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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: Bác Hồ với thiếu nhi  

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

Số 01
2018

BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY HÀ TĨNH
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Kỷ niệm
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Mậu Tuất2018Xuân
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MỤC LỤC

1 PHAN CAO THANH
Công tác Dân vận của hệ thống chính trị - một năm nhìn lại.

6
ĐạI Tá vÕ TRỌNG HẢI
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần 
chúng trên địa bàn biên giới tỉnh Hà Tĩnh.

10 BÙI mINH HUỆ
Xuân của niềm tin và khát vọng - (Tùy bút)

12
TRẦN NHẬT TÂN
Công tác Dân vận - Mấu chốt thành công trong xây dựng 
Nông thôn mới, đô thị văn minh ở huyện Thạch Hà

15

HÀ văN TRỌNG
Thành phố Hà Tĩnh phát huy thời cơ, vượt qua thử thách, xây 
dựng thành công đô thị loại ii và phát triển theo hướng văn 
minh, hiện đại, bền vững.

18
BÙI NHÂN SÂm
Mặt trận Tổ quốc các cấp với công tác tham gia xây dựng 
chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

21
NGUYỄN ĐỨC TỚI
Hội Cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, 
chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị.

23
NGUYỄN ĐăNG lỘC
Một số giải pháp góp phần thực hiện có hiệu quả công tác 
Dân tộc ở Hà Tĩnh trong tình hình mới.

26
áI vÂN
Chung tay xây dựng Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa ở Hà Tĩnh.

29
NGUYỄN THANH lONG
Chuyển biến bước đầu trong cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn 
mẫu, khu dân cư mẫu ở huyện Cẩm Xuyên.

32 BIỆN NHUNG
“Không có Quy chế dân chủ. không thể làm Nông thôn mới”!

34
HỒNG SƠN
Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh: Thực hiện tốt quy chế dân chủ góp 
phần thúc đẩy công ty phát triển bền vững

36 vŨ THÌN
Tản mạn chơ quê ngày tết.

38 TRANG THƠ
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CÔNG TÁC 
DÂN VẬN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

MỘT NĂM NHÌN LẠI
PHAN CAO THANH

UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ

Đ/c Trần Nam Hồng – Phó Bí thư Tỉnh ủy
phát biểu chỉ đạo tạo Hội nghị Tổng kết 

Công tác Dân vận năm 2017
Ảnh: P/v

Năm 2017, tỉnh ta thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong điều kiện có nhiều khó 
khăn, thử thách do hệ lụy của sự cố môi trường biển, thiên tai, bão, lụt  trên diện 
rộng, nông nghiệp mất mùa và giá cả một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực giảm 
sâu…các thế lực thù địch, các phần tử cực đoan triệt để lợi dụng những khó khăn 
đó để chống phá, gây tiềm ẩn, mất ổn định tình hình tại một số địa phương, cơ sở. 
Trước bối cảnh đó, công tác dân vận của  hệ thống chính trị tỉnh nhà đã được 

quan tâm đúng mức với nhiều cách làm hay, sáng tạo và mang 
lại hiệu quả thiết thực. 

CHÀO mừNG 88 Năm THÀNH lẬP ĐẢNG, ĐóN XUÂN mẬU TUấT 2018

B ám sát 
các nhiệm vụ chính 
trị của tỉnh cần tập trung, 

ngay từ đầu năm Ban Dân vận Tỉnh ủy đã xác định 
chủ đề, lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, các vấn đề nổi 
lên, liên quan đến lợi ích thiết thực của nhân dân để tập trung tham 
mưu, chỉ đạo giải quyết. Từ  những vụ việc phức tạp phát sinh ở cơ sở, cũng 
như những tồn tại, hạn chế bộc lộ trên 3 loại hình (Dân chủ ở xã phường, thị trấn; 
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Dân chủ trong cơ quan, đơn vị; Dân chủ 
trong các Doanh nghiệp) cho thấy vấn đề 
mở rộng, phát huy dân chủ thông qua việc 
nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng 
và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là 
một trong những giải pháp quan trọng, là 
“chìa khóa vàng giải quyết các vấn đề ”. 
Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu  Đề án 
ban hành Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng 
cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và 
thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời 
gian tới”. Đây được xem một trong những 
giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có 
hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 
XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những 
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ”,  đồng thời lãnh đạo đảm bảo 
kỷ cương, trật tự, chống các biểu hiện lợi 
dụng dân chủ, vi phạm pháp luật, xây dựng 
sự đồng thuận xã hội, tăng cường sự đoàn 
kết toàn dân.  Để giải quyết những vấn đề 
tiềm ẩn phức tạp ở cơ sở liên quan đến công 
tác tôn giáo, Ban Dân vận  Tỉnh ủy đã tham 
mưu cấp ủy đã thành lập Ban chỉ đạo 68 
cấp tỉnh, chuyên trách xử lý các vấn đề liên 
quan đến công tác tôn giáo và thành lập 2 tổ 
công tác (Tổ tuyên truyền, vận động và Tổ 
giải quyết, xử lý) để tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo, đồng thời chủ động bám cơ sở và tham 
mưu xử lý một số vấn đề đặt ra liên quan 
đến công tác tôn giáo; tiến hành khảo sát 
hệ thống chính trị vùng giáo; tập trung bàn 
các giải pháp khắc phục, củng cố hệ thống 
chính trị cơ sở vùng giáo nhằm ổn định tình 
hình nhân dân, nhất là chủ động nắm bắt 
tình hình tôn giáo, tăng cường quản lý nhà 
nước về công tác tôn giáo đặc biệt công tác 
an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 
Thông qua đó kiểm soát và xử lý tốt các 
vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở, tạo sự ổn 

định trên địa bàn toàn tỉnh.
Công tác dân vận chính quyền và công 

tác dân vận trong lực lượng vũ trang tiếp 
tục được đẩy mạnh và có nhiều chuyển 
biến tích cực. Đã phối hợp tốt trong việc 
triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị 
trọng tâm của tỉnh, đặc biệt là trong công 
tác tái định cư, giải phóng mặt bằng, huy 
động nội lực xây dựng kết cấu hạ tầng, giải 
quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, xây 
dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả 
do thiên tai và trong công tác đền bù thiệt 
hại cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi sự cố 
môi trường được triển khai một cách công 
khai, minh bạch và đúng đối tượng tạo sự 
đồng thuận cao trong xã hội. Chính quyền 
các cấp ban hành nhiều cơ chế, chính sách 
thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Bên 
cạnh đó, hoạt động hiệu quả của Trung 
tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh cùng 
với sự vận hành chính thức thêm 603 dịch 
vụ công mức độ 3 trên Cổng dịch vụ công 
của tỉnh (nâng tổng số lên 1.190 dịch vụ 
công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công) 
đã đánh dấu cho sự đột phá, đổi mới mạnh 
mẽ trong việc thực hiện dịch vụ hành chính 
công trong tỉnh. Nhìn chung, công tác vận 
động quần chúng của Đảng bộ trong  năm 
qua đã bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng 
tâm của tỉnh; tham mưu kịp thời, có hiệu 
quả cho cấp uỷ trong việc triển khai, thực 
hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước. 

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân 
dân có nhiều hoạt động hiệu quả, phù hợp 
với thực tiễn: Chủ động xây dựng kế hoạch 
và triển khai thực hiện việc giám sát, phản 
biện xã hội trên một số lĩnh vực dễ xẩy ra 
sai phạm và có liên quan trực tiếp đến quyền 
và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Tiếp 
tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tổ 
chức thực hiện có hiệu quả các phong trào, 
chương trình hoạt động thu hút đông đảo 
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đoàn viên, hội viên tham gia. Phối hợp với 
ngành chức năng và các cấp chính quyền 
tiến hành kê khai, kiểm đếm và đền bù thiệt 
hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố 
môi trường biển, quan tâm hỗ trợ, chia sẻ 
khó khăn, giúp người dân ổn định đời sống, 
phục hồi sản xuất. Đồng thời tập hợp lực 
lượng quần chúng, trong đó Hội Cựu chiến 
binh là lực lượng chủ trì để tuyên truyền, 
vận động, thuyết phục các đối tượng khi có 
tuần hành ở các địa phương. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt 
được, công tác dân vận của các cấp ủy đảng 
thời gian qua vẫn còn những hạn chế cần 
khắc phục như: việc quán triệt, triển khai 
thực hiện các nghị quyết của Đảng về công 
tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở chưa 
thật sự sâu sắc, có nơi còn hình thức, chưa 
kịp thời; công tác dân vận chính quyền cơ 
sở chưa có chuyển biến rõ nét; việc dự báo 
tình hình chưa sát, nắm tình hình nhân dân 
chưa chắc, phát hiện chưa kịp thời những 
bức xúc xã hội phát sinh để có biện pháp 
xử lý phù hợp. Công tác tuyên truyền, giáo 
dục, động viên nhân dân và cơ chế phối hợp 
hoạt động của hệ thống chính trị chậm được 
đổi mới, chưa đi vào chiều sâu, thiếu đồng 
bộ, nhịp nhàng. Tình trạng suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan 
liêu, tham nhũng, lãng phí ở một bộ phận 
cán bộ, đảng viên đang là vấn đề gây nhức 
nhối trong dư luận xã hội, làm suy giảm 
lòng tin của nhân dân đối với tổ chức đảng; 
đồng thời, cũng là thách thức lớn đối với 
công tác dân vận và mối quan hệ máu thịt 
giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân. 
Phương thức lãnh đạo công tác dân vận của 
một số cấp ủy địa phương, cơ sở chưa theo 
kịp sự phát triển nhanh chóng của thực tiễn, 
chưa phù hợp với từng đối tượng. Công tác 
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công 
tác dân vận chưa thực sự đáp ứng yêu cầu.

Thời gian tới, công tác dân vận của hệ 

thống chính trị cần tiếp tục bám sát nhiệm 
vụ chính trị của tỉnh, trong đó cần tập trung 
thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất,  Tiếp tục quán triệt nghiêm 
túc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các 
nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác 
dân vận, nhất là những quan điểm, mục 
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của công tác dân 
vận trong tình hình mới theo Nghị quyết 
25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa XI). Trên cơ sở đó, từng địa 
phương, từng ngành, từng lĩnh vực có nghị 
quyết, kế hoạch, chương trình công tác dân 
vận phù hợp với đặc điểm, tính chất nhiệm 
vụ; đề ra mục tiêu, yêu cầu đạt được sao 
cho vừa đáp ứng được tình hình cụ thể, vừa 
tạo sự đồng bộ trong triển khai thực hiện.

Thứ hai, Tổ chức thực hiện tốt Quy chế 
công tác dân vận trong thời kỳ mới,  triển 
khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 
02-NQ/TU, ngày 12/05/2017 của Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng 
cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và 
thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời 
gian tới”. Trọng tâm vào việc là tiến hành 
rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các các 
quy chế theo quy định và chỉ đạo thực hiện 
nghiêm túc các quy chế, quy định đã ban 
hành. Đặc biệt là đề cao trách nhiệm của 
người đứng đầu trong việc xây dựng quy 
chế và trong điều hành thực hiện quy chế. 
Tích cực hòa giải các mâu thuẩn trong nội 
bộ nhân dân không để xẩy ra vụ việc phức 
tạp, điểm nóng; củng cố, xây dựng các cộng 
đồng dân cư tự quản ở thôn, làng, khu phố, 
xây dựng sự đồng thuận xã hội, tăng cường 
sự đoàn kết toàn dân. Chỉ đạo, hướng dẫn 
các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện 
có hiệu quả Quy định của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về về việc phát huy vai trò của 
nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy 
lùi sự suy thoái, “tự diễn biến, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ.
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Thứ ba,Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo 
nâng cao hiệu công tác dân vận các cơ quan 
nhà nước. Trọng tâm là rà soát ban hành các 
chủ trương, chính sách cụ thể hóa các nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng và Chính phủ về 
công tác dân vận sát với tình hình thực tiễn 
của tỉnh và lợi ích, nguyện vọng của Nhân 
dân. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo, hướng 
dẫn thực hiện tốt chủ đề năm công tác dân 
vận chính quyền năm 2018, tạo sự chuyển 
biến rõ nét hơn  trong công tác dân vận của 
chính quyền các cấp, góp phần củng cố 
niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà 
nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, 
khuyến khích các tầng lớp nhân dân phát 
huy tiềm năng, trí tuệ thực hiện thắng lợi 
mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thứ tư, Đổi mới mạnh mẽ nội dung, 
phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể nhân dân, hướng về cơ 
sở, bám sát địa bàn, bám dân, tăng cường 
đối thoại trực tiếp với nhân dân, nắm chắc 
tình hình, tư tưởng của các tầng lớp nhân 
dân, nhất là những vấn đề có ảnh hưởng 
trực tiếp đến đời sống, sản xuất, việc làm, 
thu nhập của nhân dân. Tập trung đổi mới 
nội dung hoạt động theo hướng lựa chọn 
những nội dung công việc trọng tâm, trọng 
điểm để tổ chức thực hiện, tránh dàn trải, 
trùng lặp, hiệu quả thấp. Nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản 

biện xã hội; nhất là giám sát việc tổ chức 
thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh, 
giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ 
trong huy động nguồn lực Nhân dân xây 
dựng nông thôn mới, giám sát các khoản 
đóng góp tự nguyện của phụ huynh trong 
các trường học, cơ sở giáo dục... 

Thứ năm, xuất phát từ quan điểm công 
tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống 
chính trị, trong giai đoạn hiện nay, Đảng 
bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc bài học kinh 
nghiệm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra 
là: “Trong toàn bộ hoạt động của mình, 
Đảng phải quán triệt tư tưởng lấy dân làm 
gốc, phải đặc biệt chăm lo củng cố mối 
quan hệ giữa Đảng với nhân dân”. Do vậy, 
phải thường xuyên quan tâm kiện toàn hệ 
thống Ban Dân vận từ tỉnh đến cơ sở, nâng 
cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác 
dân vận. Mặt khác, đòi hỏi sự vươn lên của 
hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh, nâng 
cao chất lượng công tác tham mưu, đẩy 
mạnh công tác nghiên cứu, phát hiện xây 
dựng và nhân rộng những nhân tố điển 
hình mới xuất hiện trong phong trào thi 
đua “Dân vận khéo”…nhằm phát huy có 
hiệu quả sức mạnh khối đại đoàn kết toàn 
dân để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, 
giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định 
chính trị./.   

 P.C.T

	 -	Đổi	mới	nông	thôn	lúa	sây	bông,	cây	trĩu	
quả	nhà	nhà	đầy	ắp	tiếng	cười!

