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Trong những năm qua, mặc dù 
triển khai thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị trong điều kiện kinh tế 

thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, 
thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề do thiên 
tai, bão lụt, nhưng tỉnh nhà vẫn luôn duy trì 
được sự ổn định và phát triển. Riêng năm 
2013, tốc độ tăng trưởng đạt 19,2%; thu 
nhập bình quân đầu người đạt 24 triệu đồng. 
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng 
tích cực. Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, 
thương mại, dịch vụ 81,71%; nông nghiệp 
18,29%. Thu ngân sách đạt 5.500 tỷ đồng. 
Hầu hết các chi tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh đều đạt và vượt mức kế hoạch 
đề ra. Đạt được thành tích đó là nhờ có sự 
chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của các cơ quan 
Trung ương và sự vào cuộc quyết liệt, quyết 
tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến 
cơ sở, trong đó có đóng góp quan trọng của 
công tác dân vận nói chung, công tác dân 
vận chính quyền nói riêng. 

Nhận thức đúng vai trò quan trọng của 
công tác dân vận chính quyền, trong những 
năm qua, các cấp chính quyền đã quan 
tâm chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện 
tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của 
Trung ương, của tỉnh có liên quan trực tiếp 
đến công tác dân vận; trọng tâm là chỉ đạo 
thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TTg 
của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường 
công tác dân vận”, Quyết định số 290-QĐ/
TW của Bộ Chính trị về “Quy chế công tác 
dân vận của hệ thống chính trị”, Nghị quyết 
số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng 
(Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân 
vận trong tình hình mới”. Sau một thời gian 
triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TTg, 
UBND tỉnh đã tiến hành sơ kết đánh giá, rút 
kinh nghiệm và ban hành Chỉ thị số 29-CT/
UBND về “Tiếp tục nâng cao hiệu quả công 
tác dân vận chính quyền trong thời gian tới”; 
đồng thời ban hành Quy chế phối hợp hoạt 
động với Ban Dân vận Tỉnh ủy và MTTQ, 
các đoàn thể chính trị - xã hội; kịp thời ban 
hành nhiều cơ chế, chính sách về xóa đói 
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giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo 
an sinh xã hội, phát triển nông nghiệp, nông 
dân, nông thôn tạo điều kiện cho nhân dân 
tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn 
định cuộc sống.   

Tập trung củng cố, kiện toàn hoạt động 
các cơ quan quản lý nhà nước, đẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu 
lực quản lý nhà nước, tăng cường kỷ luật, 
kỷ cương, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng 
công tác cho đội ngũ cán bộ, tạo môi trường 
thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp và 
nhân dân đến giao dịch. Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về 
việc tăng cường các biện pháp thực hiện 
công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên 
địa bàn tỉnh; Quyết định số 587/2012/QĐ-
UBND về việc ban hành chương trình tổng 
thể cải cách hành chính Nhà nước Hà Tĩnh 
giai đoạn 2012 – 2020; chỉ đạo các sở, ban, 
ngành, địa phương rà soát các quy định, thủ 
tục hành chính đã được phê duyệt, đồng 
thời sửa đổi bộ tiêu chí đánh giá công tác 
cải cách hành chính theo tiêu chí mới; triển 
khai sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án 
và tổ chức hội. Quy chế dân chủ được thực 
hiện, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân 
dân; đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân 
được giải quyết kịp thời, cán bộ, công chức 
xuống tận cơ sở để giải quyết nhiều vụ việc 
tranh chấp phức tạp, tạo niềm tin ở nhân 
dân. Hoạt động của đại biểu và cơ quan dân 
cử có nhiều đổi mới, nhân dân được trực 
tiếp bàn, đóng góp ý kiến và giám sát hoạt 
động của chính quyền. Công tác thanh tra, 
kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày 
càng được quan tâm trên tinh thần dân chủ, 
đối thoại trực tiếp. Các cấp chính quyền 
tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời cơ bản 
các vụ việc ngay từ cơ sở. Đồng thời, thông 
qua công tác tiếp dân hàng tháng, những 
thắc mắc, kiến nghị của công dân được giải 
thích, hướng dẫn, giúp người dân hiểu rõ 

trách nhiệm của mình đối với xã hội. Chỉ 
đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân 
dân bổ sung, niêm yết hương ước, quy ước 
để nhân dân được biết và thực hiện; ban 
hành các văn bản hướng dẫn công khai quy 
hoạch, kế hoạch, các khoản đầu tư, đóng 
góp của cộng đồng dân cư; công khai các 
cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, văn 
hoá, xã hội, chính sách đặc thù triển khai 
các công trình, dự án trọng điểm. 

 Những năm qua, tỉnh nhà triển khai 
nhiều công trình, dự án trọng điểm của quốc 
gia, của tỉnh, điển hình như: Dự án Nhiệt 
điện Vũng Áng 1, Khu liên hiệp gang thép 
và cảng Sơn Dương Formosa, Khu kinh tế 
cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Dự án thủy lợi 
Ngàn Trươi – Cẩm Trang… Trong quá trình 
triển khai thực hiện các dự án, công tác di 
dân tái định cư, giải phóng mặt bằng thực 
sự là một vấn đề khó khăn, phức tạp và nhạy 
cảm, có ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến 
cuộc sống của một bộ phận lớn người dân ở 
các địa phương. Trước tình hình đó, UBND 
tỉnh chỉ đạo thành lập các đoàn công tác, các 
tổ công tác xuống các địa phương, địa bàn 
trọng điểm để phối hợp với cấp uỷ, chính 
quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, nắm 
bắt tâm tư, nguyện vọng, tuyên truyền, vận 
động quần chúng nhân dân và giải quyết 
kịp thời những khó khăn vướng mắc. Toàn 
tỉnh phải di dời tái định cư 14 xã, 3 huyện 
với hơn 12.000 hộ. Riêng tại huyện Kỳ Anh 
triển khai 154 công trình, dự án với tổng 
diện tích thu hồi, giải phóng mặt bằng 9.189 
ha, có 43.864 lượt hộ gia đình, tổ chức, cá 
nhân bị ảnh hưởng, 4.652 hộ gia đình phải di 
dời tái định cư, 18.813 mồ mả phải cất bốc, 
di dời, có 02 nhà thờ thiên chúa giáo và 50 
nhà thờ họ và đền, chùa, miếu mạo. UBND 
tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền huyện 
Kỳ Anh và các ban, ngành, đoàn thể nhân 
dân cấp tỉnh khảo sát, nắm chắc tình hình; 
tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục 
để nhân dân hiểu và nhận tiền bồi thường 
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chuyển lên nơi ở mới; có những thời điểm 
UBND tỉnh đã phân công 2 đồng chí Phó 
Chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo ở cơ sở; đồng 
thời, ban hành chính sách hỗ trợ cho những 
hộ có tiền bồi thường thấp và khuyến khích 
những hộ dân tự giác chuyển đến nơi ở mới. 
Sau một thời gian chỉ đạo, triển khai quyết 
liệt, với những cách làm linh hoạt, sáng tạo, 
nhuần nhuyễn, đến nay cơ bản các hộ bị ảnh 
hưởng đã đồng thuận chuyển đến khu tái 
định cư và từng bước ổn định cuộc sống. 

 Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước 
chung sức xây dựng nông thôn mới” là một 
chủ trương lớn được Đảng, Nhà nước phát 
động, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong 
phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, mang 
lại lợi ích thiết thực cho người dân. Uỷ ban 
nhân dân tỉnh đã ban hành hệ thống các 
cơ chế, chính sách khuyết khích phát triển 
nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ lãi suất vay 
vốn tại các tổ chức tín dụng, khuyến khích 
sản xuất giống phát triển một số sản phẩm 
chủ lực, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư… Năm 2013, 
UBND tỉnh ban hành cơ chế hỗ trợ 200.000 
tấn xi măng làm đường giao thông nông thôn 
và kênh mương nội đồng trên địa bàn toàn 
tỉnh, qua đó đã thúc đẩy nhanh tiến trình xây 
dựng giao thông nông thôn, đồng thời tạo cơ 
chế thuận lợi cho người dân trong việc đóng 
góp ngày công, huy động tối đa nguồn lực 
cũng như việc công khai, minh bạch trong 
các công trình...  Đến nay, đã có hàng vạn 
m2 đất đã được hiến tặng, hàng chục tỷ đồng 
được nhân dân đóng góp xây dựng kết cấu 
hạ tầng làm cho bộ mặt nông thôn, đô thị 
ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống 
văn hoá tinh thần của nhân dân được nâng 
lên. Nhận thức của người dân về sản xuất 
hàng hóa, liên kết với doanh nghiệp theo 
chuỗi giá trị ngày càng rõ hơn, trong 3 năm 
xây dựng được 1.599 mô hình sản xuất kinh 
doanh có hiệu quả, trong đó có hơn 400 mô 
hình sản xuất kinh doanh mỗi năm đạt từ 1 
tỷ đến 5 tỷ đồng và trên 10 đến 20 tỷ đồng. 

Kết cấu hạ tầng KT - XH nông thôn tiếp tục 
được quan tâm đầu tư, nâng cấp; tổng huy 
động nguồn lực xã hội cho xây dựng nông 
thôn mới trong 3 năm đạt khoảng 21.055 tỷ 
đồng. Tổ chức, thực hiện các tiêu chí nông 
thôn mới có sự chuyển biến tích cực. Đến 
nay, có 07 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, là 
một trong những địa phương nằm trong tốp 
đầu của cả nước, được Chính phủ biểu dương. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai 
thực hiện, công tác dân vận chính quyền ở 
tỉnh ta còn bộc lộ một số chế đó là: Một số 
cấp ủy Đảng, chính quyền chưa nhận thức 
đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác dân 
vận nên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số 
nhiệm vụ còn chung chung, hiệu quả thấp; 
một số cán bộ chính quyền, kể cả một số 
cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa nhận thức 
đầy đủ và sâu sắc về công tác dân vận nên 
chưa thực sự quan tâm đến công tác dân vận 
chính quyền; một bộ phận cán bộ, công chức 
chính quyền chưa đi sâu, đi sát và chú ý lắng 
nghe ý kiến của nhân dân, tác phong làm 
việc còn có biểu hiện quan liêu, thiếu tinh 
thần trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh công 
việc; tình trạng mất dân chủ, cửa quyền, 
nhũng nhiễu trong thực thi công vụ còn diễn 
ra ở một số nơi, gây dư luận không tốt trong 
nhân dân; việc giải quyết kiến nghị, khiếu 
nại tố cáo của công dân ở một số nơi chậm, 
có một số vụ việc kéo dài, phức tạp…làm 
giảm sút niềm tin của nhân dân với các cơ 
quan nhà nước. 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế 
nêu trên, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu 
quả công tác dân vận của chính quyền, trong 
thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một 
số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức 
trách nhiệm phục vụ nhân dân cho đội ngũ 
công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực 
lượng vũ trang trong toàn hệ thống chính trị: 
Quán triệt, triển khai thực hiện, cụ thể hoá 
Quyết định 290-QĐ/TW, ngày 25/2/2010 
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của Bộ Chính trị, Quyết định 202-QĐ/TU, 
ngày 15/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 
về việc ban hành Quy chế công tác dân vận 
của hệ thống chính trị nhằm đổi mới và nâng 
cao chất lượng công tác dân vận trong các 
cơ quan nhà nước. Đẩy mạnh việc thực hiện 
Chỉ thị 18-CT/TTg của Thủ tướng Chính 
phủ và Chỉ thị 29-CT/UBND của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh về “Tiếp tục nâng cao hiệu 
quả công tác dân vận chính quyền trong thời 
gian tới”; tuyên truyền trên các phương tiện 
thông tin đại chúng về ý nghĩa, tầm quan 
trọng và hiệu quả công tác dân vận chính 
quyền trong tình hình mới. 

Thủ trưởng (người đứng đầu) các cơ 
quan, đơn vị trước hết phải kỷ cương, gương 
mẫu và thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức, trình 
độ, năng lực công tác, đặc biệt là tâm huyết 
và trách nhiệm với công việc, lề lối làm việc, 
văn hóa ứng xử nơi công sở để xây dựng đội 
ngũ cán bộ thực sự là công bộc nhân dân, phục 
vụ tốt nhất cho nhân dân và doanh nghiệp. 

Hai là, đẩy mạnh thực hiện Quy chế 
dân chủ trên tất cả các loại hình cơ sở: Tiếp 
tục cụ thể hóa các loại hình Quy chế dân chủ 
cơ sở cho phù hợp với tình hình mới; triển 
khai thực hiện chủ trương, chính sách, quyết 
định của chính quyền đến nhân dân phải kết 
hợp: công khai minh bạch, vận động thuyết 
phục. Thủ trưởng các cơ quan Nhà nước có 
trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong 
nhân dân trước khi quyết định những vấn 
đề liên quan lợi ích nhân dân, lợi ích cộng 
đồng; tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, 
doanh nghiệp và nhân dân để lắng nghe, tiếp 
thu ý kiến, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc, bất cập; thực hiện công tác tiếp 
dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công 
dân theo quy định pháp luật.

