhận các đoạn đường tự 
quản, xây dựng chi hội xanh, sạch, đẹp, góp 
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phần bảo vệ môi trường nông thôn. Kết quả, 
trong nhiệm kỳ đã vận động 52.140 hộ hiến 
276,3 ha đất, đóng góp hàng trăm tỷ đồng, 
hàng triệu ngày công để làm mới, sửa chữa 
1.342 km đường GTNT, kiên cố hóa 2.267 
km kênh mương; Vận động, giúp đỡ các hộ 
gia đình xóa bỏ, cải tạo 35.390 vườn tạp; 
xây dựng 796 vườn mẫu, 12 KDC kiểu mẫu.

Song song với các hoạt động đó, công 
tác xây dựng củng cố tổ chức Hội được các 
cấp hội quan tâm cả chiều rộng lẫn chiều 
sâu. Ban Chấp hành Tỉnh hội tập trung chỉ 
đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt 
động, tập trung hướng về cơ sở, đáp ứng 
ngày càng tốt hơn lợi ích và nguyện vọng 
chính đáng của hội viên; ban hành Nghị 
quyết số 01 về “Nâng cao hiệu quả hoạt 
động của hệ thống tổ chức Hội các cấp”; 
triển khai Đề án số 24-ĐA/HNDTW ngày 
23/6/2016 của Ban Thường vụ Trung ương 
Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng chi, tổ 
hội nghề nghiệp, toàn tỉnh xây dựng được 
13 tổ Hội, 1 chi Hội nghề nghiệp, góp phần 
đa dạng hóa các hình thức tập hợp thu hút 
hội viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt 
Hội. Tổ chức bộ máy của Hội Nông dân các 
cấp được kiện toàn theo hướng tinh gọn, 
nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp với 
chức năng, nhiệm vụ. Ban Chấp hành Hội 
Nông dân các cấp được cơ cấu hợp lý và có 
chất lượng; chú trọng công tác quy hoạch, 
đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ: trong 
nhiệm kỳ, đã trực tiếp đào tạo bồi dưỡng 
2.525 lượt cán bộ (tăng 2,4% so với nhiệm 
kỳ trước); phối hợp đào tạo bồi dưỡng 6.950 
lượt cán bộ, trong đó có 85% cán bộ Hội 
cơ sở (tăng 13% so với nhiệm kỳ trước). 
Nhờ đó chất lượng đội ngũ cán bộ Hội ngày 
càng được nâng lên. Chú trọng đổi mới nội 
dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh 
hoạt Hội, đa dạng hóa các hình thức tập 
hợp, nhờ đó thu hút nông dân vào tổ chức 
Hội ngày càng tăng; trong nhiệm kỳ đã kết 
nạp được 26.280 hội viên, nâng tổng số hội 
viên toàn tỉnh lên 234.248 hội viên, đạt tỷ 

lệ 80,4% tổng số hộ nông dân (tăng 0,12% 
so với nhiệm kỳ trước). Số lượng tổ chức 
Hội vững mạnh, xuất sắc năm sau cao hơn 
năm trước. Cuối năm 2017, có 1.557 chi hội 
vững mạnh, chiếm 75,2%; 514 chi hội khá, 
chiếm 24,8%; 184 cơ sở hội vững mạnh, 78 
cơ sở khá (tăng 1,6% so với nhiệm kỳ trước, 
vượt 1, 2% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề 
ra), không có cơ sở hội yếu kém. Các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, thể thao của cán 
bộ, hội viên, nông dân diễn ra sôi nổi, rộng 
khắp các thôn xóm, tổ dân phố. Cuộc thi 
Nhà nông đua tài toàn quốc năm 2017, Hội 
Nông dân Hà Tĩnh tiếp tục đạt giải nhất (đây 
là lần thứ 2 liên tiếp Hội Nông dân Hà Tĩnh 
vinh dự đạt giải này). Tất cả các hoạt động 
của Hội Nông dân các cấp ngày càng được 
cấp uỷ ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt 
nhiệm kỳ qua Hội Nông dân tỉnh được 
Chính phủ tặng Bằng khen, Trung ương 
Hội Nông dân Việt Nam tặng Cờ xuất sắc 
nhiệm kỳ 2013 - 2018 và Cờ đơn vị dẫn 
đầu phong trào thi đua hàng năm, từ năm 
2015 đến năm 2017.

Những kết quả đạt được trong công tác 
Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 
2013 - 2018 rất đáng tự hào và trân trọng. 
Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục 
những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua; 
trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, với tinh thần 
“Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập 
- Phát triển”, Hội Nông dân các cấp ở Hà 
Tĩnh xác định tiếp tục đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ 
sở, xây dựng hội vững mạnh về mọi mặt, 
phát huy vai trò chủ thể, trung tâm, nòng cốt 
của tổ chức hội và giai cấp nông dân trong 
phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn 
mới; phát huy dân chủ, phối hợp thực hiện 
có hiệu quả công tác giám sát và phản biện 
xã hội, tham gia góp ý, xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền các cấp ngày càng vững 
mạnh; góp phần quan trọng xây dựng tỉnh 
Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh, văn minh.

                                                                                      B.N.S
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Vai trò giám sát và phản biện của 
MTTQ đã được khẳng định qua 
các kỳ Đại hội Đảng, đặc biệt là 

từ Đại hội X trở lại đây và cũng là lần đầu 
tiên trong Hiến pháp, chức năng giám sát 
và phản biện xã hội được đề cập một cách 
có hệ thống và được cụ thể hóa bằng Quy 
chế. Luật Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam đã 
dành riêng 2 chương, 
11 điều quy định cụ 
thể nhiệm vụ giám sát 
và phản biện xã hội 
của MTTQ Việt Nam. 
Ngày 12/12/2013 Bộ 
Chính trị có Quyết 
định số 217-QĐ/TW 
ban hành Quy chế 
giám sát và phản biện 
xã hội của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và 
các đoàn thể chính trị 
- xã hội. 

Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam không mang tính quyền lực mà mang 
tính xã hội, mang tính nhân dân. Mặt trận 

phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận 
động nhân dân giám sát, tham gia giám 
sát với cơ chế là “theo dõi, phát hiện, kiến 
nghị”. Giám sát của MTTQ là việc Ủy ban 
MTTQ Việt Nam các cấp trực tiếp hoặc đề 
nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận 
theo dõi, xem xét, đánh giá, kiến nghị đối 

với các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đại 
biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức 
trong việc thực hiện chính sách, pháp luật; 

NÂNG CAO VAI TRÒ GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN
TẬP HỢP QUẦN CHÚNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

HoàNg ANH ĐứC
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Đ/c Hoàng Anh Đức thăm mô hình kinh tế giỏi ở huyện Cẩm Xuyên
Ảnh: PV

Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 
hội trong giai đoạn hiện nay. Với sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự phối hợp, 
tạo điều kiện của HĐND, UBND tỉnh và các tổ chức thành viên, cùng với sự tham 
gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, MTTQ các cấp và các đoàn thể 
chính trị - xã hội đã phát huy vai trò của mình, triển khai có hiệu quả hoạt động giám 
sát, phản biện, góp phần tập hợp, phát huy khối đại đoàn kết trong các tầng lớp nhân 
dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, xây dựng quê 
hương Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh.
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đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của nhân dân, kịp thời phát hiện 
và kiến nghị xử lý sai phạm, khuyết điểm; 
phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi tiêu 
cực, quan liêu xa dân, thiếu trách nhiệm với 
dân, giúp cho cá nhân, tổ chức nâng cao ý 
thức trách nhiệm, gương mẫu chấp hành chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, những quy định ở khu dân cư; kiến 
nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật; 
phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, các 
điển hình tiên tiến và những mặt tích cực.

Phản biện xã hội là một hình thức phát 
huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy 
quyền làm chủ và ý thức trách nhiệm của 
nhân dân trong việc tham gia góp ý kiến đối 
với các dự thảo chủ trương, đường lối, chính 
sách, quyết định lớn của Đảng và các dự 
thảo văn bản pháp luật của nhà nước, một 
số công trình, dự án lớn, quan trọng. Phản 
biện xã hội của MTTQ là phương thức cơ 
bản để Đảng, Nhà nước và các tổ chức liên 
quan chú ý lắng nghe tiếng nói của người 
dân khi ban hành các quyết định, nhất là các 
vấn đề trọng đại của quốc kế dân sinh, hoặc 
liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người 
dân, là phương thức quan trọng để đạt được 
đồng thuận xã hội giữa Đảng, Nhà nước 
và nhân dân; từ đó giúp Đảng, Nhà nước 
tiếp cận, đánh giá vấn đề một cách đa diện, 
nhiều chiều nhằm hạn chế, phòng ngừa việc 
quyết định chủ quan, một chiều hoặc mang 
tính áp đặt.

Phát huy tinh thần đó, qua gần 05 năm 
thực hiện Quyết định 217, Quyết định 218 
của Bộ Chính trị, được sự quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền 
các cấp từ tỉnh đến cơ sở, MTTQ các cấp và 
các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh Hà Tĩnh 
đã sáng tạo, linh hoạt trong công tác tham 
mưu, chỉ đạo; xây dựng chương trình phối 
hợp với các ban, ngành liên quan để thực 
hiện nội dung giám sát gắn với các nhiệm 
vụ trọng tâm của tỉnh liên quan trực tiếp 

đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân 
dân và được Nhân dân quan tâm như: Việc 
thực hiện Quy chế dân chủ trong huy động 
nội lực của nhân dân để thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới; việc huy động, quản lý và sử dụng các 
khoản đóng góp tự nguyện của phụ huynh 
học sinh trong các trường công lập; công 
tác tổng rà soát việc thực hiện chính sách 
đối với người có công với cách mạng; công 
tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong 
xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm 
nghèo, giải quyết việc làm, việc chấp hành 
pháp luật về BHXH, BHYT ở các loại hình 
doanh nghiệp, việc chấp hành hình phạt tù 
ở các trại giam; chất lượng sản phẩm vật tư 
nông nghiệp trên địa bàn. …Qua giám sát, 
đã có những kiến nghị xác đáng, kịp thời 
đề xuất điều chỉnh những quy định đảm bảo 
phù hợp với tình hình thực tiễn đời sống 
xã hội; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của Nhân dân và nâng cao năng 
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức 
Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà 
nước. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp quan 
tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân 
dân; phối hợp Đoàn ĐBQH, Thường trực 
HĐND, UBND và các ngành thực hiện tốt 
quy chế phối hợp công tác, nâng cao chất 
lượng tiếp xúc cử tri; phát huy dân chủ cơ 
sở; tham gia giám sát hoạt động của các cơ 
quan nhà nước, cán bộ dân cử; công tác tiếp 
công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 
cáo của công dân...thường xuyên quan tâm 
việc củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò 
của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát 
đầu tư cộng đồng, Tổ hoà giải ở cơ sở. 

