
Ngày 28/5/2007 Chính phủ ban 
hành Nghị định số 89/NĐ-CP 
thành lập thành phố Hà Tĩnh 

trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Sau gần 12 năm 
xây dựng và phát triển, được sự quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, 
của Tỉnh, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của 
Đảng bộ và Nhân dân, thành phố đã đạt được 
nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh 
vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 
hàng năm (2015-2018) đạt 10,19%; năm 

2018 đạt 12,16%, thu ngân sách trên địa bàn 
đạt 1.642 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu 
người 54,72 triệu đồng/năm, cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch theo hướng kinh tế đô thị, tỷ 
trọng nông nghiệp còn 2,26%, văn hoá - xã 
hội có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ 
nghèo còn 2,7%. Diện mạo đô thị ngày càng 
khởi sắc, kết cấu hạ tầng đô thị được đầu 
tư đồng bộ. Công tác xây dựng Đảng, hệ 
thống chính trị ngày càng đi vào chiều sâu; 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được 
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Đẩy mạnh phong trào xã hội hoá trong
huy Động nguồn lực xây dựng Đô thị loại ii

Thành phố hà Tĩnh:

Bí thư Thành ủy TP. Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát 
triển KT - XH, QPAN và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm.                 Ảnh: PV

NguyễN HồNg LĩNH
UVBTV Tỉnh uỷ - Bí thư Thành uỷ
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đảm bảo. Ngày 13/2/2019, Thủ tướng Chính 
phủ đã ký Quyết định số 175/QĐ-TTg công 
nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II trực 
thuộc tỉnh Hà Tĩnh, đây là niềm vinh dự, tự 
hào của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh nói 
chung, thành phố Hà Tĩnh nói riêng.

Việc xây dựng Thành phố Hà Tĩnh đạt 
đô thị loại II mục tiêu Nghị quyết Đại hội 
Đảng tỉnh lần thứ XVIII được xác định là 
nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ và Nhân 
dân Thành phố và được Ban Thường vụ, Ban 
Chấp hành Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo quyết liệt. Thành phố đã ban hành các 
nghị quyết, đề án, các văn bản lãnh đạo, chỉ 
đạo, các cơ chế, chính sách sát - đúng, kịp 
thời và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng 
bộ, khoa học trong các cấp uỷ đảng, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính 
trị xã hội với những cách làm chủ động, sáng 
tạo, hiệu quả, mở rộng dân chủ tạo được sự 
đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân chung tay, góp sức xây dựng Thành 
phố, nhất là phong trào xã hội hoá huy động 
nguồn lực xây dựng và chỉnh trang đô thị. 

Quá trình triển khai công tác xã hội hóa huy 
động nguồn lực được thực hiện đúng quy 
trình, bàn bạc, dân chủ, thống nhất từ người 
dân; trước khi ban hành các nghị quyết, đề án 
được xin ý kiến rộng rãi các cấp, các ngành, 
cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; 
chính vì vậy khi triển khai tổ chức thực hiện 
được Nhân dân đồng thuận và đạt kết quả 
cao. Trong 3 năm (2016-2018) đã huy động 
nguồn lực xây dựng thành phố đạt gần 6.800 
tỷ đồng /kế hoạch 4.957 tỷ đồng, đạt 138% 
kế hoạch, trong đó nguồn xã hội hóa chiếm 
6.258 tỷ đồng, đạt 177% kế hoạch. Nhiều 
phong trào tạo được sức lan toả và hiệu ứng 
tốt, thúc đẩy tính tích cực, tự giác tham gia 
của người dân, như: Phong trào làm 157 km 
đường giao thông; 108.594 m2 thảm nhựa 
nóng; 739.756 m đèn led trang trí; 159,9 m2 
bảng Led điện tử; xóa bỏ 855 vườn tạp; xây 
dựng 114 vườn mẫu và 16 khu dân cư nông 
thôn mới kiểu mẫu; lắp đặt 84,9 km đường 
điện chiếu sáng; 1.286 mắt camera an ninh; 
4.561 pano áp phích; 21,21 km mương tưới 
và 70,12 km mương thoát nước; xây dựng, 

Phong trào thảm nhựa nóng đường giao thông tại phường Thạch Linh - thành phố Hà Tĩnh.
Ảnh: Đình Việt



nâng cấp, cải tạo 79 nhà văn hóa và 16 sân 
thể thao tổ dân phố, thôn; xây dựng, nâng 
cấp 06 nhà bia tưởng niệm; nâng cấp, cải tạo 
xây dựng cơ sở vật chất 30 trường học và 
các đồ dùng dạy học; xây mới và sữa chữa 
711 nhà ở cho hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách; trồng 82.846 cây xanh và 66.012 
bồn hoa, cây cảnh... Ngoài ra, Nhân dân đã 
tự nguyện hiến 22.812 m2 đất và tham gia 
trên 410 ngàn ngày công để xây dựng, chỉnh 
trang đô thị văn minh, nông thôn mới. 

Kết quả phong trào xã hội hoá huy động 
nguồn lực đã góp phần quan trọng thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho Nhân 
dân, xây dựng thành phố đạt đô thị loại II. 
Tuy vậy, trong quá trình triển khai thực hiện 
phong trào xã hội hoá huy động nguồn lực 
giữa các địa phương, đơn vị chưa đồng đều; 
một số địa phương chưa thực sự quyết liệt 
trong lãnh đạo, chỉ đạo, chưa phát huy hết 
vai trò và tính tự giác của người dân; chưa 
kịp thời biểu dương, động viên gương người 
tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng 
tạo trong phong trào xã hội  hoá huy động 
nguồn lực để nhân rộng và khơi dậy tiềm lực 
trong Nhân dân.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào xã hội 
hoá huy động nguồn lực xây dựng Thành 
phố phát triển theo hướng văn minh, hiện 
đại, bền vững, thời gian tới Thành phố sẽ 
trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng 
tâm sau:

Một là, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí của đô 
thị loại II; thực hiện hiệu quả Đề án xã hội 
hoá huy động nguồn lực xây dựng, phát triển 
Thành phố; phát huy sức mạnh tổng hợp của 
cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ 
sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng 
mắc, những vấn đề phát sinh trong quá trình 
triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của 
địa phương, nhất là những vấn đề, công 

việc liên quan trực tiếp đến người dân; đẩy 
mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo 
mọi điều kiện thuận lợi để người dân, doanh 
nghiệp đóng góp các nguồn lực xây dựng 
Thành phố. 

Hai là, đẩy mạnh công tác thu hút đấu 
tư, tuyên truyền, giới thiệu các chủ trương, 
các chương trình dự án thu hút đầu tư của 
Thành phố đến các nhà đầu tư, các doanh 
nghiệp trong và ngoài tỉnh; vận động Nhân 
dân thực hiện tốt các chủ trương của Thành 
phố, tích cực tham gia phong trào xã hội hóa 
huy động nguồn lực xây dựng phường đạt 
chuẩn văn minh đô thị, xã nông thôn mới. 
Kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, các 
điển hình tiên tiến để tạo sự lan toả. 

Ba là, phát huy vai trò, trách nhiệm của 
người đứng đầu; tăng cường công tác dân 
vận của hệ thống chính trị; mở rộng dân chủ, 
thực hiện nghiêm túc Quy chế đối thoại trực 
tiếp của người đứng đầu cấp uỷ chính quyền 
các cấp với Nhân dân trên địa bàn, Quy chế 
tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, 
giải quyết kịp thời các ý kiến của người dân 
đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của Nhân dân. Tập trung chỉ đạo, giải 
quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh 
ngay từ cơ sở, không để xảy ra những vụ 
việc nổi cộm, phức tạp; bảo đảm ổn định 
chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn.

Bốn là, tiếp tục rà soát, bổ sung và đề 
xuất với Tỉnh các cơ chế, chính sách phù 
hợp để thu hút các nguồn lực xã hội hoá từ 
doanh nghiệp, của người dân và phát triển 
doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn. 
Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu 
tư, xây dựng nội dung và chất lượng tài liệu 
xúc tiến đầu tư giới thiệu tổng quan về tiềm 
năng và cơ hội đầu tư tại thành phố bằng 
nhiều thứ tiếng. Tiếp tục rà soát, bổ sung, 
điều chỉnh các cơ chế, chính sách đầu tư để 
huy động nguồn lực trong Nhân dân; tạo 
điều kiện phát triển các loại hình sản xuất 
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tiếp cận các cơ chế khuyến công của tỉnh và 
cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất của thành 
phố. Rà soát các quy hoạch để thực hiện đầu 
tư kết cấu hạ tầng trung tâm Thành phố và 
các vùng phụ cận. Tập trung tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển 
sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho nhà 
đầu tư, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. 

Năm là, tập trung phát triển sản xuất, 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 
Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện 
hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo; quan tâm, chăm lo giải quyết 
việc làm, đào tạo nghề, giải quyết kịp thời 
các chế độ chính sách đối với người có công. 
Xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, nâng 
cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh 
đô thị; phát huy các giá trị văn hóa truyền 
thống, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong văn 
hoá giao tiếp, ứng xử văn hóa thương mại, 
văn hóa giao thông, văn hóa công sở... của 
cán bộ, Nhân dân Thành phố. Tiếp tục phát 
động các phong trào thi đua yêu nước trong 
các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, cán 
bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia 
phong trào xã hội hoá huy động nguồn lực 
xây dựng thành phố. Tăng cường sự giám 
sát của HĐND, Mặt trận tổ quốc, đoàn 
thể các cấp và người dân  trong việc huy 
động, quản lý và sử dụng các nguồn lực 
xã hội hoá đảm bảo dân chủ, công khai, 
minh bạch, đúng mục đích; kiểm tra, xử 
lý nghiêm các vi phạm. Xây dựng và nhân 
rộng các mô hình, điển hình thực hiện 
tốt chủ trương xã hội hóa; kịp thời  biểu 
dương, khen thưởng các gương người tốt, 
việc tốt và nhân tố điển hình.

Sáu là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 
lý nhà nước của chính quyền các cấp trên các 
lĩnh vực; đẩy mạnh công tác cải cách hành 
chính. Xây dựng, hoàn thiện Đề án đổi mới, 
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính 
trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Thực hiện nghiêm túc quy chế công khai 
xin lỗi người dân của cán bộ, cơ quan chính 
quyền nếu giải quyết hồ sơ chậm trễ; quy 
chế đánh giá, chấm điểm mức độ hoàn thành 
nhiệm vụ của người đứng đầu. Tăng cường 
công tác quản lý nhà nước về đất đai và đầu 
tư xây dựng cơ bản; thường xuyên kiểm 
tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, chất lượng 
công trình, dự án. Đẩy mạnh cải cách hành 
chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hiện đại 
hóa nền hành chính; chấn chỉnh hoạt động 
văn hoá, dịch vụ văn hoá trên địa bàn. Nâng 
cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quản lý chỉ đạo điều hành; phối hợp 
với các sở, ngành liên quan triển khai Đề án 
xây dựng thành phố thông minh. 

Bảy là, xây dựng, củng cố hệ thống chính 
trị từ Thành phố đến cơ sở vững mạnh đáp 
ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Nâng cao năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, 
hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền 
các cấp; đổi mới phương thức hoạt động và 
giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ 
quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; tạo sự 
đoàn kết, đồng thuận cao trong Nhân dân. 
đấu tranh phòng, chống, phản bác các thông 
tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, chống 
phá khối đại đoàn kết toàn dân. Phát huy vai 
trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là 
người đứng đầu. Tập trung khắc phục những 
tồn tại hạn chế về công tác cán bộ, xây dựng 
đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất 
chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên 
môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm cao, 
đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển 
mới; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính 
trong đội ngũ cán bộ, công chức và các cơ 
quan, đơn vị từ Thành phố đến phường, xã. 

Quán triệt Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ 
chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng; tổng kết công tác xây dựng Đảng và 
thi hành Điều lệ Đảng, đồng thời chuẩn bị 

Xem tiếp trang 7
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Tình hình Tôn giáo hiện nay, mộT số nhiệm vụ 
và giải pháp Trong Thời gian Tới

DươNg XuâN Hòa
Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy

Hiện nay, Hà Tĩnh có 2 tôn giáo 
lớn được nhà nước công nhận là 
công giáo và phật giáo với hơn 

183.000 tín đồ, chiếm tỷ lệ khoảng 13,6% 
dân số toàn tỉnh. Đạo Công giáo có 6 hạt, 61 
giáo xứ, 236 giáo họ, 11 cơ sở dòng tu nữ đã 
được công nhận hoạt động (03 cơ sở dòng 
Mến Thánh giá, 08 cơ sở dòng Thừa sai bác 

ái, có 01 giám mục Chính tòa, 77 Linh mục 
đang làm quản nhiệm ở các giáo xứ, giáo họ; 
có khoảng 161.000 giáo dân cư trú tại 598 
thôn, tổ dân phố ở 140 xã, phường, thị trấn, 
13/13 huyện, thành phố, thị xã đều có đồng 
bào tôn giáo sinh sống. Phật giáo có Ban trị 
sự phật giáo tỉnh, 13/13 huyện, thành, thị có 
Ban trị sự phật giáo, có trên 300 ngôi chùa, 

Trong những năm qua các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nhất 
quán chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, 
tôn giáo, xem đồng bào các tôn giáo là một bộ phận quan trọng trong khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc, chăm lo cuộc sống cho đồng bào có đạo, luôn đồng hành, tạo điều kiện cho 
các tổ chức tôn giáo, các chức sắc, tín đồ hoạt động thuận lợi, hòa hợp và phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng ngày lễ Phật đản.                   Ảnh: P.V
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trong đó 107 ngôi chùa sinh hoạt Phật giáo, 
có 44 tăng, ni trụ trì các chùa, hơn 20.000 
Phật tử quy y tam bảo ở 175 xã, phường, 
thị trấn. Nhìn chung tình hình tôn giáo cơ 
bản ổn định, các chức sắc, tín đồ hoạt động 
tuân thủ pháp luật, đồng bào tôn giáo thực 
hiện khá tốt các chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tích 
cực các cuộc vận động, các phong trào thi 
đua yêu nước, nhất là phong trào “xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh” “ngày vì 
người nghèo” góp phần quan trọng vào sự 
phát triển chung của tỉnh nhà.

Để đạt được những kết quả quan trọng 
đó chính là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ 
thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở: các cấp 
ủy đảng,đã tổ chức các hội nghị quán triệt, 
tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán 
bộ, đảng viên, nhân dân, các chức sắc tôn 
giáo về chủ trương của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công 
tác tôn giáo, đặc biệt là Chỉ thị số 18-CT/
TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về 
tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW 
ngày 12/03/2003 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo; 
Luật tín ngưỡng tôn giáo:

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc 
các tổ chức chính trị xã hội luôn quan tâm 
đến công tác tôn giáo, củng cố phát huy sức 
mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục 
thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh trong các 
địa phương có đồng bào tôn giáo, đẩy mạnh 
phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc 
phòng, an ninh. Chú trọng công tác tuyên 
truyền, vận động tiếp xúc, đối thoại với chức 
sắc tôn giáo, quan tâm giải quyết các nguyện 
vọng chính đáng, hợp pháp của chức sắc, tín 
đồ các tôn giáo, qua đó tạo đồng thuận, đoàn 
kết trong đồng bào có tôn giáo và đồng bào 
không tôn giáo sống hòa hợp, “tốt đời đẹp 
đạo”.