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo của các 
cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận chính 
quyền; tăng cường mối quan hệ phối hợp 
giữa UBND các cấp với các Ban Đảng, Mặt 

trận, đoàn thể nhân dân các cấp; phát huy 
vai trò của Mặt trận và các đoàn thể nhân 
dân trong việc giám sát và phản biện xã hội, 
tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, 
vững mạnh. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân 
vận khéo” hướng vào các nhiệm vụ trọng 
tâm của tỉnh, như: công tác di dân tái định 
cư, GPMP các dự án trọng điểm, xây dựng 
nông thôn mới, phòng chống các tai, tệ nạn 
xã hội…

Bốn là, nâng cao ý thức, trách nhiệm, 
quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân bằng 
cách: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên 
truyền, phổ biến về chủ trương của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước, các cơ chế chính 
sách đã ban hành để vận động nhân dân ý 
thức được quyền lợi và nghĩa vụ của mình 
trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm 
bảo quốc phòng, an ninh; nghiêm khắc xử 
lý những trường hợp lợi dụng dân chủ, cố 
ý làm sai, hoặc nghe kẻ xấu kích động khiếu 
kiện đông người, tố cáo sai sự thật làm phức 
tạp tình hình và gây cản trở đến việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Năm là, Thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị, chính quyền các cấp thường xuyên thực 
hiện công tác đôn đốc, nhắc nhở, giám sát, 
kiểm tra, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác 
dân vận chính quyền để kịp thời biểu dương 
khen thưởng những cơ quan, đơn vị thực 
hiện có kết quả, đồng thời xử lý nghiêm 
những hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn xâm phạm lợi ích 
chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân.

Tin tưởng rằng, với những giải pháp cụ 
thể, thiết thực nêu trên cùng sự vào cuộc 
quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, 
công tác dân vận chính quyền sẽ góp phần 
quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà 
trong thời gian tới, góp phần đưa Hà Tĩnh 
sớm trở thành một tỉnh có công nghiệp, 
nông nghiệp và dịch vụ phát triển ./.

V.K.C.
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CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống 
công tác Dân vận của Đảng                                                                                                               Ảnh: PV

Trong suốt quá trình cách mạng, 
Đảng ta luôn coi trọng công tác 
vận động nhân dân (dân vận). 

Nhờ vậy mà Đảng ta đã phát huy được sức 
mạnh toàn dân tộc vượt qua mọi khó khăn 
để giành độc lập, bảo vệ và xây dựng đất 
nước. Mỗi giai đoạn cách mạng có một mục 
tiêu cụ thể, hoàn cảnh cụ thể, nên công tác 
dân vận cũng phải phù hợp với tình hình và 
các đối tượng vận động thì mới có hiệu quả.

Có thể nói công tác Dân vận là một 
trong những nội dung chủ yếu để tăng 
cường vai trò lãnh đạo của Đảng. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Dân vận là vận 
động tất cả lực lượng của mỗi một người 
dân, không để sót một người dân nào, góp 
thành lực lượng toàn dân, để thực hành 
những công việc nên làm, những công việc 
Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho”. Khi 
chưa giành được chính quyền, Đảng phải bí 
mật vận động quần chúng làm cách mạng, 
giác ngộ, tập hợp quần chúng để quần 

chúng đi theo Đảng trước sự răn đe và đàn 
áp của kẻ thù, thế mà quần chúng vẫn một 
lòng đi theo Đảng, tin Đảng, bảo vệ Đảng, 
không sợ hy sinh. Ngày nay trong điều kiện 
Đảng đã nắm được chính quyền, công tác 
dân vận diễn ra trong hòa bình với nhiệm 
vụ trọng tâm là phát triển kinh tế, với mục 
tiêu “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân 
chủ, văn minh” thì công tác dân vận cũng 
phải có điều chỉnh cả về nội dung, cả về 
phương pháp.

Một là, cần nắng vững chủ thể của cách 
mạng là nhân dân. Như Hồ Chí Minh đã 
chỉ rõ: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao 
nhiêu quyền lợi đều của dân. Công việc 
đổi mới và xây dựng là của dân… Tóm lại 
quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. 
Như vậy công tác dân vận phải làm cho dân 
thấy rõ những việc mà Đảng và Nhà nước 
đang vận động nhân dân làm là vì lợi ích 
thiết thực của dân, đem lại quyền lợi cho 
nhân dân. Cần nói rõ cho dân biết cụ thể 

HOÀNG DUY
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những việc đã làm, đang làm và sẽ làm để 
dân biết, dân làm, dân tin. Động lực thúc 
đẩy phong trào nhân dân là phát huy quyền 
được làm chủ của nhân dân, kết hợp hài hòa 
lợi ích, quyền lợi với nghĩa vụ công dân. 
Thực tiễn đã chứng minh mọi việc lớn nhỏ 
về chủ trương, chính sách nếu nói cho dân 
biết, giải thích cho dân hiểu thì dân sẽ đồng 
tình, dân sẽ thực hiện. Chẳng hạn trước khi 
có chủ trương thu hồi đất, giải phóng mặt 
bằng, di dời dân tái định cư thì cần giải 
thích thật sự cặn kẽ sự cần thiết và lợi ích 
của dự án, phổ biến các chính sách và quy 
định của pháp luật về thu hồi đất, phương 
án đền bù, tổ chức tái định cư và giải quyết 
việc làm cho người lao động sau khi thu hồi 
đất canh tác… Kinh nghiệm việc di dời tái 
định cư tỉnh ta làm ở Khu kinh tế Vũng Áng 
mặc dầu gặp rất nhiều trở lực nhưng đã đạt 
được kết quả như vậy cho thấy khi người 
dân đã hiểu, đồng tình thì việc vận động họ 
giao đất, nhận tiền đền bù, di dời đến nơi ở 
mới sẽ được dân chấp thuận. Còn chỉ yêu 
cầu nhân dân thực hiện mà không phổ biến 
đến nơi đến chốn, giải thích không cặn kẽ, 
việc làm thiếu minh bạch thì khó đạt được 
sự đồng thuận và gặp khó khăn.

Hai là, phương thức lãnh đạo công tác 
dân vận của Đảng phải gắn liền với công 
tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước 
trong sạch, vững mạnh. Mọi chủ trương 
của Đảng, pháp luật và chính sách của Nhà 
nước phải phù hợp với lợi ích của nhân dân, 
vì nhân dân. Tạo điều kiện để nhân dân 
giám sát hoạt động của các cơ quan Đảng 
và Nhà nước về công việc cũng như phẩm 
chất đạo đức của cán bộ, đảng viên. Mỗi 
tổ chức của Đảng và Nhà nước, mỗi cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải 
gương mẫu; không quan liêu, hách dịch, 
cửa quyền, tham ô, tư lợi; nói phải đi đôi 
với làm, không phô trương hình thức… Có 
như thế dân mới tin tưởng noi theo.

Ba là, công  tác dân vận là trách nhiệm 
của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội 
viên…dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính 
quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận và các 
đoàn thể làm tham mưu nòng cốt. Điều 
quan trọng và thiết thực là ở chỗ mỗi thành 
viên phải “tự mình vận động mình”. Trước 
khi vận động nhân dân thì mình phải hiểu, 
phải thông, phải nêu gương. Dân sẽ đi theo 
người vận động mình khi dân thấy người đó 
thực tâm, không những chí nói mà còn làm. 
Như Bác Hồ đã chỉ rõ: “Một tấm gương 
sáng bằng hàng vạn lời hiệu triệu” và “Dân 
vận khéo trước hết mình phải nêu gương”.