	 -	Chỉnh	trang	đô	thị	phố	phong	quang,	
đường	sạch	đẹp	người	người	chan	chứa	niềm	vui!
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ
CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG 

TRÊN ĐỊA BÀN BIÊN GIỚI TỈNH HÀ TĨNH
ĐạI Tá vÕ TRỌNG HẢI

Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

Hà Tĩnh có 145 km đường biên giới giáp với 2 tỉnh Bô ly khăm xay và khăm 
muộn nước CHDNND lào và 137 km bờ biển, trong những năm qua tình hình 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã ở địa bàn biên giới của tỉnh Hà Tĩnh có 
những diễn biến hết sức phức tạp, tác động đến tâm tư, nguyện vọng, tạo dư luận 
trong quần chúng nhân dân. Nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của Bộ đội Biên 
phòng tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân ổn định tình 
hình, mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng tỉnh tuyên truyền phổ biến pháp luật cho ngư dân                          
Ảnh: P/v
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Khu vực biên giới của tỉnh Hà 
Tĩnh gồm 41 xã, phường, 
thị trấn biên phòng, thuộc 9 

huyện, thị biên giới, bờ biển, trong những 
năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế, xã 
hội của tỉnh, khu vực biên giới được đầu tư 
phát triển với nhiều dự án kinh tế lớn như: 
Khu kinh tế Vũng Áng, khu kinh tế cửa 
khẩu Cầu Treo, dự án thủy lợi – thủy điện 
Ngàn Trươi – Cẩm Trang, dự án sân gôn 
Xuân Thành…đã góp phần làm thay đổi bộ 
mặt các xã, phường biên giới và nâng cao 
đời sống của nhân dân, nhưng cũng làm 
phát sinh nhiều vấn đề mới cần tập trung 
giải quyết như vận động nhân dân di dời 
tái định cư, giải phóng mặt bằng cho các 
dự án, vấn đề bảo vệ môi trưởng, thực hiện 
chính  sách giao đất, giao rừng…Bên cạnh 
đó, lợi dụng những sơ hở, thiếu sót của cấp 
ủy, chính quyền địa phương các cấp trong 
giải phóng mặt bằng, tái định cư, giải quyết 
sự cố môi trường biển…, các thế lực thù 
địch cấu kết với các đối tượng cực đoan, 
kích động quần chúng nhân dân tụ tập đông 
người tuần hành, biểu tình, gây mất an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn một số địa phương; hoạt động 
các loại tội phạm  và các tệ nạn xã hội 
phát triển, nhất là tệ nạn ma tuý và hoạt 
động của tội phạm mua bán, vận chuyển 
trái phép các chất ma tuý, buôn lậu, gian 
lận thương mại ở địa bàn biên giới các 
huyện Hương Sơn, Hương Khê có những 
diễn biến phức tạp. Tình hình trên đặt ra 
những yêu cầu mới đối với Bộ đội Biên 
phòng tỉnh trong công tác vận động quần 
chúng ở khu vực biên giới.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan 
trọng của quần chúng nhân dân đối với sự 
nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh 
biên giới quốc gia. Trong những năm qua 
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã có nhiều 
chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác vận động quần chúng ở 
khu vực biên giới, nhằm phát huy sức mạnh 
tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần 
chúng nhân dân trong quản  lý, bảo vệ biên 
giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân 
vững mạnh.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính 
quyền, các ban ngành, đoàn thể của địa 
phương và các lực lượng, đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp 
hành đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là 
các chủ trương phát triển kinh tế, xã hội của 
tỉnh, vận động nhân dân di dời tái định cư, 
giải phóng mặt bằng cho các dự án tại các 
khu kinh tế và các dự án kinh tế trọng điểm, 
tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Bám sát tình hình địa bàn, xây dựng 
mối quan hệ gắn bó với các chức sắc, chức 
việc trong đạo công giáo, người có uy tín 
trong các dòng họ, trong cộng đồng dân cư, 
phát huy vai trò của họ trong tuyên truyền 
vận động và đảm bảo an ninh trật tự trên 
địa bàn. Trước những diễn biến phức tạp 
của tình hình và các sự kiện chính trị của 
đất nước, lực lượng nghiệp vụ của đơn vị 
đã nắm chắc diễn biến tình hình, tâm tư 
nguyện vọng của nhân dân, dự luận xã hội, 
để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các 
cấp giải quyết tốt các vấn đề xảy ra như vận 
động nhân dân ổn định tình hình sau sự cố 
môi trường biển, vận động nhân dân tham 
gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IV và đại 
biều Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2016 – 2021.

Phối hợp với hội đồng phổ biến, giáo 
dục pháp luật các cấp triển khai thực hiện có 
hiệu quả Đề án “Tăng cường tuyên truyền 
phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và 
nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 
2013 – 2016”, góp phần nâng cao hiểu biết 
về pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở khu 
vực biên giới, nâng cao ý thức trách nhiệm 
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của cán bộ và nhân dân về chủ quyền, lãnh 
thổ, mốc, quốc giới. 

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 
các cấp triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/
CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ về “Tổ chức phong trào quần 
chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, 
an ninh biên giới quốc gia trong tình hình 
mới”, sát với đặc điểm trên hai tuyến biên 
giới, bờ biển. Thông qua đó đã có 25 tập 
thể, 200 cá nhân đăng ký tham gia tổ tự 
quản đường biên, mốc, quốc giới; 357 tổ 
với 2524 thành viên tham gia tổ tự quản 
an ninh trật tự ở thôn, bản; 649 tổ với 4701 
thành viên tham gia tổ tự quản an ninh trật 
tự ở các bến, bãi; 284 tổ 2610 thành viên 
và 1171 phương tiện tham gia tổ tàu thuyền 
an toàn.

Bên cạnh thực hiện tốt công tác tuyên 
truyền, vận động quần chúng nhân dân, Bộ 
đội Biên phòng tỉnh đã tích cực tham gia 
phát triển kinh tế xã hội ở khu vực biên giới 
như: tham gia cũng cố hệ thống chính trị ở 
cơ sở, xây dựng hệ thống trạm xá quân dân 
y kết hợp, xây dựng các mô hình tổ công tác 
cắm bản Rào Tre, xã Hương Liên giúp dân 
phát triển sản xuất, chăm sóc sức khỏe, ổn 
định cuộc sống của đồng bào dân tộc Chứt; 
câu lạc bộ tình thương tại xã Sơn Kim 1, 
giúp đỡ những người lầm lỡ hòa nhập cộng 
đồng. Đặc biệt thực hiện chương trình “Bộ 
đội Biên phòng chung tay xây dựng nông 
thôn mới”, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đề ra 
chủ trương Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đỡ 
đầu một xã biên giới, các đồn biên phòng 
đỡ đầu 1 đến 2 thôn, vận động cán bộ, chiến 
sỹ đóng góp,  tranh thủ sự ủng hộ của các 
doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trong 
những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã 
huy động được hàng chục tỷ đồng và hàng 
nghìn ngày công của cán bộ, chiến sỹ hỗ 
trợ các xã xây dựng nông thôn mới, từ năm 
2014 đến nay đã đỡ đầu xã Sơn Kim 1, xã 

Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn và xã Hương 
Vĩnh, huyện Hương Khê hoàn thành các 
tiêu chí xây dựng nông thôn mới và giúp 
đỡ nhiều xã trên địa bàn biên giới xây dựng 
nông thôn mới, để lại ấn tượng tốt đẹp đối 
với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa 
phương ở khu vực biên giới.

Với việc thực hiện có hiệu quả công tác 
vận động quần chúng trong thời gian qua, 
đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các 
cấp, các ngành, nhất là sức mạnh của quần 
chúng nhân dân trong việc quản lý, bảo 
vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, 
nhận thức và hiểu biết về pháp luật, ý thức 
về chủ quyền lãnh thổ, mốc quốc giới của 
nhân dân được nâng lên, hệ thống chính trị 
ở cơ sở được cũng cố, hoạt động ngày càng 
hiệu quả, xây dựng và phát huy hiệu quả 
các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ 
chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc 
gia, nhân dân tích cực, tự giác tham gia bảo 
vệ biên giới, nhất là phong trào tố giác tội 
phạm, đã cung cấp cho lực lượng Bộ đội 
Biên phòng nhiều nguồn tin có giá trị, là cơ 
sở để đơn vị xác lập và đấu tranh thắng lợi 
nhiều chuyên án, vụ án, mang lại sự bình 
yên và hạnh phúc cho nhân dân vùng biên 
giới. Mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân 
ngày càng bền chặt, nền biên phòng toàn 
dân được cũng cố vững chắc.

Thời gian tới, trước những diễn biến 
phức tạp của tình hình trong nước, nhất 
là tình hình trên hai tuyến biên giới, bờ 
biển của tỉnh. Trong khi đó tỉnh Hà Tĩnh 
tập trung triển khai thực hiện các chủ 
trương, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội 
trên địa bàn như: triển khai thực hiện đề 
án công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến 
năm 2025; thúc đẩy triển khai các dự án 
công nghiệp tại khu kinh tế Vũng Áng; khu 
kinh tế cửa khẩu Cầu Treo.Tập trung quy 
hoạch, thu hút đầu tư vào các khu du lịch 
Thiên Cầm, Lộc Hà, Xuân Thành và triển 
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-	Chống	tham,	trù	nhủng	Đảng	sáng	niềm	tin	đời	vui	như	tết!
-	Khởi	nghiệp,	tạo	nghề	dân	bừng	sức	sống	cảnh	đẹp	tựa	xuân!

khai thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới…Những 
vấn đề trên, sẻ phát sinh nhiều yếu tố phức 
tạp mới, tác động chi phối đến nhiệm vụ 
đảm bảo quốc phòng, an ninh, trong đó có 
nhiệm vụ công tác biên phòng của Bộ đội 
Biên phòng tỉnh.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo 
vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, 
cần phải phát huy sức mạnh tổng hợp của 
các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân 
trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới, 
Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác vận 
động quần chúng ở khu vực biên giới, đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
Trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm 
vụ, giải pháp sau:

Một là, nâng cao chất lượng hiệu quả 
công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, 
trong đó cần nắm chắc đối tượng tuyên 
truyền từ đó xác định nội dung, hình thức 
tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng. 
Bám sát thực tiễn, nhiệm vụ phát triển kinh 
tế, xã hội của địa phương, nắn chắc tâm tư 
nguyện vọng, dư luận của quần chúng nhân 
dân để tuyên truyền vân động đạt hiệu quả, 
tạo sự đồng thuận trong nhân dân.  

Hai là, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, 
chính quyền và hội đồng phổ biến, giáo dục 
pháp luật các cấp triển khai thực hiện có 
hiệu quả Đề án “phổ biến giáo pháp luật 
cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải 
đảo giai đoạn 2017 – 2021”, sát với đặc 
điểm tình hình từng địa phương.

Ba là,  tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/
CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về “Tổ chức phong trào quần 
chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, 
an ninh biên giới quốc gia trong tình hình 
mới” tập trung củng cố và phát huy hiệu 
quả các mô hình đã xây dựng như “tổ tự 
quản đường biên, mốc quốc giới”, “tổ tự 
quản về an ninh trật tự ở thôn, bản”, “tổ tàu 
thuyền an toàn”…

Bốn là, triển khai thực hiện có hiệu 
quả các nội dung của “Ngày Biên phòng 
toàn dân”, tiến hành sơ kết thực hiện 
“Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 
2009 – 2019 theo tinh thần Chỉ thị số 42/
CT-TTg ngày 22/11/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ, gắn với các hoạt động kỷ niện 
60 năm Ngày thành lập lực lượng Bộ đội 
Biên phòng;  xây dựng nền biên phòng toàn 
dân gắn với nền quốc phòng toàn dân và 
thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở khu 
vực biên giới.

Năm là, tích cực tham gia phát triển 
kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, tham 
gia cũng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và 
xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời 
sống nhân dân, xây dựng khu vực biên giới 
phát triển, giàu mạnh.

Biên giới quốc gia là thiêng liêng và bất 
khả xâm phạm, xây dựng, quản lý, bảo vệ 
chủ quyền biên giới quốc gia là sự nghiệp 
của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong 
đó Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt 
chuyên trách. Do vậy cần phát huy vai trò, 
trách nhiệm của các ngành, các cấp và của 
cả hệ thống chính trị, xây dựng nền biên 
phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững 
chắc chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của 
Tổ quốc trong mọi tình huống./.        v.T.H
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& KHÁT VỌNG
BÙI mINH HUỆ

Tôi ngồi viết những dòng này khi 
bên ngoài, đợt rét cao điểm đang 
sắp bị đẩy lùi, nhường chỗ cho 

nắng ấm đang sắp về, theo đó là mùa xuân 
chở mang bao niềm tin và khát vọng. Bác 
Hồ đã từng viết: Nếu không có cảnh đông 
tàn, thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân. 
Càng thấm thía cái giá lạnh mùa đông, ta 
sẽ càng trân quý hơn cái ấm áp, không khí 
đoàn viên và niềm hứng khởi mà mùa xuân 
mang lại.

Một năm qua đi trên dải đất Hồng Lam 
nhiều gian khó mà luôn thấm đượm nghĩa 
tình. Trong dòng chảy không ngừng nghỉ 
của 365 ngày, cả hệ thống chính trị cùng với 
toàn dân đã nỗ lực vượt qua khó khăn thách 
thức, giữ vững ổn định chính trị, tăng trưởng 
kinh tế, phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo 
quốc phòng - an ninh, phục hồi môi trường 
biển sau sự cố năm 2016. Kết thúc năm 
2017, nhiều con số đã làm nức lòng người: 
Tăng trưởng đạt 10,71%, thu ngân sách 
chạm ngưỡng 8.800 tỷ đồng, thêm 33 xã 
đạt chuẩn nông thôn mới, Vingruop khánh 
thành khách sạn 36 tầng, hoạt động đánh 
bắt, thu mua, chế biến hải sản và du lịch biển 
phục hồi tạo thêm niềm tin cho nhân dân. 
Văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, khắc sâu 
truyền thống của vùng đất học, văn hóa và 
cách mạng. Cùng với đó là các điểm du lịch 

mới hình thành như Vinpearl Cửa Sót, Hồ 
Kẽ Gỗ - Đảo cụ Duẩn…làm cho gương mặt 
phố thị cũng như nông thôn, miền núi, miền 
biển hồng hào tươi thắm, lòng người phấn 
chấn tươi vui…

Những kết quả mà đảng bộ và nhân dân 
Hà Tĩnh đạt được năm Đinh Dậu đã minh 
chứng cho sức mạnh đoàn kết toàn dân, 
minh chứng cho sự lãnh đạo sâu sát, hiệu 
quả, thái độ trọng dân, vì dân, tinh thần 
thực thi công vụ nghiêm túc của cấp ủy, 
chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Những nỗ 
lực không mệt mỏi của cả hệ thống chính 
trị, của từng gia đình, từng người công 
nhân, nông dân, doanh nhân, trí thức, đoàn 
viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể…
đã kết tinh thành những con số đáng tự hào, 
góp phần dệt nên bức tranh xuân tươi đẹp 
của các làng quê, phố phường…

Trong bộn bề công việc của những ngày 
cuối năm, cùng nhìn lại những gì của năm 
qua, càng thấy rõ hơn mối liên hệ, gắn bó 
máu thịt giữa Đảng với dân, quyết tâm chống 
tham nhũng của Đảng và những đổi mới của 
Chính phủ liêm khiết, kiến tạo. Thông tin về 
các vụ đại án tham nhũng, tham ô, cố ý làm 
trái của “một bộ phận không nhỏ” cán bộ có 
chức có quyền càng củng cố thêm niềm tin 
của nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng,về 
bản lĩnh của người đứng đầu. Những quyết 

XUÂN
CỦA NIỀM TIN

Tùy bút 
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sách, quyết định của Chính phủ khởi nguồn 
từ kiến nghị của nhân dân đã mang lại sự ổn 
định cho đất nước, tạo sự an dân. Sức dân 
“đẩy thuyền, lật thuyền” là muôn thuở, “lấy 
dân làm gốc” là nguyên lý bao đời của các 
triều đại. Đất nước thịnh vượng và phát triển 
là nhờ những người cầm lái con 
thuyền cách mạng, biết dựa vào sức 
dân, biết phát huy sức mạnh khối 
đại đoàn kết toàn dân, biết tập hợp 
và vận động nhân dân. Bài học về 
dân vận luôn luôn là bài học mới mẻ 
và cấp thiết.

Vui cứ đến, từ mỗi ngày, nho 
nhỏ. Bắt đầu từ những viên gạch, 
từ những nhát cuốc của người nông 
dân trên đồng ruộng, những sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật của công nhân 
trong công xưởng, rồi đến những 
cuộc cách mạng về giống, về chỉnh 
trang vườn hộ, đường làng, ngõ 
phố, xây dựng khu dân cư kiểu 
mẫu…diễn ra trên mọi miền quê, 
những mẻ thép hàng nghìn tấn ở 
Formosa, những con tàu hàng chục 
vạn tấn cập cảng Vũng Áng. Bắt đầu 
là những chuyến đi của người cán 
bộ, chức sắc tôn giáo, hội phụ nữ, 
hội nông dân, đoàn thanh niên…
âm thầm vận động người dân hiến 
đất, dời nhà cửa, hàng rào để hôm 
nay, khi đông tàn xuân đến, hiện lên 
những làng quê nông thôn mới đẹp 
như tranh vẽ.