Ban chỉ đạo công tác tôn giáo các cấp 
và tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo của 
hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thường 
xuyên được tổ chức sắp xếp, đội ngũ cán bộ 
được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn 
nghiệp vụ, nâng cao nhận thức về quan điểm, 
chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước về tôn giáo, công tác tham 
mưu giải quyết cho cấp ủy chính quyền có 
hiệu quả. Theo khảo sát đánh giá đầu năm 
2017 trên địa bàn toàn tỉnh có 10 xã đặc biệt 
khó khăn, 19 xã tiềm ẩn khó khăn đến nay 
số xã khó khăn và đặc biệt khó khăn được 
giảm dần.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình 
hình tôn giáo, công tác tôn giáo còn có 
những khó khăn, tiềm ẩn phức tạp: các thế 
lực thù địch, các đối tượng cực đoan trong 
tôn giáo lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo, 
lợi dụng dân chủ, nhân quyền để xuyên tạc, 
lôi kéo, kích động nhân dân làm mất ổn định 
tình hình an ninh trật tự trên một số địa bàn; 
tình trạng mua, bán, chuyển nhượng đất trái 
pháp luật, xây dựng công trình tôn giáo trái 
phép vẫn còn diễn ra một số nơi chưa được 
kịp thời xử lý; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
của một số cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở trong 
việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước 
đối với hoạt động tôn giáo, công tác tuyên 
truyền, vận động chức sắc tham gia các 
phong trào thi đua yêu nước còn hạn chế, 
việc đổi mới nội dung sinh hoạt, tỷ lệ thu 
hút, tập hợp đoàn viên, hội viên của các tổ 
chức ở cơ sở còn nhiều khó khăn, bất cập; 
Chính sách đối với cán bộ làm công tác tôn 
giáo chưa được quan tâm đúng mức, trình 
độ năng lực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; 
Công tác phát triển đảng viên là người có 
tôn giáo còn khó khăn, một số địa phương 
tình hình tôn giáo còn tiềm ẩn phức tạp, một 
số nơi vi phạm các quy định của pháp luật 
trong hoạt động tôn giáo nhưng chưa được 
xử lý kịp thời. Để đáp ứng tình hình công 
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tác tôn giáo trong thời gian tới, cần tập trung 
thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ 
và các đoàn thể nhân dân tiếp tục quán triệt, 
triển khai tuyên truyền trong cán bộ, đảng 
viên, các tầng lớp nhân dân nói chung và 
đồng bào có tín ngưỡng tôn giáo nói riêng về 
việc nhận thức và tổ chức thực hiện các Chỉ 
thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp 
luật của nhà nước về công tác tôn giáo nhất 
là Chỉ thị số 18-CT/TW, Luật tín ngưỡng, 
tôn giáo 2018. 

Hai là, tăng cường công tác quản lý nhà 
nước về tôn giáo: nhất là việc rà soát, xử lý 
các vấn đề vi phạm pháp luật liên quan đến 
đất đai, hoạt động tôn giáo; chủ động phòng 
ngừa và kiên quyết đấu tranh với những 
hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia 
rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
Tập trung công tác vận động chức sắc, tín đồ 
tham gia các phong trào thi đua yêu nước, 
các cuộc vận động nhất là phong trào “toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh”.

Ba là, kiên quyết đấu tranh, lên án với 
các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo kích động của các thế lực 
thù địch chống phá khối đại đoàn kết dân 
tộc, chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước với nhân 
dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ 
và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, 
gương người tốt, việc tốt trong đồng bào có 
đạo; phát huy tinh thần yêu nước, thực hiện 
dân chủ, tạo ra các phong trào hành động 
cách mạng sâu rộng. Phát huy kỹ năng vận 
động của những người có uy tín trong đồng 
bào có đạo, vùng dân tộc, vùng sâu, vùng 
xa, những địa bàn khó khăn. Các địa phương 
tiếp tục chủ động tăng cường mối quan hệ 
gắn bó giữa chính quyền và các tổ chức tôn 
giáo, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các chức 
sắc, tín đồ các tôn giáo, đồng thời thực hiện 
tốt các chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước. Chủ động nắm chắc 
tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trên từng 
địa bàn.

Bốn là, tiếp tục quan tâm xây dựng củng 
cố tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ làm 
công tác tôn giáo từ tỉnh đến cơ sở theo Kết 
luận số 109-KL/TU ngày 25/3/2019. Tạo 
điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ làm 
công tác tôn giáo các cấp hoạt động có hiệu 
quả, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính 
quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến 
tôn giáo theo đúng quan điểm, chủ trương 
của đảng, pháp luật Nhà nước.

Năm là, tiếp tục phát huy vai trò của các 
Ban chỉ đạo công tác tôn giáo các cấp, kiện 
toàn, phân công trách nhiệm cụ thể, kịp thời 
sơ kết, tổng kết công tác tôn giáo theo định 
kỳ gắn với công tác thi đua, khen thưởng đối 
với các tổ chức, cá nhân hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao.                            D.X.H

các bước cho Đại hội Đảng ở cấp cơ sở 
và Thành phố tiến tới Đảng hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng. Phong trào 
xã hội hóa huy động nguồn lực trên địa 
bàn Thành phố trong những năm qua đã 
đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần 
quan trọng xây dựng Thành phố Hà Tĩnh 
đạt đô thị loại II, mở ra cho Thành phố một 
giai đoạn phát triển mới. Tin tưởng rằng, 
với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp 
uỷ đảng, chính quyền, vào cuộc đồng bộ 
của cả hệ thống chính trị từ Thành phố 
đến cơ sở và sự đoàn kết, chung sức, 
đồng lòng quyết tâm cao của đảng bộ và 
Nhân dân, thời gian tới Thành phố sẽ có 
bước phát triển mới, xứng đáng là trung 
tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 
của Tỉnh.                                       N.H.L

ĐẨY MẠNH...
(Tiếp theo trang 4)
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Võ XuâN LiNH
Phó Giám đốc Sở Lao động - TBXH

Triển khai kịp Thời, đồng bộ các chính sách 
pháp luậT ưu đãi người có công và phong Trào 

“đền ơn đáp nghĩa”

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí 
Minh về công tác Thương binh 
- Liệt sĩ và chăm sóc người có 

công với cách mạng,hơn 70 năm qua, hệ 
thống chính sách ưu đãi người có công 
không ngừng được bổ sung, hoàn thiện và 
thể chế hóa. Khởi đầu 
từ Sắc lệnh số 20/
SL ngày 16-2-1947 
của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh về “Quy định 
chế độ hưu bổng 
thương tật và tiền 
tuất tử sĩ”, hệ thống 
chính sách từng bước 
được hoàn thiện, đối 
tượng ưu đãi tiếp tục 
được mở rộng, cơ bản 
đã bao phủ được hầu 
hết các đối tượng có 
công với cách mạng, 
người tham gia kháng 
chiến.

Hiếp pháp năm 
1992 quy định: Thương binh, bệnh binh, 
gia đình liệt sĩ được hưởng các chính sách 
ưu đãi của Nhà nước..” Thể chế hóa quy 
định của Hiến pháp, ngày 29/4/1994, Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp 
lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà 
nước” Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, Pháp 

lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 
và được sửa đổi, bổ sungngày 29-6-2005 
để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế 
- xã hội của đất nước. Tháng 6-2012, Hội 
nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XI đã đề ra Nghị quyết số 15-

NQ/TW về một số vấn đề về chính sách an 
sinh xã hội giai đoạn 2012 - 2020”, trong 
đó thể hiện rõ quan điểm và chính sách ưu 
đãi NCC của Đảng và Nhà nước ta ... Đây 
là hành lang pháp lý để các cấp ủy, chính 
quyền, nhân dân làm tốt công tác thương 
binh- liệt sĩ, người có công với cách mạng. 

Các đồng chí lãnh đạo ân cần hỏi thăm sức khỏe và chúc Mẹ VNAH 
Nguyễn Thị Em ở xã Cẩm Bình.  Ảnh: P.V
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Cùng với hệ thống chính sách Trung ương; 
thời gian qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều 
chính sách, văn bản kịp thời, động bộ các 
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước 
nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã 
hội, tri ân người có công và thực hiện công 
bằng và tiến bộ xã hội.

Với các chủ trương, chính sách được 
ban hành đồng bộ: Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 
số 12-CT/TU của Tỉnh ủy ngày 05/01/2007 
về tăng cường sự chỉ đạo đối với công tác 
Thương binh - Liệt sĩ, người có công với 
cách mạng và tổ chức các hoạt động hướng 
tới kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh- 
Liệt sĩ; Chỉ thị số 38/CT-TU  về tăng cường 
sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện 
chính sách ưu đãi đối với người có công 
với cách mạng; Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 
05/6/2013 về phê Duyệt và triển khai Đề án 
hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà 
ở theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg; Kế 
hoạch số 44/KH-UBND ngày 29/11/2014 
về  triển khai thực hiện chỉ thị số 31/CT-
TTg của Thủ tướng Chính phủ về ưu tiên 
đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con 
liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh nặng và 
nhiều quyết định, kế hoạch triển khai, chỉ 
đạo kịp thời các chính sách pháp luật vềưu 
đãi đối với người có công với cách mạng 
và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, đã đưa 
công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện 
hiệu quả hơn.

Đến nay, toàn tỉnh đã xác nhận, giải 
quyết chế độ chính sách cho 390.894 lượt 
hồ sơ đối tượng người có công. Hàng năm 
thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên trên 
45.000người, trợ cấp một lần 50.000 lượt 
người và các chính sách khác với kinh phí 
trên1.000 tỷ đồng; vào dịp tết nguyên đán 
và ngày thương binh, liệt sỹ 27/7 được các 
cấp, các ngành chỉ đạo, tổ chức trao quà của 

Chủ tịch nước đảm bảo kịp thời, chu đáo, 
đạt mục đích, ý nghĩa. Ngoài quà của Chủ 
tịch nước, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, 
xã trích ngân sách trên 35 tỷ đồng/năm để 
tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà 
cho người có công, dâng hoa, dâng hương 
tại các công trình ghi ơn các anh hùng liệt 
sĩ. Phong trào chăm sóc thương binh, bệnh 
binh, gia đình liệt sĩ và người có công với 
cách mạng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng 
đến các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp và 
toàn thể nhân dân.Theo  đó, các cấp ủy đảng, 
chính quyền các cấp, bằng nhiều nguồn hỗ 
trợ, tài trợ tích cực triển khai, thực hiện có 
hiệu quả các phong trào chăm sóc thương 
binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có 
công với cách mạng bằng những việc làm 
thiết thực.

Thực hiện Quyết định số 22/2013/
QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng 
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, 
xây dựng và tu sửa nghĩa trang, nhà bia, 
đài tưởng niệm các công trình ghi công 
các liệt sĩ được quan tâm triển khai đồng 
bộ, chu đáo, nghiêm trang. Các hoạt động 
bàn giao, đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ 
tổ chức trang nghiêm, phù hợp với phong 
tục tập quán của từng địa phương và đáp 
ứng yêu cầu, nguyện vọng của thân nhân 
liệt sĩ, đến nay toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy 
tập được 922 hài cốt (đón nhận từ Lào về 
769 hài cốt, trong nước 147 hài cốt, các 
tỉnh bàn giao 06). Với phương châm “Nhà 
nước và nhân dân cùng làm” toàn tỉnh đã 
xây dựng 11 nghĩa trang liệt sĩ, 2 Nhà bia 
cấp huyện; 259 nhà bia, đài tưởng niệm 
cấp xã. Đặc biệt năm nay, tiếp tục đầu tư, 
nâng cấp và đổi tên nghĩa trang liệt sĩ Nầm 
huyện Hương Sơn thành nghĩa trang liệt sĩ 
hữu nghị Việt Nam - Lào; xây dựng Đề án 
huy động nguồn lực duy tu, sửa chữa, nâng 
cấp  nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi 
công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. 
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Nhìn chung, việc thực hiện chính sách 
ưu đãi đối với người có công với cách 
mạng và phong trào Đền ơn đáp  nghĩa trên 
địa bàn đạt được nhiều kết quả, thể hiện sự 
tri ân đối với các liệt sĩ, gia đình liệt sĩ và 
người có công, góp phần cải thiện nâng cao 
đời sống vật chất và tinh thần đối với người 
có công với cách mạng trên địa bàn toàn 
tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, 
kết quả đã đạt được, quá trình triển khai 
thực hiện chính sách vẫn còn một số tồn tại, 
han chế: Trước  hết  là  nhận  thức, vai trò, 
trách nhiệm của một số ít tổ chức, cá nhân 
về  ý nghĩa,  nội  dung chưa thật sâu sắc. 
Công tác quản lý và thực hiện chế độ, chính 
sách qua các thời kỳ vẫn chưa chặt chẽ, để 
xảy ra sai sót, tiêu cực ở một số nơi; trong 
lúc đó vẫn còn một số bất cập trong thực thi 
pháp luật về ưu đãi người có công với cách 
mạng, cần được xem xét, nghiên cứu, bổ 
sung như: Chế độ BHYT đối với thân nhân 
của người hoạt động cách mạng trước ngày 
01/01/1945; người hoạt động cách mạng 
từ 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 
Tám năm 1945; trợ cấp một lần đối với 
thân nhân của Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 
Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng 
chiến, người hoạt động kháng chiến giải 
phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm 
vụ quốc tế, người có công với cách mạng 
giúp đỡ cách mạng được truy tặng hoặc đã 
chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi, 
BHYT đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá  
và một số người có công và thân nhân của 
họ vẫn chưa được hưởng chính sách do mất 
giấy tờ, thiếu thông tin hồ sơ; đời sống của 
một bộ phận người có công vẫn còn khó 
khăn, mức hưởng trợ cấp, ưu đãi người có 
công vẫn còn chưa cao.

 Trong những hạn chế, bất hợp lý trong 
cơ chế, chính sách được phát hiện nêu trên 
đã kịp thời tổng hợp kiến nghị đến bộ, 

ngành Trung ương để xem xét đưa vào nội 
dung sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có 
công lần này theo Chương trình đăng ký 
xây dựng văn bản pháp luật của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội năm 2019 
nhưng vẫn còn chậm. Trong thời gian tới 
ngoài việc thực hiện tổ chức triển khai thực 
hiện Pháp lệnh sửa đổi khi được Quốc hội 
thông qua,cần phải tiếp tục triển khai đồng 
bộ một số giải pháp sau:

Một là, Tiếp tục đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính 
sách của Đảng, Nhà nước về ưu đãi đối với 
người có công và phong trào “Đền ơn đáp 
nghĩa” trong cán bộ, Đảng viên và các tầng 
lớp nhân dân, phát huy truyền thống yêu 
nước của dân tộc và các hoạt động tri ân 
thiết thực đối với người có công.

Hai là, Tăng cường công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các 
cấp đối với công tác thương binh - liệt sĩ và 
người có công.Thực hiện đầy đủ, kịp thời 
các chế độ, chính sách mới  sau sửa  đổi  
Pháp lệnh ưu đãi đối với người có công 
với cách mạng; đẩy mạnh chăm sóc người 
có công, gia đình chính sách có nhiều khó 
khăn; tiếp tục rà soát, phối hợp kêu gọi hỗ 
trợ các phương tiện, đồ dùng thiết yếu đối 
với người có công theo kế hoạch và các hoạt 
động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 72 
năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Ba là, Phối hợp đồng bộ các cấp, các 
ngành rà soát, tổng hợp, phân nhóm, tham 
mưu, xử lý các hồ sơ tồn đọng, vướng mắc 
về chính sách sau chiến tranh đảm bảo đúng, 
đủ điều kiện theo quy định tại Pháp lệnh ưu 
đãi người có công với cách mạng và các 
văn bản hướng dẫn thi hành.Tăng cường 
công tác gặp gỡ đối thoại, giải quyết kịp 
thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo; kiên quyết 
xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm.
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, 

Xem tiếp trang 24
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CHâu uyêN

Về thăm Khu Di tích Ngã ba 
Đồng Lộc, đọc những câu của 
Anh hùng Lao động, Giáo sư 

Vũ Khiêu được ghi trên Văn bia tưởng niệm 
lực lượng thanh niên xung phong, anh hùng 
và liệt sỹ, chúng ta lại thêm tự hào về mảnh 
đất Đồng Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh anh hùng 
và càng thêm nhớ về một thời chiến tranh 
hào hùng, oanh liệt của quân và dân ta tại 
chiến trường Đồng Lộc năm xưa.Giờ đây, 
chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống đã hồi sinh, 
nhưngâm vang của chiến thắng Đồng Lộc 
vẫn còn vang vọng mãi.