Bốn là, đẩy mạnh thi đua yêu nước 
với những nội dung thiết thực. Động viên 
tinh thần hăng hái, năng động, sáng tạo 
của nhân dân trong việc thực hiện đường 
lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, chương trình công tác 
của các đoàn thể bằng những phong trào 
cụ thể, công việc cụ thể. Qua phong trào, 
phát hiện, nhân rộng các gương điển hình 
từ các hoạt động xã hội, trong sản xuất kinh 
doanh, xóa đói, giảm nghèo, vượt khó vươn 
lên làm giàu; trong xây dựng môi trường 
văn hóa, xã hội lành mạnh, tổ chức cuộc 
sống văn minh ở cộng đồng khu dân cư và 
trong gia đình… Việc này nếu làm tốt, làm 
đúng, sâu sát, cụ thể và thiết thực thì rất có 
sự động viên và sức lan tỏa. Nhưng ngược 
lại nếu chỉ làm “phong trào” để lấy thành 
tích, không thực chất thì lại có tác dụng 
ngược lại, dân mất tin.

Năm là, nâng cao vai trò trách nhiệm 
của các cấp ủy Đảng, nhất là cơ sở đối với 
công tác dân vận. Cần phải thấy rõ nếu 
không làm tốt công tác dân vận thì khó có 
sự đồng thuận, nhất trí cao trong tư tưởng và 
hành động, do đó cũng không thể thực hiện 

(Tiếp theo trang 30)
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GHI NHẬN
từ đại hội MẶt tRẬN tỔ QUỐC Cấp xã

NhiệM kỳ 2013-2018
 - 2014

Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, 
ngày 20/5/2013 của Ban Bí thư 
TW Đảng, Thông tri số 24/TTr-

MTTW, ngày 30/5/2013 của Ban Thường 
trực Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam về việc 
tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp 
tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 
tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014 – 
2019; sau 4 tháng tập trung triển khai thực 
hiện, Đại hội MTTQ cấp xã nhiệm kỳ 2013 
- 2018 đã hoàn thành toàn diện kế hoạch đề 
ra. Nét nổi bật của công tác chỉ đạo, tổ chức 
Đại hội lần này là:

Về công tác triển khai, chỉ đạo: ngay 
sau khi có Chỉ thị của Ban Bí thư và các 
văn bản hướng dẫn của MTTW, Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 
28-CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội 
MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội MTTQ tỉnh 
lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019, Công 
văn số 1008-CV/TU về công tác nhân sự 
Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 
2014 - 2019; UBND tỉnh ban hành Công 
văn số 3781/UBND về việc chỉ đạo, phối 
hợp tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các 
cấp; Ban Dân vận Tỉnh uỷ có Công văn số 
398-CV-BDVTU về phối hợp tổ chức đại 
hội. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh 
ban hành Hướng dẫn số 09/HD-MT về việc 
tổ chức đại hội; Kế hoạch số 17/KH-MT, 
ngày 12/8/2013 về tổ chức đợt sinh hoạt 

chính trị tuyên truyền và phát động đợt thi 
đua chào mừng; Công văn số 153/CV - MT 
về Hướng dẫn bổ sung một số nội dung Đại 
hội MTTQ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2013 - 2018. 
Tổ chức giao ban quán triệt nội dung Đại 
hội cho đội ngũ cán bộ MTTQ tỉnh, Chủ 
tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ cấp 
huyện. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ 
cấp huyện chủ động tham mưu cho BTV 
cấp uỷ cùng cấp ban hành 10 Chỉ thị và 2 
Công văn chỉ đạo đại hội; hướng dẫn, tập 
huấn về nội dung, quy trình, tiến độ tổ chức 
đại hội; lựa chọn các xã, phường, thị trấn 
tổ chức đại hội điểm cấp xã; một số huyện 
phối hợp chặt chẽ với đoàn công tác của 
cấp ủy tổ chức duyệt đại hội, xây dựng lịch 
duyệt đại hội và lịch đại hội. Toàn tỉnh đã 
có 20 xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội 
điểm. Sau đại hội điểm MTTQ cấp xã, Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức 
hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả và bổ cứu 
một số nhiệm vụ về công tác tổ chức đại hội 
điểm MTTQ cấp xã.

Kết quả cụ thể, đến nay toàn tỉnh đã có 
262/262 xã, phường, thị trấn tổ chức thành 
công đại hội. Nhìn chung, Đại hội MTTQ 
cấp xã được quan tâm đầu tư về nội dung, 
chương trình, kinh phí, các hoạt động tuyên 
truyền chào mừng đại hội... Không khí thi 
đua, tinh thần chào mừng đại hội khá tốt, 
các tầng lớp nhân dân quan tâm theo dõi đại 

TỪ VĂN DIỆN
UVBTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
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hội, cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm 
chỉ đạo, phối hợp giúp đỡ. Đại hội MTTQ 
cấp cơ sở nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã thực sự 
là đợt sinh hoạt chính trị, là ngày hội lớn 
của toàn dân.

Công tác tuyên truyền, băng cờ khẩu 
hiệu được treo trước, trong, sau đại hội ở trụ 
sở, các trục đường chính, các hộ gia đình, 
trên trục đường giao thông; thông tin, tuyên 
truyền trên sóng truyền hình tỉnh và huyện, 
tổ chức truyền thanh trực tiếp toàn bộ nội 
dung, chương trình đại hội; có chương trình 
văn nghệ từ 20-30 phút với nội dung thiết 
thực, chủ đề về quê hương, đất nước, về 
Bác Hồ và về MTTQ Việt Nam. Đại hội 
có các đoàn đến chúc mừng (từ 5 đến 10 
đoàn). Nhìn chung công tác tuyên truyền 
đại hội khá sôi nổi, bài bản và thiết thực, 
làm cho các tầng lớp nhân dân nhận thức 
được vị trí và vai trò của MTTQ trong công 
cuộc đổi mới của quê hương, đất nước.

Công tác tổ chức, điều hành đại hội 
được tiến hành nghiêm túc, các đại hội đều 
tiến hành trong 1 ngày, phần lớn cơ sở tổ 
chức đại hội nội bộ một buổi chiều hôm 
trước, đại hội chính thức một buổi sáng 
hôm sau. Công tác tổ chức và điều hành đại 
hội đảm bảo trang nghiêm từ khâu chào cờ, 
phân công Chủ tịch đoàn điều hành chương 
trình, các văn bản như lời khai mạc, bế mạc 
đại hội, dự thảo nghị quyết, nhận nhiệm vụ, 
quy trình hiệp thương bầu Uỷ ban MTTQ 
và các chức danh, đều có sự chuẩn bị từ 
trước, trong quá trình đại hội chỉ bổ sung, 
chỉnh lý. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan 
tâm phối hợp đảm bảo điều kiện về vật 
chất, kinh phí cho đại hội.