Trong se sắt của những ngày cuối Đông, 
tôi chợt nhận ra những nụ mầm mùa xuân 
vừa hé. Rồi bờ đê sông Lam sẽ không còn 
hun hút gió, thay vào đó là miên man lá cỏ 
tươi xanh. Rồi những con thuyền rẽ mái về 
xuôi, những chuyến xe ngược lên miền núi, 
những con đường thênh thang sẽ tấp nập 
người xa quê về ăn Tết trong niềm hạnh ngộ, 
trong sự phấn chấn tự hào về những đổi thay 
của quê hương. 

Một mùa xuân ấm no, yên bình đang 
hiện hữu trên suốt dải đất từ Bến Thủy đến 
Đèo Ngang. Để nhà nhà vui Tết, người 
người đón xuân trong an lành hạnh phúc, rồi 
sẽ có những người chiến sĩ bộ đội, công an 
căng mình trong ca trực giao thừa. Rồi sẽ có 

những y bác sĩ trắng đêm bên bàn mổ phút 
giao thừa. Rồi sẽ có những anh chị lao công 
miệt mài làm sạch phố phường phút tất niên, 
những người cán bộ đi từng ngõ thăm hỏi 
tặng quà tết cho đối tượng chính sách, gia 
đình có công với cách mạng, những mảnh 
đời éo le bất hạnh….Họ là những người đẹp 
nhất trong bức tranh xuân tươi đẹp của Hà 
Tĩnh. Bức tranh ấy tỏa sáng gam màu của tin 
yêu và khát vọng…/.                         B.m.H

Mơn mởn sắc xuân.     
Ảnh nguồn Báo Hà Tĩnh
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Công táC Dân vận - Mấu Chốt thành Công 
trong xây Dựng nông thôn Mới, Đô thị 

văn Minh ở huyện thạCh hà
TRẦN NHẬT TÂN

TUV - Bí thư Huyện ủy Thạch Hà

Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng điều phối NTM tỉnh và lãnh đạo huyện đến động viên, khuyến khích 
các hộ gia đình có vườn mẫu đạt chuẩn.                                                                         Ảnh: P/v

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng  nhắc 
nhở: “Dễ trăm lần không dân 
cũng chịu, khó vạn lần dân liệu 

cũng xong”. Lịch sử cách mạng của dân 
tộc đã khẳng định: Nhân dân là lực lượng 
vô tận của cách mạng và Đảng ta đã biết tổ 
chức và phát huy được lực lượng đó, thắng 
lợi của cách mạng Việt Nam chính là nhờ 
ở sức dân. Nhưng để Nhân dân nhận thức 
rõ vai trò, sứ mệnh của mình, Đảng phải 

tiến hành tuyên truyền, vận động để người 
dân giác ngộ, tự nguyện làm tốt nghĩa vụ và 
trách nhiệm của mình. “Dân vận và công tác 
dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược 
đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước 
ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự 
lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường 
mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà 
nước với Nhân dân”.

Trong giai đoạn hiện nay, tỉnh ta đang 
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đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông 
thôn mới. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm 
vụ chính trị quan trọng này, Ban Thường vụ 
huyện ủy Thạch Hà xem công tác dân vận 
là mấu chốt thành công. Do vậy, thời gian 
qua, công tác dân vận đã được cấp uỷ Đảng, 
chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính 
trị - xã hội ở Thạch Hà quan tâm chỉ đạo, tổ 
chức triển khai với nhiều giải pháp, cách làm 
mới, sáng tạo, thiết thực, đã củng cố niềm 
tin, tạo sự đồng thuận, khơi dậy được sức 
mạnh đại đoàn kết, trở thành «khát vọng» 
của Nhân dân và nhân dân đã từng bước trở 
thành “chủ thể” trong xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh

Năm 2017, xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh ở huyện Thạch Hà đạt nhiều 
kết quả nổi bật, bộ mặt nông thôn trong toàn 
huyện đã có những thay đổi tích cực, rõ nét, 
đời sống vật chất, tinh thần của người dân 
được nâng cao. Toàn huyện bình quân đạt 
16,87 tiêu chí, có 14 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới; thị trấn Thạch Hà ngày càng khang 
trang, là điểm nhấn cho cửa ngõ phía Bắc 
của Thành phố Hà Tĩnh. Để đạt được những 
thành tích đó, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở 
đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận 
tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội triển 
khai đồng bộ, cụ thể và quyết liệt các nhóm 
nhiệm vụ, giải pháp. 

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân 
dân được triển khai theo hướng thiết thực, 
cụ thể như: tổ chức hàng tuần về cơ sở xây 
dựng nông thôn mới vào thứ 7, Chủ nhật; 
phát động các đợt cao điểm xây dựng nông 
thôn mới; tổ chức hội thảo, hội thi, tập 
huấn,tham quan học tập kinh nghiệm, cho 
cán bộ cốt cán cơ sở về xây dựng nông thôn 
mới; tuyên truyền trực tiếp trên hệ thống đài 
truyền thanh, phát thanhvà mạng xã hội với 
các bản tin ngắn gọn, rõ nội dung… hoặc 
huy động lực lượng đoàn viên, hội viên các 
xã giúp nhau trong xây dựng nông thôn 

mới, gắn với học hỏi, thi đua lẫn nhau, tạo 
mối đoàn kết trong toàn huyện. Mặt trận Tổ 
quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là 
các Ban công tác mặt trận thôn, xóm luôn 
bám sát cơ sở, đến tận từng hộ dân để tuyên 
truyền, vận động, do vậy nhiều hộ gia đình 
cá biệt đã hiểu, đồng thuận với chủ trương. 

Đối với một số địa phương đang gặp 
nhiều khó khăn, chưa có sự đồng tình hưởng 
ứng cao của nhân dân, Ban Thường vụ huyện 
ủy đã tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp. 
Từ đó những khó khăn, vướng mắc trong 
nhân dân, nhất là về mặt nhận thức, đã được 
tháo gỡ, nhân dân đồng tình ủng hộ cao. 
Với phương châm “nhà nước và nhân dân 
cùng làm” trong năm 2017, tổng huy động 
nguồn lực Nhân dân xây dựng Nông thôn 
mới toàn huyện đạt trên 158 tỷ đồng quy 
đổi. Trong đó, nhân dân đã hiến 45.209 m2 
đất làm đường giao thông, tháo dỡ 38.750m 
hàng rào xây và hàng trăm công trình các 
loại; làm mới 92,02 km dường giao thông 
nông thôn, 33,85 km kênh mương nội đồng; 
xây mới, nâng cấp 88 nhà văn hoá và 70 khu 
thể thao thôn; trồng mới 13.046 cây bóng 
mát, xây bồn và trồng 64,47 km hàng rào 
xanh, cải tạo 5.900 vườn tạp gắn với tổ chức 
sản xuất kinh tế vườn (lũy kế đến nay, toàn 
huyện có 26.718 vườn hộ cho thu nhập); 
xây dựng thành công 258 vườn mẫu, 20 khu 
dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; huy động 
249.982 lượt người dân tham gia xây dựng 
nông thôn mới (ước tính quy tiền khoảng 
hơn 90 tỷ đồng). Phong trào “Ngày thứ 7 về 
về cơ sở xây dựng nông thôn mới” tiếp tục 
phát huy hiệu quả, đã huy động được 5.872 
lượt cán bộ huyện về cơ sở, 18.692 lượt cán 
bộ xã về thôn.

Phải khẳng định rằng, những kết quả nổi 
bật mà huyện Thạch Hà đạt được trong thực 
hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, nhất 
là trong xây dựng nông thôn mới là nhờ sự 
vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống 
chính trị, đặc biệt là trong công tác vận động 
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nhân dân của hệ thống chính trị huyện nhà. 
Thời gian tới, để công tác dân vận trong 
dựng nông thôn mới tiếp tục đi vào chiều 
sâu, đạt kết quả toàn diện hơn huyện Thạch 
Hà xác định tập trung vào một số nhiệm vụ, 
giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục xác định tầm quan 
trọng, then chốt của công tác dân vận trong 
xây dựng nông thôn mới, là nhiệm vụ thường 
xuyên của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và 
các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến 
cơ sở. Các nhiệm vụ cụ thể, các cách làm 
hay, hiệu quả đã được tổng kết trong công 
tác dân vận phải được đưa vào chương trình, 
kế hoạch thực hiện hàng tháng, hàng quý, 
hàng năm của cấp ủy và của người đứng đầu 
cấp ủy từ huyện đến các xã, thị trấn.

Đẩy mạnh công tác dân vận  gắn với 
phát huy tốt quy chế dân chủ  cơ sở, luôn đặt 
người dân ở vai trò chủ thể, trung tâm, thực 
hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. 
Đặc biệt là phát huy vai trò của Nhân dân 
từ khâu lấy ý kiến Nhân dân để xây dựng 
chương trình, khung kế hoạch, huy động 
nguồn lực, triển khai đầu tư, xây dựng công 
trình… đến tổ chức thực hiện, đảm bảo 
nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, 
hiệu quả.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 
hiệu quả các cuộc vận động, các phong 
trào thi đua, việc thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị, đặc biệt là thực hiện Chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh. Các cuộc vận động cần theo chuyên 
đề, tập trung vào hình thành và phát triển 
mô hình sản xuất, xây dựng vườn mẫu, khu 
dân cư mẫu, xóa bỏ vườn tạp gắn với chỉnh 
trang nông thôn, vệ sinh môi trường thực sự 
là xanh, sạch, đẹp…

Thứ ba, chủ động lựa chọn địa bàn và tổ 
chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân. Cần 
ưu tiên tập trung vào những đơn vị, địa bàn 
khó khăn, chậm phát triển; địa bàn có các 

vụ việc nhạy cảm, phức tạp; xã phấn đấu đạt 
chuẩn xây dựng nông thôn mới hay địa bàn 
có nhiều ý kiến phản ánh về trách nhiệm, 
năng lực cán bộ cơ sở… để nắm bắt tâm 
tư, nguyện vọng của Nhân dân, của đội ngũ 
cán bộ cơ sở; đồng thời giúp cơ sở tháo gỡ 
những khó khăn trong quá trình lãnh đạo, 
chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Ngoài tổ chức đối thoại tại cơ sở, Ban 
Thường vụ Huyện ủy sẽ xem xét tổ chức 
đối thoại trực tiếp (mang tính chuyên đề) 
trên một số lĩnh vực cụ thể như: Đối thoại 
với doanh nghiệp, đối thoại Nhân dân ở địa 
bàn ảnh hưởng bởi sự cố môi trường, mỏ 
sắt Thạch Khê, địa bàn khó khăn trong giải 
phóng mặt bằng… 

Thứ tư, quan tâm đến công tác đào tạo, 
bồi dưỡng, sử dụng, bố trí cán bộ, nhất là 
công tác đánh giá để bố trí cán bộ đúng 
ngưới, đúng việc. Đặc biệt là đối với cán bộ 
chủ chốt và cán bộ làm công tác vận động 
quần chúng, đảm nhận công việc ở các vị trí 
thường xuyên phải tiếp xúc với nhân dân. 
Với quan điểm chỉ đạo chung là tất cả cán 
bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị đều 
phải biết và phải làm công tác vận động 
nhân dân.

Ngoài yêu cầu năng lực, trình độ trong 
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thì sự 
gương mẫu, trách nhiệm; tận tụy, hy sinh, 
cống hiến, gần gũi Nhân dân; dám nghĩ, dám 
làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ sẽ 
tạo niềm tin, tín nhiệm với Nhân dân, từ đó 
Nhân dân ủng hộ, tin tưởng và thực hiện một 
cách tự giác, trách nhiệm; tạo sự phấn đấu 
trong từng gia đình, tổ liên gia, từng thôn để 
hoàn thành yêu cầu công việc.

Thứ năm, thường xuyên thực hiện tốt 
công tác sơ kết, tổng kết nhằm rút ra những 
bài học kinh nghiệm trong công tác dân vận 
gắn nhiệm vụ xây dựng NTM ở từng địa 
phương. Từ đó, tìm ra nguyên nhân, đề ra 
các giải pháp; đồng thời nhân rộng những 

Xem tiếp trang 31
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THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
 Phát huy thỜi CƠ, vƯỢt QuA thỬ tháCh, xây Dựng 

thành Công Đô thị Loại ii và Phát triỂn thEo 
hƯớng văn Minh, hiện Đại, BỀn vỮng

HÀ văN TRỌNG
TUV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh

lÝ lUẬN - kINH NGHIỆm - THỰC TIỄN

Thành phố Hà Tĩnh là trung 
tâm chính trị, kinh tế, văn hóa 
của Tỉnh. Phát huy lợi thế của 
trung tâm tỉnh lỵ, nỗ lực vượt 
qua những khó khăn, thách 
thức, cùng với sự quan tâm, 
lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của 
Tỉnh, thời gian qua Thành phố 
đã đạt được những kết quả tích 
cực, toàn diện trên tất cả các 
lĩnh vực, đặc biệt trong xây dựng 
thành phố đạt các tiêu chí đô thị 
loại II và phát triển theo hướng 
văn minh, hiện đại, bền vững. 

Một góc Thành phố Hà Tĩnh.
Ảnh: Phóng viên 

Sau hơn10 năm được công nhận là đô thị 
loại III và trở thành thành phố trực thuộc 
tỉnh, thành phố Hà Tĩnh đang chuyển 

mình sang giai đoạn mới với một diện mạo tươi 
trẻ và hiện đạị. Kinh tế của thành phố liên tục tăng 
trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 
giai đoạn 2007-2017 đạt 13.22%/năm; cơ cấu kinh 
tế chuyển dịch tích cực theo hướng kinh tế đô thị, 
mức thu nhập bình quân đầu người của thành phố 
cũng tăng lên đáng kể, đến năm 2017 đã đạt mức 
gần 46 triệu đồng. Kết cấu hạ tầng đô thị từng bước 
được đầu tư, nâng cấp, diện mạo đô thị có nhiều 
khởi sắc. Lĩnh vực văn hóa xã hội chuyển biến tích 
cực, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, an 
ninh chính trị được giữ vững. Đến nay, thành phố 
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đạt 54/59 tiêu chí, đạt 91,88 điểm/100 điểm. 
Nguồn lực xã hội hóa từ nhân dân, doanh 
nghiệp năm 2017 đạt 156,293 tỷ đồng, bằng 
157% so với năm 2016 (trong đó: nhân dân: 
46,293 tỷ đồng, doanh nghiệp 110 tỷ đồng, 
nâng tổng nguồn lực xã hội hóa huy động 
từ khi triển khai Đề án đến nay là 2.630 tỷ 
đồng, đạt 53% kế hoạch. Đó chính là những 
tiền đề quan trọng để thành phố vươn lên trở 
thành đô thị loại II vào năm 2018 và phát 
triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền 
vững như mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà 
Tĩnh lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ thành 
phố lần thứ XX đã đề ra. Xây dựng Thành 
phố đạt đô thị loại II vào năm 2018 là một 
thách thức lớn đối với Đảng bộ Thành phố, 
đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ 
thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân 
dân. Trước yêu cầu đó, ngày 29/8/2016, Ban 
chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành 
Nghị quyết số 02/NQ-Th.U “Về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng xây dựng Thành phố 
đạt đô thị loại II vào năm 2018 và phát triển 
theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững”. 
Đồng thời chỉ đạo các cấp chính quyền, ban 
ngành thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức 
thực hiện cụ thể, sát thực và hiệu quả.