Còn nhớ, trong những năm tháng kháng 
chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, Ngã ba 
Đồng Lộc là địa bàn trọng yếu, là giao điểm 
của mọi con đường từ Bắc vào Nam. Chính 
vì sự hiểm yếu và quan trọng đó, kẻ thù đã 
liên tục đánh phá Đồng Lộc. Ban ngày, địch 
tập trung đánh chặn các lối ra vào; ban đêm 
chúng thả pháo sáng, ném bom bi, bắn đạn 
rốc két, đạn 20mm nhằm vào các lực lượng 
ứng cứu giao thông của ta, nhằm cắt đứt 
huyết mạch giao thông của quân dân ta với 
chiến trường miền Nam ruột thịt. Từ tháng 

4 đến tháng 10 năm 1968, đế quốc Mỹ đã 
đánh vào Ngã ba Đồng Lộc trên 1.860 lần, 
ném gần 50.000 quả bom các loại, chưa kể 
rốc két và đạn 20 mm. Bình quân mỗi tháng 
chúng đánh 28 ngày, ngày đánh nhiều nhất 
103 lần với trên 800 quả bom các loại. Ước 
tính, mỗi mét vuông ở mảnh đất này phải 
gánh chịu ít nhất 3 quả bom tấn. Kẻ địch 
muốn biến nơi đây thành điểm chết, hoang 
tàn không cho người và xe qua lại...

Trước sự đánh phá ác liệt của đế quốc 
Mỹ, mọi lực lượng của ta đã được dồn sức 
cho Đồng Lộc để giải tỏa điểm chốt, giữ 
vững mạch máu giao thông. Trong suốt 
300 ngày đêm khốc liệt nhất của cuộc chiến 
tranh, hơn 16.000 người thuộc các lực lượng 
đã đối mặt, bám trụ chiến đấu kiên cường 
để nối mạch, thông đường. Tại chiến trường 
Đồng Lộc, trong 5 tháng chiến đấu, các lực 
lượng của ta đã bắn rơi 14 máy bay Mỹ; 
trong tháng 7 năm 1968, ta đã phá 1.780 quả 
bom, góp 974.240 ngày công để thông tuyến, 
làm đường mới. Quân và dân các xã thuộc 
địa bàn huyện Can Lộc đã góp 185.400 ngày 
công với 42.620 người phục vụ chiến đấu, 

 ÂM   
      VANG

“…Quyết liệt với quân thù 
Ðây Ðồng Lộc uy linh  
Ðây Trường Sơn kỳ vĩ  
Nơi Việt Nam văn hiến: đánh bại dã man  
Nơi Hà Tĩnh anh hùng: đi vào sử ký!”

Ngã ba Đồng Lộc ngày nay.         Ảnh: Châu Uyên
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đào đắp 95.209m3 đất đá, vận chuyển 45m3 
gỗ, cung cấp 22.448 cọc tre, 24.000 gánh 
bổi chống lầy... Với quyết tâm sắt đá “đường 
chưa thông không tiếc xương tiếc máu” và 
tinh thần “địch phá một ta làm mười”, các 
lực lượng của ta đã không quản gian nan, 
thử thách, quyết tâm bảo toàn cho những 
tuyến xe qua, kịp thời chi viện cho chiến 
trường miền Nam. Đồng Lộc đã trở thành 
đỉnh cao của cuộc chiến tranh Nhân dân, là 
sức mạnh tổng hợp của nhiều lực lượng trực 
tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu. 
Nơi đây, hàng trăm, hàng ngàn người con 
đã ngã xuống vì Tổ quốc thân yêu, trong 
đó có sự hy sinh oanh liệt của 10 Nữ thanh 
niên xung phong. Các chị ra đi khi tuổi đời 
mới mười tám, đôi mươi. Sự hy sinh của 10 
cô gái đã trở thành khúc tráng ca bất tử của 
tuổi trẻ trong cuộc chiến tranh giải phóng 
dân tộc, thống nhất nước nhà. Địa danh Ngã 
ba Đồng Lộc cũng gắn liền với tên tuổi của 
các Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, 
như anh hùng La Thị Tám, Nguyễn Trí Ân, 
Nguyễn Tiến Tuẩn, Vương Đình Nhỏ, Uông 
Xuân Lý, liệt sỹ Võ Triều Chung, Nguyễn 
Xuân Lứ…

Với sự đóng góp to lớn về sức người, 
sức của, trong những năm kháng chiến 
chống đế quốc Mỹ, mạch máu giao thông 
của Hà Tĩnh luôn được thông suốt. Bởi vậy, 
Hà Tĩnh được công nhận là lá cờ đầu trên 
miền Bắc về bảo đảm giao thông vận tải và 
vinh dự được nhận phần thưởng cao quý 
Huân chương Độc lập hạng Nhì của Quốc 
hội, Chính phủ trao tặng. Mười nữ Thanh 
niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng 
Lộc đã được truy tặng danh hiệu “Anh hùng 
Lao động” và nhiều cá nhân, tập thể chiến 
đấu trên chiến trường Đồng Lộc đã vinh dự 
được Đảng, Nhà nước tặng, truy tặng các 
danh hiệu cao quý khác.

Giờ đây, hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng 
ý nghĩa của Chiến thắng Đồng Lộc vẫn 

còn nguyên giá trị. Đó là biểu tượng sáng 
ngời về ý chí và sức mạnh quật cường của 
quân và dân ta nói chung và là sự tiếp nối 
truyền thống yêu nước, cách mạng của Đảng 
bộ và Nhân dân Hà Tĩnh nói riêng. Chiến 
thắng Đồng Lộc đã khẳng định ý chí kiên 
cường bất khuất, bằng sức mạnh tổng hợp 
của chiến tranh nhân dân, bằng sự chiến đấu 
dũng cảm, mưu lược của các lực lượng đã 
giữ vững mạch máu giao thông, chi viện kịp 
thời cho tiền tuyến lớn, góp phần cùng cả 
nước đánh thắng đế quốc Mỹ, giải phóng 
hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 
Chiến thắng đó mãi mãi là niềm tự hào của 
Nhân dân ta và Nhân dân yêu chuộng hòa 
bình thế giới. Những chiến sỹ đã anh dũng 
hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc là biểu tượng 
thiêng liêng, cao quý của chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng, là những tấm gương sáng 
ngời để chúng ta học tập, noi theo. 

Tháng 7 này, Đảng bộ Hà Tĩnh và nhân 
dân khắp cả nước lại hướng về Đồng Lộc 
với niềm thành kính, biết ơn vô hạn và tổ 
nhiều hoạt động có ý nghĩa, để tưởng nhớ, tri 
ân công lao to lớn của cán bộ, chiến sĩ, thanh 
niên xung phong, công nhân giao thông, 
các lực lượng làm nhiệm vụ và 10 Nữ liệt 
sỹ Thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã 
ba Đồng Lộc trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước.

Âm vang của Chiến thắng Đồng Lộc 
mãi còn đó và sẽ thôi thúc, nhắc nhở chúng 
ta - những người đang sống, chiến đấu và 
học tập hôm nay hãy dành những tình cảm 
thiêng liêng nhất, hãy tiếp tục cống hiến 
những việc làm có ý nghĩa nhất để tỏ lòng 
biết ơn sâu sắc tới những chiến sĩ đã anh 
dũng ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc 
và hãy cùng nhau thi đua, lập nhiều thành 
tích xuất sắc, góp phần xây dựng quê hương, 
đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

                                                                                        C.u
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LÝ LuẬN - KiNH NgHiỆM - THỰC TiễN

PHaN THị Tố Hoa 
Phó Giám đốc Sở Nội Vụ

NHỮNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ sắp xẾp, TiNH GọN
Bộ máy HàNH CHíNH ở Hà TĩNH

Ngay sau khi có Kế hoạch của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung 
ương, tỉnh đã khẩn trương xây dựng dự thảo Kế hoạch, Đề án thực hiện Nghị 
quyết số 18-NQ/TW trên cơ sở rà soát tổ chức bộ máy và xây dựng lộ trình 

cụ thể. Quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là giữ vững các nguyên tắc tổ chức, hoạt 

Hà Tĩnh là một trong những tỉnh xác định sớm tình trạng bộ máy cồng kềnh là 
nguyên nhân chủ yếu của hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả;bởi vậy, trước Nghị quyết 
Trung ương 6 (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chủ trương về 
rà soát, đánh giá thực trạng bộ máy của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 
công lập; vì thế khi Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) ban hành đã có nhiều thuận 
lợi căn bản để cả tỉnh sớm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18, 19 và đạt được kết 
quả tích cực trong việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy.

Đ/c Lê Đình Sơn- ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy  nghe và cho ý kiến phương án tổng 
thể sáp nhập xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
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động và đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước; huy động sự vào 
cuộc của cả hệ thống chính trị, thực hiện có 
trọng tâm, trọng điểm, khẩn trương, nhưng 
không nóng vội. Để tạo sự thống nhất, 
đồng thuận cao, phải tăng cường công tác 
tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị 
tư tưởng, nhằm nâng cao nhận thức của cán 
bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức 
bộ máy. Do đó, song song với việc tổ chức 
nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức khảo sát, 
nghiên cứu tình hình thực hiện Kết luận 
số 64-KL/TW ngày 28-5-2013 của BCH 
Trung ương Đảng về việc đổi mới, hoàn 
thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến 
cơ sở; khảo sát thực trạng tổ chức bộ máy 
hệ thống chính trị ở một số địa phương, đơn 
vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở và thôn, 
khu phố

Từ xây dựng chủ trương
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 

ngày 25-10-2017, “Một số vấn đề về tiếp 
tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của 
hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19- NQ/
TW, ngày 25-10-2017, “Về tiếp tục đổi mới 
hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn 
vị sự nghiệp công lập”, ngày 23-11-2017, 
BTV Tỉnh ủy khóa XVI đã ban hành Nghị 
quyết số 09-NQ/TU về “Nâng cao năng lực 
và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính 
trị cơ sở xã, phường, thị trấn”. Đây là bước 
cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 5 (khóa IX) về đổi mới và nâng cao 
chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, 
phường, thị trấn và các nghị quyết khác của 
Trung ương. Không dừng lại ở cấp cơ sở, 
từ chủ trương và quyết tâm chính trị của 
cấp ủy các cấp, ngày 16/12/2011, HĐND 
tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 26/2011/

NQ-HĐND về phê duyệt đề án “Sắp xếp, 
kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị 
sự nghiệp, ban quản lý dự án, tổ chức hội”. 
Tiếp đó, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 
09/CT-UBND, ngày 22/3/2012 về sáp nhập 
thôn, tổ dân phố. Với chỉ thị này, Hà Tĩnh 
là tỉnh đi trước chủ trương của Trung ương 
về sáp nhập thôn, tổ dân phố. Bởi, phải đến 
31/8/2012, Bộ Nội vụ mới ban hành Thông 
tư số 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ 
chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở những hiệu quả bước đầu 
của việc nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt 
động của hệ thống chính trị cơ sở, xã, 
phường, thị trấn, kiện toàn các cơ quan 
hành chính, ngày 29/9/2014, BTV Tỉnh 
ủy ban hành Kết luận 25-KL/TU về tiếp 
tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về 
“Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động 
của hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, 
thị trấn”. Kết luận này tiếp tục nêu các giải 
pháp gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/
TW, ngày 28/5/2013 của BCH Trung ương 
Đảng khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục 
đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ 
Trung ương đến cơ sở”. Những trăn trở 
trong sắp xếp, tổ chức bộ máy tiếp tục được 
BCH Đảng bộ tỉnh nghiêm túc nghiên cứu. 
Trên cơ sở đó, ngày 29/6/2016, BTV Tỉnh 
ủy ban hành Kết luận số 05-KL/TU về 
“Một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi 
mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp 
xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị”, 
đây là cơ sở tạo những bước đi căn bản để 
các cấp, ngành thực hiện có hiệu quả nghị 
quyết của BCH Trung ương.

Đến hiệu quả, thu gọn đầu mối, sắp 
xếp lại bộ máy

Trước tiên là hoàn thiện chủ trương, 
chính sách về tổ chức bộ máy, biên 
chế. Thực hiện các văn bản của Trung ương 
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về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy từ tỉnh 
đến cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 18, 
19 tỉnh đã sớm Hợp nhất Văn phòng Đoàn 
Đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và 
Văn phòng UBND cấp tỉnh, đồng thời chỉ 
đạo xây dựng Đề án tổ chức lại văn phòng 
cấp ủy để phục vụ chung hoạt động các cơ 
quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy tỉnh, 
đến tháng 4.2019 đã hoàn thành việc giải 
thể văn phòng các ban xây dựng Đảng của 
Tỉnh ủy, chuyển các nhiệm vụ phục vụ về 
Văn phòng Tỉnh ủy. 

 Tỉnh tập trung rà soát, sắp xếp, kiện 
toàn, giảm đầu mối trực thuộc các sở, ban, 
ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 
chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị từ tỉnh 
đến cơ sở và cơ cấu bên trong của từng 
tổ chức trực thuộc. Các sở, ban, ngành và 
tương đương rà soát, sắp xếp lại các tổ 
chức bên trong theo hướng tinh gọn đầu 
mối; kiên quyết cắt giảm số lượng các tổ 
chức trùng lắp chức năng, nhiệm vụ; sắp 
xếp lại phòng, chi cục, trung tâm, ban 
quản lý dự án và đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc; sáp nhập, sắp xếp, giảm số lượng 
các ban chỉ đạo tỉnh. Đến nay tổ chức 
hành chính toàn tỉnh giảm 01đơn vị, 05 
chi cục; 31 phòng chuyên môn thuộc sở, 
ngành, 29 phòng, tổ chức thuộc các ban, 
chi cục. Đối với các đơn vị sự nghiệp, 
những đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy 
ban nhân dân tỉnh giảm 01 đơn vị; đơn vị 
sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành 
giảm 13 đơn vị.  Uỷ ban nhân dân tỉnh, 
Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, 
thị xã đang tập trung tổ chức triển khai 
nội dung Thông báo số 677-TB/TU ngày 
20/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
theo hướng hợp nhất các hội tương đồng 
về mục tiêu, nhiệm vụ, Kết quả dự kiến 
giảm sau khi sắp xếp các tổ chức Hội như 
sau: Giảm 814 tổ chức Hội, trong đó cấp 

tỉnh giảm 02 hội, cấp huyện giảm 26 hội 
và cấp xã giảm 786 hội.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh 
giản biên chế các cơ quan cấp huyện theo 
hướng: Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ 
chức bộ máy trong từng khối Đảng, Chính 
quyền, Đoàn thể, các tổ chức hội, các đơn 
vị sự nghiệp thuộc huyện. Hợp nhất Trung 
tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Đài 
Truyền thành và Truyền hình, tổ chức lại 
các đơn vị sự nghiệp cấp huyện theo hướng 
tự chủ; không xem xét thành lập mới các tổ 
chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, thực 
hiện sáp nhập các tổ chức hội theo tinh thần 
Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 
của Bộ Chính trị. Khối Đảng, Chính quyền: 
Giảm 03 tổ chức tại huyện Đức Thọ. Khối 
đơn vị sự nghiệp khác: Giảm 26 đơn vị. 
Khối đơn vị sự nghiệp giáo dục: Giảm 12 
đơn vị. Mặt khác, tỉnh cũng xây dựng đề 
án và triển khai sắp xếp, tổ chức lại đơn vị 
hành chính cấp huyện, cấp xã và sáp nhập 
các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn 
theo quy định. Đến nay đã giảm được 776 
thôn, tổ dân phố (từ 2.837 giảm xuống còn 
2.061 thôn, tổ dân phố). Toàn tỉnh đã giảm 
hơn 24.000 cán bộ thôn, tổ dân phố (hơn 
2.000 người hoạt động không chuyên trách 
và hơn 22.000 người thực hiện nhiệm vụ 
khác ở thôn, tổ dân phố), tiết kiệm chi ngân 
sách hàng năm trên 89 tỷ đồng. 