Cùng với việc triển khai các hoạt động 
giám sát, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã 
hội các cấp ở Hà Tĩnh đã chú trọng thực 
hiện chức năng phản biện xã hội. MTTQ 
và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp 
tham gia góp ý vào dự thảo các văn bản quy 
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phạm pháp luật như: Dự thảo sửa đổi, bổ 
sung Hiến pháp 1992, Bộ luật Dân sự (sửa 
đổi); Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ 
chức Chính phủ; Luật Bầu cử đại biểu Quốc 
hội và đại biểu HĐND, Luật Đất đai, Dự 
thảo luật ban hành quyết định hành chính 
… và một số chương trình, đề án phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là những vấn 
đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích 
chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Phối 
hợp với Hội đồng nhân dân tỉnh tham vấn ý 
kiến của người dân và doanh nghiệp về cải 
cách thủ tục hành chính; khảo sát, lấy ý kiến 
của Nhân dân về tình hình, kết quả thực hiện 
các chính sách của tỉnh về phát triển nông 
nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn 
mới đang được áp dụng triển khai thực hiện 
trên địa bàn toàn tỉnh để tiến hành phản biện 
về sửa đổi, đề xuất bãi bỏ, điều chỉnh, bổ 
sung các cơ chế, chính sách nhằm sát đúng 
với điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển 
của tỉnh nhà.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt 
được công tác giám sát và phản biện xã hội 
của MTTQ Việt Nam thời gian qua còn 
không ít khó khăn, hạn chế: Nhiều nơi còn 
lúng túng trong lựa chọn nội dung giám sát 
và phản biện xã hội; chưa đưa ra được tiêu 
chí để lựa chọn nội dung phù hợp; kết quả 
giám sát và phản biện xã hội chưa đều, phản 
biện còn ít; một số nơi làm hình thức, thụ 
động; còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va 
chạm; kỹ năng, năng lực trình độ cán bộ còn 
hạn chế; việc theo dõi thực hiện sau giám sát 
và phản biện nhiều nơi làm chưa tốt...

Để tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao 
chất lượng các hoạt động giám sát, phản 
biện của MTTQ và các đoàn thể chính trị - 
xã hội góp phần cũng cố niềm tin, tạo đồng 
thuận xã hội, tập hợp quần chúng nhân dân 
trong giai đoạn hện nay, cấp ủy đảng, chính 
quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã 
hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
phổ biến, quán triệt nội dung Quy chế, Quy 

định, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận 
thức và trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính 
quyền, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức và nhân dân. Đồng thời MTTQ 
và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát 
huy vai trò chủ thể, chủ động, tích cực làm 
tốt việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế 
hoạch giám sát, phản biện xã hội hằng năm 
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ 
chức mình; kết hợp liên thông ba nhiệm vụ: 
giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền.

Cùng với đó, các cấp ủy đảng, chính 
quyền phải quan tâm hơn nữa tới công tác 
này bằng những việc làm cụ thể như bố trí 
cán bộ có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo 
đức, bản lĩnh chính trị cho MTTQ và các tổ 
chức chính trị - xã hội để có đủ khả năng 
thực hiện công tác giám sát, phản biện xã 
hội. Mặt khác, phải thật sự cầu thị, lắng 
nghe, có cơ chế tiếp thu ý kiến của MTTQ. 
Thực hiện hiệu quả quy định về việc tiếp 
xúc, đối thoại với nhân dân của người đứng 
đầu cấp ủy, chính quyền các cấp…

Như vậy, có thể thấy hoạt động giám sát 
và phản biện xã hội là đòi hỏi khách quan của 
đời sống. Để xây dựng xã hội dân chủ, công 
bằng, văn minh cần tăng cường hoạt động 
giám sát, phản biện xã hội. Đây cũng là một 
trong những đặc trưng để thực thi dân chủ, 
nền dân chủ thực sự của nhân dân, do nhân 
dân, vì nhân dân; thông qua hoạt động giám 
sát và phản biện xã hội của Mặt trận thật sự 
góp phần làm cho chủ trương, chính sách, 
pháp luật của Đảng và Nhà nước sát hợp với 
đời sống xã hội; bộ máy và cán bộ trong hệ 
thống chính trị ngày càng được nâng cao 
về năng lực cũng như phẩm chất đạo đức, 
tác phong công tác, chống quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí… để ngày càng đáp ứng tốt 
hơn công cuộc đổi mới của đất nước, cũng 
như nâng cao vị thế của Mặt trận, củng cố 
niềm tin của nhân dân với Đảng với chế độ.

 H.A.Đ
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PHÁT HUY VAI TRÒ CÔNG TÁC
DÂN VẬN TRONG XÂY DỰNG NÔNG 

THÔN MỚI TẠI HUYỆN KỲ ANH
TrầN THàNH NAm

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Anh

Ban Dân vận huyện ủy Kỳ Anh họp rút kinh nghiệm sau đợt kiểm tra, tư vấn đồng hành cùng 21 xã 
xây dựng NTM.                        Ảnh: P.V

Để phát huy vai trò, hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng nông thôn 
mới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định 34-QĐ/HU về 
việc thành lập Đoàn công tác thực hiện xây dựng NTM khối Dân vận, 

MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Ngay sau khi được thành lập, Đoàn công tác 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, trong những năm qua, nhất là sau 
điều chỉnh địa giới hành chính các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể 
huyện Kỳ Anh đã vận dụng hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới 
với những cách làm hay, sáng tạo, góp phần đưa phong trào xây dựng NTM của huyện 
nhà ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được kết quả quan trọng.
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đã xây dựng, ban hành chi tiết, cụ thể cho 
cả giai đoạn và từng thời điểm. Nhiệm vụ 
được ưu tiên đó là triển khai tập huấn nâng 
cao nhận thức, kiến thức cho đội ngũ cán 
bộ cốt cán huyện, xã, bí thư chi bộ, thôn 
trưởng, trưởng các tổ chức đoàn thể của 
157 khu dân cư trên địa bàn huyện và các 
đồng chí chi ủy các đảng ủy, chi ủy trực 
thuộc về quy trình huy động và sử dụng 
nguồn lực, công tác mặt trận, đoàn thể 
trong xây dựng NTM; tuyên truyền, học 
tập quán triệt các quan điểm, chủ trương 
của Đảng, những cơ chế, chính sách của 
Trung ương, của tỉnh, của huyện trong 
nông nghiệp gắn với xây dựng NTM... 
Bên cạnh đó, Ban Dân vận phối hợp với 
MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội 
huyện về tận từng thôn, xóm, nhất là 
những thôn, xóm khó khăn tổ chức họp 
dân để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ, 
động viên người dân xây dựng khu dân 
cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, 
chỉnh trang vườn hộ, cải tạo vườn tạp, 
xây dựng các tuyến đường mẫu... Cán 
bộ MTTQ và các đoàn thể thường xuyên 
bám sát cơ sở, tập trung tuyên truyền về 
nội dung, ý nghĩa phong trào thi đua, 
nâng cao ý thức, trách nhiệm của người 
dân, để người dân nhận thức được xây 
dựng NTM là xây dựng đời sống mới cho 
chính mình, mình là chủ thể, khắc phục 
tư tưởng trông chờ, ỷ lại... Từ đó, xuất 
hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận 
khéo” trong xây dựng NTM, người dân 
tích cực hiến đất, hiến tài sản, đóng góp 
công sức, tiền của để xây dựng kết cấu 
hạ tầng nông thôn; đẩy mạnh tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp, tập trung phát triển 
sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực 
theo hướng liên kết, liên doanh với doanh 
nghiệp, hợp tác xã theo chuỗi giá trị...; 

cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
vận động là phát huy quy chế dân chủ cơ 
sở, từ các khâu lập đề án, kế hoạch, quy 
hoạch, nguồn vốn được công khai, minh 
bạch rõ ràng, mọi người dân được biết, 
được bàn, được làm và kiểm tra, giám 
sát…

Hàng năm, trên cơ sở thông báo kết 
luận của Thường trực Huyện ủy, Ban dân 
vận đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo MTTQ 
và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã 
hội thành lập đoàn công tác, phân công 
nhiệm vụ cụ thể phù hợp với chức năng 
nhiệm vụ cho từng tổ chức, cá nhân phụ 
trách. Đồng thời phối hợp với các tổ chức 
trong hệt hống chính trị, nghiên cứu, đề 
xuất  các giải pháp, cách làm phù hợp với 
đặc thù của từng địa phương. Với sự vào 
cuộc đồng bộ của các tổ chức trong hệ 
thống chính trị, trong đó có vai trò, tích 
cực của khối dân vận; nhận thức và trách 
nhiệm của các tầng lớp nhân dân về xây 
dựng Nông thôn mới được nâng lên khá 
rõ nét. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 
9 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông 
thôn mới, 4 xã đạt từ 14-18 tiêu chí, 8 
xã đạt từ 11-14 tiêu chí, xây dựng được 
10 KDC kiểu mẫu và 132 vườn mẫu đạt 
chuẩn. Trong rà soát 6 tháng đầu năm 
2018 toàn huyện thực hiện được 310/354 
tiêu chí ước đạt 87% kế hoạch năm, trong 
đó đã huy động 59,022 tỷ đồng và hàng 
ngàn ngày công để xây dựng các công 
trình CSVC hạ tầng, chỉnh trang nhà cửa, 
vườn hộ; có 295 hộ hiến 26,595m2 đất, 
2.995 cây xanh, 4.077m hàng rào và các 
tài sản khác trị giá 3.600 triệu đồng...