Nội dung đại hội, từ Báo cáo tổng kết 
và chương trình phối hợp hành động đã 
bám đề cương và tình hình thực tế từng địa 
phương, đã làm rõ được vị trí, vai trò và 
chức năng của MTTQ, không quá sa vào 

tình hình thực tế, báo cáo từ 13- 17 trang. 
Các ý kiến tham luận tại đại hội hết sức sôi 
nổi, thẳng thắn, có chất lượng; các ý kiến 
phát biểu ngắn, gọn (từ 7- 10 phút), được 
chuẩn bị chu đáo, mỗi đơn vị có từ 8  đến 
13 ý kiến. 

Về đại biểu đại hội và nhân sự đại hội: 
Số lượng đại biểu chính thức của đại hội từ 
80 đến 126 đại biểu, là những đại biểu tiêu 
biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, 
là nhân sỹ, trí thức, người có đạo, các tổ 
chức thành viên…, đại biểu là khách mời 
đúng theo hướng dẫn của MTTQ tỉnh và 
Ủy ban TW MTTQ Việt Nam. Số lượng 
Ủy viên Ủy ban từ 30 - 45 vị; việc hiệp 
thương cử Uỷ ban MTTQ cấp xã đảm bảo 
đúng quy trình, tổ chức khá bài bản, chặt 
chẽ. Tổng số Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp 
xã có 8928 vị, trong đó: ngoài đảng 2586 
vị (28,97%), nữ 2438 vị (27,3%), tôn giáo 
570 vị (6,38%), dân tộc 19 vị (0,21%). Ban 
Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp xã có 5 vị, 
gồm Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch, 3 Uỷ viên 
thường trực. Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp 
xã tái cử là 204 vị, mới tham gia lần đầu 
là 58 vị; tham gia Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy có 121 vị (46,2%), Đảng ủy viên 
138 vị (52,6%), có 3 vị chưa tham gia cấp 
ủy; đến kỳ đại hội Đảng bộ cấp xã sắp tới 
sẽ bổ sung vào Đảng ủy viên và Ủy viên 
Ban Thường vụ Đảng ủy. Trình độ chuyên 
môn của đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
xã cơ bản đảm bảo đạt chuẩn theo tiêu chí 
xây dựng nông thôn mới, trình độ chuyên 
môn đại học, cao đẳng đạt 64,8%, số còn 
lại đang được cử tham gia các lớp đào tạo 
để chuẩn hóa trình độ cán bộ theo quy định.

Đặc biệt, lần này về nhân sự Ủy ban 
và Ban Thường trực được chuẩn bị công 
phu, lựa chọn chu đáo, đảm bảo chất lượng 
và tính đại diện. Nhân sự tham gia Ban 
Thường trực được Ban Thường trực Ủy 
ban MTTQ cấp huyện phối hợp với Ban 
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Tổ chức, Ban Dân vận, phòng Nội vụ làm 
việc với Ban Thường vụ các Đảng ủy tổ 
chức rà soát trước một bước sau đó mới tổ 
chức thực hiện quy trình giới thiệu, tổ chức 
duyệt đại hội với sự tham gia của đ/c Ủy 
viên BTV cấp ủy cấp huyện phụ trách cụm 
và đại diện Ban Tổ chức, Ban Dân vận cấp 
ủy cấp huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được 
vẫn còn một số tồn tại: Công tác tuyên 
truyền và chương trình hành động, phong 
trào thi đua ở một số địa phương chưa thực 
sự sôi nổi, mạnh mẽ, mục tiêu hành động 
chưa cụ thể, chưa cuốn hút được toàn dân 
tham gia. Một số đơn vị báo cáo tổng kết 
nhiệm kỳ trình đại hội chưa cân đối giữa 
phần đánh giá tổng kết và phương hướng, 
chương trình hành động khoá tới, chưa làm 
nổi bật những kết quả và hạn chế của công 
tác Mặt trận nhiệm kỳ qua và phương hướng 
nhiệm vụ chưa cụ thể, rõ nét. Thảo luận đề 
án, văn kiện cấp trên chưa nhiều, tham luận 
ít đề cập phương hướng, giải pháp, một số 
ý kiến sa vào báo cáo thành tích. Một số 
điểm phân công điều hành trong chủ tịch 
đoàn chưa cụ thể, đáp từ hoặc giới thiệu 
đọc tham luận còn dài dòng. Một số cơ sở 
chưa tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ và 
phối hợp của chính quyền, chưa quan tâm 
bố trí kinh phí đại hội. Do bị chi phối bởi 
công tác cứu trợ khắc phục hậu quả bão số 
10, số 11 nên một số huyện chỉ đạo đại hội 
cấp cơ sở chưa kiên quyết.

Qua công tác chỉ đạo, hướng dẫn đại 
hội cấp cơ sở rút ra một số bài học kinh 
nghiệm sau: 

Một là, khâu chuẩn bị tốt là yếu tố 
quyết định thành công: trên cơ sở quán triệt 
chỉ thị của Trung ương và các văn bản của 
MTTW; Đảng đoàn và Ban Thường trực Uỷ 
ban MTTQ tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, 
UBND tỉnh có chỉ thị và công văn lãnh đạo, 

chỉ đạo Đại hội; Ban Thường trực Uỷ ban 
MTTQ tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Đại 
hội, hướng dẫn về bố cục, nội dung báo cáo 
và quy trình tổ chức Đại hội, phương pháp 
khảo sát, đánh giá cán bộ và chuẩn bị nhân 
sự. Đồng thời đã tổ chức hội nghị cốt cán 
Mặt trận toàn tỉnh để quán triệt và hướng 
dẫn triển khai Đại hội MTTQ các cấp. Sau 
hội nghị cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị 
xã tiếp tục cụ thể hoá và xây dựng lịch trình 
triển khai thực hiện.

Hai là, phải gắn tổ chức Đại hội với 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương 
và nhiệm vụ của MTTQ từng thời kỳ để sát 
với thực tiễn, tạo được sức mạnh tổng hợp 
trong tổ chức thực hiện.

Ba là, tạo được sự phối hợp đồng bộ, 
nhịp nhàng giữa các cấp, các ngành, giữa 
nội dung đại hội với công tác tuyên truyền 
và chương trình hành động chào mừng Đại 
hội để đại hội thực sự là ngày hội lớn của 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc của từng địa 
phương, cơ sở.

Bốn là, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, 
phối hợp của chính quyền là yếu tố không 
thể thiếu trong tổ chức Đại hội MTTQ nói 
riêng và hoạt động của MTTQ nói chung. 
Ở đâu có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
sâu sát của các cấp ủy Đảng; sự phối hợp 
chặt chẽ, có hiệu quả của chính quyền, các 
ngành các tổ chức thành viên và vai trò 
tham mưu của MTTQ các cấp tốt thì ở đó 
đại hội thành công, tạo ra được khí thế, sức 
mạnh và  nguồn lực mới cho công tác Mặt 
trận trong nhiệm kỳ mới.