Một số vấn đề đặt ra và nhiệm vụ cần 
thực hiện 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt 
được, vẫn còn những hạn chế, yếu kém, 
như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán 
triệt, chỉ đạo việc rà soát, sắp xếp, tổ chức 
lại bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở một 
số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị còn 
thiếu chủ động, quyết liệt; nhận thức của 
một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức 
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và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức 
về công tác sắp xếp, điều động, luân chuyển 
cán bộ, tinh giảm biên chế, sắp xếp sau dôi 
dư... chưa đầy đủ và thiếu nghiêm túc trong 
chỉ đạo thực hiện đã gây ảnh hưởng đến 
chủ trương chung của tỉnh; một số cơ quan, 
đơn vị khi xây dựng Đề án tinh giản biên 
chế vẫn còn chung chung, chưa nêu được 
cụ thể giải pháp để tinh giản và xác định 
được số lượng cần tinh giản. Các cơ quan, 
đơn vị, địa phương chậm chuyển đổi cơ chế 
tự chủ, tự cân đối thu chi để giảm số lượng 
người làm việc và chi ngân sách Nhà nước 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập...

Nhằm khắc phục những hạn chế, yếu 
kém nêu trên, cần đề ra các nhiệm vụ, giải 
pháp thực hiện trong thời gian tới như sau:

 Một là, Tiếp tục làm tốt công tác thông 
tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, 
tạo đồng thuận trong xã hội, phát huy tinh 
thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ 
lực của các ngành, địa phương trong toàn 
tỉnh để thực hiện thắng lợi mục tiêu tiếp tục 
đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước 
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hai là, Tập trung thực hiện các nội 
dung theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 
25-10-2017, “Một số vấn đề về tiếp tục đổi 
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả” và Nghị quyết số 19- NQ/TW, ngày 
25-10-2017, “Về tiếp tục đổi mới hệ thống 
tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng 
và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự 
nghiệp công lập” đảm bảo tiến độ, kịp thời, 
chất lượng. Quá trình sáp nhập, sắp xếp, 
tổ chức lại giảm đầu mối sẽ dẫn đến việc 
dôi dư cán bộ ở các vị trí lãnh đạo, công 
việc phù hợp cho các cán bộ, công chức, 
viên chức, ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm, 
gây xáo trộn trong nội bộ cơ quan, đơn vị 
nên các ngành, địa phương cần coi trọng 

sự công khai, minh bạch, khách quan, dân 
chủ khi tiến hành sắp xếp, bổ nhiệm cán 
bộ lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, coi trọng 
công tác nắm bắt tư tưởng của cán bộ, thực 
hiện nghiêm túc quy trình bổ nhiệm; trong 
quá trình nhất thể hóa cần xây dựng cơ chế 
kiểm soát hiệu quả, thực chất để vừa phát 
huy được chủ trương đúng đắn là hợp nhất 
các chức danh đồng thời kiểm soát tình 
trạng lạm quyền.

Ba là, Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn 
phải gắn liền với việc thực hiện tinh giản 
biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức đảm bảo chất lượng, hiệu 
quả. Giải quyết và hỗ trợ chế độ chính sách 
phù hợp với từng đối tượng dôi dư khi sắp 
xếp tổ chức bộ máy nhằm ổn định tư tưởng 
của cá nhân và ổn định tình hình an ninh 
chính trị tại địa phương, cơ sở, đặc biệt 
liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành 
chính cấp xã và sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Bốn là, Kết quả xây dựng và thực hiện 
Đề án của các cơ quan, đơn vị gắn với việc 
đánh giá thi đua, phân loại đơn vị; xếp loại 
người đứng đầu hàng năm.

Từ thực tế của các ngành, địa phương 
đang triển khai có thể thấy, để thực hiện tốt 
việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, 
các cấp ủy, đơn vị, địa phương cần có quyết 
tâm chính trị, có giải pháp đúng, phù hợp 
điều kiện thực tiễn và kiên trì với giải pháp 
đó; đồng thời cần có sự vào cuộc, phối hợp 
đồng bộ của các cấp, các ngành từ Trung 
ương đến cơ sở. Có vậy mới thực hiện tốt 
quan điểm chỉ đạo mà Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 6, khóa XII đã đề ra là “kiên 
quyết thực hiện đúng mục tiêu, có hiệu quả 
việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế 
gắn với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”./.

                                                                              P.T.H



Số
 0

2 
- 2

01
9

TH
Ô

N
G

 T
IN

 D
Â

N
 V

Ậ
N

 H
À

 T
ĨN

H 
17

Từ nhận Thức đến hành động
PHaN Kỳ

Phó Bí thư Tỉnh đoàn

Năm ThaNh NiêN TìNh NguyệN 2019

Trung ương Đoàn đã nhiều lần lấy 
chủ đề công tác là “Năm thanh 
niên tình nguyện”. Năm 2019, 

hội tụ nhiều điều kiện tiên quyết, có nhiều 
ngày kỷ niệm lớn, sự kiện trọng đại của 
Đảng, Đoàn và quê hương, đất nước; đặc 
biệt là kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 -2019); 20 
năm phong trào “thanh niên tình nguyện” 
và 55 năm phong trào “ ba sẵn sàng”, “năm 
xung phong”… Chính vì vậy, Trung ương 
Đoàn đã lựa chọn chủ đề công tác là “Năm 
thanh niên tình nguyện” để triển khai trong 
các cấp bộ Đoàn. 

Trải qua gần 20 năm phát động và triển khai trong cả nước, phong trào tình nguyện 
đã ăn sâu, bám rễ vào thực tiễn, trở thành động lực thúc đẩy công tác Đoàn, phong 
trào thanh thiếu nhi của các địa phương, đơn vị; là cơ hội để tuổi trẻ khẳng định vai 
trò, vị thế quan trọng của mình trong xã hội. Nhằm tạo thành các làn sóng thi đua cao 
điểm, cỗ vũ mọi tầng lớp thanh niên tham gia vào các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, 
đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, 
an ninh tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng…

Thanh niên tình nguyện hăng hái thực hiện phong trào chung tay bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.
Ảnh: Phan Kỳ
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Bám sát sự chỉ đạo của Ban Bí thư 
Trung ương Đoàn và nhiệm vụ chính trị 
của tỉnh,ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ 
Tỉnh đoàn triển khai chương trình công tác 
với 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đề ra 10 
chỉ tiêu cụ thể hóa theo từng lĩnh vực, phù 
hợp với yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn 
hiện nay; đồng thời quán triệt trong các cấp 
bộ Đoàn nhận thức sâu sắc, vận dụng linh 
hoạt giữa lý luận và thực tiễn, đổi mới cách 
làm, đa dạng hóa các loại hình hoạt động, 
đáp ứng hài hòa giữa nhu cầu của các địa 
phương, cơ sở với năng lực tình nguyện 
củacác nhóm đối tượng thanh niên; tạo ra 
môi trường tốt để thanh niên trải nghiệm, 
rèn luyện, nỗ lực cống hiến và khẳng định 
bản thân; làm cho quy mô hoạt động năm 
nay được nâng tầm, mở rộng hơn các năm 
trước; coi trọng công tác tuyên truyền, giáo 
dục thế hệ trẻ để tác động làm chuyển biến 
từ nhận thức, ý tưởng đến hành động thực 
tiễn, đóng góp cụ thể, ghi lại dấu ấn trên 
các lĩnh vực hoạt động. 

Xác định rõ về thời cơ, trách nhiệm của 
mình, các cấp bộ Đoàn tập trung tổ chức 
các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong 
các tầng lớp thanh niên, thông qua các diễn 
đàn, buổi sinh hoạt định kỳ, chuyên đề, tọa 
đàm, đối thoại,…nâng cao nhận thức cho 
thế hệ trẻ về chính trị, tư tưởng, đạo đức, 
lối sống, ý thức tuân thủ pháp luật; bồi đắp 
lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự chủ, vượt qua 
khó khăn, thách thức để học tập, rèn luyện, 
lao động, sáng tạo, lập thân, lập nghiệp, 
cống hiến và trưởng thành. Theo đó, trong 
dịp Tết nguyên đán, dịp Kỷ niệm 89 Ngày 
thành lập Đảng (03/2), 88 năm Ngày thành 
lập Đoàn (26/3), 129 năm Ngày sinh Chủ 
tịch Hồ Chí Minh (19/5),… toàn Đoàn đã 
tổ chức được 572 diễn đàn “Mừng Đảng - 
Mừng Xuân - Mừng quê hương đổi mới”, 
“Đảng với Thanh niên - Thanh niên với 

Đảng”, “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh 
niên thời kỳ mới”, “Tự hào 89 năm Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh”, “Nhớ lời di chúc, 
theo chân Bác”bằng nhiều hình thức sáng 
tạo, hấp dẫn, nội dung sâu sắc, thu hút hàng 
ngàn đoàn viên, thanh niên tham gia.

Song song với đó, tổ chức Đoàn cũng 
đã sáng tạo, đẩy mạnh hoạt động tình 
nguyện bằng việc phát động các đợt thi đua 
cao điểm, tiêu biểu như Chiến dịch “Tình 
nguyện mùa xuân”, “Tháng Thanh niên”, 
Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, 
… trong đó tập trung thúc đẩy làm lan tỏa 
các phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, 
“Chủ nhật xanh”, “Ngày về cơ sở” và các 
trào lưu tích cực trong tuổi trẻ như “Thách 
thức để thay đổi”, “Chung tay chống biến 
đổi khí hậu”,… Điều phối lực lượng thanh 
niên tình nguyện chi viện từ các cơ quan, 
đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang phối 
hợp nhuần nhuyễn với các đội tình nguyện 
tại chỗ của các địa phương, tham gia vào 
các công việc cụ thể, hỗ trợ hoàn thành 
các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh, vì cuộc sống cộng đồng. Chỉ 
tính từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ toàn tỉnh 
đã vận động xã hội hóa nguồn lực có tổng 
trị giá hơn 6 tỷ đồng, huy động hàng vạn 
ngày công thanh niên tình nguyện và đã 
hỗ trợ lắp đặt 9 tuyến “Đường điện thanh 
niên thắp sáng làng quê” với tổng chiều dài 
77 km; chỉnh trang 485 vườn hộ, 60 vườn 
mẫu, 50 khu dân cư mẫu; ươm mới và chăm 
sóc hơn 280 vườn ươm thanh niên với gần 
1 triệu bầu cây xanh; lắp đặt 31 điểm sinh 
hoạt, vui chơi thiếu nhi; sửa chữa, xây dựng 
105 sân bóng đá, bóng chuyền tại các thôn, 
xóm, nhà văn hóa; tu sửa, làm mới 75,4 
km đường giao thông nông thôn và kênh 
mương thủy lợi; xây dựng 07 điểm nhà 
chờ xe bus kiểu mẫu; thành lập mới 28 mô 
hình kinh tế, hợp tác xã thanh niên có quy 
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mô đầu tư trên 200 triệu đồng; xây dựng 
16 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa; trao tặng 
hơn 5.000 suất quà cho thân nhân các anh 
hùng, liệt sỹ, thương bệnh binh, cựu thanh 
niên xung phong, người dân và trẻ em có 
hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 26 đợt khám 
cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho 
gần 10.000 người dân. Nhiều chương trình 
tình nguyện chuyên sâu do tuổi trẻ tổ chức 
thực hiện như: Cải cách hành chính; tuyên 
truyền và ra quân tham gia đảm bảo an 
toàn giao thông; dạy bơi miễn phí; phòng, 
chống cháy rừng; tiếp sức mùa thi; hiến 
máu tình nguyện,… được đông đảo quần 
chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. 
Tắm mình trong các phong trào thanh niên 
tình nguyện được tổ chức rộng khắp trên 
các địa bàn toàn tỉnh, các bạn trẻ đã được 
trải nghiệm thực tiễn sinh động; thấu hiểu, 
sẽ chia những khó khăn trong cuộc sống 
của người dân trên mọi miền quê hương, từ 
đó xác định rõ hơn lý tưởng, mục tiêu phấn 
đấu, hoàn thiện bản thân, trưởng thành hơn 
về mọi mặt.

Năm Thanh niên tình nguyện 2019 đã 
đi được một nửa chặng đường, những kết 
quả đạt được và một số tồn tại, hạn chế 
trong quá trình thực hiện là cơ sở cho các 
cấp bộ Đoàn nhìn lại, tự đánh giá, tìm ra 
biện pháp khắc phục, tiếp tục đưa công 
tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi lên 
một tầm cao mới. Trong 6 tháng cuối năm, 
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn quyết tâm tạo 
sự thống nhất, chuyển động nhanh, mạnh, 
nhịp nhàng trong cả hệ thống từ tỉnh đến cơ 
sở; đổi mới phương thức theo hướng chủ 
động, năng động, sáng tạo, thiết thực, tránh 
phô trương, hình thức; đa dạng hóa các loại 
hình tình nguyện để thu hút đông đảo đoàn 
viên, thanh niên tham gia, qua đó mở rộng 
mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; tập 
trung đẩy mạnh tổ chức các đợt sinh hoạt 
chính trị “Nhớ lời Di chúc, theo chân Bác” 

gắn với phát động phong trào thi đua sâu 
rộng trong tuổi trẻ;khuyến khích mỗi đoàn 
viên, thanh niên tham gia ít nhất từ 02 đến 
03 hoạt động tình nguyện;phấn đấu mỗi 
huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc 
xây dựng ít nhất 01 công trình thanh niên 
cấp huyện; mỗi Đoàn xã, phường, thị trấn 
có ít nhất 02 công trình, phần việc thanh 
niên(có đăng ký và kết quả cụ thể) Kỷ niệm 
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, 20 năm Chiến dịch TNTN Hè, 
chào mừng Đại hội Hội LHTN các cấp 
nhiệm kỳ 2019 - 2024 và các ngày lễ lớn, 
sự kiện quan trọng trong năm; triển khai và 
tổ chức thực hiện thành công Chiến dịch 
thanh niên tình nguyện hè; Chiến dịch tình 
nguyện mùa Đông; phát huy vai trò nòng 
cốt của Đoàn, tập trung cao độ tổ chức 
thành công Đại hội Hội LHTN cấp huyện 
và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Mang trên mình màu áo xanh thanh 
niên Việt Nam và niềm tự hào về tình cảm, 
lòng tin yêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ 
đại; dưới sự chỉ đạo thường xuyên, sát đúng 
của Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện thuận 
lợi của chính quyền, các cấp, ngành, đơn 
vị trong toàn hệ thống chính trị; cùng với 
tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Hà Tĩnh nêu cao 
tinh thần xung kích, tình nguyện, nỗ lực hết 
mình,vượt qua mọi khó khăn, thử thách để 
học tập, làm theo lời Bác; vững vàng bản 
lĩnh, sẵn sàng có mặt bất cứ nơi đâu khi 
Đảng cần, Dân gọi; xứng đáng là đội quân 
hậu bị tin cậy của Đảng, là những người 
“thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa 
hồng vừa chuyên”; cùng với toàn Đảng, 
toàn Quân, toàn Dân đưa quê hương, đất 
nước tiến nhanh đến mục tiêu, dân giàu, 
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, 
vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội.