Những kết quả đạt được trong thời 
gian qua trong đã khẳng định vai trò, vị 
trí của công tác dân vận trong xây dựng 
nông thôn mới ở huyện Kỳ Anh. Từ thực 
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tiễn công tác vận động nhân dân xây dựng 
Nông thôn mới tai huyện Kỳ Anh trong 
thời gian qua, có thể rút ra một số bài học 
kinh nghiệm sau:

Thứ nhất: Xây dựng nông thôn mới 
chỉ có điểm khởi đầu không có điểm kết 
thúc. Cho nên, trọng tâm và xuyên suốt 
trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông 
thôn mới của Khối dân vận đó là thực 
hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động 
để nhân dân nhận thức được xây dựng 
nông thôn mới là xây dựng con người 
mới, cuộc sống mới mà bản thân mình 
là chủ thể. Từ đó từng bước chuyển vai 
trò, trách nhiệm của người dân từ hành 
động mang tính bắt buộc, gò ép và có tính 
thời vụ sang hành động tự giác và thường 
xuyên, liên tục.

Thứ hai:Triển khai thực hiện một 
cách hiệu quả, thực chất quy chế dân chủ 
cơ sở từ các khâu lập đề án, kế hoạch, quy 
hoạch, nguồn vốn được công khai, minh 
bạch rõ ràng, người dân được  biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, nhất 
là quy trình huy động và sử dụng nguồn 
lực theo tinh thần Pháp lệnh 34 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội.

Thứ ba: Hàng năm MTTQ, các tổ 
chức đoàn thể tổ chức kháo sát, lựa chọn 
nội dung phù hợp với chức năng nhiệm 
vụ của tổ chức mình để triển khai thực 
hiện một cách hiệu quả nhất, trong đó 
tập trung vào các nội dung: nhà ở dân 
cư, vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới 
kiểu mẫu, chỉnh trang vườn hộ, cải tạo 
vườn tạp, đường mẫu, đường điện thắp 
sáng làng quê, hàng rào xanh... Trong đó, 
Ban Dân vận Huyện ủy phải giữ vai trò 
trung tâm trong việc điều phối, hướng 
dẫn, cung cấp chia sẻ thông tin để các tổ 
chức đoàn thểtriển khai thực hiệnnhiệm 

vụ phân định rõ nội dung công việc nào 
tổ chức mình chủ trì, nhiệm vụ nào phải 
phối hợp, với phương châm: “rõ người, 
rõ việc, rõ địa chỉ, rõ kết quả”.

Thứ tư: Đối với các cán bộ được phân 
công phụ trách các nội dung công việc, 
phụ trách các tiêu chí, địa bàn phải thực 
sự say sưa, tâm huyết, trách nhiệm với 
nhiệm vụ được phân công, thường xuyên 
bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình thực 
tế từng thôn xóm, từng cơ quan, đơn vị, 
nhất là về văn hóa, tập quán, thói quen, 
trình độ lao động, tư duy phát triển kinh 
tế, mục tiêu, động lực, nguồn nhân lực...
để chỉ đạo, hướng dẫn lựa chọn nội dung 
công việc phù hợp và ưu tiên trong từng 
thời điểm để mang lại hiệu quả cao nhất.

Tin tưởng rằng, với quyết tâm chính 
trị cao, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, 
của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự 
vào cuộc đồng bộ của đoàn thể nhân dân 
từ huyện đến cơ sở, phong trào xây dựng 
NTM của Kỳ Anh ngày càng đi vào chiều 
sâu, đạt kết quả cao hơn, sớm trở thành 
huyện đạt chuẩn huyện NTM.

T.T.N 
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Hà TĩnH nHìn lại để Hướng Tới
TrầN Vũ

Toàn cảnh công trường Formosa Hà Tĩnh.                                    Ảnh: PV

Nhìn lại những năm gần đây, công tác hội nhập quốc tế đạt một số kết quả 
khá quan trọng, tiếp tục mở rộng và đưa quan hệ của Hà Tĩnh với các 
đối tác đi vào chiều sâu, góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định 

để phát triển kinh tế xã hội tỉnh; quảng bá hình ảnh đất nước và con người, nâng cao 
uy tín và vị thế Hà Tĩnh trên cả nước và trường quốc tế. Kết thúc năm 2017, tỉnh đã 
thu hút được 113 dự án đầu tư cả trong và ngoài nước với tổng vốn đăng ký 10.300 
tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó có một số tập đoàn lớn đầu 
tư phát triển chiến lược trên địa bàn tỉnh đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh 

Sau 30 năm đầu tư nước ngoài:

Trên bước đường hội nhập quốc tế, Hà Tĩnh đã vận dụng đúng đắn và sáng tạo các 
chủ trương khuyến khích phát triển kinh tế, xã hội của Đảng, chính phủ, ban hành 
những cơ chế chính sách thông thoáng, năng động nên đã thu hút được những nhà 
đầu tư lớn vào đầu tư trên địa bàn. Đây cũng là cơ hội để các Doanh nghiệp  và người 
dân trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hợp tác phát triển, giải quyết việc làm 
nâng cao thu nhập đưa Hà Tĩnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
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tế-xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần cho nhân dân trong toàn 
tỉnh. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế gắn liền 
với mời gọi đầu tư, đến nay hàng loạt dự 
án đã được triển khai và đi vào hoạt động, 
đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 10 tỉnh 
đứng đầu cả nước về thu hút đầu tư nước 
ngoài. Tại Khu kinh tế Vũng Áng nhiều 
dự án như cụm nhà máy Nhiệt có công 
suất trên 7000MW, Nhà máy luyện cán 
thép công suất 22 triệu tấn/năm lớn nhất 
khu vực, hệ thống hàng chục cầu cảng 
nước sâu có thể cập tàu 300.000 tấn khi 
đi vào hoạt động đồng bộ sẽ đưa Hà Tĩnh 
trở thànhTrung tâm nhiệt điện, luyện cán 
thép, cảng biển lớn nhất cả nước. Điều 
đáng nói ngoài các dự án lớn, các dự án 
công nghiệp phụ trợ, các dự án đầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng đô thị, nông nghiệp, y 
tế giáo dục, đào tạo nghề cũng đang được 
đầu tư phát triển tương xứng. Chính sự 
xuất hiện của các nhà đầu tư nước ngoài, 
các tập đoàn lớn trong nước đầu tư vào 
nhiều lĩnh vực đã giúp cho Hà Tĩnh có 
bước phát triển nhanh tạo được cán cân 
phù hợp trong cơ cấu kinh tế công, nông 
nghiệp, thương mại du lịch dịch vụ xây 
dựng phát triển hạ tầng đô thị.

Tuy vậy, công tác Hội nhập quốc tế 
của Hà Tĩnh còn có những hạn chế như: 
Việc vận dụng, cụ thể hóa, tổng hợp, nắm 
bắt thông tin và đánh giá đúng mức độ, 
phạm vi tác động của việc hội nhập chưa 
cao; công tác thông tin tuyên truyền còn 
gặp khó khăn, nguồn kinh phí bố trí cho 
công tác hội nhập quốc tế còn hạn hẹp, 
cán bộ thực hiện công tác hội nhập quốc 
tế ở một số đơn vị, địa phương chưa chủ 
động, năng lực trình độ còn hạn chế. 
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước 

và địa phương về công tác Hội nhập quốc 
tế, Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế  tỉnh ban 
hành Kế hoạch công tác Hội nhập quốc 
tế năm 2018 và những năm tiếp theo với 
mục tiêu: tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị 
quyết số 22 ngày 10/4/2013 của Bộ Chính 
trị về Hội nhập quốc tế đến năm 2020; 
Nghị quyết số 06 ngày 05/11/2016 của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội 
nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định 
chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta 
tham gia các hiệp định thương mại tự do 
thế  hệ mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ  
tỉnh, khóa XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 
và các chương trình, kế hoạch của tỉnh 
về công tác Hội nhập quốc tế. Nhằm huy 
động tổng thể, đồng bộ các nguồn lực đầu 
tư phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững  
môi trường hòa bình, ổn định; đảm bảo 
an  ninh - quốc phòng; quảng bá hình ảnh 
của Hà Tĩnh đến với bạn bè quốc tế; giữ 
gìn và phát huy các giá trị truyền thống, 
bản sắc văn hóa dân tộc, văn hóa vùng 
miền của Hà Tĩnh, đồng thời tiếp thu có 
chọn lọc những tinh hoa văn hóa của thế 
giới. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến 
tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân về 
tầm quan trọng của công tác hội nhập 
quốc tế. Muốn hội nhập quốc tế mang lại 
hiệu quả thiết thực ngoài việc làm tốt hơn 
nữa công tác tuyên truyền quảng bá hình 
ảnh Hà Tĩnh ra nước ngoài, các cấp, các 
ngành từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh 
cải cách hành chính, rà soát thủ  tục hành 
chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh 
doanh, góp phần nâng cao chỉ số năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh. Xây dựng, duy 
trì và mở  rộng kênh thông tin điện tử 
bằng nhiều ngôn ngữ để thu hút đầu tư từ 
các đối tác bên ngoài. Tăng cường công 
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tác liên kết vùng trên tất cả các lĩnh vực 
nhằm nâng cao công tác hội nhập quốc 
tế và hỗ  trợ  các tổ chức, doanh nghiệp, 
người dân cải cách thủ tục hành chính; 
nâng cấp cổng thông tin  điện tử của tỉnh 
và các  sở, ngành, địa phương nhằm kịp 
thời tiếp nhận, xử lý kiến nghị của người 
dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh vận động thu hút 
nguồn vốn ODA, NGO từ tài chính quốc 
tế và các tổ chức phi chính phủ nhằm 
đầu tư kết cấu hạ tầng, chuyển giao công 
nghệ và hỗ trợ kỹ thuật. Đồng thời tạo 
điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư FDI 
và tăng dần đầu tư ra nước ngoài, góp 
phần mở rộng hội nhập, tăng trưởng kinh 
tế, xóa đói giảm nghèo, tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp theo hướng nâng cao giá 
trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn 
với xây dựng nông thôn mới theo đúng 
định hướng gắn với tái cơ cấu ngành kinh 
tế, vùng kinh tế trọng điểm và các thành 
phần kinh tế của tỉnh. Tích cực thúc đẩy 
các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác 
với các thành viên của Hiệp hội 09 tỉnh 
3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan có sử 
dụng đường 8 và đường 12 (APOTC) trên 
các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo, văn hóa, 
thể thao, du lịch, khoa học công nghệ, 
công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, 
y tế… Phối hợp với các cơ quan đại diện 
ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và cơ 
quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để 
giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, lợi thế  
của tỉnh; tổ chức các hội nghị, tọa đàm  
để xúc tiến, kêu gọi đầu tư hoặc tham dự 
các đoàn xúc tiến đầu tư của Chính phủ 
tại các nước; đẩy mạnh thiết lập quan hệ 
với các Đại sứ quán, tổng Lãnh sự quán 
Việt Nam ở nước ngoài, các Đại sứ quán, 
Tổng Lãnh sự quán và các cơ quan đại 

diện ngoại giao của nước ngoài ở Việt 
Nam nhằm tạo thuận lợi cho công tác bảo 
hộ công dân, xử lý các vấn đề lãnh sự 
và quảng bá, xúc tiến đầu tư, xuất khẩu 
hàng hóa, phát triển du lịch, dịch vụ… 
Ngoài các đối tác truyền thống cần tiếp 
tục xúc tiến và thiết lập mối quan hệ hữu 
nghị, hợp tác mới với các tỉnh, thành 
phố của các nước có nhiều điểm tương 
đồng với tỉnh Hà Tĩnh, có tiềm năng, thế 
mạnh trong việc hợp tác phát triển kinh 
tế, chuyển giao công nghệ, giao lưu văn 
hóa. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối 
ngoại nhân dân, góp phần tăng cường 
hiểu biết và nâng cao vị thế quốc tế của 
tỉnh, đẩy mạnh công tác thông tin đối 
ngoại, quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh trong 
khu vực và thế giới. Có thể nói hội nhập 
quốc tế trong giai đoạn mới có rất nhiều 
cơ hội thuận lợi, nhưng cũng không ít 
khó khăn thách thức. Nhưng đây là con 
đường tất yếu để Hà Tĩnh không tụt hậu 
và bứt phá vươn lên./.