Những kết quả và bài học kinh nghiệm 
trên sẽ là bài học sâu sắc, là cơ sở để rút 
kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai đại 
hội MTTQ cấp huyện, Đại hội MTTQ tỉnh 
lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 thành 
công tốt đẹp. 

T.V.D.
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công tác dân vận
nĂM 2013, nHÌn LẠI vÀ HƯỚng tỚI

TRẦN VĂN KỲ
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận tỉnh ủy

Các đại biểu dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác dân vận toàn quốc tại điểm cầu Hà Tĩnh.
Ảnh: PV

Bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh trong năm 2013, bên cạnh việc tham 
mưu kịp thời và có hiệu quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai quán triệt các 
chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác dân vận, ban hành các 

chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo chuyên sâu về công tác vận động quần chúng trên 
từng lĩnh vực; Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chọn các nhiệm vụ trọng tâm sát đúng với tình hình 
thực tế để tập trung chỉ đạo hệ thống dân vận các cấp triển khai thực hiện. Thành lập các tổ 
công tác xuống cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách 
của Đảng, Nhà nước, các chính sách của tỉnh để người dân hiểu và đồng thuận, nhất là người 
dân trong khu vực di dời tái định cư, giải phóng mặt bằng. Các tổ công tác do Ban Dân vận 
thành lập luôn bám sát địa bàn được phân công, cùng với cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể 
ở các huyện và cơ sở nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong 
vùng dự án, đặc biệt là thôn Đông Yên - Kỳ Lợi (Kỳ Anh), Hương Quang, Hương Điền - Vũ 

Năm 2013, tỉnh nhà triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong điều kiện còn 
nhiều khó khăn, thách thức, tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, kinh tế trong 
nước còn gặp nhiều khó khăn, thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường, Hà Tĩnh 
đang triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh đòi hỏi sự vào 
cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành trong đó vai trò công tác 
dân vận có ý nghĩa quan trọng trong việc vận động các tầng lớp nhân dân khắc phục khó  
khăn, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 
trị của tỉnh nhà đã đề ra.
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Quang; tuyên truyền, vận động, thuyết phục 
nhân dân thực hiện tốt công tác di dân, tái 
định cư; đồng thời phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị triển khai kế hoạch tập huấn, tư vấn 
việc làm, đào tạo nghề cho đoàn viên, hội 
viên và nhân dân các xã trong vùng dự án…
bước đầu hết sức khó khăn nhưng với sự vào 
cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự 
nhiệt tình, tâm huyết của những người làm 
công tác dân vận, đến nay việc di dời tái định 
cư ở các dự án trọng điểm của tỉnh cơ bản 
đáp ứng được yêu cầu đề ra, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các nhà đầu tư tiến hành triển 
khai dự án đúng tiến độ.

 Thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về “tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 
xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong thời 
gian tới”, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu, 
phối hợp với các cấp, các ngành triển khai, 
xây dựng các mô hình trên nhiều lĩnh vực. 
Nhất là “Dân vận khéo” trong thực hiện di 
dân tái định cư, giải phóng mặt bằng, trong 
xây dựng Nông thôn mới. Thường xuyên theo 
dõi, kiểm tra các địa phương đơn vị, động 
viên kịp thời các mô hình, điển hình tiêu biểu 
và kịp thời nhân ra diện rộng, tạo sự lan tỏa 
trong các tầng lớp nhân dân; bên cạnh đó, đã 
vận động mỗi cơ quan, đơn vị cấp tỉnh nhận 
đỡ đầu 1 đến 2 xã xây dựng nông thôn mới. 
Đã có 92 tổ chức, đơn vị nhận đỡ đầu cho 
107 xã xây dựng Nông thôn mới. Toàn tỉnh 
đã xây dựng được hơn 1.000 mô hình, điển 
hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực (trong 
đó có 457 mô hình “Dân vận khéo” trong xây 
dựng Nông thôn mới). Diện mạo nông thôn 
ở nhiều địa phương có chuyển biến khá toàn 
diện, nổi bật nhất là nhận thức của người dân 
về sản xuất hàng hóa, huy động nguồn lực 
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội, năm 2013 xây dựng được 800 km đường 
giao thông nông thôn và 100 km kênh mương 
bê tông. Đến nay, đã có 7 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới.

Chính quyền các cấp, các sở ngành đã 
quan tâm hơn công tác dân vận; đẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính để phục vụ người 

dân, doanh nghiệp một cách tốt hơn; đội 
ngũ cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến 
trong tác phong, lề lối làm việc; nâng cao ý 
thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ 
nhân dân; chú trọng công tác tiếp dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thực 
hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, 
chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho 
nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
chính trị, tổ chức xã hội đã tiếp tục đổi mới 
nội dung, phương thức hoạt động, thực sự là 
cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. 
Với phương châm hướng về cơ sở, lấy hội 
viên, đoàn viên làm trung tâm, MTTQ và các 
tổ chức đoàn thể, hội quần chúng đã đi sâu, 
đi sát cơ sở, phối hợp với các lực lượng bám 
nắm địa bàn, tích cực vận động đoàn viên, 
hội viên và nhân dân thực hiện tốt các đường 
lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước. Thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng 
cao chất lượng tổ chức đơn vị mình, luôn chú 
trọng xây dựng hội viên, đoàn viên nòng cốt. 
Thông qua các cuộc vận động, các phong trào 
như: “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa khu dân cư”, “đền ơn đáp nghĩa”, 
“Ngày vì người nghèo”, “Lao động giỏi, 
lao động sáng tạo”, “Thanh niên lập thân 
lập nghiệp”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao 
động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no hạnh 
phúc”, “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, 
“Cựu chiến binh gương mẫu”, “Tuổi cao 
gương sáng…, từ đó đã tạo ra nhiều mô hình, 
điển hình, nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực 
trong việc chăm lo lợi ích chính đáng của hội 
viên, đoàn viên; góp phần củng cố lòng tin 
của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và 
sự điều hành của chính quyền. Các lực lượng 
vũ trang trong tỉnh trong năm qua đã không 
ngừng nâng cao chất lượng công tác dân vận; 
thường xuyên bám sát địa bàn, tích cực tuyên 
truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần 
cảnh giác cách mạng chống lại âm mưu thủ 
đoạn của các thế lực thù địch; luôn gắn kết với 
bà con nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, 
từng bước xóa đói, giảm nghèo một cách bền 

(Xem tiếp trang 37)
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Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 84 
mùa Xuân qua nhân dân ta đã 
giành được những thắng lợi vĩ 