                                                                              P.K
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Lê VăN SơN
Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy

ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP gIữa ngườI Đứng Đầu 
CấP ủy, CHínH quyền, góP PHần Củng CỐ 

nIềM TIn Của nHÂn DÂn ĐỐI VỚI ĐẢng

  HuyỆN THẠCH HÀ: 

Hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 
với MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân được lãnh đạo Huyện ủy, UBND 
huyện Thạch Hà xác định có ý nghĩa quan trọng. Bởi đây là cơ hội để nhân dân hiến 
kế, đóng góp ý kiến cùng với cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 
từ cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của người dân với Đảng, chính quyền. Qua hoạt 
động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, huyện đã kịp thời giải quyết những vấn đề mà dư 
luận và nhân dân quan tâm.

Thực hiện Quyết định số 1675-
QĐ/HU, ngày 26/4/2018 của Ban 
Thường vụ Huyện uỷ “Về việc 

ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp của 
Người đứng đầu cấp uỷ Đảng, Chính quyền 
với Nhân dân trên địa bàn huyện Thạch Hà”, 
thời gian qua Người đứng đầu cấp ủy Đảng, 
Chính quyền các cấp trên địa bàn huyện 
Thạch Hà đã tập trung quán triệt, triển khai 
và tổ chức các hội nghị đối thoại nghiêm túc, 

kịp thời, bám Quy chế; vừa nêu cao vai trò, 
trách nhiệm người đứng đầu, vừa trở thành 
diễn đàn để mọi tầng lớp Nhân dân trực tiếp 
bày tỏ tâm tư, nguyện vọng. Việc trao đổi 
thông tin hai chiều giúp mối quan hệ giữa 
cán bộ với Nhân dân gần gũi, cởi mở hơn, từ 
đó tạo đồng thuận giải quyết vấn đề phát sinh 
trong đời sống xã hội, góp phần đẩy mạnh 
các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng 
nông thôn mới và thực hiện các nhiệm vụ 

Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thị trấn Thạch Hà với người dân tổ dân 
phố 1, thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh.                                                                                                 Ảnh: P.V
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chính trị từ huyện đến cơ sở.
Xác định, đối thoại với nhân dân để nhân 

dân hiểu, thông cảm và chia sẻ những khó 
khăn thuận lợi trong công tác điều hành của 
cấp chính quyền cũng là để phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân, thể hiện sự tôn trọng 
nhân dân, củng cố tăng cường mối quan hệ 
máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Thời gian 
qua công tác đối thoại trực tiếp ở Thạch Hà 
đã đạt được những kết quả  khá nổi bật. Đến 
nay, Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 
cấp huyện đã trực tiếp tổ chức đối thoại ở 45 
cuộc ở 31 xã, thị trấn và 6 cuộc đối thoại trực 
tiếp với Khối Doanh nghiệp; cán bộ, công 
chức, viên chức ngành Y tế, ngành Giáo dục, 
Thanh niên khởi nghiệp việc làm và Phụ nữ 
với Bảo hiểm xã hội… với 917 lượt ý kiến từ 
các thành phần tham dự. Người đứng đầu cấp 
ủy, chính quyền 31/31 xã, thị trấn tổ chức 88 
cuộc đối thoại tại tại 86 thôn, tổ dân phố với 
8.118 lượt người tham gia, 1126 lượt ý kiến, 
cơ bản các ý kiến được giải trình, giải quyết 
tại xã, thị trấn và 67 ý kiến đề nghị huyện để 
tập trung xử lý, giải quyết. Nội dung các cuộc 
đối thoại được tập trung làm rõ, xử lý, giải 
quyết tất cả mọi vấn đề mà Nhân dân quan 
tâm, bức xúc, vướng mắc chủ yếu như: Cấp 
trên tiếp tục hỗ trợ thêm các chương trình, 
dự án, các nguồn vốn để kết hợp với sức dân 
trong phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, 
xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn 
mới; Tác phong, trách nhiệm, thái độ của một 
số cán bộ, công chức trước Nhân dân. Qua 
đối thoại, phát hiện xử lý kỷ luật một số cán 
bộ, công chức trong đó truy tố 1, cách chức 
2, đình chỉ công tác 2, chịu các hình thức kỷ 
luật khác … 

Nhìn chung, cơ bản các ý kiến, kiến nghị 
của Nhân dân thuộc thẩm quyền của huyện 
và cơ sở đã được Người đứng đầu các cấp 
hoặc trực tiếp hoặc phân công các bộ phận 
chuyên môn làm rõ, xử lý, giải quyết dứt 
điểm (có thời gian, lộ trình, cách làm cụ thể), 
không còn tình trạng hứa suông, làm mất 
lòng tin và sự kỳ vọng của Nhân dân. Sau hội 
nghị tiếp xúc đối thoại, sự đồng lòng, đồng 

thuận của Nhân dân được khơi dậy mạnh 
mẽ, nhất là các địa phương đăng ký về đích 
Nông thôn mới, các khu dân cư mẫu, vườn 
mẫu; các cuộc vận động, các phong trào thi 
đua yêu nước… đều được nâng cao và thực 
sự phát huy hiệu quả tích cực. Nhiều vấn đề 
dẫn đến đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải 
quyết, nhất là các thôn xóm được tổ chức đối 
thoại giảm rõ rệt các đơn, thư khiếu nại của 
Nhân dân (Năm 2017 cấp huyện có 272 đơn 
thư, cấp xã có 348 đơn, thư; Năm 2018 cấp 
huyện chỉ có 190 đơn, thư; cấp xã chỉ có 191 
đơn, thư).

Các hội nghị đối thoại từ huyện đến cơ 
sở là diễn đàn thực sự phát huy dân chủ thực 
sự, nhiều hội nghị đã không chỉ từ 1 phía theo 
kiểu “Dân hỏi, Lãnh đạo trả lời” mà là những 
cuộc sinh hoạt có tính trao đổi lẫn nhau, 
người đứng đầu cùng Nhân dân tập trung làm 
rõ đến tận cùng, giải quyết triệt để từng nội 
dung, từ đó xác định rõ nguyên nhân, trách 
nhiệm, cách làm, thời gian, lộ trình giải quyết 
mọi vấn đề một cách cụ thể, hợp tình, hợp lý. 
Ở đây, quyền làm chủ của Nhân dân thực sự 
được phát huy tích cực; tính bình đẳng, cởi 
mở trong nhận thức và thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của cấp ủy, chính quyền và Nhân 
dân được đảm bảo 

Như vậy, công tác đối thoại trực tiếp của 
Người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền 
các cấp với Nhân dân là việc làm cực kỳ quan 
trọng và hết sức cần thiết. Là hoạt động tạo 
mọi điều kiện để Người đứng đầu cấp ủy, 
chính quyền và đội ngũ cán bộ các cấp có 
cơ hội để được tiếp xúc, gần gũi với Nhân 
dân; được nghe dân nói, nói cho dân hiểu và 
làm cho dân tin, tạo niềm tin, sự gắn bó máu 
thịt của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền 
các cấp; làm nền móng vững chắc trong xây 
dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung 
xây dựng, quê hương, bảo vệ Đảng, Nhà 
nước; thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính 
trị, phấn đấu xây dựng huyện đạt Nông thôn 
mới bền vững năm 2020 với “Kết cấu hạ 
tầng đồng bộ, đô thị xanh ven đô”./.

L.V.S
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Hồ ĐứC TiếN

LÀm TỐT CÔNg TÁC DÂN VẬN ChÍNh QuyỀN 
gÓP PhẦN hẠN ChẾ KhiẾu NẠi TỐ CÁO 

TRONg NhÂN DÂN

Trong quá trình phát triển kinh 
tế thị trường, xây dựng xã hội 
mới không thể tránh khỏi những 

vấn đề phát sinh khiến người dân bức xúc. 
Cùng với đó, việc thực thi công vụ, vận 
hành các cơ chế, chính sách còn những sai 
sót, thậm chí vi phạm từ phía cán bộ, công 
chức. Chính vì vậy, việc thực hiện chủ đề 
của Trung ương về “Năm dân vận chính 
quyền” 2018 gắn với “Nâng cao hiệu lực 
hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” 
đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức 
và hành động của cấp ủy và chính quyền 
các cấp.

 Năm 2019, tiếp tục thực hiện chủ đề 
trên nhưng với nhiệm vụ trọng tâmlà tập 
trung giải quyết khiếu nại, tố cáo coi đây 
là nhiệm vụ quan trọng, góp phần ổn định 
an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế 

- xã hội. Sáu tháng đầu năm 2019, cấp ủy, 
chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp 
đã chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các văn 
bản của Trung ương về công tác tiếp dân, 
đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các 
địa phương, đơn vị đã thực hiện hiệu quả 
chủ trương hướng về cơ sở trong công tác 
tiếp xúc, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo theo tinh thần Chỉ thị số 21/CT-UBND 
ngày 11/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh; 
Quyết định số 657-QĐ/TU về Quy chế tiếp 
xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu 
cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân 
dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quy định 
số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Trung 
ương về trách nhiệm của người đứng đầu 
cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực 
tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến 
nghị của dân.

Dân vận là nhiệm 
vụ thường xuyên của 
các cấp ủy đảng, các 
đoàn thể, chính quyền, 
trong đó, công tác 
dân vận chính quyền 
(DVCQ) có vai trò 
quan trọng, góp phần 
hạn chế khiếu nại, tố 
cáo xây dựng chính 
quyền trong sạch vững 
mạnh, phục vụ nhân

Đ/c Lê Đình Sơn phát biểu tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện quy 
chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền của 
Thành phố Hà Tĩnh với nhân dân trên địa bàn
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Với tinh thần đó trong 6 tháng đầu năm 
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các 
cấp đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại trên 300 
cuộc với hàng ngàn lượt người dân tham 
gia. Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Chủ 
tịch HĐND tỉnh đã thực hiện 04 cuộc tiếp 
xúc, đối thoại và chỉ đạo giải quyết 16 lượt 
đối tương; thực hiện Luật khiếu nại, tố cáo 
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thực hiện 
nghiêm túc luật tiếp công dân định kỳ hàng 
tháng theo quy định (ngày 15 hàng tháng); 
toàn tỉnh đã tổ chức tiếp 2.123 lượt người 
(định kỳ: 860; thường xuyên: 1.263), giảm 
6,1% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: 
Cấp tỉnh tiếp 460 lượt người (định kỳ: 225; 
thường xuyên: 235); cấp huyện tiếp: 776 
lượt người (định kỳ: 319; thường xuyên: 
457); sở, ngành tiếp 263 lượt người (định 
kỳ: 70; thường xuyên: 193); cấp xã: 624 
lượt người (định kỳ: 246; thường xuyên: 
378). Cùng với việc tiếp nhận, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, Hà Tĩnh đã chỉ đạo tiến 
hành thực hiện hiện 246 cuộc thanh tra, 
kiểm tra tại 3.737 tổ chức, cá nhân, nội 
dung thanh tra chủ yếu tập trung vào các 
lĩnh vực như: Quản lý, sử dụng đất đai, giao 
đất…

Những con số trên cho thấy sự nỗ lực 
của các cấp, các ngành, địa phương đặc 
biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 
các cấp của tỉnh, song cũng phản ánh thực 
tế tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn 
biến phức tạp. Để giải quyết tình trạng này, 
tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện 
công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu 
năm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc 
Vinh  nhấn mạnh bên cạnh những kết quả 
đạt được vẫn còn không ít hạn chế trong 
công tác dân vận chính quyền.  Ðó là ý thức 
của một số người đứng đầu các cơ quan, 
đơn vị, địa phương và một bộ phận cán bộ, 
công chức, viên chức chưa nhận thức sâu 
sắc vai trò của công tác dân vận, chưa nâng 

cao đạo đức công vụ, chưa thực sự quan 
tâm giải quyết nguyện vọng, bức xúc của 
người dân, còn thờ ơ, vô cảm, thiếu trách 
nhiệm, thậm chí còn gây oan sai với người 
dân. Một số nơi công tác tiếp dân, đối thoại 
hiệu quả chưa cao khiến tình trạng khiếu 
kiện phức tạp, đông người kèo dài chưa xử 
lý dứt điểm; việc tiếp nhận, xử lý góp ý, 
phản ánh của chính quyền các cấp có nơi 
còn chưa kịp thời; thông báo kết quả xử lý 
góp ý, kiến nghị cho người dân, tổ chức còn 
chậm. Một số địa phương chưa chú trọng 
giải quyết các nhu cầu chính đáng trong 
cuộc sống của người dân, những vấn đề 
bức xúc ở cơ sở, thậm chí còn hiện tượng 
đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Sự phối hợp 
hoạt động của chính quyền với MTTQ, các 
đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp ở một 
số địa phương chậm đổi mới, chưa gắn kết 
chặt chẽ.

Tình hình trên đặt ra yêu cầu 6 tháng 
cuối năm 2019, các đơn vị, địa phương cần 
tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai 
thực hiện hiệu quả hơn các chủ trương, chỉ 
đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân 
vận chính quyền. Bảo đảm tạo chuyển biến 
hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm và hành 
động của người đứng đầu cấp ủy, chính 
quyền, các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động 
trong mối quan hệ với nhân dân; có giải 
pháp tốt hơn trong nâng cao trách nhiệm, 
đạo đức phục vụ Nhân dân.

Theo đó, tiếp tục tăng cường trách 
nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, 
chính quyền các cấp, đồng thời huy động 
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong 
công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết 
KNTC. Thực hiện nghiêm túc Quyết định 
số 657-QĐ/TU về Quy chế tiếp xúc, đối 
thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy 
đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân 
trên địa bàn tỉnh; Quy định số 11-QĐi/TW 
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ngày 18/02/2019 của Trung ương 
về trách nhiệm của người đứng 
đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, 
đối thoại trực tiếp với dân và xử 
lý những phản ánh, kiến nghị của 
dân. Đẩy mạnh công tác cải cách 
hành chính, nâng cao đạo đức công 
vụ, tăng chỉ số hài lòng của người 
dân, đơn vị về sự phục vụ của các 
cơ quan nhà nước và đội ngũ cán 
bộ công chức, viên chức trong việc 
đối thoại với nhân dân, lắng nghe 
và giải quyết kịp thời những kiến 
nghị, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng 
chính đáng của nhân dân. Các địa 
phương, cơ quan chức năng tập 
trung giải quyết hiệu quả, dứt điểm 
đơn thư, khiếu nại tố cáo, nhất 
là các vụ việc phức tạp, kéo dài, 
khôngđể phát sinh “điểm nóng”.