T.V
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PHƯỜNG NAM HÀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC
XÃ HỘI HÓA NGUỒN LỰC XÂY DỰNG 

PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ

Công tác chỉnh trang đô thị tại đường Nguyễn Biểu đang được phường Nam Hà tập trung thực hiện.
                                                                    Ảnh: PV

Phường Nam Hà hôm nay đã có một diện mạo mới khang trang và mang dáng dấp 
của phố thị, nhiều tuyến đường đã được thảm nhựa cacboncor, hệ thống đèn chiếu sáng 
được trải dài từ khắp ngõ phố và hệ thống camera an ninh được lắp đặt góp phần phòng, 
chống trộm cắp, tệ nạn xã hội, đảm bảo bình yên cho Nhân dân. Có được những đổi thay 
đó, chính là cấp ủy Đảng đã làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, chính quyền, Mặt trận và 
các đoàn thể từ phường, tổ dân phố đã vận dụng, cụ thể hóa tốt chính sách đầu tư của cấp 
trên và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để khơi dậy, huy động nguồn lực trong Nhân 
dân chung tay xây dựng phường đạt văn minh đô thị.   

LÊ VăN HọC
Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy

Thực hiện chủ trương của Thành phố về xây dựng phường Nam Hà đạt chuẩn văn 
minh đô thị, góp phần xây dựng Thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II vào năm 
2018. Trước yêu cầu đặt ra của cấp ủy, chính quyền Thành phố và nguyện vọng, 

nhu cầu thiết tha của Nhân dân, đòi hỏi cấp ủy Đảng phải kịp thời đề ra chủ trương sát đúng, 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị phường vào cuộc đồng bộ xây dựng phường đạt 
chuẩn văn minh đô thị. Phường đã tranh thủ cơ chế đầu tư của Thành phố, cùng với sự nổ lực, 
quyết tâm chính trị của hệ thống chính trị, sự đồng thuận, thống nhất của cán bộ, đảng viên 
và Nhân dân phường. Sau 03 gần năm triển khai thực hiện việc xã hội hóa huy động nguồn 
lực đến nay phường Nam Hà đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. 
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Trước hết, nhằm tiếp tục nâng cao nhận 
thức, thống nhất về tư tưởng, hành động và 
phát huy, mở rộng dân chủ, Ban Thường vụ 
Đảng uỷ phường đã ban hành nghị quyết, xây 
dựng chương trình hành động, tổ chức hội 
nghị quán triệt, tuyên truyền sâu rộng cho cán 
bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân 
dân toàn phường. Đồng thời, Đảng ủy đã 
thành lập ban chỉ đạo, 05 tổ công tác để phân 
công cán bộ, công chức phụ trách 10 tổ dân 
phố và cùng với liên đoàn cán bộ các tổ dân 
phố tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, hướng 
dẫn và nắm bắt tình hình thực hiện ngay từ tổ 
liên gia. Thông qua các hội nghị sơ, tổng kết, 
giao ban, chào cờ đầu tháng, Đảng ủy tiếp tục 
lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc xây 
dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. 

Hội đồng nhân dân phường đã ban hành 
Nghị quyết số 16 về cơ chế chính sách phát 
triển cơ sở hạ tầng và thương mại dịch vụ 
trên địa bàn để khuyến khích Nhân dân 
chung tay đầu tư phát triển. Trên cơ sở nghị 
quyết và nhiệm vụ chính trị của phường, 
UBND phường đã xây dựng và ban hành 
nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa nghị quyết, 
quá trình triển khai thực hiện luôn gắn liền 
với nội dung xây dựng phường đạt chuẩn văn 
minh đô thị. Để chính sách đi vào cuộc sống 
chính quyền phường thường xuyên phối hợp 
với Uỷ ban Mặt trận, các tổ chức đoàn thể 
phường và liên đoàn cán bộ các tổ dân phố 
công khai dân chủ các cơ chế, chính sách đầu 
tư, hỗ trợ đến tận cán bộ, đoàn viên, hội viên 
và Nhân dân về xây dựng phường đạt chuẩn 
văm minh đô thị. Mặt khác, chính quyền đã 
phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể tuyên 
truyền cơ quan, đơn vị các cấp đóng trên địa 
bàn phường chú trọng chỉnh trang khuôn 
viên, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
đạt chuẩn văn hóa; huy động đóng góp nguồn 
lực để xây dựng cơ sở hạ tầng và công tác an 
sinh xã hội.

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết 
liệt của cấp ủy Đảng, điều hành kịp thời, 
năng động, sáng tạo, bám sát khung kế hoạch 

của UBND, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, 
hiệu quả trong tuyên truyền vận động của 
MTTQ và các đoàn thể từ phường đến tổ dân 
phố. Đặc biệt, là sự đồng thuận ủng hộ của 
Nhân dân và sự đồng hành của các cơ quan, 
doanh nghiệp. Năm 2016 đến nay tổng kinh 
phí huy động đầu tư, vận động Nhân dân 
đóng góp trên địa bàn phường là 233,556 tỷ 
đồng, trong đó nguồn huy động xã hội hóa 
28,969 tỷ đồng, ngân sách nhà nước 41,147 
tỷ đồng; nhân dân đóng góp ngày công 4.225 
ngày công, hiến 225 m2 đất để xây dựng 2,5 
km đường giao thông trục, ngõ tổ dân phố 
bề mặt bằng bê tông; xây dựng mương thoát 
nước khu dân cư dài 2,2 km và 0,230 km 
mương thoát nước chính tại tổ dân phố 10; 
thảm nhựa hạt mịn 37 tuyến đường ngõ tổ 
dân phố dài 4,896 km với diện tích 21.362m2, 
đến nay đã hoàn thành 24 tuyến với diện tích 
16.592m2, có 10 tuyến đã ký hợp đồng, nhân 
dân đã đóng góp 100% kinh phí để thi công; 
thảm nhựa cacboncor 01 tuyến đường Ngô 
Đức Kế dài 210m diện tích 675m2...

Bên cạnh đó phường đầu tư và vận động 
Nhân dân đóng góp xây dựng mới 04 nhà văn 
hóa TDP; sửa chữa, mua sắm trang thiết bị 
nhà văn hóa các tổ dân phố. Đến nay có 10/10 
nhà văn hóa đã được xây dựng khanh trang, 
rộng rải đảm bảo điều kiện cho nhân dân sinh 
hoạt; Xây dựng 03 sân bóng chuyền, 03 sân 
bóng chuyền hơi ở sân bóng tổ dân phố 1, 
nhà văn hóa các tổ dân phố, khuôn viên trụ 
sở phường; Cải tạo, nâng cấp nhà bia tưởng 
niệm, trụ sở công an phường; Mua sắm trang 
thiết bị phòng giao dịch một của, các phòng 
làm việc, loa, đèn chiếu hội trường trụ sở 
phường; Nâng cấp hệ thống loa truyền thanh 
của phường và 10 tổ dân phố; Mua sắm thiết 
bị cảnh báo sơm và thiết bị cứu nạn cứu hộ 
cho đội ứng phó cộng đồng; Xây dựng mới 
07 nhà và sửa chữa 07 nhà cho hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn với số tiền 
120 triệu đồng.

Xem tiếp trang 33
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Từ nhận thức trên, trong thời gian qua các cấp chính quyền huyện Nghi Xuân đã 
thường xuyên triển khai, quán triệt, thực hiện khá tốt công tác dân vận. Đặc biệt 
năm 2018 thực hiện Kế hoạch số 1573-KH/BDVTW-BCSĐCP, ngày 08/02/2018 

của Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ về việc thực hiện “Năm dân 
vận chính quyền” 2018 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về thực hiện “Năm dân vận chính 
quyền”, huyện Nghi Xuân đã triển khai một cách có hiệu quả, rộng khắp trên địa bàn toàn 
huyện và đạt được những kết quả bước đầu khá quan trọng: Nhận thức của cán bộ, công chức, 
viên chức và nhân dân về “Năm dân vận chính quyền” có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức 
phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên; 
đã từng bước khắc phục tình trạng quan liêu, hách dịch, cửa quyền, mất dân chủ của cán bộ, 
công chức… 

NHỮNG KHỞI SẮC troNG tHựC HIệN 
“Năm dâN vậN CHíNH quyềN”

Ở HuyệN NGHI XuâN
LÊ ANH Hào

Ban Dân vận Tỉnh ủy

Trong công tác dân vận của hệ thống chính trị thì công tác dân vận của chính 
quyền đóng vai trò rất quan trọng, vì chính quyền là nơi cụ thể hóa các chủ trương, 
nghị quyết của Đảng đến với nhân dân, nhất là việc ban hành các cơ chế, chính sách 
để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho 
nhân dân. Đồng thời chính quyền cũng là nơi thường xuyên trực tiếp tiếp xúc, giải 
quyết các vấn đề liên quan đến người dân và doanh nghiệp, giải quyết đơn thư khiếu 
nại, tố cáo của công dân. Nên chính quyền không làm tốt công tác dân vận thì sẽ rất 
khó khăn cho công tác dân vận nói chung và ngược lại nếu chính quyền làm tốt công 
tác dân vận thì công tác dân vận của hệ thống chính trị sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với huyện Nghi Xuân.            Ảnh: PV
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Nghi Xuân đã đẩy mạnh công tác cải cách 
hành chính, nhất là tập trung cải cách thủ tục 
hành chính, cải cách tổ chức bộ máy và nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức; hiện đại hóa nền hành chính; thực hiện 
công khai số điện thoại đường dây nóng, địa 
chỉ thư điện tử của Văn phòng HĐND-UBND 
huyện, thường xuyên thăm dò, đánh giá sự hài 
lòng qua phần mềm dịch vụ công để tiếp nhận 
phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân 
và doanh nghiệp. Đặc biệt, sau 8 tháng đưa 
Trung tâm hành chính công vào hoạt động đã 
công khai và thực hiện 363 thủ tục hành chính, 
trong đó có 135 TTHC thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3; tiếp nhận, giải quyết và 
trả kết quả 96.442 hồ sơ, đã giải quyết 95.803 
hồ sơ (đạt 99,34%); bước đầu đem lại sự hài 
lòng cho người dân và doanh nghiệp. 