Đến nay, Thành phố đã rà soát, điều 
chỉnh bổ sung hoàn thiện các quy chế quản 
lý quy hoạch, quy hoạch phân khu theo kế 
hoạch; quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc 
05 phường (Bắc Hà, Nam Hà, Nguyễn Du, 
Trần Phú, Tân Giang), Quy hoạch phân khu 
xây dựng (tỷ lệ 1/2000) khu vực phường 
Thạch Linh đã được UBND thành phố phê 
duyệt; trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương 
Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) giai đoạn 
1 các phường: Hà Huy Tập, Thạch Quý, Đại 
Nài và cắm mốc quy hoạch thành phố. Một 
số dự án đã và đang triển khai thực hiện, góp 
phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị thành 
phố; nhiều cơ sở kinh doanh thương mại, 
dịch vụ được đưa vào khai thác, kinh doanh 

góp phần thay đổi diện mạo đô thị như tổ 
hợp trung tâm thương mại Vincom Plaza, 
Vinpearl Hotel...Các dự án lâu nay dừng 
triển khai nay đã được tập trung tháo gỡ (thay 
đổi nhà đầu tư, điều chỉnh mục tiêu dự án...), 
đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào khai thác 
phát huy hiệu quả. Phòng trào nhựa hóa các 
tuyến phố trong các khu dân cư theo cơ chế 
của thành phố đã được nhân dân hưởng ứng 
mạnh mẽ và thu được kết quả rất cao, làm 
thay đổi cơ bản hạ tầng khối phố, khu dân 
cư. Môi trường, cảnh quan, chỉnh trang hè 
phố, cây xanh được tập trung đầu tư; bộ mặt 
đô thị có nhiều khởi sắc đặc biệt là các tuyến 
phố Hàm Nghi, Phan Đình Phùng, Nguyễn 
Biểu, Nguyễn Du, Hà Huy Tập, Lê Duẩn, 
Trần Phú. Nhân dân thành phố đồng thuận 
cao trong việc đóng góp chỉnh trang, nâng 
cấp cơ sở hạ tầng đô thị, xây dựng các thiết 
chế văn hóa cơ sở: Chỉnh trang vỉa hè, bồn 
cây, thay mới bó vỉa, trồng cây xanh trên 
các tuyến đường theo quy hoạch, làm đường 
giao thông; xây dựng nhà văn hóa, sân thể 
thao các thôn, tổ dân phố… nhất là tại các 
phường được chọn xây dựng “Phường đạt 
chuẩn văn minh đô thị” và các xã thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn 
mới. 

Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, còn 
không ít những khó khăn, thách thức trong 
việc xây dựng đô thị loại II. Tốc độ tăng 
trưởng kinh tế của thành phố tuy đạt khá cao 
nhưng chưa thực sự vững chắc, chưa tương 
xứng với tiềm năng, lợi thế để tạo sức lan tỏa 
cho cả tỉnh. Các ngành dịch vụ còn nhỏ lẻ, 
giá trị gia tăng thấp, chưa thực sự trở thành 
“cầu nối” thúc đẩy phát triển. Cơ sở hạ tầng 
của thành phố còn nhiều khó khăn, bất cập. 
Nhiều tiêu chí đô thị loại III còn nợ và thiếu 
bền vững; các tiêu chí xây dựng đô thị loại 
II chưa hoàn thành, chủ yếu là các tiêu chí 
hạ tầng, hệ thống giao thông, hệ thống thoát 
nước, thoát bẩn, xử lý nước thải, công viên, 
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cây xanh.... đặc biệt, hạ tầng kỹ thuật đô thị 
đã được đầu tư trước đây, nay xuống cấp 
nghiêm trọng. Công tác quy hoạch và quản 
lý quy hoạch, quản lý đô thị còn nhiều bất 
cập, chưa đáp ứng yêu cầu, chất lượng quy 
hoạch chưa cao, thiếu đồng bộ, triển khai 
quy hoạch chưa kịp thời. Việc huy động 
nguồn lực gặp khó khăn; thiếu các cơ chế, 
chính sách, giải pháp để xây dựng các tiêu 
chí đô thị, khai thác nguồn lực đầu tư và phát 
huy tiềm năng, thế mạnh của thành phố. Để 
hoàn thành kế hoạch đạt đô thị loại II vào 
năm 2018, dự kiến từ 2016-2018, thành phố 
cần hơn 4.976 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân 
sách các cấp chiếm 29,9%, vốn huy động 
nguồn lực xã hội hóa là 70,1%. Hơn 1 năm 
triển khai đề án xã hội hóa huy động nguồn 
lực xây dựng đô thị loại II, tổng nguồn lực 
xã hội hóa đã thực hiện là 2.630 tỷ đồng, đạt 
53% Đề án (cả giai đoạn).

Hiện nay, Thành phố đang hết sức khẩn 
trương, nổ lực, tập trung đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện các dự án chỉnh trang hạ tầng đô thị, 
xây dựng các tuyến phố văn minh, các hạng 
mục của dự án phát triển thành phố loại II, 
hoàn thiện hạ tầng các vùng quy hoạch quỹ 
đất. Quan tâm đầu tư xây dựng, chỉnh trang 
tạo điểm nhấn quy hoạch, kiến trúc tại các 
cửa ngõ vào thành phố. Tập trung xây dựng 
các tuyến phố văn minh và phường đạt chuẩn 
phường văn minh đô thị, xã xây dựng nông 
thôn mới. Xã hội hóa huy động các nguồn 
lực đầu tư xây dựng các dự án hệ thống thoát 
nước, vỉa hè, trồng cây xanh trên các tuyến 
phố, khu dân cư…Tập trung cao trong công 
tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị, 
trật tự đô thị phù hợp với quy hoạch chung 
xây dựng thành phố theo hướng hiện đại; 
rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng 
thể kinh tế - xã hội, quy hoạch kiến trúc đô 
thị ở các phường, quy hoạch chuyên ngành, 
quy hoạch chi tiết các phường, xã. Chủ động 
quy hoạch và xây dựng các khu tái định cư 

phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt 
bằng. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công 
tác cải cách hành chính, mở rộng cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; triển khai 
ứng dụng phần mềm một cửa điện tử và dịch 
vụ công trực tuyến của Tỉnh tại các phường, 
xã; đưa trung tâm hành chính công của thành 
phố vào hoạt động; đẩy mạnh cải cách chế 
độ công vụ, công chức; nâng cao tinh thần, 
trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức trong thực thi công vụ. Triển khai 
mạnh mẽ việc kêu gọi xã hội hóa đầu tư với 
nhiều hình thức phù hợp: đối tác công - tư, 
BT, BOT…Tạo môi trường hấp dẫn thu hút 
đầu tư, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến 
khích, kêu gọi các Tập đoàn, doanh nghiệp, 
tập thể, cá nhân hỗ trợ xây dựng, nâng cấp 
kết cấu hạ tầng đô thị, như: hệ thống giao 
thông, cấp, thoát nước, điện chiếu sáng, cây 
xanh, các công trình văn hóa, thể thao, cơ sở 
vật chất trường học; nâng cấp các tuyến đê, 
công trình thủy lợi trên địa bàn. Chủ động 
tích cực phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi 
nhất để tỉnh, các nhà đầu tư triển khai các 
dự án trên địa bàn. Tăng cường vận động 
Nhân dân tự nguyện đóng góp nguồn lực 
xây dựng các công trình hạ tầng, chỉnh trang 
đô thị trên địa bàn gắn với xây dựng Nông 
thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. 

Tin tưởng rằng, với sự vào cuộc quyết 
liệt của hệ thống chính trị từ thành phố đến 
cơ sở, sự giúp đỡ và hỗ trợ của Trung ương, 
tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và sự đồng 
thuận của nhân dân, sự đồng hành và đóng 
góp của cộng đồng doanh nghiệp sẽ tạo ra 
thời cơ, thuận lợi cho thành phố vượt qua 
thử thách, hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây 
dựng thành phố đạt đô thị loại II trong năm 
2018 và đưa thành phố Hà Tĩnh phát triển 
theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững, 
xứng đáng với vị thế trung tâm tỉnh lỵ./.

H.v.T
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Ngay từ đầu năm, Ban Thường 
trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã 
ban hành Kế hoạch hướng dẫn 

MTTQ các cấp phối hợp với chính quyền và 
các tổ chức thành viên triển khai thực hiện 
có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật. Với nhiều hình thức tuyên 
truyền đa dạng, phong phú. Tập trung tuyên 
truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp 
nhân dân các văn bản pháp luật mới ban hành 
liên quan trực tiếp đến trách nhiệm và quyền 
lợi của công dân, các văn bản pháp luật về 
an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và 
các tệ nạn xã hội; tuyên truyền một số chính 
sách mới của Trung ương, của tỉnh về bồi 
thường thiệt hại sự cố môi trường biển, về 
đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định 
cư, bảo vệ môi trường. Chú trọng nâng cao 
chất lượng Trang thông tin điện tử và Bản 
tin Mặt trận, dành nhiều thời lượng để giới 
thiệu nội dung các văn bản pháp luật, các mô 
hình, điển hình trong thực hiện các phong 
trào, các cuộc vận động. Phối hợp tổ chức 
27 hội nghị tập huấn triển khai cho đội ngũ 
cán bộ Mặt trận từ tỉnh đến khu dân cư với 
8.154 lượt người tham dự; phối hợp với các 
tổ chức thành viên tổ chức nhiều cuộc thi tìm 
hiểu pháp luật, lồng ghép sân khấu hóa tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với 
triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết hội 
nghị lần thú tư BCHTW Đảng khóa XII về 
“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 

“tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa ” trong nội 
bộ ”; và việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của 
Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
các quy định của tỉnh về siết chặt kỷ luật, kỷ 
cương hành chính và thực hiện nếp sống văn 
minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Nét nổi bật nhất là công tác giám  sát và 
phản biện xã hội ngày càng đi vào chiều sâu 
và hiệu quả. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ 
tỉnh đã hướng dẫn MTTQ các cấp phối hợp 
với HĐND, UBND, các ban, ngành cùng cấp, 
các tổ chức thành viên phát huy vai trò giám 
sát và vận động Nhân dân tham gia giám sát, 
tập trung vào các nội dung: Thực hiện Nghị 
quyết của HĐND các cấp, hoạt động của cơ 
quan Nhà nước, đại biểu dân cử; giám sát 
việc thực hiện đầu tư, chi tiêu công, chính 
sách xóa đói giảm nghèo ở địa phương, công 

MặT TRẬN Tổ quỐC CáC CấP Với CôNG 
TáC THAM GiA xÂy DựNG CHÍNH quyềN 
NGÀy CÀNG TRoNG sạCH, VữNG MạNH

Thực hiện Chương trình công tác 
Mặt trận tham gia xây dựng chính 
quyền năm 2017, MTTQ các cấp đã 
tập trung phát huy quyền làm chủ của 
người dân, đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật, giám sát, 
phản biện xã hội, tham gia giải quyết 
khiếu nại tố cáo, bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của người 
dân và đạt nhiều kết quả nổi bật.

BÙI NHÂN SÂm
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
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tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu 
nại, tố cáo của công dân; việc thực hiện các 
quỹ nhân đạo, từ thiện; giám sát cán bộ, công 
chức, đảng viên ở khu dân cư; chính sách sử 
dụng nhân tài, hoạt động đào tạo lao động, 
dạy nghề; kết quả thực hiện chính sách cho 
vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội, 
vệ sinh an toàn thực phẩm; việc thực hiện 
Quy chế dân chủ cơ sở tại cơ nơi làm việc 
theo quy định của Nghị định số 60//2013/
NĐ-CP ngày 16/6/2013 
của Chính phủ; Công tác 
tổ chức, thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ và quản 
lý, sử dụng cán bộ, công 
chức, viên chức của đơn vị 
sự nghiệp công lập; Công 
tác quản lý nhà nước về 
đất đai và môi trường trên 
địa bàn tỉnh; Tình hình, 
tiến độ, hiệu quả các dự 
án đầu tư trên địa bàn tỉnh; 
Việc thực thi pháp luật 
trong xử lí vi  phạm hành 
chính; Thực trạng hiệu quả 
hoạt động của các hợp tác 
xã trên địa bàn tỉnh; Việc 
thực thi pháp luật trong công tác tạm giam, 
tạm giữ và thi hành án tại trại tạm giam Công 
an tỉnh, trại giam Xuân Hà, giám sát công tác 
thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân 
sự tỉnh. Thông qua các hoạt động giám sát 
đã chỉ rõ những tồn tại trong việc thực thi 
pháp luật, thực hiện chủ trương chính sách, 
chương trình dự án liên quan đến lợi ích cộng 
đồng, quyền công dân đồng thời kiến nghị 
với cấp ủy, chính quyền các cấp. Phối hợp 
với HĐND tỉnh tổ chức các cuộc tham vấn 
ý kiến của người dân và doanh nghiệp về cải 
cách thủ tục hành chính. Phối hợp tổ chức 
điều tra, khảo sát thực hiện chỉ số hành chính 
công cấp tỉnh (PAPI) năm 2017.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cũng 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 của cộng đồng, Tổ hoà 
giải cơ sở trong giám sát, tư vấn hỗ trợ cộng 
đồng nâng cao nhận thức về việc thực hiện 
Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm 
chủ của Nhân dân. Năm 2017, Ban thanh tra 
nhân dân tham gia giám sát 1. 480 cuộc, kiến 
nghị xử lý 306 vụ việc; Ban giám sát đầu tư 
của cộng đồng tham gia giám sát 1.547 công  
trình, trong đó có 948 công trình đảm bảo 

chất lượng; kiến nghị bổ sung, điều chỉnh 
một số nội dung, hạng mục ở 120 công trình; 
Tổ hòa giải cơ sở tham gia hoà giải trên 3.820 
vụ việc trong đó hoà giải thành 2.865 vụ việc 
(đạt tỷ lệ 75%), đã góp phần giải quyết những 
mâu thuẫn, tranh chấp nảy sinh từ cơ sở, giữ 
gìn đoàn kết tình làng nghĩa xóm, hạn chế 
khiếu kiện vượt cấp, hạn chế nảy sinh nhiều 
vụ việc vi phạm pháp luật ở cộng đồng dân 
cư do kém hiểu biết về pháp luật. . 

MTTQ các cấp phối hợp với Đoàn 
ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND cấp tỉnh, 
cấp huyện, cấp xã tổ chức 1.170 hội nghị 
tiếp xúc cử tri, tổng hợp 7.020 lượt ý kiến, 
kiến nghị của cử tri và Nhân dân phản ánh tới 
kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp với 42 
nhóm vấn đề cử tri quan tâm. Phối hợp Đoàn 

Lãnh đạo MTTQ tỉnh trao quà cho các hộ ngư dân tại xã Kỳ Nam,
       Thị xã Kỳ Anh.                    Ảnh: Phóng viên
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ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND và các 
ngành thực hiện tốt quy chế phối hợp công 
tác; phát huy dân chủ cơ sở, tham gia xây 
dựng chính quyền, giám sát hoạt động của 
các cơ quan nhà nước, cán bộ dân cử nhằm 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của công dân. 