Song song với tiếp xúc, đối 
thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp 
tục dựa vào dân, khơi dậy truyền 
thống yêu nước, phát huy sức 
mạnh tổng hợp của cả hệ thống 
chính trị vận động nhân dân thực 
hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, tăng cường 
đoàn kết, đồng thuận trong xây 
dựng, củng cố nền quốc phòng 
toàn dân, thế trận an ninh nhân 
dân, giữ vững trật tự an toàn xã 
hội. Với sự chỉ đạo quyết liệt của 
đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
tin tưởng rằng 6 tháng cuối năm 
2019 các địa phương, đơn vị sẽ 
tiếp thực hiện có hiệu quả công tác 
dân vận trong tiếp xúc, đối thoại và 
giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, 
để người dân dành sự tin tưởng, 
ủng hộ chính quyền.

                                                                                            H.Đ.T

tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng 
cao hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền 
cơ sở; công khai, minh bạch thông tin, kết quả 
giải quyết các chế độ, chính sách. 

Bốn là,Thực hiện có hiệu quả Đề án tìm 
kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến 2020 
và những năm tiếp theo. Quán triệt, triển khai 
tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 24-CT/TW của 
Bộ Chính trị, Quyết định 1237/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy định, 
hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, 
ngành có liên quan về tìm kiếm, quy tập hài cốt 
liệt sĩ; kết hợp chặt chẽ việc cung cấp thông tin 
với tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, kết hợp chặt 
chẽ việc cung cấp thông tin với quy tập, giám 
định AND xác định danh tính liệt sĩ.

 Năm là, Xây dựng Đề án, huy động nguồn 
lực duy tu, sửa chữa, nâng cấp  nghĩa trang liệt 
sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn 
tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/
TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung 
ương khóa XII và Chương trình hành động của 
Tỉnh ủy sau sát nhận đơn vị hành chính cấp xã. 
Tiếp tục đầu tư, nâng cấp và đổi tên nghĩa trang 
liệt sĩ Nầm huyện Hương Sơn thành nghĩa trang 
liệt sĩ Hữu nghĩa Việt Nam- Lào. 

Thực hiện ngày càng tốt hơn công tác chăm 
sóc người có công, người  tham gia kháng chiến 
và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” là trách 
nhiệm của cả hệ thống chính trị  và của toàn dân, 
trước hết là của cấp ủy, chính quyền các cấp. 
Là truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” 
vừa là mục tiêu vừa là động lực tiếp tục phát huy 
sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự  nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, 
thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, hội nhập quốc tế 
trong tình hình mới./.

P.T.H

Triển khai...
(Tiếp theo trang 10)
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Đại lễ Phật Đản liên hợP quốc (Vesak) 2019
trong tâm thế của tăng, ni, Phật tử hà tĩnh

Đại lễ Vesak năm 2019 là sự 
kiện đối ngoại quan trọng, 
góp phần nâng cao vai trò của 

Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc 
tế; khẳng định vị thế, trách nhiệm của Việt 
Nam với các hoạt động của Liên Hợp quốc 
trên tất cả các lĩnh vực. Đây là lần thứ 3 Đại 
lễ Vesak tổ chức tại Việt Nam, sau hai lần 
đăng cai vào năm 2008 (Hà Nội) và 2014 
(Ninh Bình). Đại lễ Phật Đản là một trong 
các hoạt động văn hóa quốc tế của Liên 
Hợp quốc nhằm tôn vinh giá trị nhân văn, 
hòa bình của nhân loại. Sự kiện là cơ hội để 

truyền bá thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình, 
bất bạo động của đức Phật. Chủ đề chính 
của Vesak 2019: “Cách tiếp cận của Phật 
giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm 
cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”.

Việc tổ chức Đại lễ Phật đản hàng năm 
(15/4 AL) là hoạt động thường niên nhằm 
thể hiện sự tưởng nhớ và ghi nhận công 
lao to lớn của Đức bổn sư Thích ca Mâu 
ni - người đã tìm ra con đường giải thoát 
cho con người khỏi khổ đau. Vào ngày Đại 
lễ, phật tử thường vinh danh Tam bảo (qua 
các hình thức như dâng cúng, tặng hoa, đến 

Lê THị THaNH HuyềN
Ban Tôn giáo tỉnh Hà Tĩnh

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các tăng ni
                                                                              Ảnh: P.V
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nghe thuyết giảng), thực hành ăn chay và 
giữ Ngũ giới, Tứ vô lượng tâm (từ bi hỷ 
xả), thực hành bố thí và làm việc từ thiện, 
tặng quà, tiền cho những người yếu thế, 
kém may mắn trong cộng đồng.

 Phật Đản lại trở về với sự hân hoan 
chào đón của người con Phật trên khắp năm 
Châu nói chung, với tăng ni phật tử Hà Tĩnh 
nói riêng.Những người đệ tử Phật lại có dịp 
hòa chung niềm vui, lòng kính ngưỡng, quý 
trọng đối với đấng Đạo Sư, sáng ngời nhân 
cách thánh thiện, toàn chơn, toàn mỹ. Cách 
đây 2563 năm lịch sử, Thái tử Tất Đạt Đa 
đã lâm phàm đưới gốc cây vô ưu tại vườn 
Lâm Tì Ni, thuộc trung Ấn Độ. Theo truyền 
sử khi vừa ra đời Thái tử đã bước đi bảy 
bước, có bảy hoa sen đỡ chân, đồng thời 
tay chỉ lên trời, tay chỉ xuống đất mà thốt 
lên lời “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc 
tôn”. Thế rồi, theo ngày tháng qua đi, Thái 
tử dần khôn lớn, tinh thông cả văn lẫn võ 
nghệ, trưởng thành lập gia đình, cuối cùng 
tu Đạo và chứng Đạo.Trải qua quá trình 
lịch sử, cuộc đời của Đức Phật đã được con 
người hiểu và nhận định theo nhiều cách 
nhìn khác nhau. Thân thế và sự nghiệp của 
Ngài đã được nhân loại nhìn nhận, ngưỡng 
mộ, tôn thờ là một vị Phật hiện hữu trên 
cuộc đời, cách đây hơn hai lăm thế kỷ. Như 
chúng ta biết sự ra đời của Đức Phật, vốn 
không xuất phát từ một cõi siêu nhiên, thần 
bí nào, mà Ngài chỉ là một con người, vì 
Ngài mang bản chất một con người, nên 
Ngài luôn cảm nhận được một cách trọn 
vẹn về nổi khổ của con người, những nổi 
khổ của sanh, già, bịnh, chết để dâng hiến 
đời mình cho tha nhân bằng con đưòng tu 
tập tìm cầu chân lý. Những người con Phật 
tưng bừng đón mừng lễ kỷ niệm Phật Đản. 
Ngày này có ý nghĩa sâu xa mà không đơn 
giản chỉ là lễ ăn mừng thông thường. Đây 
không chỉ nhắc nhở ngày nhập thế của Đức 
Bổn Sư đã giải thoát nhân loại ra khỏi mọi 

sự hệ lụy và giới hạn của vật chất, dẫn dắt 
con người hướng đến đời sống tâm linh có 
hướng thượng, an vui, giải thoát. Mà ngày 
này còn là sự xuất hiện của Đức Phật trong 
tâm hồn của mỗi người. Do Vậy, muốn tìm 
thấy Phật tốt hơn hết là chúng ta hãy hướng 
về bên trong của chính mình, để thấy rằng 
Phật tánh vốn trong ta. Khi nào trong tâm ta 
khởi lên lòng thương, có bao dung, hỷ xả, 
không vị kỷ, không hạn hẹp thì chính lúc 
ấy hình ảnh một Đức Phật ra đời, khi nào 
trong tâm ta không còn những đố kỵ, tranh 
chấp, hận thù, thì đấy chính là lúc một vị 
Phật trong ta xuất hiện.

Hòa chung niềm vui đó, Thường trực 
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng nhiều chương 
trình kế hoạch cụ thể cùng chung tay với 
cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ 
chức chính trị - xã hội các cấp của tỉnh Hà 
Tĩnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội 
để hướng về Đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni 
nhân dịp ngày đản sinh của Người. 

Ngay trong những ngày đầu năm mới 
2019, nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, 
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã cùng 
với các tự, viện trong tỉnh chung tay đóng 
góp hơn 2 tỷ đồng để tạo điều kiện cho 
người nghèo có điều kiện vui xuân đón Tết. 
Đồng thời, cùng với cấp ủy chính quyền 
thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu 
nước tại địa phương như: đóng góp xây 
dựng nông thôn mới; xây dựng cơ sở tín 
ngưỡng, tôn giáo văn minh;  xây dựng khu 
dân cư, ấp, khu phố văn hóa không có tệ 
nạn xã hội…

Trong những cá nhân tiêu biểu của Ban 
Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tham gia làm 
từ thiện để hướng về ngày Đại lễ Vesak 
2019 có Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, 
Phó trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban Trị sự 

Xem tiếp trang 32
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HÀ LaM

BÌNH ĐẲNG GIỚI
KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ CHIA ĐÔI

Bình đẳng giới - một khái niệm 
không mới, nhưng có thực 
hiện được hay đang là trong 

những vấn đề được xã hội rất quan tâm.
Người phụ nữ thời nay nay đã tạo cho 

mình tiếng nói và vị thế hơn trong gia đình 
cũng như ngoài xã hội, họ dẫu “ tay bế 
tay bồng”  nhưng vẫn thành công trong sự 
nghiệp, bất cứ lĩnh vực nào, người phụ nữ 
cũng vẽ nên những nét riêng để đi đến vinh 
quang. Tuy  nhiên, nhìn một cách đa chiều 
với nhiều góc độ trong toàn cảnh của bức 
tranh cuộc sống, để có được sự vẹn toàn 
giữa thành công trong sự nghiệp và gìn giữ 
hạnh phúc gia đình như là tô hồng cho điểm 

10, thì người phụ nữ phải trải qua thêm 
những lần “ vượt cạn” khác trong đời.

Một người phụ nữ được coi là thành 
công, ngoài sự nghiệp ra, tiêu chí đó bao 
giờ cũng phải có thêm một gia đình ấm no, 
hạnh phúc, phải là một người phụ nữ chịu 
thương, chịu khó, đức hy sinh, sự vị tha và 
chung thủy…đây là một trong những đức 
tính - cũng là một chuẩn mực để vinh danh: 
“đảm việc nước, đảm việc nhà”. Ai chấm 
điểm? ai mong muốn (hay đòi hỏi) điều 
đó? Là xã hội? là người chồng? hay ngay 
cả chính bản thân người phụ nữ?

Sinh ra là phận gái, tuổi thơ của những 
bé gái dường như đã được mặc định với 

Hạnh phúc giản đơn.          Ảnh: P.V
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việc rửa chén, quét nhà, nấu ăn, giặt giũ. 
Rồi lớn lên, người mẹ lại trang bị thêm cho 
con mình những điều “đục, trong” về phận 
gái khi về nhà chồng. Những bài học “mẹ 
truyền, con nối” như một cái vòng  kim 
cô mà người phụ nữ Việt Nam phải mang 
theo để làm đồ trang sức cho mình. Con 
gái thì không cần làm bà này, bà nọ, con 
gái chỉ cần vun vén cho gia đình. Xưa và 
nay, là thế!

Và con trai, dĩ nhiên là lo việc lớn, việc 
lớn đó là sự nghiệp, kiếm tiền và xây nhà. 
Vô tình đâu đó, ta đã đặt gánh nặng lên 
tư tưởng của các em trai những lo toan, 
tính toán.

Nhìn về khía cạnh khác, ví như thái độ 
của người chồng sẽ thế nào khi vợ thành 
đạt hơn, làm cao hơn? cách nhìn của các 
chị sẽ thế nào nếu thấy đàn ông ở nhà lúi 
húi trong bếp, giặt quần áo cho vợ cho con? 
có được mấy người phụ nữ có cái nhìn nể 
trọng hơn khi một người đàn ông chỉ ở nhà 
làm nội trợ? chúng ta đã quen phán xét, 
quen đề cao việc làm của mình mà quên đặt 
mình vào vị trí, vai trò của người khác. Thế 
nên, cái vòng tròn cứ phải cắt đôi, đã là đàn 
ông là phải việc “lớn”, đã là phụ nữ thì chỉ 
làm việc “vặt”, cái việc lớn và vặt này cân, 
đo, đong, điếm thế nào để hiểu được giá trị 
đích thực của nó?

Đôi khi tôi tự hỏi, cuộc đời của một 
con người có bao nhiêu việc lớn? việc thế 
nào được xếp vào việc lớn? giữa kiếm được 
nhiều tiền và việc vun vén được một gia 
đình hạnh phúc, đâu là việc lớn hơn - nếu 
ta coi gia đình là bến là bờ?. Ngay từ nhỏ, 
những việc nhỏ đó đã không thể chia sẻ cho 
gia đình, thì chắc rằng sau này những việc 
lớn khó có thể đảm nhận được, việc lớn, 
việc nhỏ cũng do xuất phát từ nhận thức 
“trọng nam, khinh nữ” mà ra như vậy.

Bản thân người phụ nữ, không chỉ là 
nông thôn mà ngay cả những người phụ nữ 

tri thức cũng phải lo sao cho trọn đôi bề. Họ 
cũng đấu tranh đòi quyền bình đẳng trong 
tất cả các lĩnh vực, thế nhưng khi trở về nhà 
họ cũng không thoát ra khỏi “ tam tòng, tứ 
đức”. Họ không thể để chồng đi rửa chén 
khi mình xem ti vi, họ không thể để chồng 
dậy nấu ăn sáng khi mình đi thể dục, họ 
không thể để chồng chăm sóc con khi mình 
muốn thỏa sức chăm sóc bản thân…nếu 
người chồng tự nguyện làm, người vợ cũng 
chẳng đành lòng để vậy.

Có những nếp nghĩ đã ăn sâu, bám chặt 
vào tư duy của mỗi người, như thể đó là 
việc hiển nhiên trong cuộc sống, và khi có 
điều kiện để thay đổi theo hướng tiến bộ 
hơn, thì hầu hết chúng ta cũng chưa kịp 
thay đổi nhận thức để thích ứng.

Bình đẳng không có nghĩa là chia đôi, 
bình đẳng có nghĩa là chia sẻ, mà sự chia sẻ 
này là trách nhiệm, là nghĩa vụ nhưng hơn 
hết đó là tình yêu thương, sự rạch ròi chỉ là 
những phép tính, còn với gia đình phải là 
sự sẻ chia. Trong gia đình dù bạn là ai, ở vị 
trí nào thì trái tim bạn đập vì lẽ gì nếu đó 
chẳng phải là tình yêu thương? Trong công 
việc bất kể nam giới hay nữ giới mới có 
thể đảm nhận việc này, việc nọ, trọng trách 
lớn hay nhỏ mà thước đo cuối cùng là hiệu 
quả công việc, là trách nhiệm và nghĩa vụ 
của mỗi cá nhân với vị trí mình đảm nhận 
được phát huy. Lúc sinh thời, Người đã 
từng khẳng định: “Công dân đều bình đẳng 
trước pháp luật. Đàn bà có quyền bình đẳng 
với đàn ông về các mặt chính trị, kinh tế, 
văn hoá, xã hội và gia đình”, trong Di chúc, 
Bác viết “… Ðảng và Chính phủ cần phải 
có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất 
nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ 
nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc 
lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng 
vươn lên. Ðó là một cuộc cách mạng đưa 
đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ” ./.