Với mục tiêu năm 2018, Nghi Xuân 
phấn đấu đạt huyện chuẩn nông thôn mới.  
Để thực hiện được nhiệm vụ quan trọng này, 
Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc 
khá quyết liệt; đặc biệt UBND huyện đã ban 
hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển 
sản xuất, phát triển hạ tầng, như: Nghị quyết 
số 30/NQ-HĐND về quy định một số cơ chế 
chính sách hỗ trợ chỉnh trang đô thị tại thị trấn 
Nghi Xuân và Xuân An giai đoạn 2018-2020; 
Quyết định 761/QĐ-UBND về kế hoạch làm 
đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước 
trên các tuyến đường giao thông và kế hoạch 
kiên cố kênh mương nội đồng năm 2018 trên 
địa bàn huyện; Quyết định 2406/QĐ-UBND 
về phân bổ kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính 
sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, 
nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh 
trang đô thị trên địa bàn huyện năm 2018. Do 
tiếp nhận được các cơ chế, chính sách nên 
người dân đã tích cực tham gia vào phát triển 
kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng nông thôn 
mới. Với cơ chế hỗ trợ xi măng làm giao thông 
nông thôn, rãnh thoát nước, kênh mương nội 
đồng nên các địa phương đã tích cực vận động 
nhân dân nhận hỗ trợ xi măng và tham gia 
ngày công để làm, đến nay các địa phương đã 

làm được 23,25 km đạt 105% kế hoạch, 5,85 
km rãnh thoát nước đạt 76,1% kế hoạch; huy 
động nguồn lực được 26,5 tỷ đồng (bao gồm 
tiền mặt, hiến đất, hiến cây). Đến nay, huyện 
đã có 14/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 
05/09 tiêu chí cấp huyện đạt chuẩn; 03 xã và 
04 tiêu chí cấp huyện còn lại đang nỗ lực để 
hoàn thành năm 2018.

Một trong những nội dung quan trọng 
thực hiện “Năm dân vận chính quyền” đó là 
nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng 
và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, từ đó để 
phát huy tốt hơn phương châm “dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nổi bật, UBND 
huyện đã ban hành Quyết định 626/QĐ-
UBND, ngày 06/02/2018 về Quy chế đánh 
giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động làm việc tại 
các cơ quan chuyên môn và đơn vị trực thuộc 
UBND huyện; Quyết định 1612/QĐ-UBND, 
ngày 10/4/2018 về Quy chế cung cấp thông tin 
cho người dân của UBND huyện. Việc tổ chức 
tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng 
đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân 
được Nghi Xuân quan tâm thực hiện, từ đầu 
năm đến nay đã tổ chức 23 cuộc đối thoại với 
trên 870 người dân tham gia. Qua tiếp xúc, đối 
thoại nhân dân đóng góp ý kiến, kiến nghị trên 
các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, tài 
nguyên - môi trường, giải phóng mặt bằng, 
đền bù sự cố môi trường biển, việc chuyển 
đổi mô hình Chợ Giang Đình,… qua đó đã 
góp phần giải quyết kịp thời các kiến nghị, 
đề xuất chính đáng của nhân dân ngay từ cơ 
sở, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, tố 
cáo vượt cấp.  

Những kết quả trên đã góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh 
trên địa bàn; cán bộ, công chức, viên chức các 
cấp chính quyền đã tin và dựa vào dân, biết 
tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, từng 
bước hạn chế tệ quan liêu, tham nhũng, lãng 
phí, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân 
với Đảng, chính quyền.

L.A.H
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GIẢI QUYẾT NỢ XÂY DỰNG CƠ BẢN
TẠI CÁC XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

THuẬN Huế

Nhà văn hóa Đông Quang Trung – xã Tùng Lộc – huyện Can Lộc dù được xây mới với kinh phí không 
nhỏ nhưng chỉ sau gần 2 năm, vấn đề nợ đã cơ bản được giải quyết.

Ảnh: D.g

Xã Phú Phong – huyện Hương Khê được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015. 
Thời điểm đó, hầu hết các xã đạt chuẩn giai đoạn trước của Hà Tĩnh phần lớn 
đều đang gánh trên vai những khoản nợ không hề nhỏ như Thuận Lộc 14 tỷ 

đồng, Thạch Môn hơn 10 tỷ, Thạch Bằng hơn 17 tỷ.... Chính vì thế, việc Phú Phong hoàn 
thành 19 tiêu chí với số nợ 6,7 tỷ đồng đã là một sự cố gắng rất lớn. Tuy nhiên, ngay từ lúc 
đó, quan điểm chỉ đạo của xã và huyện đều đồng nhất lộ trình và phương án trả nợ. Đến lúc 
này, sau gần 3 năm, số nợ được giải quyết đã lên đến trên 6,3 tỷ, đó là một nỗ lực không hề 
nhỏ. Những nhà văn hóa khang trang, những con đường mới mở, các công trình phúc lợi.... 
lần lượt được đưa vào dự toán để giải quyết dứt điểm từng quý, từng năm. Ông Phan Văn 

Đến cuối năm 2014, Hà Tĩnh có 26 xã đạt chuẩn NTM và đến lúc này, số nợ đọng 
xây dựng cơ bản tại các địa phương vẫn còn trên 36 tỷ đồng. Từ năm 2015 trở về sau, 
số xã đạt chuẩn đã tăng thêm 89 xã, và điều đáng ghi nhận là không có số nợ đọng 
phát sinh. Tại các đơn vị này, số nợ dù ít hay nhiều đều cân đối được nguồn lực và có 
phương án trả nợ rõ ràng. Đây trở thành một trong những điều kiện bắt buộc trong 
quá trình thẩm định xã đạt chuẩn NTM. Vậy thực tế, cách giải quyết nợ xây dựng cơ 
bản tại các địa phương này là như thế nào, cơ chế chính sách đóng vai trò quan trọng 
ra sao…

mÔ HÌNH ĐIỂN HÌNH “DâN VẬN KHéo”
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Long – Bí  thư Đảng ủy – Trưởng Ban chỉ 
đạo NTM xã cho rằng: Bên cạnh nguồn kinh 
phí cơ bản từ đấu giá quyền sử dụng đất trên 
địa bàn, thì việc huy động nguồn đóng góp từ 
nhân dân, sự đỡ đầu tài trợ, đóng góp từ con 
em xa quê.... cũng đóng vai trò không nhỏ, 
giúp địa phương tháo gỡ khó khăn…

Còn tại xã Tùng Lộc huyện Can Lộc, địa 
phương đạt chuẩn NTM vào năm 2016. Thời 
điểm đó, với số nợ 3,5 tỷ đồng do đầu tư vào 
các công trình lớn như trường học, đường 
giao thông các nhà văn hóa thôn đã đặt ra 
không ít nỗi lo. Tuy nhiên, đến lúc này, số nợ 
chỉ còn hơn 1,7 tỷ đồng, rải rác tại 23 công 
trình lớn nhỏ. Từ nguồn kinh phí đấu giá đất, 
nguồn thu từ việc chuyển đổi quản lý chợ, 
nguồn hỗ trợ nông thôn mới, xã đang phấn 
đầu sẽ giải quyết cơ bản số nợ còn lại trong 
năm 2018. Ông Đặng Công Ất – Bí thư Chi 
bộ thôn Đông Quang Trung – xã Tùng Lộc 
– huyện Can Lộc nơi đã dồn kinh phí không 
nhỏ cho việc xây dựng hạ tầng cho biết thêm: 
“Nhà văn hóa thôn thời điểm làm mới với 
tổng kinh phí lên đến trên 1 tỷ đồng. Ngoài 
nguồn đóng góp của nhân dân, sự hỗ trợ của 
các cấp.... ban cán sự thôn còn đứng ra kêu 
gọi xã hội hóa được trên 100 triệu đồng. Vì 
thế, đến lúc này, mặc dù vừa phải củng cố xã 
chuẩn, vừa tiếp tục đầu tư cho khu dân cư 
mẫu... nhưng số nợ của thôn hiện còn chưa 
đến 50 triệu đồng. Và lời giải cho khoản nợ 
này cũng đã được nhìn thấy…”  

Rõ ràng không quá để nói rằng sau đạt 
chuẩn nông thôn mới, việc tính toán, cân 
đối để giải quyết nợ luôn là nỗi lo của chính 
quyền nhiều địa phương. Trong thực tế, từ 
năm 2014 trở về trước, có những xã đạt 
chuẩn 2-3 năm nhưng vẫn không trả hết nợ, 
thậm chí rơi vào nợ đọng. Có đơn vị đứng 
trước nguy cơ bị rút bằng đạt chuẩn vì không 
có phương án trả nợ. Đây chính là điều đã 
được Ban chỉ đạo NTM tỉnh nhìn ra và kiên 
quyết có hướng điều chỉnh kịp thời, đảm bảo 
sự bền vững sau này. Khuyến khích sự sáng 

tạo trong từng cách làm, chú trọng cơ chế chính 
sách, đồng hành, bám nắm cơ sở để điều chỉnh 
kịp thời đã góp phần tháo gỡ cho những nút thắt 
này trong quá trình xây dựng NTM. 