Đồng thời, công tác tiếp dân, xử lý đơn 
thư khiếu nại, tố cáo của công dân cũng được 
quan tâm thực hiện có hiệu quả. MTTQ tỉnh 
bố trí cán bộ tiếp dân thường xuyên tại trụ sở 
cơ quan, tham gia tiếp dân định kỳ với Uỷ 
ban nhân dân tỉnh, tham gia các buổi đối thoại 
của chính quyền các cấp với nhân dân. Năm 
2017, Ủy ban MTTQ các cấp đã tiếp nhận 
được 1.240 đơn, trong đó khiếu nại, kiến 
nghị đề xuất 1.124 đơn, tố cáo116 của công 
dân, nội dung chủ yếu liên quan đến khiếu 
nại về đất đai, giải phóng mặt bằng, chế độ 
chính sách, ảnh hưởng của sự cố môi trường 
biển và thủ tục tư pháp. Sau khi nghiên cứu 
đã có văn bản chuyển 730 đơn đề nghị các 
cơ quan có thẩm quyền giải quyết trả lời cho 
công dân theo luật định, đồng thời giám sát 
việc nghiên cứu, giải quyết và trả lời của các 
cơ quan có thẩm quyền liên quan, 510 đơn 
lưu hồ sơ theo dõi vì các vụ việc đã được 
tiếp giải thích nhiều lần và hết thẩm quyền 
giải quyết theo quy định. MTTQ tỉnh cũng 
đã hướng dẫn MTTQ các địa phương chủ 
động nắm bắt tình hình các tầng lớp Nhân 
dân; những nơi có điểm nóng, khiếu nại, tố 
cáo đông người, phức tạp, kéo dài, nhất là 
những địa phương đang triển khai đền bù, 
giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, 
dự án trọng điểm; phân công cán bộ chủ động 
bám cơ sở, kiên trì tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền, vận động, thuyết phục để Nhân 
dân đồng thuận, đồng thời giám sát việc triển 
khai thực hiện chính sách của của các ngành 
chức năng để kịp thời bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, bảo 
đảm sự nghiêm minh của pháp luật, ổn định 
tình hình chính trị cơ sở. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được 
vần còn một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc 
như: Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của 
quần chúng nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp 
thời. MTTQ một số cơ sở chưa thực sự phát 
huy vai trò trách nhiệm của mình trong công 
tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền. 
Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, Thanh 
tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng, 
Hòa giải cơ sở một số nơi còn hạn chế, khó 
khăn và lúng túng. Cấp uỷ, chính quyền ở 
một số địa phương chưa quan tâm đúng mức 
về hỗ trợ cơ chế, kinh phí để Ban Thanh 
tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng 
đồng, Tổ hoà giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả. 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn 
công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính 
quyền trong thời gian tới, MTTQ các cấp 
cần tiếp tục quan tâm tập trung vào một số 
nhiệm vụ trọng tâm sau:

 Thứ nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng 
công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật tại cộng đồng dân cư. Nâng cao 
nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho 
Nhân dân. 

Thứ hai, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 
công tác giám sát và phản biện xã hội, tham 
gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền  
theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, 
Nghị quyết liên tịch 403 giữa UBTV Quốc 
hội, Chính phủ và Ủy ban TW MTTQ Việt 
Nam, Quy định số 99 QĐ/TW của Ban Bí 
thư “về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân 
dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 
thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 
nội bộ”. Phát huy có hiệu Quy chế dân chủ 
ở xã, phường, thị trấn gắn với nâng cao vai 
trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban 
Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của 
cộng đồng và các tổ hoà giải ở cơ sở. 

Thứ ba, nâng cao chất lượng công tác 
tiếp công dân, giám sát việc giải quyết đơn 
thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo 
quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng của 

Xem tiếp trang 25
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Trải qua các cuộc chiến tranh giải 
phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, 
những người lính không quản hy 

sinh, gian khổ đã cùng với toàn Đảng, toàn 
dân đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược để giành 
độc lập, tự do cho Tổ quốc. Trở về cuộc sống 
đời thường, các thế hệ CCB vốn mang trong 
mình bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ’, 
tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp 
đổi mới, xây dựng quê hương. Đặc biệt là tích 
cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính 
quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân. 

Ý thức sâu sắc vai trò của Hội CCB trong 
tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, 
bảo vệ nhân dân, là nhiệm vụ chính trị quan 
trọng hàng đầu, đồng thời là trách nhiệm cao 
quý và tình cảm thiêng liêng đối với các thế 
hệ CCB. Vì vậy trong thời gian qua, các cấp 
Hội tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, 
hội viên học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị 
quyết của Đảng và của cấp ủy, chính quyền 
địa phương; “Đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 
gắn với Nghị quyết TW4 (Khóa XII) của 
Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng”. Thường xuyên làm tốt công tác thông 
tin thời sự, qua đó nâng cao nhận thức, định 
hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị 
kiên định, vững vàng, tin tưởng vào đường lối 
và sự lãnh đạo của Đảng; kiên quyết đấu tranh 
phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, 
tội phạm và các tệ nạn xã hội; phát huy bản 
chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, chấp hành 

nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước, luôn gương mẫu đi đầu và 
tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực 
hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc 
vận động. Hiện nay toàn Hội có 2.753 đồng 
chí là cấp ủy các cấp; 2.248 đồng chí là Bí thư, 
Phó Bí thư Chi bộ thôn, xóm, khối phố (chiếm 
43,94%); 1.942 CCB là đại biểu HĐND các 
cấp. Đây là lực lượng nòng cốt trong tham 
gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ 
vững ổn định chính trị, nhất là ở cơ sở. Đặc 
biệt là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, hội 
viên CCB không chỉ là trách nhiệm mà còn 
là tình cảm thiêng liêng của những người lính 
đối với Bác Hồ - là người cha thân yêu của 
các lực lượng vũ trang. Sơ kết 01 năm thực 
hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, toàn Hội có 
10 CCB được tuyên dương trong số 60 gương 
điển hình tiêu biểu của toàn Tỉnh.

Hội CCB là tổ chức của những người 
mang trong mình bản chất truyền thống “Bộ 
đội Cụ Hồ”, từng trải qua rèn luyện, thử thách, 
hy sinh chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân 
tộc và bảo vệ Tổ quốc. Hơn ai hết, CCB thấm 
thía sâu sắc giá trị của “Độc lập, tự do” được 
đổi bằng sự hy sinh xương máu của bao đồng 
chí, đồng bào và của chính bản thân mình. Vì 
vậy, với CCB tham gia bảo vệ thành quả cách 
mạng, giữ gìn an inh trật tự (ANTT) là nhiệm 
vụ thiêng liêng, cao cả. Điểm nổi bật trong 
thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ An 
ninh tổ quốc” là cùng với việc tuyên truyền về 

HộI Cựu CHIếN bINH TíCH CựC THAM GIA
xây dựNG, bảo Vệ ĐảNG, CHíNH quyỀN,

Góp pHầN GIữ VữNG ổN ĐịNH CHíNH Trị.
NGUYỄN ĐỨC TỚI

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tỉnh
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tình hình ANTT, về âm mưu, thủ đoạn chống 
phá của các thế lực thù địch, các cấp Hội xây 
dựng các mô hình hoạt động hiệu quả: “Tổ 
an ninh tự quản”, “Tổ hòa giải mâu thuẫn”, 
“tổ tuần tra”, “CLB chiến binh cảm hóa, giáo 
dục người lầm lỗi”, “CCB với ATGT”, “CLB 
CCB với pháp luật”.v.v…tại 100% thôn,xóm, 
khối phố với sự tham gia của hàng chục ngàn 
CCB, CQN; góp phần quan trọng giữ vững an 
ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của 
nhân dân tại các địa bàn khu dân cư. Xây dựng 
hàng trăm mô hình “Dân vận khéo” trên các 
lĩnh vực như: “Lương – giáo đoàn kết”; “CCB 
với an ninh vùng giáo”; “Cán bộ, hội viên 
CCB giáo dân sống tốt đời đẹp đạo”; “CCB 
giáo dân toàn tòng dân vận khéo”; “Địa bàn 
không tệ nạn xã hội”… Đặc biệt sau sự cố môi 
trường biển, lợi dụng tình hình, các thế lực thù 
địch, phản động và một số linh mục tôn giáo 
cực đoan đã kích động, lôi kéo một bộ phận 
nhân dân biểu tình chống đối, có hành vi vi 
phạm pháp luật. Để đối phó có hiệu quả trước 
tình hình phức tạp, các cấp Hội phối hợp chủ 
động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa 
phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công 
tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp 
hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước. Đồng thời, phát huy vai trò CCB 
là giáo dân, nhất là các đồng chí CCB giáo 
dân tuổi cao, có uy tín trong cộng đồng dân 
cư để tổ chức tuyên truyền, vận động đồng 
bào công giáo; phát huy bản chất truyền thống 
“Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên CCB đã kịp 
thời tuyên truyền vạch trần âm mưu, thủ đoạn, 
chống các luận điệu xuyên tạc, kích động, lôi 
kéo tập hợp lực lượng của các thế lực thù địch, 
gắn với công tác tuyên truyền các cấp Hội đã 
tổ chức 262 mô hình “CCB lực lượng nòng 
cốt” tại 100% các xã, phường, thị trấn với sự 
tham gia của 15.153 cán bộ, hội viên CCB, vừa 
thực hiện tuyên truyền, vừa sẵn sàng đối phó 
với mọi tình huống phức tạp; góp phần quan 
trọng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương 
kịp thời ngăn chặn mọi âm mưu chống phá 
không để xảy ra “điểm nóng”, xây dựng khối 

đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính 
trị. Ghi nhận thành tích nổi bật của Hội trong 
thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT, năm 2017 
Hội CCB tỉnh được Bộ Công an tặng Cờ thi 
đua xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo 
vệ ANTQ”.

Với những kết quả trong tham gia xây 
dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và bảo vệ 
nhân dân, rút ra một số kinh nghiệm sau:

một là: Thường xuyên làm tốt công tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, 
hội viên nắm vững chủ trương, chính sách của 
Đảng; pháp luật của Nhà nước. Luôn nhận 
thức sâu sắc nhiệm vụ chính trị quan trọng 
hàng đầu tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, 
chính quyền và bảo vệ nhân dân. Xây dựng 
bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, trung 
thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và 
nhân dân. Phát huy bản chất truyền thống “Bộ 
đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh phong trào thi đua 
“CCB gương mẫu”.

Hai là: Chấp hành nghiêm túc sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của cấp ủy, của chính quyền địa 
phương. Chủ động nắm chắc tình hình tư 
tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, hội viên và 
nhân dân. Nhất là ở cơ sở, những địa bàn tiềm 
ẩn nhiều phức tạp để kịp thời tham mưu cho 
cấp ủy, chính quyền xử lý có hiệu quả, không 
để xảy ra “Điểm nóng”.

Ba là: Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, 
MTTQ, các ban ngành chức năng trong công 
tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và 
nhân dân nhận thức đúng và chấp hành tốt mọi 
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 
của nhà nước, các Chỉ thị, quy định của cấp 
ủy, chính quyền địa phương.

Bốn là: Trong tham gia xây dựng Đảng, 
chính quyền cán bộ, hội viên phải thực sự 
gương mẫu, có ý thức trách nhiệm, thẳng 
thắn và đoàn kết. Luôn nêu cao cảnh giác, 
kiên quyết đấu tranh chống âm mưu “Diễn 
biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tích 
cực đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội./.   N.Đ.T
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Một số giải pháp góp phần thực hiện
có hiệu quả công tác Dân tộc ở hà tĩnh 

trong tình hình Mới
NGUYỄN ĐăNG lỘC

Trưởng phòng Dân tộc – Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy

Hà Tĩnh có 06 dân tộc thiểu số sinh 
sống  gồm Mán, Tày, Thái, Lào, 
Mường, Chứt với 363 hộ, 1.491 

nhân khẩu chiếm tỷ lệ 0,14% dân số toàn 
tỉnh, chủ yếu sống xen ghép với đồng bào 
Kinh tại 8 thôn, bản thuộc 3 huyện miền núi 
Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, riêng 
dân tộc Chứt sống tập trung ở bản Rào Tre 
và bản Giàng, huyện Hương Khê. Thời gian 
qua, tuy tình hình có nhiều khó khăn nhưng  
Hà Tĩnh đã làm khá tốt công tác dân tộc. Do 
đó đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào 
ngày được nâng lên. 100% xã vùng dân tộc 
thiểu số có điện lưới quốc gia, đường bê tông 

về tận thôn, bản; hệ thống kết cấu hạ tầng 
ngày càng đầy đủ, khang trang, sạch đẹp; 
100% nhà ở được ngói hoá, nước sạch về tận 
hộ gia đình; 80% số hộ có ti vi, điện thoại, xe 
máy. Phần lớn đồng bào đã biết định canh, 
định cư, làm rẫy, trồng cây ăn quả, trồng lúa 
nước, chăn nuôi. Đời sống văn hóa của đồng 
bào có nhiều tiến bộ, các tập tục lạc hậu cơ 
bản được bãi bỏ.

Cấp ủy, chính quyền các cấp vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số triển khai thực hiện khá 
tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, 
của tỉnh về công tác Dân tộc. Quan tâm công 
tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ 

Trao quà cho đồng bào dân tộc Chứt (Bản Rào tre) ngày Đại đoàn kết toàn dân
Ảnh: ST
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thống chính trị; tạo điều kiện để cán bộ là 
người dân tộc thiểu số học tập, nâng cao trình 
độ và được bổ nhiệm vào các chức danh cán 
bộ chủ chốt, cán bộ quản lý các cấp. Công 
tác Dân vận của hệ thống chính trị được 
thực hiện khá tốt, có nhiều đổi mới về nội 
dung, phương thức vận động, từng bước 
nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri, 
nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, 
cơ quan, đơn vị định kỳ đối thoại trực tiếp 
với đồng bào để nắm bắt tình hình, tâm tư, 
nguyện vọng chính đáng, đưa ra những quyết 
sách đúng đắn, hợp lòng dân, từ đó giải quyết 
tốt các chế độ, chính sách an sinh xã hội.  

Bộ đội biên phòng tỉnh chủ động bám 
sát địa bàn, cơ sở, duy trì nghiêm chế độ 
sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, đẩy 
mạnh phong trào “quần chúng bảo vệ chủ 
quyền, an ninh biên giới”; tham gia cùng ăn, 
cùng ở, cùng làm việc với đồng bào dân tộc, 
vận động đồng bào thực hiện tốt chính sách 
dân số, kế hoạch hoá gia đình, tổ chức nuôi 
dạy con khoa học; vận động thanh niên, sinh 
viên tình nguyện trong và ngoài tỉnh tham 
gia dạy chữ, dạy nghề, hướng dẫn cách làm 
ăn, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho bà 
con; vận động, hướng dẫn đồng bào nêu cao 
tinh thần cảnh giác, không mê tín dị đoan, 
không theo các tà đạo, không nghe theo kẻ 
xấu chống phá Đảng, nhà nước, vi phạm 
pháp luật. Công tác đối ngoại nhân dân có 
nhiều chuyển biến tích cực, tỉnh có nhiều chủ 
trương tăng cường, mở rộng hợp tác với các 
tỉnh của nước bạn Lào về kinh tế, văn hoá - xã 
hội, quốc phòng - an ninh, tài nguyên - môi 
trường. Phối hợp với chính quyền địa phương 
của Lào giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ 
việc xảy ra trên tuyến biên giới. Hoàn thành 
việc tôn tạo hệ thống mốc giới. Phối hợp với 
Viện Quân y 4 của Việt Nam tổ chức khám, 
cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.000 hộ dân của 
5 bản Thoọng pẹ, Na pê, Na hương, Noọng ó, 
Xốp Tơơng; hỗ trợ trang thiết bị y tế cho trạm 
xá quân y bản Thoọng Pẹ với tổng trị giá hơn 

200 triệu đồng. Thường xuyên làm tốt công 
tác thông tin hai chiều giữa Hà Tĩnh và các 
tỉnh của nước bạn Lào về các vấn đề an ninh 
biên giới, góp phần thắt chặt tình đoàn kết 
hữu nghị Việt Nam - Lào.

Các chính sách của Nhà nước được triển 
khai thực hiện có hiệu quả ở vùng đồng bào 
trong thời gian qua. Năm 2017, tỉnh triển 
khai xây dựng 06 nhà tình nghĩa cho đồng 
bào với tổng kinh phí đầu tư gần 1 tỷ đồng 
trong đó Ủy ban MTTQ tỉnh trích từ nguồn 
hỗ trợ thiên tai bão lụt 300 triệu đồng, phần 
còn lại do Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh huy 
động tiền, vật liệu, ngày công trong cán bộ 
chiến sỹ khoảng 100 triệu đồng/1 nhà.  Cán 
bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Bản Giàng tận 
dụng các vật liệu tại chỗ như đá, cát, ngày 
công, máy móc… khoảng 10 triệu đồng/1 
nhà. 6 căn nhà này được thiết kế theo kiểu 
nhà sàn mang bản sắc của người dân tộc 
Chứt, các trụ cột dầm ngang, dọc bằng bê 
tông cốt thép chắc chắn, xây bao bằng tường 
gạch, lợp ngói, có mái che, sàn và cửa làm 
bằng gỗ. Tỉnh đã đầu tư hàng chục tỷ đồng 
hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ phát 
triển sản xuất, hỗ trợ giống cây nông nghiệp, 
cây lâm nghiệp, giống chăn nuôi, vật tư sản 
xuất. Hỗ trợ trang thiết bị, máy móc phục vụ 
sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm, làm 
chuồng trại chăn nuôi, tập huấn nâng cao 
kiến thức sản xuất, kiến thức về thị trường 
sản phẩm cho đồng bào; đầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm, thủy 
lợi nội đồng vv..