đại trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, 
trong các cuộc kháng chiến chống đế quốc 
xâm lược và trong thời kỳ đổi mới. Đưa 
đất nước ta thoát khỏi tình trạng một nước 
nghèo trở thành nước phát triển theo định 
hướng XHCN và hội nhập Quốc tế. Hòa 
chung cùng cả nước, Đảng bộ Hà Tĩnh ra 
đời đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên cao 
trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh anh hùng, giành 
chính quyền về tay nhân dân, cùng với cả 
nước làm Cách mạng tháng Tám năm 1945 
thành công. Trong kháng chiến chống thực 
dân Pháp xâm lược, nhân dân ta đã chi viện 
sức người, sức của cho chiến trường Biên 
giới, Bình Trị Thiên, Trung Lào. Chiến đấu 
kiên cường bảo vệ vững chắc ATK, không 
để thực dân Pháp đứng chân nổi trên đất Hà 
Tĩnh một ngày. Trong kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước, Hà Tĩnh có vị trí chiến lược 
đặc biệt quan trọng, đế quốc Mỹ tập trung 
đánh phá hết sức ác liệt hòng cắt đứt sự chi 

viện của hậu phương miền Bắc cho chiến 
trường miền Nam. Nhưng quân dân Hà Tĩnh 
đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, vượt qua mọi gian khổ hi sinh vừa 
sản xuất, vừa chiến đấu bảo vệ quê hương, 
đảm bảo cho mạch máu giao thông thông 
suốt, chi viện sức người, sức của cho các 
chiến trường và đã lập nên nhiều chiến công 
oanh liệt, góp phần to lớn cùng cả nước 
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược giải phóng 
miền Nam thống nhất Tổ quốc. Trong công 
cuộc đổi mới Đảng bộ, chính quyền, nhân 
dân Hà Tĩnh đã nổ lực phấn đấu đưa tỉnh 
nhà thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, vươn 
lên giàu mạnh và phát triển trong hội nhập 
quốc tế.

Đảng và mùa xuân
HỒ SỸ MÃO

Khi mỗi độ Xuân về đất trời như 
ấm lại, cây cối đâm chồi nẩy lộc, đơm 
hoa, kết trái đem lại vị ngọt cho đời. 
Trong lòng mỗi người chúng ta ai 
cũng nô nức phẩn khởi mừng Đảng, 
mừng Xuân. Năm nay chúng ta mừng 
Xuân Giáp Ngọ, mừng Đảng 84 mùa 
Xuân và mừng quê hương, đất nước 
đổi mới. Trong không khí mừng Xuân 
chúng ta tự hào về những truyền 
thống vẻ vang của Đảng ta.
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Chúng ta vui mừng, phẩn khởi về những 
thành tựu mà Đảng ta đã giành được nhưng 
cũng không khỏi băn khoăn, lo lắng khi 
trong Đảng còn một bộ phận không nhỏ cán 
bộ đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo, 
quản lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức lối sống, quan liêu, tham nhũng, vô cảm 
trước nguyện vọng chính đáng của nhân 
dân. Gần đây một số nhà lãnh đạo và tri thức 
tiêu biểu thường nói đến vấn đề “Nhóm lợi 
ích”, “Tư duy nhiệm kỳ”. Đây là tư tưởng, 
là lối sống của những kẻ cơ hội, thực dụng 
để thực hiện chủ nghĩa cá nhân, đi ngược 
lại mục tiêu, lý tưởng của Đảng, lợi ích của 
nhân dân, làm mất uy tín và tổn hại đến danh 
dự của Đảng.

Những năm qua, Đảng ta đã có nhiều 
chủ trương, giải pháp đẩy mạnh cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng và ban 
hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) 
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng 
hiện nay”. Toàn Đảng nói chung và Hà Tĩnh 
nói riêng đã triển khai thực hiện nghiêm túc, 
quyết liệt, chu đáo và đã đạt được một số 
kết quả bước đầu có ý nghĩa quan trọng. Sau 
kiểm điểm các cấp ủy Đảng đã tăng cường 
sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung vào những 
nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của công 
tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã 
hội. Xử lý nghiêm túc, dứt điểm một số vụ 
việc góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương 
của Đảng, được dư luận đánh giá cao. 
Nhưng đến nay các hiện tượng suy thoái vẫn 
chưa được đẩy lùi. Sự phân hóa giàu nghèo 
trong xã hội cùng với các hiện tượng tiêu 
cực trên đang hàng ngày, hàng giờ tác động 
ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ đảng 
viên, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với 
Đảng và Nhà nước. Nếu không được khắc 
phục kịp thời sẽ là thách thức lớn đối với 
Đảng và đất nước.

Chúng ta chia sẻ với Đảng nhiệm vụ 
cách mạng rất nặng nề, còn nhiều khó khăn, 

thách thức. Có lẽ chưa bao giờ hai chữ 
“niềm tin” lại được đề cập nhiều như thời 
gian qua. Chúng ta mong muốn Đảng nhìn 
thẳng vào sự thật, kiên quyết đấu tranh xứ 
lý nghiêm túc các hành vi suy thoái và tham 
nhũng, loại bỏ những “con sâu”, những 
“u nhọt” đó ra khỏi các cơ quan trong hệ 
thống chính trị. Xây dựng Đảng trong sạch, 
vững mạnh như Hiến pháp nước Cộng hòa 
XHCN Việt Nam (sửa đổi) vừa được Quốc 
hội khóa XIII thông qua ngày 28/11/2013 
đã khẳng định: “Đảng cộng sản Việt Nam 
là lực lượng Lãnh đạo Nhà nước và xã hội, 
gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân 
dân và chịu sự giám sát của nhân dân, chịu 
trách nhiệm trước nhân dân về những quyết 
định của mình”. Chúng ta tin tưởng chắc 
chắn rằng với bản lĩnh của một Đảng cách 
mạng chân chính, Đảng sẽ tăng cường sự 
đoàn kết, thống nhất để củng cố niềm tin, 
tăng cường mỗi quan hệ máu thịt giữa Đảng 
với nhân dân, tập hợp và phát huy trí tuệ của 
toàn Đảng, toàn dân, nâng cao vai trò lãnh 
đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, 
sánh vai cùng các nước trong khu vực và 
trên thế giới.

Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày sinh 
đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của 
Đảng. Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh khắc sâu 
lời căn dặn bất hủ của Đồng chí trước lúc hy 
sinh: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”, để 
phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, giữ 
vững niềm tin. Đẩy mạnh các phong trào thi 
đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu, các nhiệm 
vụ năm 2014 và Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Xây dựng Hà 
Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp 
phần làm cho Đảng và mùa Xuân mãi mãi 
là niềm tin, là cuộc sống của chúng ta.

                                                                                                       H.S.M.
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Đại tướng Nguyễn Chí Thanh 
(tên thật là Nguyễn Vịnh) sinh 
ngày 01/01/1914 trong một gia 

đình nông dân nghèo ở thôn Niêm Phò, 
huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Tham gia hoạt động cách mạng từ năm 17 
tuổi, ông đã trải qua nhiều chức vụ quan 
trọng trong Đảng, trong quân đội, là Bí thư 
Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên, Bí thư Phân khu 
ủy Bình Trị Thiên và Bí thư Liên khu ủy 
Liên khu 4. Năm 1950, ông được điều động 
vào Quân đội giữ cương vị Phó bí thư Tổng 
Quân ủy, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bí 
thư Trung ương Cục miền Nam và Chính ủy 
các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng 
miền Nam và các chức vụ quan trọng khác. 
Là người cộng sản kiên trung, người học 
trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà 
lãnh đạo tài năng của Đảng và quân đội ta. 
Đại tướng đã để lại cho hậu thế một tấm 
gương cộng sản mẫu mực về đạo đức cách 

mạng, sự phấn đấu không mệt mỏi, cống 
hiến hết mình cho Đảng và Nhân dân. 