Xã Thạch Hương huyện Thạch Hà, địa 
phương mới đạt chuẩn NTM năm 2017 với 
số nợ thuộc vào tốp đầu của tỉnh: hơn 4 tỷ 
đồng. Tuy nhiên, nửa đầu năm 2018, hơn 1 tỷ 
đồng đã được thanh toán. Theo Ông Nguyễn 
Đình Ngụ - Bí thư Đảng ủy – Trưởng Ban 
chỉ đạo NTM xã  cho biết: “dự kiến, với 3 
tỷ đồng còn lại, trong năm 2018 sẽ được 
xã hoàn tất cho các nhà thầu. Điểm tựa của 
Thạch Hương chủ yếu vẫn tập trung vào việc 
đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu vực 
quy hoạch như thế này. Đất có giá trị cao, nhu 
cầu của người dân lớn chính là một lợi thế để 
Thạch Hương mạnh dạn cam kết lộ trình trả 
nợ ngay từ quá trình đoàn liên ngành thẩm 
định xã chuẩn”.

Tại huyện Cẩm Xuyên, đến lúc này đã 
có 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới. Số nợ xây dựng cơ bản tại các địa 
phương này gần 40 tỷ đồng, trong đó có 7,6 
tỷ đồng nợ đọng của các xã đạt chuẩn từ giai 
đoạn 2014 trở về trước. Nhiều địa phương 
cũng đã nỗ lực giải quyết căn bản các khoản 
như Cẩm Thành, Cẩm Nam, Cẩm Yên, Cẩm 
Thăng. Đặc biệt, có những địa phương khó 
khăn như Cẩm Thạch, thậm chí là xã 135 
như Cẩm Minh, sau thẩm định đợt 1 năm 
2018 vừa qua, đã hoàn thành 20 tiêu chí với 
số nợ chỉ tầm từ 300 đến 1 tỷ đồng và đều 
trong giới hạn khống chế được. Xét một cách 
tổng thể, tại các xã đạt chuẩn NTM, có hơn 
90% các khoản nợ đều nhìn vào việc đấu giá 
quyền sử dụng đất. Về điều này, ông Phạm 
Đăng Nhật – Chủ tịch UBND huyện Cẩm 
Xuyên cho rằng: “việc tỉnh cho cơ chế để các 
xã được hưởng 80% nguồn kinh phí từ đất 
sau đấu giá đã mang đến một sự tháo gỡ hết 
sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định, giúp 
các địa phương mạnh dạn bắt tay vào việc 
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây 



Số
 0

3 
- 2

01
8

TH
Ô

N
G

 T
IN

 D
Â

N
 V

Ậ
N

 H
À

 T
ĨN

H 
33

Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

dựng NTM.” 
Tính chung, trong tổng số 51 xã đạt 

chuẩn NTM từ 2015 trở về trước thì mỗi xã 
nợ gần 4 tỷ đồng.  Và đến lúc này, sau 2 đến 
3 năm đạt chuẩn, nợ xây dựng cơ bản trong 
xây dựng nông thôn mới vẫn còn là gánh 
nặng của nhiều địa phương. Tuy nhiên, bước 
sang năm 2016, đặc biệt là từ 2017, vấn đề 
này đã được quan tâm và chỉ đạo ngày càng 
sát hơn. Không làm ồ ạt, không coi trọng số 
lượng, quá trình thẩm định, đánh giá càng 
phải được cẩn trọng. Kiến quyết không công 
nhận đạt chuẩn đối với những xã có số nợ 
lớn, hoặc không có phương án trả nợ. Tại các 
cuộc họp Ban chỉ đạo NTM từ cấp tỉnh đến 
huyện, các phương án xử lý nợ đọng luôn 
được đốc thúc triển khai, càng cho thấy quan 
điểm nhất quán, sự quan tâm của Hà Tĩnh 
trong việc xử lý nợ xây dựng NTM.

Nỗ lực xây dựng NTM của năm 2017 
vừa qua là một điều rất đáng ghi nhận. 33 
xã đạt chuẩn, bình quân mỗi xã chỉ nợ 1,8 tỷ 
đồng. Điều quan trọng là các xã đều không 
có nợ đọng, nợ trái quy định và đã cân đối 
được nguồn vốn, đảm bảo hoàn thành trả nợ 
trong năm 2018. Và quan trọng hơn, về lâu 
dài, nhiều địa phương đã hướng đến việc tính 
toán đạt chuẩn mà không phải đối diện với 
nợ. Thực tế, năm 2017 đã nổi lên không ít 
điểm sáng như các xã: Bùi Xá, Yên Lộc, Sơn 
Lộc đạt chuẩn mà không nợ. Một số xã như 
Việt Xuyên, Đức Lâm, Xuân Giang, Thạch 
Thanh, đến lúc được công nhận NTM tính 
ra vẫn còn dư nguồn.  Niềm vui không chỉ 
là câu chuyện đạt chuẩn. Quan trọng hơn, 
với người nông dân, những thành quả mà 
họ dày công đóng góp đã thực sự phát huy 
tác dụng. Điều này, có vai trò không nhỏ từ 
câu chuyện nhận thức của nhân dân và chính 
quyền địa phương. Xây dựng NTM trên nền 
tảng có sẵn, dựa vào thực lực, khai thác và 
phát huy tiềm năng, lường được sức dân để 
đầu tư từng công trình hạng mục là điều vô 
cùng quan trọng.                                       T.H

Nhờ làm tốt công tác vận động 03 năm 
qua đã huy động đóng góp quỹ ngày vì người 
nghèo được số tiền 416.745.000 đồng, làm 
mới được 7 nhà, sữa chữa 7 nhà cho hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, góp phần giảm được 
12 hộ từ 29 hộ xống còn 17 hộ và số hộ cận 
nghèo giảm 8 hộ từ 36 hộ xuống còn 28 hộ. 
Công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực 
từ doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị đóng trên 
địa bàn cũng được quan tâm. Sau khi nắm 
rõ chủ trương các cơ quan, doanh nghiệp, 
đơn vị đóng trên địa bàn đồng thuận, ủng 
hộ đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh 
trang vỉa hè các tuyến đường Nguyễn Biểu, 
Võ Liêm Sơn, Phan Đình Giót, Nguyễn 
Chí Thanh; thảm nhựa nâng cấp các tuyến 
đường; trồng cây xanh, lắp đặt đèn led; ủng 
hộ ngày vì người nghèo, Tết Nguyên đán, 
xây dựng nhà ở cho hộ nghèo với tổng số 
tiền 6,520 tỷ đồng. Các doanh nghiệp còn 
tự bỏ kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở 
hạ tầng phục vụ kinh doanh, như: Khách 
sạn Hà Huy; Siêu thị Trần Anh, Khách sạn 
Thanh Bình; Siêu thị Bình Thủy tổng kinh 
phí 162,6 tỷ đồng.

Ghi nhận sự nổ lực và thành quả của cán 
bộ, đảng viên và Nhân dân phường Nam 
Hà, năm 2016 và 2017 Đảng bộ phường 
Nam Hà được Ban Thường vụ Thành ủy 
công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh 
tiêu biểu và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
tặng bằng khen. Năm 2016, 2017 cán bộ và 
nhân dân phường Nam Hà được thành phố 
xếp loại xuất sắc, trong đó năm 2017 được 
UBND tỉnh tặng bằng khen. Vui mừng với 
những thành quả đã đạt được, tin tưởng thời 
gian tới phường Nam Hà sẽ có thêm nhiều 
nét đổi thay, góp phần xây dựng Thành phố 
Hà Tĩnh ngày càng văn minh, hiện đại, phát 
triển bền vững.                                   L.V.H

PHƯỜNG NAM HÀ...
(Tiếp theo trang 28)
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Kiên trì chinh phục rừng hoang, người thương binh trở thành tỷ phú

Trang trại trồng rừng của ông Phan Công Thi, thương  binh hạng 4/4 nằm tại 
vùng núi Ba Lòi, cuối thôn Hoa Sơn, xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh. Trước đây, do 

không có đường giao thông nên các phương tiện phải đi vòng mất gần 30 km mới đến 
nơi, cuộc sống ở đây gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Vậy mà, sau những 

    Thị xã Kỳ Anh:

Dấu ấn Dân vận khéo
trong phát triển kinh tế

mINH HằNg

Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình dân vận khéo xã Kỳ Hoa kiểm tra mô hình nuôi cá lồng bè trên sông.
  Ảnh: Trung Hiếu

Trong những năm qua Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn TX 
Kỳ Anh đã được triển khai hiệu quả gắn với “Toàn dân chung sức xây dựng nông 
thôn mới”. Qua đó đã huy động sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế - xã 
hội, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân.
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năm tham gia đánh Mỹ ở các chiến trường 
Quảng Trị, Tây Nguyên, khi xuất ngũ vào 
năm 1980 với thương tật 41%, thương binh 
Phan Công Thi đã chọn vùng núi rừng này 
để lập nghiệp. 

“Đứng trước ngổn ngang khó khăn của 
“cuộc chiến thời bình”, tôi nghĩ về những 
năm tháng chiến tranh khốc liệt, hy sinh, 
về những đồng đội của tôi đã ngã xuống 
trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tôi 
tin niềm tự hào, nỗi đau trong những năm 
tháng đó sẽ giúp mình vượt qua thử thách 
mới”- ông Thi chia sẻ. Ý chí ấy đã giúp 
ông Thi cùng gia đình chiến thắng những 
khó khăn của thương tật, ảnh hưởng của 
chất độc da cam ở chiến trường để bền bỉ 
lao động, phát triển kinh tế gia đình. 

Khởi động bằng những loại cây “lấy 
ngắn nuôi dài”, quần quật với lúa, khoai, 
lạc để ổn định cuộc sống, ông Thi luôn đau 
đáu tìm cách kiếm tiền để đầu tư khai phá 
hàng chục ha đất vàng đang bị lau lách, 
cây dại phủ kín. Tư duy nhạy bén, bởi vậy, 
ở chốn “thâm sơn cùng cốc”, ông cũng 
tìm được cách làm dịch vụ, tích lũy vốn 
để đầu tư dài hạn. Hơn chục năm cật lực 
với nhiều nghề, ông bà gom góp vốn liếng 
phát triển dần đàn trâu và từng bước phủ 
xanh những cánh rừng. 