Bên cạnh những thuận lợi và đạt được 
một số kết quả, công tác dân tộc ở Hà Tĩnh 
hiện nay còn nhiều khó khăn: môi trường 
sống của vùng đồng bào đang bị xâm hại, 
nhất là tài nguyên rừng đang bị tàn phá, đất 
sản xuất bị xói mòn, nguồn nước có nguy cơ 
bị cạn kiệt. Công tác chuyển đổi cơ cấu sản 
xuất nông nghiệp, ứng dụng các tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất còn chậm. Tỷ lệ hộ 
nghèo còn cao (chiếm khoảng 50%). Trình 
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độ dân trí thấp, một số tập tục lạc hậu chưa 
được bãi bỏ, nhất là tình trạng hôn nhân cận 
huyết thống trong đồng bào dân tộc Chứt. 
Công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ, 
chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị 
vùng đồng bào còn nhiều hạn chế.

Trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu 
quả công tác dân tộc, chúng ta cần tập trung 
thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất:  Tiếp tục  thực hiện tốt các chủ 
trương, chính sách của đảng, Nhà nước về 
công tác dân tộc. Xây dựng tổ chức cơ sở 
Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực 
sự trong sạch, vững mạnh.

Thứ hai: Tập trung xây dựng hệ thống 
chính trị, tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ 
vùng đồng bào; đẩy mạnh công tác phát triển 
Đảng viên và xây dựng cốt cán là người dân 
tộc thiểu số; đổi mới nội dung, phương thức 
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 
nhân dân vùng đồng bào; triển khai thực hiện 
các giải pháp về cơ cấu, sắp xếp tổ chức bộ 
máy và công tác cán bộ người dân tộc thiểu 
số, nhất là ở cấp huyện, xã đảm bảo phù hợp 
với tình hình hiện nay.

Thứ ba: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển 
kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an 
ninh. Làm tốt công tác Dân vận, tuyên truyền, 
vận động đồng bào chuyển đổi mô hình sản 
xuất, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông 
thôn mới, quan tâm công tác giáo dục đào 
tạo, y tế; nâng cao ý thức bảo vệ rừng, ngăn 
chặn, chấm dứt nạn phá rừng làm nương rẫy. 
Ban hành các chính sách đặc thù hỗ trợ cho 
một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn 
nhiều khó khăn. Làm tốt công tác sơ, tổng 
kết, thi đua khen thưởng việc thực hiện các 
chủ trương, chính sách vùng đồng bào. Bảo 
tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, 
khắc phục những tập tục lạc hậu của đồng 
bào nhất là vấn đề hôn nhân cận huyết thống 
của đồng bào dân tộc Chứt.

Thứ tư: Tiếp tục tập trung các nguồn lực 
cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và các 

chính sách an sinh xã hội vùng đồng bào. 
Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, 
đánh giá kết quả thực hiện các chương trình 
dự án các chủ trương, chính sách dân tộc của 
Đảng và Nhà nước, chương trình hành động 
thực hiện của tỉnh đối với vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số../.                                       N.Đ.l

các tầng lớp nhân dân.
Thứ tư, tiếp tục phối hợp với Đoàn 

ĐBQH tỉnh, HĐND cấc cấp đổi mới nội 
dung, phương thức, nâng cao chất lượng 
các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc 
hội và đại biểu HĐND các cấp; tổng hợp 
ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân 
phản ánh kịp thời đến diễn đàn Quốc hội, 
HĐND các cấp và tăng cường giám sát 
việc giải quyết, trả lời của các cơ quan 
thẩm quyền.

Thứ năm, tăng cường hướng dẫn Mặt 
trận các cấp thực hiện công tác xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền  gắn việc 
thực hiện thực hiện Nghị quyết TW 4, TW 
6 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05/
CT-TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh và các quy định của tỉnh 
về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính 
và thực hiện nếp sống văn minh trong việc 
cưới, tang và lễ hội. 

Tin tưởng rằng, với những kết quả công 
tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 
nêu trên là những điểm sáng hết sức quan 
trọng để tạo đà cho những năm tiếp theo đạt 
nhiều kết quả nổi bật hơn, góp phần vào việc 
phát huy dân chủ, tăng cường động thuận xã 
hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền 
ngày càng vững mạnh./. 

MẶT TrẬN Tổ quỐC...
(Tiếp theo trang 20)
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Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” là một 
trong những chủ trương lớn của 

Đảng và Nhà nước, là một trong bốn nhóm 
giải pháp  góp phần thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa VIII) về “Xây dựng 
và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến 
đậm đà bản sắc dân tộc”. Bởi vậy, thời gian 
qua, Phong trào này đã được triển khai sâu 
rộng trong toàn tỉnh, thực sự trở thành một 
cuộc vận động lớn có tác động tích cực, sâu 
sắc đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trước hết, công tác gia đình ngày càng 
được quan tâm, phát triển trong toàn tỉnh. 
Nhiều loại hình câu lạc bộ gia đình được 
thành lập đã góp phần thúc đẩy phong trào 
xây dựng gia đình văn hóa. Việc bình xét gia 

đình văn hóa tại các địa phương được tiến 
hành công khai, dân chủ, bám sát các tiêu chí. 
Tính đến nay, toàn tỉnh có 314.861/368.672 
gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 
đạt tỉ lệ 85,4%. Sự phát triển của phong 
trào xây dựng gia đình văn hóa giúp giảm 
thiểu các vụ bạo lực gia đình, đời sống văn 
hóa tinh thần của các hộ gia đình ngày càng 
được nâng cao.

Cùng với đó, phong trào xây dựng làng, 
thôn, bản, tổ dân phố văn hóa cũng được 
quan tâm cả về chiều rộng và chiều sâu. Việc 
bình xét danh hiệu này tại các địa phương đã 
được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo công 
bằng, khách quan. Nhiều thôn, tổ dân phố 
sau khi được công nhận danh hiệu thôn văn 
hoá, tổ dân phố văn hoá đã trở thành điểm 
sáng, giữ vững danh hiệu nhiều năm liên tục. 

áI vÂN

Chung tay xây dựng Phong trào
Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa ở Hà Tĩnh

Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2015
Ảnh: Ái Vân
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Đến nay, toàn tỉnh đã có 1792/2123 làng, tổ 
dân phố văn hóa, đạt tỉ lệ 84,4%. Sức lan tỏa 
của phong trào xây dựng làng văn hóa, tổ dân 
phố văn hóa đã làm cho đời sống văn hóa, 
tinh thần của nhân dân ngày càng lành mạnh, 
phong phú.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
Nông thôn mới, Đô thị văn minh”  tiếp tục 
được triển khai, từng bước tạo sự lan tỏa, 
đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, đem 
lại hiệu quả thiết thực trên các mặt của đời 
sống xã hội. Số hộ vươn lên thoát nghèo, có 
đời sống khá ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo 
theo chuẩn tiếp cận đa chiều giảm từ 1,5% 
còn 9%; các hoạt động văn hoá, thể dục thể 
thao, giáo dục, y tế, dân số-KHHGĐ tiếp tục 
được xã hội hóa. Tính đến nay, toàn tỉnh có 
115 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 123/230 xã 
đạt tiêu chí số 06;174/230 xã đạt tiêu chí 16; 
28 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Việc 
vận động xây dựng đô thị văn minh đã được 
các địa phương quan tâm thực hiện. Nhiều 
phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã đăng kí 
và lập kế hoạch phấn đấu xây dựng phường, 
thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; trong năm 
2017 có 04 phường được tỉnh công nhận là 
phường đạt chuẩn văn minh đô thị.Có thể 
nói, Cuộc vận động Phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn 
minh” đã tạo nên sự kết nối cộng đồng mạnh 
mẽ, góp phần quan trọng nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần nhân dân, ổn định an ninh 
trật tự trên địa bàn dân cư của tỉnh.

Bên cạnh đó, Thông tư số 08/2014/TT-
BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết 
tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận 
“Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt 
chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn 
văn hóa” cũng được triển khai đến tận cơ 
sở. Đến nay toàn tỉnh có 334 cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Phong 
trào tạo ra nhiều hoạt động văn hoá, thể thao 

sôi nổi, có tác động rất lớn đến đời sống văn 
hóa của người lao động, tạo không khí phấn 
khởi, đoàn kết, dân chủ; nâng cao tinh thần, 
trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao 
động; cảnh quan môi trường, cơ sở vật chất ở 
các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được cải 
thiện rõ rệt.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong 
việc cưới, việc tang và lễ hội tiếp tục được 
tỉnh quan tâm thực hiện. Đây là tiêu chí quan 
trọng trong xét công nhận gia đình văn hóa, 
thôn, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; trở thành 
một nội dung quan trọng trong xây dựng 
hương ước, quy ước tại các thôn, làng, tổ dân 
phố. Theo thống kê năm 2017 toàn tỉnh có 
7692/7978 đám cưới theo nếp sống mới, đạt 
tỉ lệ 96%; có 5671/5820 đám tang thực hiện 
theo nếp sống mới, đạt tỉ lệ 97% .  Hoạt động 
lễ hội năm 2017 nhìn chung diễn ra vui tươi, 
lành mạnh, có ý nghĩa giáo dục truyền thống 
sâu sắc. Hiện toàn tỉnh có có 69 lễ hội, trong 
đó có 1 lễ hội cấp quốc gia và 13 lễ hội quy 
mô lớn. Các lễ hội đều được tổ chức với 
phần lễ trang trọng đúng quy định, phần hội 
với nhiều hình thức vui chơi phong phú, đa 
dạng đã góp phần thu hút được du khách về 
hành hương. Các hoạt động này vừa tạo ra 
những sân chơi lành mạnh, bổ ích vừa tạo 
ra sự giao lưu, kết nối cộng động đồng thời 
góp phần bảo tồn những nét đẹp văn hóa của 
quê hương.

Với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính 
quyền và sự ủng hộ, đồng thuận cao của nhân 
dân, Đề án “Tăng cường xây dựng và nâng 
cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, 
thể thao cơ sở giai đoạn 2013 -2020” phối 
hợp phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được 
thực hiện có hiệu quả. Đến nay, có 166/262 
xã, phường có nhà văn hóa đạt chuẩn (đạt 
63,3%); 146/262 có khu thể thao cấp xã đạt 
chuẩn (đạt 55,5%); 1561/2123 thôn, tổ dân 
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phố (TDP) có nhà văn hóa thôn, TDP (đạt 
73,5%); 1390/2123 thôn, TDP có khu thể 
thao thôn, TDP đạt chuẩn (đạt 65,4%)); 100% 
các xã, phường, thị trấn có đội văn nghệ quần 
chúng, thường xuyên tham gia các hội thi hội 
diễn, các hoạt động kỉ niệm các ngày lễ của 
quê hương, đất nước. Tỷ lệ người tập thể dục 
thể thao thường xuyên trong toàn tỉnh đạt tỷ 
lệ 32,6%. Đến nay, 262/262 xã, phường, thị 
trấn hoàn thành Đại hội cấp cơ sở; 13/13 địa 
phương tổ chức thành công Đại hội thể dục 
thể thao, cấp huyện, thành phố, thị xã.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa” ở Hà Tĩnh cũng còn nhiều hạn chế. 
Đó là nhận thức của một bộ phận cán bộ, 
nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa” chưa thật đầy đủ và tích cực. Một 
bộ phận trong đó có không ít là cán bộ, đảng 
viên chưa chấp hành nghiêm những quy định 
về thực hiện nếp sống văn minh trong việc 
cưới, việc tang và lễ hội. Sự biến động về môi 
trường tự nhiên, môi trường văn hóa, xã hội, 
nền kinh tế thị trường tác động đến tâm tư, 
tình cảm của người dân, phần nào làm xói 
mòn các giá trị văn hóa truyền thống, chất 
lượng các danh hiệu văn hóa có nguy cơ thiếu 
bền vững, một số nơi còn chạy theo thành 
tích trong xét công nhận các danh hiệu. Việc 
xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt 
chuẩn văn hóa chưa được một số đơn vị quan 
tâm đúng mức. 

Trong thời gian tới, để Phong trào “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp 
tục lan tỏa, phát triển sâu rộng trong nhân 
dân, nhằm xây dựng văn hóa, con người Hà 
Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 
nướccác cấp, ngành, đơn vị cần chung tay 
thực hiện các nhiệm vụ giải pháp sau:

Một là, cần khẳng định vai trò của Ban 
Chỉ đạo các cấp rất quan trọng, phải có sự 
phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nâng cao trách 

nhiệm của từng thành viên, đưa ra các giải 
pháp, phương pháp và cách thức phù hợp với 
tình hình phát triển phong trào và điều kiện 
của các địa phương.

Hai là, tăng cường nâng cao sự lãnh đạo 
của các cấp ủy Đảng, điều hành, tổ chức thực 
hiện của các cấp chính quyền, cán bộ làm 
công tác phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” và các tầng lớp nhân 
dân về ý nghĩa các nội dung phong trào, đưa 
phong trào phát triển ngày càng đi vào chiều 
sâu, chất lượng.

Ba là, tăng cường phối hợp tuyên truyền 
cả chiều rộng lẫn chiều sâu, phát huy vai trò 
các thiết chế văn hóa, hệ thống báo đài, các 
tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, xã hội 
nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo... giúp cho mỗi 
đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân 
nhận thức sâu sắc mục đích ý nghĩa tác dụng, 
hiệu quả thiết thực của phong trào, cũng như 
nhân rộng các mô hình hay, tiêu biểu. Đẩy 
mạnh gắn việc thực hiện phong trào “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với 
các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu 
nước khác.

Bốn là, việc triển khai thực hiện phong 
trào phải gắn liền với triển khai thực hiện quy 
chế dân chủ cơ sở và các chương trình xây 
dựng thôn mới  phù hợp với thực tế của địa 
phương, được nhân dân bàn bạc, thống nhất; 
lấy chất lượng, hiệu quả, lợi ích chính đáng 
của nhân dân làm mục tiêu của phong trào.