H.L
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THúy NgọC

Lan tỏa những mô hình dân vận khéo
ở Can LộC

Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và 
các khối đoàn thể, phong trào dân vận khéo ở Can Lộc ( Hà Tĩnh) đã được triển khai 
rộng khắp. Từ sự xuất hiện của các mô hình Dân vận khéo tiêu biểu trên các lĩnh vực 
đời sống đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cùng với việc triển khai các phong trào thi đua, những ngày này các địa phương 
ở Can Lộc hết sức chú trọng. Việc nghiên cứu, xem xét đăng ký xây dựng các 
mô hình dân vận khéo một cách phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa 

phương thông qua ý kiến của nhân dân đã huy động được sức mạnh đồng thuận và quyết 
tâm cao độ.  Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc Nguyễn Viết Chuân cho biết: “Theo chỉ 
tiêu của huyện, mỗi năm một đơn vị đăng ký xây dựng từ 2 đến 5 mô hình dân vận khéo. 
Nhưng qua thực tế nhiều năm triển khai, chúng tôi đã xác định rõ tầm quan trọng của việc 
xây dựng mô hình dân vận khéo trong sự phát triển của địa phương, nên việc thực hiện 

THỰC HiỆN Quy CHế DâN CHủ Cơ Sở VÀ PHoNg TrÀo THi Đua 
“DâN VẬN KHéo”

Mô hình trang trại cam hiệu quả tại xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc
                                                                           Ảnh: Thúy Ngọc
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chủ trương được nhân dân đồng tình hưởng 
ứng cao. Trung bình mỗi năm Thượng Lộc 
đã xây dựng được từ 10 đến 15 mô hình, 
chủ yếu trên lĩnh vực phát triển kinh tế. Đó 
cũng là yếu tố để chúng tôi giảm tỷ lệ hộ 
nghèo, nâng cao thu nhập của người dân”.

Có thể nói, sự khởi sắc của vùng trà sơn 
hôm nay được đánh dấu bằng bước khởi đầu 
của mô hình dân vận khéo. Từ việc nghiên 
cứu xây dựng mô hình phù hợp với điều 
kiện, đặc điểm của từng địa phương, trang 
bị giống, kiến thức khoa học cho bà con, 
mô hình dân vận khéo trồng cây ăn quả ở 
Thượng Lộc đã từng bước phát huy hiệu 
quả. Để từ  một vài hộ tiên phong, đến nay 
đã có hàng trăm hộ thay đổi cuộc sống nhờ 
cây cam. Nguồn thu nhập “khủng” so với 
cây lúa đã tạo thành sức hấp dẫn khiến cam 
Thượng Lộc đã có mặt ởkhắp các xã vùng 
trà sơn như: Sơn Lộc, Mỹ Lộc, Quang Lộc, 
Gia Hanh… Cùng với tinh thần thi đua ở 
các xã, phong trào xây dựng mô hình dân 
vận khéo cũng đã được các cơ quan đơn vị 
lồng ghép tùy theo chức năng nhiệm vụ của 
mình.Với các cấp hội phụ nữ, các mô hình 
xây dựng gia đình 5 không 3 sạch,  chung 
tay mua bảo hiểm y tế,  gây quỹ hoạt động, 
và đặc biệt là mô hình xây dựng quỹ giúp 
nhau phát triển kinh tế đã thực sự đổi mới 
phương thức hoạt động của hội, thu hút 
ngày càng đông đảo hội viên tham gia.

Việc xây dựng mô hình này được 
chúng tôi dựa trên nhiệm vụ giúp hội viên 
xóa đói, giảm nghèo. Công tác dân vận này 
đã được tiếp sức và lan tỏa từ những cán bộ 
cơ sở có nhiệt huyết và quyết tâm cao. Việc 
triển khai cũng dựa trên thực tế của từng 
địa phương và tâm tư nguyện vọng của 
hội viên, tạo niềm tin đối với chị em. Và 
mô hình dân vận khéo trong việc xây dựng 
quỹ giúp nhau phát triển kinh tế ở Can Lộc 
không chỉ thành công bởi được hội cấp 
trên đánh giá cao mà quan trọng hơn cả là 

sự khởi sắc trong đời sống của chị em và 
nâng cao tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt 
tại cơ sở. Đến thời điểm hiện tại, 212 chi 
hội phụ nữ tại 23 xã, thị trấn thuộc huyện 
Can  Lộc đều đã thành lập được tổ tín dụng 
tiết kiệm do các cấp hội chỉ đạo.  Với hình 
thức huy động nguồn vốn tại chỗ, hoặc 
thành lập nhóm để bảo lãnh giúp nhau cho 
vay đã thu hút hơn 2.700 thành viên tham 
gia với nguồn dư nợ  gần 15 tỷ đồng giúp 
hàng trăm hội viên thoát khỏi đói nghèo. 
Hoạt động này đã không chỉ tận dụng được 
nguồn vốn lưu động trong hội viên mà còn 
tránh được những rủi ro phát sinh khi triển 
khai thực hiện. Mối quan hệ đoàn kết gắn 
bó của hội viên trên địa bàn dân cư cũng 
ngày càng thắt chặt.

Với phương châm hướng về cơ sở, 
phong trào thi đua dân vận khéo ở Can Lộc 
được triển khai trên nhiều lĩnh vực như 
văn hóa xã hội, xây dựng NTM, đô thị văn 
minh, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền… Việc xây dựng các 
mô hình thiết thực, gắn với thực tiễn hoạt 
động, đồng thời, đề ra tiêu chí, chỉ tiêu đánh 
giá kết quả và biểu dương, khen thưởng 
các tập thể, cá nhân điển hình để làm cơ sở 
rút kinh nghiệm và nhân rộng cũng là một 
trong những yếu tố để các mô hình dân vận 
khéo ở Can Lộc duy trì được tính bền vững, 
hiệu quả, tránh hình thức.

Trung bình mỗi năm toàn huyện xây 
dựng mới từ 120 đến 130 mô hình dân vận 
khéo. Sự phát triển bền vững và sức lan tỏa 
của các mô hình đã thêm một lần khẳng 
địnhphong trào thi đua dân vận khéo ở Can 
Lộc thực sự đi vào cuộc sống, được các 
cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đón 
nhận. Đây cũng là “đòn bẩy” quan trọng 
giúp các địa phương hoàn thành các mục 
tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế, chính trị, 
xã hội.  

T.N
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Kiều MiNH

Phố sạch, Phường vui 

nhờ “sáng thứ 7”

Từ nhiều 
năm nay, 
sáng thứ 7 

hàng tuần, người dân 
phường Bắc Hà (TP 
Hà Tĩnh) lại nhộn 
nhịp vệ sinh ngõ phố. 
“Sáng thứ 7” được 
người dân coi là một 
sáng kiến hợp lý giúp 
phố phường sạch đẹp, 
nhân dân gắn kết.

Đều đặn, 6h sáng 
thứ 7 hàng tuần, 
tiếng ông tổ trưởng 
tổ dân phố phát ra từ 
chiếc loa quen thuộc 
ở nhà văn hóa tổ dân 
phố 9 (phường Bắc Hà) đánh thức mọi 
người: “Mời bà con tham gia làm vệ sinh 
ngõ phố!”. Chỉ một lúc sau, bà con nhân 
dân đã tay chổi, tay giỏ, ai nấy đều vui 
vẻ, tự giác bắt đầu công việc quen thuộc 
của một sáng cuối tuần. Đã thành thông 
lệ rồi, sáng thứ 7 nào moi người dân trong 
khu phố cũng làm từ sáng sớm, vừa như 
hoạt động thể dục, vừa làm sạch ngõ xóm 
định kỳ. Hồi trước, chỉ lác đác vài người 
tham gia và sự tham gia còn thiếu nhiệt 
tình, một phần chỉ vì trách nhiệm, nhưng 
giờ thì cả xóm chung tay, vui vẻ, nhiệt tình 
vì ai cũng biết, công việc không nặng nhọc 
gì,nhưng ý nghĩa mang lại rất thiết thực,  
chỉ mất khoảng 30 phút, nhưng trong nhà, 

ngoài ngõ sạch đẹp hẳn lên.
 Không chỉ có bà con trong khu phố, 

đoàn thanh niên cũng cùng tham gia bóc 
gỡ quảng cáo, quét vôi bờ tường, vệ sinh 
khu dân cư cùng bà con. Ngoài những 
đoạn đường đoàn thanh niên tự quản, đoàn 
viên còn tham gia tại tổ dân phố của mình 
để giữ gìn vệ sinh định kỳ. Trong những 
buổi sinh hoạt hè cho đội viên thiếu niên, 
các anh chị đoàn viên cũng nhắc nhở các 
em giữ gìn vệ sinh nơi ở và tham gia cùng 
người lớn mỗi buổi sáng thứ 7 hàng tuần. 
Nếu như trước đây, nhiều hộ dân trong 
phường vẫn còn để rác thải bừa bãi, vô tư 
đặt các công trình bồn hoa cây cảnh, mái 
che nhếch nhác trước hiên nhà làm mất mỹ 
quan đô thị thì từ ngày có phong trào làm 

Đoàn viên thanh niên tham gia cùng bà con giữ gìn vệ sinh khu phố
                                   Ảnh:  Kiều Minh
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vệ sinh khu phố, ý thức giữ gìn vệ 
sinh môi trường được nâng lên rõ 
rệt. Cứ đúng giờ thu gom là bà con 
mang rác ra đổ, không còn cảnh 
rác chất đống hôi thối trước cửa 
nhà. Bên cạnh đó, những hộ kinh 
doanh cũng tự ý thức, bố trí hàng 
hóa gọn gàng, không lấn chiếm 
hành lang, vỉa hè…

Thực hiện nghiêm túc tinh 
thần: những thành viên trong liên 
đoàn cán bộ của tổ dân phố phải 
làm gương cho bà con, mỗi người, 
mỗi nhà cùng nhau cố gắng thì ngõ 
phố sẽ sạch đẹp, văn minh. Vì vậy 
“liên đoàn cán bộ làm trước, làng 
nước theo sau”, sự hăng hái, trách 
nhiệm  của đội ngũ cán bộ phường 
đã tạo động lực cho khu phố mỗi 
sáng thứ 7 lao động chung. Mọi 
người cũng thừa nhận: từ sinh 
hoạt chung này mà hàng xóm làng 
giềng ít được gặp gỡ, giao lưu vì 
công việc ai cũng bộn bề, thế nên, 
những buổi vệ sinh chung vào cuối 
tuần như thế này cũng là dịp để bà 
con khu phố gặp gỡ trò chuyện với 
nhau, giúp tình làng - nghĩa xóm 
thêm gắn kết.

Không chỉ kêu gọi bà con khu 
phố làm vệ sinh khu dân cư thường 
xuyên, những cán bộ tổ dân phố 
còn nhắc nhở đội quân dán quảng 
cáo, rao vặt phải dán đúng nơi 
quy định. Việc làm tuy nhỏ mỗi 
dịp cuối tuần nhưng mang ý nghĩa 
lớn, trở thành một sinh hoạt văn 
hóa của người dân, góp phần xây 
dựng văn minh đô thị.

                                                                                   K.M

Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh, ngoài việc luôn gương 
mẫu, đi đầu và hướng dẫn tăng, ni, phật tử tu 
hành theo chánh pháp và chấp hành tốt đường 
lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, đặc biệt là Luật Tín ngưỡng Tôn 
giáo, Hòa thượng còn thường xuyên vận động 
tăng, ni, phật tử làm nhiều việc thiện đã được 
các ngành, các cấp trong tỉnh ghi nhận.

Mỗi năm, cứ đến ngày Phật Đản, nhìn hình 
tượng đức Phật Đản sanh những người con 
phật trên quê hương Hà Tĩnh giàu tình nhân 
ái cảm nhận rằng sự kiện lịch sử ấy xảy ra 
dường như không xa lắm. Mới ngày nào trong 
vườn Lâm Tỳ Ni, nơi thành Ca Tỳ La Vệ, nước 
Nepal (vương quốc của Ấn Độ), đức Từ phụ 
của chúng ta đã vì lợi ích của chúng sanh mà 
một lần nữa trở lại cõi đời này, với hình ảnh 
một con người bình thường. Một thoáng thời 
gian mà đã hơn hai ngàn sáu trăm năm trôi qua, 
nhưng hình ảnh bậc vĩ đại đó vẫn còn sống mãi 
với dòng thời gian bất tận, và tồn tại mãi trong 
con tim của mỗi người con Phật.Vì thế cho nên 
ca dao ta có câu:

Dù ai đi đâu về đâu,
Nhớ ngày Phật Đản, năm châu đều về.
Dù ai bận rộn trăm bề,
Đến ngày Phật Đản, nhớ về chùa xưa.
Với tâm thế là những người con Phật, đại 

đức, tăng ni, phật tử tỉnh Hà Tĩnh luôn dấn thân 
vào những việc khó khăn, gánh vác, cùng với 
tập thể Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật 
giáo tỉnh đưa hoạt động của phật giáo tỉnh nhà 
ngày càng đi vào hoạt động ổn định. Ngoài công 
tác phật sự, các đại đức tăng, ni còn truyền đạt 
nhiều kiến thức kinh nghiệm cho các phật tử về 
cuộc sống, về xã hội hành trì theo giới Luật của 
Phật, tu hành đúng theo Chánh pháp./.

                                                                                   L.T.T.H

Đại lễ phật Đản...
(Tiếp theo trang 26)
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DươNg CHí TâM

NGƯỜI BÍ THƯ CHI BỘ LÀM DÂN VẬN GIỎI

Câu chuyện giữa chúng tôi và 
chị Đặng Thị Nhị xoay quanh 
chủ đề tinh thần trách nhiệm 

của người làm công tác mặt trận. Luôn ghi 
nhớ di huấn của Bác Hồ: “Việc gì có lợi 
cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho 
dân thì hết sức tránh” và làm bằng cái tâm, 
lòng nhiệt huyết của mình thì người dân sẽ 
tin và làm theo.

Từng là Giám đốc Xí nghiệp muối 
Thạch Hà về nghỉ chế độ, chị được chị em 
phụ nữ thôn bầu làm chi hội trưởng phụ 
nữ thôn Liên Hà, đến tháng 2 năm 2013 
chị được các đảng viên trong chi bộ giao 
nhiệm vụ Bí thư Chi bộ, kiêm Chi hội 
trưởng Phụ nữ. Năm 2015 là bí thư chi bộ, 
kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn 
“Là người đứng đầu thôn Liên Hà, trong 
thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, 

tôi rất nhiều việc. Để hoàn thành nhiệm 
vụ, trước hết mình lăn vào mà làm và phát 
huy tính tiên phong gương mẫu của cán 
bộ, đảng viên. Lấy những hộ dân tích cực, 
các cán bộ trong ban công tác mặt trận làm 
nòng cốt, từ đó dần vận động và lan tỏa 
đến số đông. Làm việc gì cũng phải căn cứ 
vào thực tiễn thôn mình để triển khai một 
cách linh hoạt, mềm dẻo thì mới đi đến 
thành công” - Chị Nhị chia sẽ.

Đó là chuyện xây mương thoát thải, 
trồng cây bóng mát, hàng rào xanh ở Liên 
Hà, nơi phần lớn đàn ông đi làm nghề phụ 
hoặc lao động xa nhà, tất cả ngày công làm 
Nông thôn mới đều đổ lên vai người phụ 
nữ, chị Nhị đã đi mòn hết các con đường 
làng, ngõ xóm, tuyên truyền vận động với 
tình hình thực tiễn tại địa phương để kêu 
gọi sự đồng tình, quyết tâm vào cuộc của 

Ấn tượng đầu tiên 
chúng tôi cảm nhận ở 
chị Đặng Thị Nhị, Bí 
thư Chi bộ, kiêm trưởng 
ban công tác mặt trận 
thôn Liên Hà, xã Thạch 
Hà (TP Hà Tĩnh) là sự 
gần gũi thân thiện, chân 
chất toát lên từ dáng vẻ, 
ánh mắt.