Với 30 ha rừng gây dựng hàng chục 
năm nay, 28 con trâu được chăn thả tự 
nhiên giữa bạt ngàn đồi núi, giờ đây gia 
đình ông Thi đã có trong tay hàng tỷ 
đồng... Lãi ròng từ các nguồn thu đạt gần 
600 triệu/năm. Cuộc sống của gia đình 
người thương binh đã khấm khá, đủ đầy. 
Ông Thi giờ đã có những phút giây vui thú 
với mấy tổ ong, thả cá, nuôi gà đón bạn bè, 
khách khứa vào thăm trang trại. 

Đây là thành quả của sự lao động bền 

bỉ, tư duy làm kinh tế nhạy bén và ý chí 
không chịu khuất phục khó khăn của tinh 
thần người lính bộ đội cụ Hồ. Trang trại 
chăn nuôi tổng hợp của gia đình trở thành 
một trong những mô hình dân vận khéo 
tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới 
bền vững của xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh.

Gắn “Dân vận khéo” trong phát triển 
kinh tế với xây dựng nông thôn mới...
những kết quả bước đầu

Là một trong những địa phương đi đầu 
của thị xã Kỳ Anh về xây dựng phong trào 
thi đua dân vận khéo trong phát triển mô 
hình kinh tế gắn với xây dựng nông thôn 
mới. Đến nay, xã Kỳ Hoa đã xây dựng 
được 03 mô hình, điển hình cho thu nhập 
cao. Các mô hình này được quan tâm hỗ 
trợ về KHKT, nguồn vốn, hỗ trợ liên kết, 
tư vấn về thị trường. Thành công của các 
mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong 
phát triển kinh tế ở Kỳ Hoa đã mang lại 
hiệu quả rõ nét, thúc đẩy người dân thi đua 
phát triển kinh tế, tích cực chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, nâng cao đời sống, làm giàu 
ngay trên mảnh đất quê hương; thực hiện 
tốt lời Bác dạy “Dân vận khéo thì việc gì 
cũng thành công”. 

Trong quá trình thực hiện phong trào 
thi đua “Dân vận khéo”, cấp uỷ, chính 
quyền xã Kỳ Hoa đã tích cực tham mưu 
với cấp uỷ, tiến hành bàn bạc về cách làm, 
bước đi, lựa chọn nội dung, hình thức 
và phương pháp tuyên truyền, vận động, 
chọn địa điểm chỉ đạo mô hình. Qua đó 
góp phần làm chuyển biến về nhận thức, 
trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân 
dân về công tác dân vận của Ðảng trong 
tình hình mới”, Bí thư Đảng uỷ xã Kỳ Hoa 
Hoàng Minh Tâm khẳng định.

Cũng như xã Kỳ Hoa, các mô hình dân 
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vận khéo phát triển kinh tế gắn với xây 
dựng nông thôn mới như: xây dựng vườn 
mẫu của 25 hộ gia đình thôn Nam Hà, 
Đông Hà, cải hoán, đóng mới 4-6 tàu cá 
công suất lớn (thôn Hải Hà, Bắc Hà, xã Kỳ 
Hà); nuôi gà thịt quy mô 5.000 con, phát 
triển vườn rau sạch an toàn tại thôn Hoa 
Trung, Hoa Đông (xã Kỳ Hoa);  các mô 
hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi 
gà, vườn mẫu, CLB Hội làm vườn (xã Kỳ 
Hưng), mô hình chăn nuôi gà, trông cây 
ăn quả, giúp nhau chỉnh trang vườn hộ (xã 
Kỳ Nam); trồng rau thuỷ canh trong nhà 
lưới (xã Kỳ Ninh)...đã từng bước huy động 
sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế 
-xã hội, nâng cao đời sống, thu nhập cho 
người dân trên địa bàn. 

Với định hướng phát triển đô thị công 
nghiệp, dịch vụ, du lịch, phát huy lợi thế 
địa phương, thời gian qua, thị xã Kỳ Anh 
đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 
công tác hỗ trợ, khuyến khích phát triển 
các mô hình kinh tế theo hướng hàng hóa 
vừa góp phần ổn định cuộc sống người 
dân, vừa thúc đẩy kinh tế địa phương phát 
triển. Năm 2018, toàn thị xã có hàng trăm 
mô hình phát triển kinh tế, trong đó có hơn 
32 mô hình “dân vân khéo” gắn với xây 
dựng nông thôn mới được nhân rộng và 
đăng ký mới. 

Các mô hình dân vận khéo được triển 
khai, nhân rộng thời gian qua đều xuất 
phát từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính 
trị của các địa phương cũng như nhằm 
giảm bớt những khó khăn, yếu kém ở từng 
địa bàn dân cư.  Điều đáng nói là, các 
mô hình đã huy động được cán bộ, đảng 
viên và nhân dân tham gia góp phần phát 
triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh giỏi, 
làm giàu chính đáng, giảm nghèo ở địa 

phương, mang lại hiệu quả thiết thực. Thi 
đua “dân vận khéo” trong phát triển kinh 
tế còn góp phần giải quyết chế độ, chính 
sách cho người có công, giải quyết dứt 
điểm những bức xúc của nhân dân, những 
tồn tại ở cơ sở; xây dựng khối đại đoàn kết 
các dân tộc, đoàn kết lương giáo, giữ vững 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn. 

Tuy nhiên, qua một thời gian triển 
khai thực hiện cho thấy, tính hiệu quả và 
bền vững của một số mô hình dân vận 
khéo chưa cao. Từ những thực tế nói trên 
đặt ra yêu cầu trong thời gian tới, các cấp, 
ngành, địa phương cần đẩy mạnh tuyên 
truyền, vận động người dân trên cơ sở 
hiệu quả cũng như tính ưu việt của các mô 
hình. Đồng thời tổ chức trao đổi, học tập 
kinh nghiệm, phổ biến cách làm hay, sáng 
tạo; quan tâm chỉ đạo đầu tư xây dựng và 
nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận 
khéo” trong lĩnh vực kinh tế phù hợp với 
đặc điểm, tình hình của từng địa phương, 
đơn vị, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng... 
để phong trào ngày một phát triển với hiệu 
quả cao, bền vững.

Có thể nói, phong trào thi đua “Dân 
vận khéo” trong phát triển kinh tế góp 
phần thay đổi tư duy sản xuất, phát triển 
kinh tế, nâng cao thu nhập của nhân dân. 
Những năm tiếp theo, Thị xã Kỳ Anh tiếp 
tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận 
khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới 
với phương châm “sâu sát cơ sở, gần dân, 
trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với 
Nhân dân”. Qua đó góp phần quan trọng 
trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 
trị, xây dựng quê hương ngày càng giàu 
đẹp, văn minh./

                                  m. H
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Nữ cáN bộ đoàN gươNg mẫu
làm kiNh tế giỏi

TrầN VăN mạNH
Ban Dân vận Tỉnh ủy

Kiên trì chinh phục thị trường nông 
sản sạch

Hưởng ứng Chương trình Thanh 
niên khởi nghiệp giai đoạn 2017 

- 2021 do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phát động, 
nhiều đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh 
đã gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh 
tế ở địa phương, chị 
Lê Thị Thắm là một 
trong những đoàn 
viên tiêu biểu trong 
số đó. Trăn trở với 
tình hình việc làm 
của thanh niên xã, 
sau khi tìm hiểu một 
số mô hình kinh tế 
từ các tỉnh bạn, chị 
Thắm đã vận động 
thanh niên trong xã 
xây dựng mô hình 
nhà kính để trồng 
hoa ly và một số loại 
hoa khác như hoa 
cúc, hoa đồng tiền, 
hoa lưu ly, hoa tuy 
líp…

Với kiến thức tích lũy được khi còn học 
ở trường cao đẳng cùng với việc tiếp cận 
các cơ chế, chính sách khuyến khích của 
tỉnh đối với các mô hình kinh tế tập thể, chị 
Thắm đã mạnh dạn liên kết với các đoàn 
viên thanh niên trong xã để thành lập Tổ 
hợp tác Trồng Nấm, Hoa, Dược liệu thanh 

Là thanh niên vinh dự đại diện cho hàng ngàn đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh được xét 
tặng Giải thưởng Lương Định Của năm 2018 - giải thưởng của Trung ương Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh vinh danh thanh niên tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh, chuyển giao tiến 
bộ khoa học - kỹ thuật, phát triển ngành nghề… Câu chuyện về nữ cán bộ đoàn Lê Thị 
Thắm ở xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân (UVBCH Tỉnh đoàn, đại biểu Đại hội đoàn toàn 
quốc lần thứ XI) - Người tiên phong gương mẫu đi đầu trong các phong trào đoàn.

Chị Lê Thị Thắm - Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng Nấm, Hoa, Dược liệu.                                           
                  Ảnh: PV
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niên xã Xuân Mỹ với 7 thành viên. Sau thời 
gian đầu hoạt động không hiệu quả do thời 
tiết khắc nghiệt, đầu năm 2017 Tổ hợp tác 
của chị Thắm đã mạnh dạn đầu tư áp dụng 
các tiến bộ khoa học - kỹ thuật tiên tiến 
với hệ thống nhà màng công nghệ cao và 
hệ thống tưới tự động theo công nghệ của 
Israel để khắc phục tính mùa vụ do thời tiết. 
Đồng thời tiếp tục mở rộng mô hình và phát 
triển thêm loại cây mới đó là cây dưa lưới.