Năm là, cần tập trung hơn nữa trong việc 
phối hợp đánh giá, nâng cao chất lượng gia 
đình văn hóa, thôn văn hóa, dòng họ văn 
hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; 
thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc 
cưới, tang, lễ hội; bảo tồn và phát huy giá trị 
văn hóa dân tộc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, 
góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành 
mạnh, tạo chuyển biến tích cực trong xây 
dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối 
sống, trí tuệ và năng lực làm việc./.             A.v
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Từ thực tế, trong quá trình lãnh 
đạo, chỉ đạo và tổ chức thực 
hiện các tiêu chí xây dựng NTM, 

chỉnh trang đô thị, việc khó nhất vẫn là sự 
vào cuộc của người dân  thực hiện tiêu chí 
20 trong bộ tiêu chí NTM của tỉnh, để từng 
bước đẩy mạnh, vận động Nhân dân tự giác, 
trong cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, 
khu dân cư mẫu, chung tay xây dựng NTM, 
chỉnh trang đô thị, ngày 26 tháng 10 năm 
2015 Ban Thường vụ huyện ủy đã ban hành 
Chỉ thị số 07 CT/HU về việc tăng cường 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu 
dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. 
Ngay sau khi có Chỉ thị các cấp ủy, chính 
quyền, mặt trận và đoàn thể từ huyện đến 
thôn xóm đã tổ chức quán triệt, học tập, phát 
động các phong trào thi đua dân vận khéo, 
tổ chức ký cam kết cải tạo vườn tạp đến tận 
hộ gia đình, ban hành các chính sách hỗ trợ 
như hỗ trợ cưa máy, máy đào gốc, hỗ trợ 
làm hệ thống tưới tiết kiệm, hỗ trợ bằng tiền 
từ 3-5 triệu/vườn; tập huấn để định hướng 
chọn giống cây, con sau cải tạo vườn nhằm 
nâng cao giá trị kinh tế vườn; ngoài ra nhiều 
đơn vị còn thành lập các tổ giúp nhau cải 
tạo vườn luân phiên giữa các gia đình; gắn 

thực hiện việc xây dựng vườn mẫu, vườn 
đẹp, khu dân cư mẫu với thực hiện phong 
trào “5 không, 3 sạch”; đồng thời đẩy mạnh 
thực hiện tốt quy chế dân chủ, vận động 
Nhân dân hiến đất, hiến cây, tài sản, đóng 
góp tiền, ngày công để xây dựng hệ thống 
kết cấu hạ tầng giao thông, rãnh thoát nước, 
nhà văn hóa thôn đáp ứng chuẩn NTM, đồng 
thời xác định nếu thực hiện tốt thì sẽ là điểm 
nhấn rõ nét, có tính chất bền vững và sức 
lan tỏa cao trong xây dựng nông thôn mới, 
chỉnh trang đô thị. 

Đến nay sau hơn hai năm thực hiện đã 
khẳng định tính đúng đắn, sát thực của việc 
ban hành Chỉ thị, tạo được sự thay đổi về 
chất trong nhận thức và hành động của cán 
bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân 
dân trong cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn 
mẫu, khu dân cư mẫu, đã có, nhiều Khu dân 
cư trong huyện đã được chỉnh trang, nhiều 
vườn hộ đã được cải tạo, phát triển mang 
lại hiệu quả kinh tế khá rõ nét, có sức lan 
tỏa nhanh; đã có 248 Khu dân cư và 15.119 
vườn triển khai thực hiện, 845 hộ xây dựng 
vườn mẫu đã góp phần nâng cao thu nhập 
cho người dân, tạo ra diện mạo mới cho nông 
thôn ở nhiều địa phương; nhân dân đã hiến 

CHUYỂN BIẾN BƯỚC ĐẦU TRONG CẢI TẠO 
VƯỜN TẠP, XÂY DỰNG VƯỜN MẪU,

KHU DÂN CƯ MẪU Ở HUYỆN CẨM XUYÊN
NGUYỄN THANH lONG

Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận HU Cẩm Xuyên

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHủ CƠ SỞ vÀ PHONG TRÀO THI ĐUA 
“DÂN vẬN kHéO”
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Đường ngõ xóm kiểu mẫu – Mô hình tiêu biểu ở xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Xuyên.     
Ảnh: P/v

373.224 m2 đất để xây dựng hệ thống kết cấu 
hạ tầng, tiêu biểu như các đơn vị Cẩm Duệ, 
Cẩm Minh, Cẩm Thạch, Cẩm Hưng, thị trấn 
Cẩm Xuyên…, đặc biệt có những gia đình 
hiến hàng trăm m2 đất như bà Bính, ông 
Nghị ở thị trấn Cẩm Xuyên, ông Bổng, bà 
Mận ở Cẩm Hưng... ; có 187 Khu dân cư đạt 
Danh hiệu “Làng Văn hóa”; tỷ lệ gia đình 
đạt tiêu chuẩn “Gia đình Văn hóa” tại các 
Khu dân cư cơ bản đạt trên 90%; có 17 khu 
dân cư đạt chuẩn, nhiều xã triển khai xây 
dựng khu dân cư mẫu ở tất cả các thôn xóm 
như Cẩm Bình, Cẩm Yên.... Tính chung toàn 
huyện đã có 32 khu dân cư đạt trên 70%; 21 
khu dân cư đạt 50-70%; 50 khu dân cư đạt 
từ 30-50%, 150 khu dân cư đạt dưới 30%. 
Tổng trị giá vận động Nhân dân đóng góp để 
thực hiện Chỉ thị là trên 150 tỷ đồng chiếm 
85,5% tổng số kinh phí đầu tư cho thực hiện 
tiêu chí 20 trong hai năm qua; đã có 11 xã về 

đích chiếm 44% tổng số xã toàn huyện.
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn 

bộc lộ một số nội dung cần tăng cường chấn 
chỉnh như việc tuyên truyền, triển khai thực 
hiện Chỉ thị ở một số địa phương chưa thực 
sự có chiều sâu; chưa cụ thể. Nhiều chi bộ 
thôn xóm chưa đưa nội dung thực hiện Chỉ 
thị vào sinh hoạt thường kỳ. Có nơi vai trò 
nêu gương người đứng đầu của một số cán 
bộ, đảng viên chưa rõ nét. Việc tổ chức phá 
bỏ vườn tạp được nhiều địa phương chỉ đạo 
nhưng thực hiện chưa triệt để, chưa chú 
trọng, còn lúng túng trong định hướng hỗ 
trợ phát triển kinh tế vườn, kết quả, hiệu quả 
mang lại chưa cao, chưa thực sự bền vững.. 
Một số người dân chưa nhận thức đầy đủ 
mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng Khu 
dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, ý thức 
trách nhiệm cộng đồng chưa cao, còn trông 
chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ. Ở các thôn đã có 
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quy hoạch chung toàn thôn và từng vườn hộ 
nhưng nhiều hộ gia đình quy hoạch vườn 
hộ chất lượng chưa cao; một số hộ gia đình 
chưa tuân thủ quy hoạch trong quá trình 
thực hiện. Vệ sinh môi trường còn nhiều 
hạn chế, bất cập, nhất là việc xữ lý chất thải 
chăn nuôi, hệ thống thoát nước thải; tỷ lệ cây 
xanh còn thấp so với yêu cầu kể cả ở nhà văn 
hóa thôn, các trục đường thôn, hàng rào của 
các hộ gia đình, nhiều khu dân cư chưa có 
điểm nhấn rõ nét.

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn Chỉ thị 07, 
Ban Thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo các Chi 
bộ, xã, thị trấn tiến hành sơ kết 2 năm thực 
hiện đồng thời chỉ đạo tập trung đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa 
của việc thực hiện Chỉ thị, tạo sự chuyển 
biến rõ nét về nhận thức và hành động của 
cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, của mỗi cán 
bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần 
chúng Nhân dân. Hướng dẫn, đôn đốc các 
xã xây dựng khung kế hoạch chi tiết để thực 
hiện cho từng thôn, đặc biệt là tại thôn cam 
kết đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu. 
Tổ chức tập huấn, triển khai xây dựng Khu 
dân cư NTM kiểu mẫu cho tất cả các xã, 
các xã đều phải lựa chọn ít nhất 1 thôn để 
triển khai thực hiện đạt chuẩn, đối với các 
thôn còn lại cần phải xây dựng điểm nhấn 
bằng cách lựa chọn một số tổ liên gia, tuyến 
đường để tập trung xây dựng tạo điểm nhấn 
và làm cơ sở cho việc nhân rộng ra toàn thôn. 
Tổ chức tốt cuộc thi khu dân cư mẫu, vườn 
mẫu, nhất là cuộc thi cấp xã nhằm tạo phong 
trào mạnh mẽ ở các địa phương, thôn xóm 
và toàn huyện; gắn với đánh giá hiệu quả 
công tác cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn 
mẫu. Đặc biệt nhấn mạnh và đề cao tính tiền 
phong, gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng 
viên, đoàn viên, hội viên gắn với việc học 
tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
chủ tịch Hồ Chí Minh để Nhân dân học tập 
và làm theo, đồng thời thường xuyên làm tốt 
công tác dân vận, vận động Nhân dân tự giác 

chung tay xây dựng nông thôn mới, chỉnh 
trang đô thị, trong đó có nội dung cải tạo 
vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư 
kiểu mẫu.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh “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”, tin tưởng với những kết quả 
đạt được bước đầu sẽ là tiền đề quan trọng 
tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực 
hiện chương trình mục tiêu quốc gia về 
xây dựng NTM, đô thị văn minh ở huyện 
Cẩm Xuyên./.

N.T.l

cách làm hay, hiệu quả, điển hình tiên 
tiến. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen 
thưởng, vinh danh những tập thể, cá nhân 
tiêu biểu, điển hình trong phong trào thi 
đua “Dân vận khéo” xây dựng NTM; từ 
đó tạo phong trào thi đua sôi nổi trong 
quần chúng Nhân dân.

Từ những kết quả thực tiễn trong lãnh 
đạo, thực hiện công tác dân vận, đảng bộ 
huyện tiếp tục xác định: Công tác Dân vận 
là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là 
một trong những nhiệm vụ trọng tâm của 
toàn đảng bộ, là nhân tố thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc 
biệt, trong công cuộc xây dựng nông thôn 
mới, huyện xác định đây là nhiệm vụ lâu 
dài, gian khó, đòi hỏi sức mạnh tổng hợp 
của cả hệ thống chính trị, trong đó người 
dân đóng vai trò chủ thể. Cụ thể hóa việc 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh gắn với đổi mới phương pháp 
lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng gần dân, sâu 
sát nhân dân, lắng nghe nhân dân và phát 
huy sức mạnh của dân./.                  T.N.T

CÔNG TÁC...
(Tiếp theo trang 14)
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Điều này được minh chứng bằng 
những việc làm cụ thể hàng 
ngày trên những con đường 

chúng ta qua và những làng quê chúng 
ta đến ở khắp mọi địa phương. Xây dựng 
NTM cũng như đô thị văn minh, đều hướng 
đến chủ thể là người dân. Người dân ý thức 
rất rõ về điều này nên mọi việc đều được 

“dân biết, dân bàn, dân làm và dân 
kiểm tra”…

Đang tham gia làm mương 
thoát nước bên đường Nguyễn Đình 

Liễn, bà Nguyễn Thị Lan (tổ dân phố 
3, thị trấn Cẩm Xuyên), vui vẻ: “Mọi chủ 

trương ở đây đều được thông qua dân và để 
dân bàn nên khi thực hiện rất nhanh. Như 
con đường này, trước đây, chỉ có 3m, giờ 
mở rộng lên đến hơn 10m nhưng các hộ 
bên đường đều vui vẻ tự nguyện hiến đất 
và tất cả các hộ trong thôn (trừ người ốm 
yếu) đều tham gia ngày công làm đường và 
mương thoát nước”...

“Không có quy chế dân chủ,
Không thể làm nông thôn mới”!

BIỆN NHUNG
Báo Hà Tĩnh

Người dân tổ dân phố 6 thị trấn Cẩm Xuyên khoe công trình đường khối phố mở rộng đường lên gấp 
hơn 3 lần theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”

Ảnh: Biện Nhung

 Đó là khẳng định của nhiều cán bộ địa 
phương ở Hà Tĩnh mà tôi có dịp gặp khi bàn 
về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS). 
Dân chủ cơ sở không còn là mục tiêu mà đã trở 
thành “chìa khóa” tập hợp khối đại đoàn kết và 
huy động sức mạnh tổng hợp trong nhân dân.
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Thị trấn Cẩm Xuyên là một trong 
những đơn vị đang tập trung làm “cách 
mạng” giao thông. Bí thư, Chủ tịch UBND 
thị trấn Cẩm Xuyên Hoàng Văn Chương 
cho biết: “Muốn chỉnh trang đô thị thì trước 
hết phải làm được “cách mạng” giao thông. 
Ban đầu cũng rất khó khăn nhưng nhờ phát 
huy QCDCCS nên hiệu quả rất tốt. Thị trấn 
thực hiện công bố rộng rãi quy hoạch cho 
người dân biết, đồng thời, các chủ trương, 
chính sách liên quan đều được đưa về tận 
các tổ dân phố phổ biến cho dân nghe và 
bàn bạc. Chẳng hạn như việc làm đường, 
các tuyến đường mở rộng bao nhiêu, trách 
nhiệm của người dân đến đâu, thị trấn hỗ 
trợ phần nào... đều công bố rất rõ ràng. Và 
khi dân biết, dân bàn và thống nhất thì việc 
hiện thực hóa chủ trương rất thuận lợi. Các 
hộ dân đã hiến hàng ngàn m2 đất. Đến nay, 
tất cả các tuyến đường trong thị trấn đều đã 
được mở rộng từ 3m lên 8-12m”…

Ngay cả những xã đã về đích các tiêu 
chí xây dựng NTM cách đây nhiều năm 
như xã Thạch Tân (Thạch Hà), việc thực 
hiện QCDCCS vẫn đang là giải pháp bao 
trùm để đưa các tiêu chí đã đạt được đi vào 
chiều sâu. Chủ tịch UBND xã Thạch Tân 
Nguyễn Hoành Mai cho biết: “Nếu không 
có quy chế thì không xây dựng được NTM. 
Mọi chủ trương, chính sách liên quan, các 
văn bản pháp luật từ cấp huyện đến cấp 
tỉnh, xã đều cho phổ biến rộng rãi về tận 
mọi người dân với phương châm “dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Riêng xã, 
hiện nay đang thực hiện khá nhiều chính 
sách hỗ trợ liên quan đến NTM. Các chủ 

trương, chính sách này đều cho dân biết và 
bàn trước nên khi đi vào thực hiện rất tốt. 
Ngay cả những vấn đề còn bất cập như việc 
vận chuyển và xử lý rác thải, dân được biết 
rõ tất cả các vấn đề liên quan, do vậy, họ rất 
chia sẻ và đồng hành. Hiện, xã Thạch Tân 
đang tập trung mọi giải pháp để phấn đấu 
đạt xã NTM kiểu mẫu vào năm 2020”.

Theo thống kê của Văn phòng NTM 
tỉnh, thời gian qua, có trên 85% hạng mục 
công trình xây dựng NTM được người dân 
bàn bạc, lựa chọn, xác định mức độ tham 
gia, đóng góp và tổ chức thực hiện. Phó Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Nhân Sâm cho 
biết: “Qua giám sát chuyên đề về xây dựng 
NTM cho thấy, việc thực hiện QCDCCS 
trong xây dựng NTM rất tốt. Thông qua đó 
đã huy động được sức mạnh nội lực và tạo 
được niềm tin trong dân. Đối với một số 
vấn còn hạn chế, vướng mắc, đoàn giám 
sát đã có kiến nghị xử lý kịp thời, tránh ảnh 
hưởng đến niềm tin trong nhân dân...”.

Có thể khẳng định, phương châm “Dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã 
thực sự đi vào cuộc sống, tác động tích 
cực đến việc thực hiện chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng NTM nói riêng và 
phát triển KT-XH nói chung. Mặt khác, 
việc thực hiện QCDCCS ở xã, phường, 
thị trấn đã góp phần quan trọng nâng cao 
đời sống vật chất, tinh thần của người 
dân, tạo được niềm tin, sự đồng thuận để 
người dân tự giác, tích cực hỗ trợ, hiến 
kế, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền 
ngày càng vững mạnh./.                

 B.N

Đảng dẫn đường, đất nước vươn tầm cao;
Dân chung sức, quê hương ngày đổi mới.
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Thực hiện TốT quy chế dân chủ góp phần
Thúc đẩy công Ty pháT Triển bền vững

HỒNG SƠN

Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh trực thuộc 
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hoạt động 
sản xuất kinh doanh xăng dầu, với nhiệm 
vụ cung cấp xăng dầu và các sản phẩm hóa 
dầu cho sản xuất tiêu dùng và an ninh, quốc 
phòng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Với hơn 
20 năm xây dựng và phát triển, với chiến 
lược đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kỹ 
thuật và xây dựng chiến lược nguồn nhân 
lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ kinh 
doanh hiện tại và lâu dài, đến nay Công ty 
đã có một hệ thống mạng lưới gồm 60 cửa 
hàng xăng dầu, 03 Trung tâm kinh doanh 
tổng hợp, 01 cửa hàng kinh doanh khí gas 
với gần 400 cán bộ, công nhân viên, người 
lao động, trong đó có hơn 100 đảng viên.