Chị Đặng Thị Nhị, Bí thư Chi bộ, kiểm trưởng ban công tác mặt 

trận thôn Liên Hà.                                    Ảnh: Dương Chí Tâm
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các hội viên phụ nữ, nông dân, CCB. Vận 
động đến đâu, triển khai công việc đến đó, 
nơi nào dễ làm trước, khó làm sau. Lực 
lượng nữ ở Liên Hà đến nay không chỉ 
lo vườn đẹp, nhà sạch mà còn thông thạo 
cầm bai xây mương thoát thải, bồn trồng 
hoa, đổ bê tong đường làng, ngõ xóm…

Hay chuyện xây dựng các tuyến đường 
mẫu làm đẹp các trục thôn, lúc mới triển 
khai, ngay cả một số đảng viên và người 
dân việc bàn vào thì ít, bàn ra thì nhiều, 
họ cho rằng khó có thể làm được. Nhưng 
bằng sự kiên trì, quyết tâm, với vai trò là 
một Bí thư Chi bộ, trưởng ban công tác 
mặt trận, chị đã tham mưu cho Chi ủy, Chi 
bộ lên kế hoạch và định hình cách làm với 
từng bước đi thiết thực, cụ thể. Chị cùng 
ban chấp hành chi ủy tổ chức đến 3 cuộc 
họp chuyên đề về xây dựng khu dân cư 
kiểu mẫu và triển khai nhiều cuộc họp dân 
và tới tận 14 tổ liên gia để triển khai thực 
hiện. Khi tạo được sự đồng thuận cao trong 
Chi bộ và người dân, đầu tiên chị xác định 
vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, 
đảng viên, từ đó Chi bộ đã đảm nhận xây 
dựng tuyến đường mẫu dài 700m từ trung 
tâm nhà văn hóa thôn đến tỉnh lộ 9. Ngày 
bận chỉ đạo công việc chung, ban trưa chị 
tranh thủ đến các thôn, các xã lân cận xin 
giống cây, giống hoa ngày hôm sau lại 
cùng với các đảng viên trong chi bộ miệt 
mài trồng dọc hai bên tuyến đường. Mặt 
khác chị đã vận động mỗi đảng viên đóng 
góp 200 ngàn đồng đã huy động được trên 
10 triệu đồng mua gạch xây bồn hoa và 
mua giống cây bóng mát, đóng góp ngày 
công xây dựng… Khi tuyến đường mẫu 
của chi bộ hoàn thành đã có sức lan tỏa. 
Nhờ vây, các chi hội đoàn thể nông dân, 
CCB, đoàn thanh niên, Hội Người cao 
tuổi đảm nhận xây dựng và tự quản các 
tuyến đường chính trong thôn, các tổ liên 

gia đảm nhận tự quản các trục đường ngõ 
xóm. Bằng sự chung sức đồng lòng của 
cán bộ và người dân, thôn đã huy động 
trên 2.500 ngày công, đổ 11km đường bê 
tông, trong đó gần 6km đường rộng 9m, 
mặt đường bê tong 7m; 8,2km hàng rào 
xanh; 8,2km mương thoát thải, cải tạo 67 
vườn hộ, 4 vườn mẫu được công nhận và 
năm 2019 thôn tiếp tục xây dựng tiếp 2 
vườn mẫu… với nguồn vốn huy động 15 
tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp và các anh 
em xa quê ủng hộ 2 tỷ đồng. Ngoài ra các 
mô hình kinh tế được phát triển mạnh, hợp 
tác xã nuôi trồng thủy sản với 30 hộ thành 
viên, mỗi năm mỗi thành viên thu nhập 50 
triệu đồng, mô hình 6 hộ trồng dưa bưởi 
mỗi năm cho thu nhập trên 50 triệu đồng/
hộ, trang trại nuôi gà thịt 5000 con của chị 
Nguyễn Thị Yến mỗi năm cho thu nhập 
gần 200 triệu đồng… Phong trào văn hóa 
văn nghệ, thể thao được đẩy mạnh, duy 
trì hoạt động “Câu lạc bộ Dân ca Ví dặm 
Liên Hà” toàn thôn có 5 đội bóng đá, hàng 
năm đều tham gia giải bóng đá “Bông lúa 
vàng” của thôn, mỗi đoàn thể đều có đội 
văn nghệ tham gia biểu diễn vào các dịp 
lễ, tết, mỗi năm người dân ủng hộ phong 
trào trên 5 triệu đồng, đã làm phong phú 
thêm đời sống tinh thần của người dân 
nơi đây.

Chuyển biến đáng kể nhất ở Liên Hà 
không chỉ bộ mặt hạ tầng cơ sở, khu dân 
cư mẫu mà chính luồng gió nông thôn mới 
đã làm thay đổi nếp nghĩ, việc làm của cán 
bộ và nhân dân nơi đây trở thành ý thức 
tự giác trong lối sống, sinh hoạt là chủ thể 
luôn được gìn giữ, dựng xây bền vững. Từ 
vai trò đầu tàu gương mẫu của người Bí 
thư Chi bộ, kiêm trưởng ban công tác mặt 
trận Đặng Thị Nhị.

D.C.T
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* Hoạt động trọng tâm của Ban Dân 
vận Tỉnh ủy:

- Chủ trì xây dựng Đề án và tham mưu 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận 
số 109-KL/TU, ngày 25/3/2019 về việc bố 
trí, tổ chức bộ máy và một số chính sách 
trong công tác tôn giáo. Tham mưu Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 
169-KH/TU, ngày 04/5/2019 về tổ chức 
thực hiện tăng cường vận động, đoàn kết 
các tôn giáo ở Hà Tĩnh trong tình hình hiện 
nay; tham mưu Ban Chỉ đạo công tác Tôn 
giáo tỉnh thành lập Tổ công tác kiểm tra 
công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính 
trị ở các xã vùng giáo thuộc diện khó khăn 
của tỉnh. Tham mưu nội dung, chương trình 
làm việc của Đoàn công tác của tỉnh đi chúc 
mừng, động viên Ban Trị sự phật giáo các 
huyện, thành phố, thị xã nhân dịp Đại lễ 
Phật đản Vesak - Phật lịch 2563 - Dương 
lịch 2019.

- Tham mưu nội dung làm việc của Ban 
Chỉ đạo 68 cấp tỉnh với Đoàn công tác của 
Ban Chỉ đạo 68 Trung ương, Đoàn công 
tác của Ban Dân vận Trung ương về xử 
lý các vấn đề phức tạp liên quan đến tôn 
giáo; chuẩn bị nội dung tại cuộc họp giao 
ban Ban Chỉ đạo 68 cấp tỉnh tại thành phố 
Huế. Tham mưu kiện toàn và tổ chức tổng 
kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm 
vụ năm 2019 các ban chỉ đạo: Ban Chỉ đạo 
thực hiện quy chế dân cơ sở, Ban Chỉ đạo 
công tác Tôn giáo, Ban Chỉ đạo phong trào 
thi đua “Dân vận khéo”; đánh giá kết quả 
hoạt động của các Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu 
năm theo yêu cầu của Trung ương.

- Tiếp tục chỉ đạo, phối hợp triển khai 
thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban 
Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân 
vận của cơ quan nhà nước các cấp”. Triển 
khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 
2019, phối hợp với Ban cán sự đảng UBND 
tỉnh ban hành Kế hoạch số 35-KH/BDVTU-
BCSĐUBND về thực hiện “Năm dân vận 
chính quyền” 2019, trọng tâm là đẩy mạnh 
công tác dân vận trong xử lý đơn thư và 
giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Chủ trì, phối hợp với Hội đồng nhân 
dân tỉnh, Sở Tài chính và Sở Giáo dục - 
Đào tạo thành lập Đoàn liên ngành giám 
sát việc triển khai thực hiện Thông báo kết 
luận số 683-TB/TU của Thường trực Tỉnh 
ủy, trọng tâm là giám sát việc phân bổ ngân 
sách nhà nước cho ngành giáo dục năm 
2019 và việc huy động nhân dân xây dựng 
cơ sở vật chất trường học năm học 2018 - 
2019 tại các địa phương. Từ đó, tham mưu, 
đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục có 
các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong thời 
gian tới. Phối hợp với UBND tỉnh và các 
sở, ngành liên quan xây dựng Quy định về 
vận động, tiếp nhận tài trợ của các tổ chức, 
cá nhân để nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật 
chất trường học trên địa bàn tỉnh.

- Thẩm định Đề án của Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc trong thời 
gian tới”. Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc Đại 
hội Mặt trận Tổ quốc và Hội Liên hiệp 
Thanh niên các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024 
đảm bảo tiến độ, thời gian quy định. Chỉ 

HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY 
VÀ MTTQ, CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
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đạo, đôn đốc MTTQ và các đoàn thể chính 
trị xã hội rà soát, đánh giá thực trạng tình 
hình đội ngũ cán bộ, thực hiện kịp thời có 
hiệu quả đề án kiện toàn sắp xếp tổ chức, 
bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong; chỉ đạo 
sáp nhập một số tổ chức hội quần chúng 
có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo 
tinh thần Thông báo kết luận số 677-TB/
TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị 
quyết số 18 Hội nghị Ban Chấp hành Trung 
ương 6 (khoá XII). Ban Dân vận Tỉnh ủy đã 
tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo 
Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện việc sáp nhập các 
tổ chức hội. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban 
hành Văn bản số 4168/UBND-NC1, ngày 
26/6/2019 về tiếp tục triển khai thực hiện 
Thông báo số 677-TB/TU của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy; cụ thể: các hội cấp xã hoàn 
thành hợp nhất trước ngày 15/7/2019, các 
hội cấp huyện hoàn thành hợp nhất trước 
ngày 31/7/2019, các hội cấp tỉnh hoàn 
thành hợp nhất trước ngày 31/8/2019.

* Hoạt động trọng tâm của Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội:

- Mặt trận Tổ quốc: xây dựng Đề án 
“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt 
trận Tổ quốc trong thời gian tới”; chỉ đạo 
thành công Đại hội MTTQ cấp cơ sở, cấp 
huyện, chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc 
tỉnh, nhiệm kỳ 2019 -2024; chủ trì, phối 
hợp với đoàn thể chính trị - xã hội thành lập 
05 đoàn công tác nắm tình hình sắp nhập 
các đơn vị hành chính cấp xã…

- Hội Nông dân: xây dựng Đề án và ban 
hành Nghị quyết chuyên đề “Tuyên truyền, 
vận động hội viên nông dân thu gom, phân 
loại, xử lý rác thải và ủ phân vi sinh tại hộ 
gia đình”; Tiếp tục vận động nông dân thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới, đã huy động nhân 
dân đóng góp được trên 9 tỷ đồng, 190.000 

ngày công…
- Liên đoàn Lao động: Triển khai các 

hoạt động thiết thực với chủ đề “Năm vì lợi 
ích đoàn viên”; tổ chức Tháng công nhân 
với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - 1 lợi 
ích đoàn viên”; Phát động các phong trào 
hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 
Công đoàn Việt Nam; xây dựng 89 mái ấm 
công đoàn, trao tặng 11.346 suất quà cho 
công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh 
khó khăn…

- Hội Liên hiệp phụ nữ: Triển khai 
thực hiện chủ đề năm 2019 về “An toàn 
cho phụ nữ và trẻ em”; đẩy mạnh phối hợp 
triển khai thực hiện Chương trình “Đồng 
hành cùng phụ nữ biên cương”. Tổ chức 
đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư 
với trên 500 cán bộ cốt cán Hội Liên hiệp 
phụ nữ các cấp. Đẩy mạnh thực hiện cuộc 
vận động xây dựng “gia đình 5 không, 3 
sạch”…

- Đoàn thanh niên: Lãnh đạo, chỉ đạo 
Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên cấp cơ sở, 
cấp huyện; phối hợp với Trung ương Đoàn 
tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập 
Đoan thanh niên và trao giải thưởng Lý Tự 
Trọng năm 2019. Xây dựng mới 35 mô hình 
kinh tế thanh niên, 96 đường điện “Thanh 
niên thắp sáng làng quê”, 16 nhà nhân ái, 
nhà khăn quàng đỏ, tổ chức 17 đợt ra quân 
“Ngày chủ nhật xanh”…

- Hội Cựu chiến binh: xây dựng kế 
hoạch “Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể chính trị - xã hội tham gia xử lý điểm 
nóng”; chỉ đạo thành lập Hội Doanh nhân 
cựu chiến binh cấp huyện; chỉ đạo tổng kết 
phong trào Cựu chiến binh gương mẫu lần 
thứ VI và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập 
Hội Cựu chiến binh Việt Nam; thăm hỏi, 
trao tặng 4.493 suất quà với số tiền 1.153 
triệu đồng cho Cựu chiến binh chống Pháp, 
lão thành, CCB bị bệnh hiểm nghèo …

                             Ban Biên Tập
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Số 6 - ĐưỜNg NguyễN THiếP

THÀNH PHố HÀ TĩNH 

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

* Chịu trách nhiệm xuất bản
Trưởng Ban biên tập

PHaN Cao THaNH
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận 

Tỉnh ủy

* Ban biên tập:
DươNg XuâN Hòa
Ngô VăN HuỳNH

* Thư ký:
Ngô VăN HuỳNH

* Trị sự và trình bày
PHaN NguyỆT MiNH

* Bìa 1: Vào Hạ  
Ảnh: PV

_______________________
In 2.200 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.
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BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY HÀ TĨNH

Bản tin

MỤC LỤC

1
NguyễN HồNg LĩNH
Thành phố Hà Tĩnh: Đẩy mạnh phong trào xã hội hoá trong 
huy động nguồn lực xây dựng Đô thị loại II.

5
DươNg XuâN Hòa
Tình hình Tôn giáo hiện nay, một số nhiệm vụ và giải pháp 
Trong Thời gian Tới.

8
Võ XuâN LiNH
Triển khai kịp Thời, đồng bộ các chính sách pháp luật ưu 
đãi người có công và phong Trào “đền ơn đáp nghĩa”.

11 CHâu uyêN
Âm vang chiến thắng Đồng Lộc.

13
PHaN THị Tố Hoa
Những kết quả bước đầu về sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành 
chính ở Hà Tĩnh.

17
PHaN Kỳ
Năm Thanh niên tình nguyện 2019 - Từ nhận thức đến 
hành động.

20
Lê VăN SơN
Huyện Thạch Hà: Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu 
cấp ủy, chính quyền, góp phần củng cố niềm tin của Nhân 
dân đối với Đảng.

22
Hồ ĐứC TiếN
Làm tốt công tác Dân vận chính quyền góp phần hạn chế 
khiếu nại tố cáo trong Nhân dân.

25
Lê THị THaNH HuyềN
Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc (Vesak) 2019 trong tâm thế 
của tăng, ni, phật tử Hà Tĩnh.

27 HÀ LaM
Bình đẳng giới không có nghĩa là chia đôi.

29 THúy NgọC
Lan tỏa những mô hình Dân vận khéo ở Can Lộc.

31 Kiều MiNH
Phố sạch, phường vui nhờ “Sáng thứ 7”.

33 DươNg CHí TâM
Người Bí thư chi bộ làm Dân vận giỏi.

35
BBT
Hoạt động trọng tâm của Ban Dân vận Tỉnh ủy và MTTQ, các 
đoàn thể Chính trị - Xã hội 6 tháng đầu năm 2019.



Đ/c Hoàng Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo hội nghị về công tác Dân vận.
                                   Ảnh:  PV

Lãnh đạo Ban Dân vận tặng Giấy khen cho các đơn vị tiêu biểu.
                                   Ảnh:  PV



Ho Bình Sơn - Hương Khê
Ảnh: PV