Để có tiền làm hệ thống nhà màng và 
mua cây giống, chị Thắm đã thế chấp sổ đỏ 
ngôi nhà của mình và mượn sổ đỏ người 
nhà để vay ngân hàng 2 tỷ đồng. Thời gian 
này vô cùng khó khăn đối với gia đình 
nhưng với quyết tâm, nghị lực và bản lĩnh 
dám nghĩ, dám làm, chị vẫn quyết định thử 
sức mình. Cuối năm 2017, chị Thắm bắt tay 
trồng thử nghiệm vụ dưa lưới đầu tiên. Chị 
sử dụng 1 nhà màng để trồng 2.000 cây dưa 
giống Israel và 2 nhà màng trồng dưa chuột 
bao tử. Sau 3 tháng chăm sóc, 2 giống dưa 
phát triển tốt và đậu quả. Vụ dưa đầu tiên 
chị Thắm đã thu được khoảng 2 tấn, lãi ròng 
khoảng 100 triệu đồng. Nhận thấy, cây dưa 
lưới đem lại hiệu quả lớn, ở vụ tiếp theo chị 
đã dành hẳn 3 nhà màng với diện tích 3.000 
m2 để chuyên trồng loại cây này.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường 
nông sản sạch, đòi hỏi các sản phẩm đều 
đạt tiêu chuẩn theo quy trình nghiêm ngặt 
của VietGap và được các cơ quan chức 
năng công nhận. Việc này đòi hỏi càng tỉ mỉ 
bao nhiêu thì càng tránh được nhiều rủi ro, 
vì chỉ cần 1 cây gặp sâu bệnh không phát 
hiện kịp thời sẽ lây lan rất nhanh qua các 
cây khác. Nắm vững các yêu cầu trên, bằng 
sự cần cù, chịu khó, ham học hỏi, chị và Tổ 
hợp tác của chị đã chinh phục được nhiều 
thị trường khó tính trong nước như ở Thành 
phố Vinh, Hà Nội, Hải Phòng… 

Đến nay, Tổ hợp tác đã mở rộng quy mô 
với diện tích hơn 4.000 m2, cho thu hoạch 

03 vụ/năm (so với 01 vụ truyền thống) với 
sản lượng bình quân 30 tấn dưa lưới, 4.000 
gốc hoa ly, 30.000 gốc hoa cúc, hoa đồng 
tiền, hoa lưu ly cho thu nhập gần 1.5 tỷ/
năm với lợi nhuận bình quân 01 tỷ đồng/
năm. Đặc biệt, mô hình trồng dưa lưới công 
nghệ cao là mô hình mới nhất đưa lại hiệu 
quả kinh tế khá cao. Ngoài lợi ích kinh tế, 
Tổ hợp tác của chị Thắm đã góp phần giải 
quyết việc làm cho 7 thanh niên lao động 
thường xuyên trên địa bàn và 10 lao động 
theo mùa vụ với mức lương bình quân từ 
3 - 5 triệu đồng/tháng.

Đam mê với công tác đoàn
Không chỉ giỏi trong phát triển kinh tế, 

Chị Lê Thị Thắm còn được biết đến với 
vai trò là cán bộ đoàn năng động, nhiệt 
huyết trong các phong trào hoạt động của 
tổ chức đoàn cũng như của địa phương ở 
xã Xuân Mỹ.

Hơn 4 năm hoạt động công tác đoàn ở 
xã, chị luôn nhận thức sâu sắc vai trò quan 
trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục, 
vận động đoàn viên thanh niên phát huy, 
cống hiến sức trẻ trên mọi lĩnh vực của 
đời sống… đặc biệt là trong thời điểm địa 
phương đang tập trung cao độ thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây 
dựng nông thôn mới. Vì vậy, chị luôn tranh 
thủ thời gian để nghiên cứu, tham quan các 
mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao ở nhiều 
nơi và chia sẽ kinh nghiệm của chính bản 
thân mình cho đoàn viên thanh niên ở xã. 
Nhờ vậy, phong trào thanh niên phát triển 
kinh tế ở địa phương phát triển rõ rệt với 
nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu. Chị là 
tấm gương điển hình về người cán bộ đoàn 
gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo, 
luôn tiên phong đi đầu trong các phong trào 
đoàn, góp phần xây dựng quê hương ngày 
càng giàu đẹp. 

                                                                                                   T.V.m
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TrANg VăN NgHỆ

 ÁNH DươNg

TÌNH CA THÁNG MƯỜI
 

  Tháng mười đông đã đến rồi
Anh không thấy lạnh vì đời có em
  Em như ngọn lửa mới nhen
Thay anh thắp sáng ngọn đèn đêm đông
  Em như một bếp lửa hồng
Để anh sưởi ấm cõi lòng yêu thương
  Em từng cản gió, ngăn sương
Để anh vững bước trên đường công danh
  Em là tất cả đời anh
Chở che hôm sớm ngọn ngành tháng năm
  Em như nong kén con tằm
Nhả tơ dệt áo cho em bốn mùa
  Khi đi sớm, lúc về trưa
Có em quên cả nắng mưa dãi dầu
  Mắt tình một thoáng nhìn nhau 
Nhọc nhằn trút hết, buồn rầu trôi qua
  Đời em là những đóa hoa
Tặng anh từ trẻ đến già vẫn tươi
  Tháng mười ơi! tháng mười ơi
Cho tôi được tặng mấy lời tình ca

TrầN Vũ THÌN

Gửi Thu
                                  

Mùa thu xối xang nỗi nhớ
Heo may đậu xuống bờ môi
Cúc tần  dậy thì rực rỡ
Mong manh sương mỏng cuối trời

Hình như ta đã xa rồi
E ấp nụ cười  lối nhỏ
Hình như đã xa lắm  rồi
Nồng nàn  hương thơm của gió

Cây bàng bao mùa lá  đổ
Thương thương cánh nhạn lai hồng
Xạc xào mùa chim làm tổ
Đã nghe rét mướt vào đông

Gió thu se sắt nỗi lòng
Vu hồi thổi qua miền nhớ
Thu ơi thu, có biết không
Xa em , lòng ta sao nỡ...

Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng
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DươNg XuâN THâu

NÔNG THÔN
            ĐỔI MỚI
Chủ trương của Đảng đề ra
Nông thôn đổi mới, bài ca đổi đời
Nghèo nàn, lạc hậu đẩy lùi
Như luồng gió mới đất trời chuyển lay
Ngắm đồng, ngắm ruộng mà say
Đầm lầy, cát bạc, giờ đây không còn
Đã thành dấu ấn mốc son
Nông dân tỷ phú đâu còn là mơ
Đường làng, ngõ xóm nên thơ
Kênh mương nước chảy, ve bờ bê tông
Nhà cao mỏi cổ người trông
Trạm, trường lên gác, ai không vui mừng!
Trẻ thơ ca hát tưng bừng
Già nua như thấy sống lưng hết còng
Đường bê tông mới làm xong
Xe to, xe nhỏ, ruổi rong về làng
Ông khoe: hiến đất làm đường
Bà rằng: tôi cũng phá tường, chặt cây…
Công này là của ta đây
Nông dân chủ thể dựng xây quê nhà
Đây trại lợn, kia trại gà
Nuôi bò, trồng cỏ, nhà nhà say mê
Thi đua phát triển ngành nghề
Tăng nguồn thu nhập, thỏa thuê tấm lòng
Hết thời vai gánh, vai gồng
Máy, xe tấp nập giữa đồng mà vui
Năng suất gấp trăm, gấp mười
Đôi vai giải phóng tiếng cười giòn tan
Nặng sâu tình xóm, nghĩa làng
Văn minh cuộc sống, đàng hoàng nhà nông

Bước đầu ta đã thành công
Kết đoàn sức mạnh cộng đồng đi lên
Nhớ câu phát triển vững bền
Chủ quan, nóng vội chớ quên thuở nào
Đảng viên đi trước, làng nước đi sau
Phương châm hành động là câu răn mình. 

TrầN gIANg NAm

Gửi Doanh nhân Hà Tĩnh 
Đất nước từng ngày hội nhập 
Rất cần đến những Doanh nhân 
Hội đủ cả :Tâm-Tài-Đức 
Gian nan không chút ngại ngần

Thị trường cạnh tranh khốc liệt 
Mong manh ranh giới Lỗ- Lời 
Là Doanh nhân luôn phải biết 
Vững vàng làm chủ cuộc chơi

Doanh nhân biết bao bề bộn 
Đêm ngày tính toán, lo toan 
Làm sao phát huy đồng vốn 
Công nhân phải có việc làm

Làm sao giữ tròn chữ Tín 
Với dân,với Đảng, với đời 
Làm người Doanh nhân chân chính 
Như thuyền vượt sóng biển khơi

Khó khăn quyết không chùn bước 
Nguyện làm người lính xung phong 
Luôn vươn mình lên phía trước 
Đồng hành cùng với non sông



Số 03
2018

BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY HÀ TĨNH

Bản tinBản tin

KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG

(15/10/1930 - 15/10/2018)



Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

TRỤ SỞ
SỐ 6 - ĐưỜNg NguyễN THIếP

THàNH PHỐ Hà TĨNH 

ĐT: 02393. 858. 676 - 02393. 693. 286
Email: bdvtuhatinh@gmail.com

* Chịu trách nhiệm xuất bản
Trưởng Ban biên tập

PHAN CAo THANH
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: Đồng chí Trương Thị 
Mai, UV Bộ Chính Trị, Trưởng 
Ban Dân vận Trung ương Đảng 
về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh.    

Ảnh: PV_______________________
In 2.200 cuốn khổ 19x26,5 cm. 
Tại Công ty CP In Hà Tĩnh. 
Giấy phép xuất bản số .../
GPXBBT,  ngày ..../.../2018 của 
Sở Thông tin và Truyền thông.
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MỤC LỤC

1
BBT
Phát huy truyền thống công tác Dân vận của Đảng, đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

4
DươNg XuâN HòA
Sự cần thiết sắp xếp, đổi mới Tổ chức bộ máy, để nâng 
cao chất lượng hoạt động các tổ chức hội quần chúng.

7 Vũ THị THANH LoAN
Công tác Dân vận của Đảng trong tình hình mới.

10
NguyễN VăN THàNH
Ngành kiểm tra Đảng thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm kiểm 
tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

15 BùI NHâN Sâm
Dấu ấn Hội Nông dân Hà Tĩnh giai đoạn 2013 - 2018.

18
HoàNg ANH ĐứC
Nâng cao vai trò giám sát, phản biện, tập hợp quần chúng 
trong giai đoạn hiện nay.

21
TrầN THàNH NAm
Phát huy vai trò công tác dân vận trong xây dựng nông thôn 
mới tại huyện Kỳ Anh.

24
TrầN Vũ
Sau 30 năm đầu tư nước ngoài: Hà Tĩnh nhìn lại để 
hướng tới.

27
LÊ VăN HọC
Phường Nam Hà đẩy mạnh công tác xã hội hóa nguồn lực 
xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

29
LÊ ANH Hào
Những khởi sắc trong thực hiện “Năm dân vận chính quyền” ở 
huyện Nghi Xuân.

31
THuẬN Huế
Giải quyết nợ xây dựng cơ bản tại các xã đạt chuẩn nông 
thôn mới.

34 mINH HằNg
Dân vận khéo trong phát triển kinh tế.

37 TrầN VăN mạNH
Nữ cán bộ Đoàn gương mẫu làm kinh tế giỏi

39 TrANg THơ



Đồng chí Phan Cao Thanh UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với các đơn 
vị về việc rà soát thu chi trong các trường học

Tập huấn công tác Dân vận các cơ quan Nhà nước năm 2018



Vợ chồng trẻ cõng bưởi qua sông

Vụ mùa bội thu