Trong những năm qua, Đảng ủy 
Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh đã 
triển khai thực hiện tốt Nghị định 

số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thực 
hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc. Qua 

đó, người lao động nâng cao nhận thức, hiểu 
rõ quyền, nghĩa vụ của mình; tạo được sự 
đồng thuận giữa người lao động và người sử 
dụng lao động, góp phần xây dựng mối quan 
hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh 
nghiệp.

Năm 2017, mặc dù hoạt động kinh 
doanh của Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh còn 
gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng của 
sự cố môi trường biển, cơn bão số 2, số 10, 
mức độ cạnh tranh bán hàng ngày càng gay 
gắt, một số công trình dự án cắt giảm, các 
doanh nghiệp thu hẹp, sản xuất cầm chừng 
đã tác động trực tiếp đến nhu cầu tiêu dùng 
xăng dầu. Song, bằng nhiều biện pháp quản 
lý, thúc đẩy sản xuất kinh doanh hợp lý, linh 
hoạt, cùng với việc phát huy tinh thần dân 
chủ, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm 
của tập thể người lao động tại các đơn vị trực 
thuộc, Công ty đã vượt qua khó khăn để duy 
trì sự ổn định và phát triển, hoàn thành nhiệm 

công ty Xăng dầu hà tĩnh:

Đ/c Dương Tất 
Thắng, Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh trao Bằng khen 
của UBND tỉnh cho 
các tập thể, cá nhân 
đạt thành tích xuất 
sắc trong năm 2017 

Ảnh: Hồng Sơn
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vụ sản xuất kinh doanh với tổng sản lượng 
sản xuất xăng dầu bán đạt trên 167.100 m3 
tăng 4% so với năm 2016; sản lượng tiêu 
thụ dầu, mỡ, nhờn đạt 535 tấn, tăng 2%; 
tổng sản lượng Gas hóa lỏng bán ra được 
1.163 tấn. Tổng doanh thu năm 2017 của 
Công ty đạt hơn 2.031 tỷ đồng bằng 126% 
so với năm 2016; nộp ngân sách đạt 387 tỷ 
đồng, là một trong những doanh nghiệp nộp 
ngân sách nhà nước cao của tỉnh. Năm 2017, 
Công ty được tôn vinh là Doanh nghiệp Hà 
Tĩnh tiêu biểu.

Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, 
Công ty thường xuyên quan tâm chăm lo đời 
sống người lao động, 100% cán bộ, công 
nhân viên, người lao động được ký hợp 
đồng lao động và được tham gia bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo 
quy định của pháp luật; đời sống, việc làm, 
thu nhập của cán bộ, công nhân viên, người 
lao động được nâng lên, góp phần từng 
bước xây dựng được mối quan hệ hài hòa, 
ổn định, phát triển của doanh nghiệp. Đảng 
ủy Công ty luôn coi trọng công tác tuyên 
truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của tập thể và cá nhân chấp hành tốt 
các nội quy lao động, quy chế dân chủ cơ sở 
và các nội dung đã ký kết giao ước thi đua, 
ký kết trách nhiệm, công khai, minh mạch 
đúng quy định.

Các hoạt động an sinh xã hội luôn được 
Công ty quan tâm thực hiện, với nhiều việc 
làm thiết thực, rõ nét như: nhận nuôi mẹ Việt 
Nam Anh Hùng, đỡ đầu xây dựng nông thôn 
mới, xây dựng nhà tình nghĩa, tài trợ học 
bổng cho các cháu học giỏi, có hoàn cảnh 
khó khăn, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, tham 
gia đóng góp các quỹ bảo trợ xã hội... với 
tổng số tiền gần 2,6 tỷ đồng, trong đó Công 
ty phối hợp với Tập đoàn Xăng dầu Việt 
Nam thực hiện gói hỗ trợ thiết bị y tế trị giá 
trên 2 tỷ đồng cho các địa phương trên địa 
bàn tỉnh Hà Tĩnh. Mối quan hệ công tác giữa 
Công đoàn với Ban Giám đốc Công ty luôn 

được giữ vững, đảm bảo hài hòa, ổn định, 
không để xảy ra tranh chấp lao động. Kịp 
thời động viên về vật chất, tinh thần, tạo khí 
thế thi đua hăng say trong lao động để đoàn 
viên, công nhân viên, người lao động khắc 
phục vượt khó vươn lên trong cuộc sống, 
hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Năm 2018, Công ty đã và đang tiếp tục 
thi đua phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch sản 
xuất kinh doanh, đảm bảo kịp thời, đầy đủ 
quyền lợi cho người lao động và nghĩa vụ 
đối với nhà nước. Với tinh thần tập trung, 
dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ, tập thể Công 
ty đã dân chủ thảo luận, thống nhất quyết 
định đưa ra những định hướng, giải pháp 
khắc phục khó khăn, phát động phong trào 
thi đua phấn đấu sản xuất kinh doanh xăng 
dầu tăng trưởng 3,2%, nộp ngân sách 380 
tỷ đồng, lợi nhuận đạt 7 tỷ đồng, thu nhập 
người lao động tăng trưởng 7 – 10%... Trong 
đó đề ra các giải pháp đó là: tiếp tục xúc tiến 
đầu tư, xây dựng mạng lưới trong hệ thống, 
triển khai kinh doanh xăng sinh học E5 Ron 
92, đảm bảo chất lượng nguồn hàng để bảo 
vệ lợi ích của người tiêu dùng. Cùng với đó 
Công ty sẽ chú trọng đầu tư, hiện đại hóa 
cơ sở vật chất, hệ thống kỹ thuật, có chính 
sách nâng cao nguồn nhân lực của Công ty 
nhằm đạt được yêu cầu trong tình hình mới, 
tiếp tục quan tâm đến công tác quảng bá để 
nhân dân có thể nhận diện thương hiệu của 
Petrolimex...

Để nâng cao trách nhiệm và thực hiện 
tốt quy chế dân chủ cơ sở, đại diện người 
sử dụng lao động đã ký thỏa ước lao động 
với người lao động thông qua tổ chức công 
đoàn với các chỉ tiêu, định mức cụ thể được 
thể hiện rõ trong nghị quyết; kịp thời triển 
khai nhiệm vụ kinh doanh, tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng bộ cơ sở, phát huy vai 
trò của tập thể người lao động, thực hiện 
hiệu quả quy chế phối hợp giữa chuyên môn 
với công đoàn, nhằm xây dựng Công ty phát 
triển bền vững./.                                      H.S
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Tản mạnchợ quê ngày tết
vŨ THÌN

                                  Ảnh: P/v

Những ai chưa một lần đi chợ 
quê ngày tết có lẽ sẽ chẳng thể 
hiểu hết nét đẹp của phiên chợ 

ngày xuân. Một chút gì yêu thương của dân 
tộc, ấy là chợ tết! Một chút bâng khuâng, 
hoài niệm của lòng người khi mùa xuân về, 
ấy cũng là chợ tết. 

Chợ quê ngày tết là phiên chợ lớn nhất 
trong năm và ai ai cũng háo hức. Cái háo 
hức vui mừng của người bán, cái háo hức 
mong chờ của người mua.Toàn khu chợ chỉ 
có khoảng dăm chục hàng bán, thế nhưng 
để chuẩn bị cho tết mà, nên người ta bày 
bán la liệt đủ mọi thứ.

Đi chợ tết đâu chỉ là trao đổi, buôn bán; 
đi chợ tết còn là gặp gỡ giao lưu, để người 
quen lâu ngày gặp gỡ hỏi thăm nhau, để trẻ 
con được chạy nhảy tung tăng, ngắm bao 

nhiêu hàng hoá rực rỡ, vui mắt. Thời tiết 
giá lạnh nhưng không ngăn nổi niềm vui 
của lũ trẻ, cái thiếu thốn của trẻ con nhà 
nghèo khiến chợ tết càng trở nên kì diệu 
hơn bởi bao nhiêu hàng hóa mới lạ, hấp 
dẫn. Chúng đã trông đợi phiên chợ cuối 
năm bấy lâu nay bởi thế nào cũng được mẹ 
mua cho cái áo mới để mặc tết và thích hơn 
nữa là được ăn quà... Khu ẩm thực của chợ  
quê chỉ có dăm hàng thôi nhưng hàng nào 
cũng đắt khách, trẻ con, người lớn túm tụm 
thưởng thức những món ăn dân dã chỉ có 
ở chợ quê. Nếu ai đến chợ Voi ngày tết, 
không thể quên chiếc bánh Tày Voi nổi 
tiếng- một đặc sản được kết tinh từ gạo 
thơm, nếp dẻo của vùng quê kỳ Bắc, Kỳ 
phong huyện Kỳ Anh. Người làm bánh dầy 
giờ đã làm thêm nhiều loại bánh khác cho 

TRANG văN NGHỆ mừNG ĐẢNG, CHÀO XUÂN

Một góc chợ quê ngày tết.    Ảnh: ST
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quầy hàng phong phú nhưng chắc chắn 
chiếc bánh tày Voi vẫn mãi là hương vị 
vẹn nguyên trong lòng người . 

Ống giang, lá dong...vẫn luôn là những 
mặt hàng đắt khách khi ngày tết đã cận kề. 
Nông thôn không như thành thị, vẫn giữ 
thói quen hay đúng hơn là một truyền thống 
tốt đẹp ấy là gói bánh chưng ngày tết. Dù 
ít, dù nhiều nhà nào cũng phải đỏ lửa bên 
nồi bánh chưng để đêm giao thừa thêm ấm 
áp, thêm tình cảm.Vì thế phiên chợ quê, lá 
dong dường như đắt khách hơn cả.      

Chợ quê không như chợ tỉnh, chợ 
huyện, không cần phải hàng sạp cầu kì, 
người bán có thể bày hàng trên mặt đất và 
người mua cứ ngổi xổm tha hồ thoải mái 
chọn lựa. Bánh kẹo cũng là thứ không thể 
thiếu trong những ngày tết. Giờ chợ quê 
cũng hiện đại hơn nhiều, thế nhưng bánh 
kẹo chợ quê chủ yếu vẫn là để từng túi, có 
chổ bán theo cân với đủ chủng loại phong 
phú, màu sắc sặc sỡ, bắt mắt.

Đi chợ quê ngày tết nhận ra bao điều 
thật thú vị, ấy là người nhà quê vẫn giữ cái 
kiều bỏ tiền trong túi vải, lận ở lưng quần, 
rất tỉ mỉ, cẩn thận. Hình ảnh này có lẽ đã 
xưa thật là xưa... Đi chợ quê ngày tết cũng 
là chút bâng khuân hoài niệm khi nhận ra 
rằng, đã lâu lắm rồi không nhìn thấy kiềng 
3 chân, không nhìn thấy con dao têm trầu 
của các bà ngày xưa...    

Nếu như chợ Voi, Kỳ Bắc, Kỳ Anh có 
đặc sản  bánh tày, thì ở chợ Gôi, Sơn Thịnh, 
Hương Sơn lại có đặc sản bánh Đúc, một 
loại bánh được làm từ gạo đỏ thơm lừng 
của vùng quê Sơn Thịnh, Sơn Hòa. Về chợ 
Gôi thể nào cũng phải thưởng thức cho 
được miếng bánh đúc nếu không coi như 
chưa đến vùng này. Mà kể cũng lạ, bánh 
đúc nhiều vùng làm được, nhưng thứ bánh 
đúc gạo đỏ và có hương vị bùi bùi, dẻo dẻo 
chấm với nước tương thơm lừng thì không 
nơi nào sánh bằng.

Những ngày áp tết, từ khắp mọi nẻo 
đường, nào gồng, nào gánh, nào thúng, 
nào mủng, mọi người nhộn nhịp đỗ về chợ 
Quê. Thời tiết lạnh giá  khiến phiên chợ quê 
ngày tết bắt dầu muộn hơn nhưng không vì 
thế mà bớt ồn ào, tấp nập. Vẫn còn đó trong 
quán nước ven đường các cụ say sưa đọc 
thơ của Đoàn Văn Cừ:

“Dãi mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh
Người các ấp tưng bừng đi chợ tết” 
Và chợ quê ngày tết của hôm nay vẫn 

vẹn nguyên những cảm xúc rộn ràng của 
ngày xưa ấy./.                                         

v.T
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Ảnh: Trần Chung

DươNG XUâN THâU

KHÚC NHẠC CHÀO XUÂN

Khúc nhạc chào xuân vang tỉnh nhà
Rộn ràng muôn nẻo ngọt lời ca
Nông thôn đổi mới bừng hương sắc
Thành thị chỉnh trang rạng đuốc hoa
Ý Đảng sáng ngời vầng nhật nguyệt
Lòng dân đồng thuận ánh đèn pha
Môi trường sự cố, cuồng phong tắt
Hà Tĩnh vững vàng tiến bước xa.

TRầN Vũ

Về đây cho kịp mùa xuân

Về đây với ruộng với đồng
 Với phiên chợ tết “cách sông, luỵ đò…”
 Đường quê ngả bụi, nghiêng bờ
 Bên sông ai đó đứng chờ đợi ai
Về đây với lúa, với khoai
 Lòng càng thương mẹ giêng hai tảo tần 
Về đây cho kịp mùa xuân 
Cùng em trẩy hội làng gần, làng xa 
Sân đình, bến nước, cây đa 
Sểnh sang một chút sa đà tiếc chi 
Về đây lòng chẳng muốn đi 
Quê hương, hai tiếng khắc ghi trọn đời 
Sông Kênh bên lở, bên bồi 
Xốn xang câu hát người ơi... hãy về…
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*Đánh giá hoạt động 
Trong những năm qua trong điều kiện 

khó khăn chung Nhà nước thắt chặt đầu tư 
công, việc làm khó khăn nhưng công ty vẫn 
luôn đứng vững và đạt một số kết quả đáng 
trân trọng.Về doanh thu năm sau cao hơn 
năm trước, năm 2016 đạt 130 tỷ đồng, lợi 
nhuận sau thuế 4.5 tỷ đồng, nộp ngân sách 
nhà nước 6.2 tỷ đồng. Vượt chỉ tiêu trên 
dao 34%. Năm 2017 đạt 100 tỷ đồng, nộp 
ngân sách nhà nước 5.2 tỷ đồng. Công ty đã 
giải quyết việc làm cho 150 công nhân lao 
động có việc làm ổn định, lương bình quân 
7.5 triệu đồng/ người/ tháng phần lớn là 
con em gia đình chính sách. Công ty được 
ghi nhận, đánh giá cao và được UBND trao 
tặng nhiều  danh hiệu cao quý: Năm 2015 
Công ty được Thủ tướng chính phủ tặng cờ 
thi đua xuất sắc; Năm 2016 được UBND 
tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, Năm 2017 
được tôn vinh Doanh nghiệp doanh nhân 
tiêu biểu và nhiều danh hiệu cao quý khác.

*Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và 
xây dựng miền trung hoạt động trên các 
lĩnh vực:

- Xây dựng cầu đường
- Thủy lợi dân dụng
- Tư vấn xây dựng
-  Kết hợp chăn nuôi trang trại trên 

quy mô lớn
*Thực hiện công trình dựa trên các 

giá trị cốt lõi: 
- Lấy uy tín làm kim chỉ nam cho mọi 

hoạt động 
 - Tư vấn tận tình, cống hiến tận tâm
- Trung thực trong sử dụng vật liệu
 -  Đảm bảo tiến độ nhanh chóng, 

đúng thời hạn  
 * khẳng định thương hiệu qua các chất 
lượng công trình:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MIỀN TRUNG 
KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU QUA CÁC CÔNG TRÌNH

Địa chỉ: Số 112 đường Hà Huy Tập – Thành phố Hà Tĩnh
SĐT: 02393.696.629
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