Trong suốt quá trình hoạt động cách 
mạng, Đại tướng luôn đề cao vai trò công 
tác dân vận, Ông chỉ rõ: “Dân là cái vốn 
cách mạng quý nhất, quý hơn tất cả, vì: 
“còn dân thì nước còn, mất dân thì nước 
mất”. Trong quân đội Đại tướng yêu cầu 
cấp ủy, chỉ huy, cán bộ các cấp phải luôn 
quán triệt sâu sắc đường lối quần chúng của 
Đảng, đề cao vai trò to lớn và sức mạnh vô 
địch của quần chúng nhân dân, phải nắm 
vững quan điểm: “Cách mạng là sự nghiệp 
của quần chúng, tin quần chúng, dựa hẳn 
vào quần chúng, hòa mình với quần chúng 
phát động tính tích cực, tính cách mạng và 
sáng tạo của quần chúng, thương yêu quý 
trọng, học tập quần chúng thì việc khó mấy 
làm cũng thành”; từ đó, thường xuyên giáo 
dục cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng 
đắn về mối quan hệ đoàn kết quân dân, phát 

ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH 
vỚI công tác dân vận

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với đồng bào dân tộc 
Ảnh: Tư liệu

LÊ MẠNH KIỀU
Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
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huy vai trò của quần chúng nhân dân trong 
đấu tranh cách mạng. Đại tướng chỉ rõ: “...
Những người đảng viên trong quân đội phải 
tỏ ra là những người chiến sĩ gương mẫu 
nhất, đánh giặc hăng hái, đoàn kết nội bộ, 
cần, kiệm, liêm, chính và hết sức thương 
yêu, quý trọng nhân dân. Những người chưa 
được vào Đảng vì lý do này hay lý do khác 
cần phải ra sức học tập, lập công, bồi bổ đạo 
đức cách mạng để một ngày gần đây được 
gia nhập Đảng để phụng sự nhân dân tích 
cực hơn…”.

Bản thân Đại tướng là một tấm gương 
sáng về phẩm chất chính trị, đạo đức cách 
mạng, tác phong công tác, luôn gần gũi, 
sâu sát, quan tâm tới quần chúng nhân dân, 
là người của quần chúng nhân dân. Trong 
mọi hoạt động, Đại tướng luôn đặt lợi ích 
của Đảng, của nhân dân lên trên hết, mọi 
việc làm đều xuất phát từ lợi ích chính 
đáng của nhân dân. Cuối năm 1960, Đại 
tướng Nguyễn Chí Thanh được Trung ương 
Đảng phân công làm Trưởng ban Nông 
nghiệp Trung ương. Sự điều động này thể 
hiện rõ sự tin tưởng của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng đối với Đại tướng. Lần 
đầu tiên, một vị tướng cầm quân đánh giặc 
ngoại xâm chuyển sang “diệt giặc đói”.  
Với phong cách tư duy sắc sảo, mềm dẻo, 
độc lập, tự chủ, năng động, sáng tạo, lý luận 
gắn với thực tiễn, quyết chiến, quyết thắng, 
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã vượt qua 
mọi khó khăn, trở ngại, gắn bó với nông dân, 
cùng nông dân xắn quần lội ruộng, xem xét 
việc canh tác, khảo sát các nơi nghèo khó, 
rút kinh nghiệm từ các nơi làm ăn khá, lắng 
nghe ý kiến của nông dân và các nhà khoa 
học... Trên cơ sở đó, Đại tướng Nguyễn Chí 
Thanh chỉ đạo mở rộng sản xuất, phá “xiềng 
ba sào”, phát động phong trào thi đua gió 
“Đại phong”... Tuy Đại tướng “làm nông 
nghiệp” chỉ một thời gian ngắn, nhưng đã để 
lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Trong lĩnh vực 
nào cũng vậy, phong cách tư duy của Đại 
tướng có những nét riêng, độc đáo: Sắc sảo, 

mềm dẻo, độc lập, tự chủ, năng động, sáng 
tạo... không chỉ trong tư duy, ý thức mà cả 
trong hành động cách mạng, trong xây dựng 
phong trào, trong đánh giặc và sản xuất... 
Các công việc Đại tướng làm đều toát lên 
phong cách tư duy khoa học, vì nước, vì dân 
Nguyễn Chí Thanh. 

 Đầu năm 1965, quân và dân ta đẩy mạnh 
hoạt động trên khắp chiến trường miền Nam 
và giành được nhiều thắng lợi lớn trên cả hai 
miền Nam, Bắc, làm nức lòng quân dân cả 
nước. Trong chiến thắng vang dội đó, Đại 
tướng Nguyễn Chí Thanh nhắc nhở cán bộ, 
chiến sĩ quân đội không được công thần địa 
vị, chủ quan khinh địch, mà phải luôn chú 
trọng công tác dân vận, yêu cầu nhớ kỹ và 
làm đúng: “… Kính trọng dân, thương yêu 
dân, giúp đỡ nhân dân. Không nên cho mình 
là có công mà kiêu ngạo, coi thường nhân 
dân. Bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân, 
tuyệt đối không được xâm phạm đến một 
cái kim sợi chỉ của nhân dân, làm sao mà 
“đi thì dân nhớ, ở thì dân thương”. Chúng 
ta chỉ đánh giặc không thì chưa đủ mà còn 
phải làm công tác chính trị tốt trong quần 
chúng, tức là biết tuyên truyền và tổ chức 
quần chúng…”.

Tư tưởng, quan điểm và sự chỉ đạo 
của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh về công 
tác dân vận, đã khẳng định bản chất cách 
mạng, tính nhân dân sâu đậm của Đảng ta, 
quân đội ta, góp phần tạo ra và nhân lên sức 
mạnh vô địch chiến thắng mọi kẻ thù xâm 
lược cũng như quá trình dựng xây đất nước. 
Ngày nay, tình hình thế giới và trong nước 
có nhiều diễn biến phức tạp, chủ nghĩa đế 
quốc và các thế lực thù địch không ngừng 
ra sức chống phá cách mạng nước ta, chúng 
tìm mọi cách chia rẽ khối đại đoàn kết dân 
tộc, chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt 
giữa Đảng với dân… Những quan điểm, tư 
tưởng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh về 
công tác dân vận trong giai đoạn cách mạng 
hiện nay vẫn là những tư tưởng xuyên suốt, 
còn nguyên giá trị.                              L.M.K.
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Hà Tĩnh có hai tôn giáo lớn được 
Nhà nước công nhận là Công 
giáo và Phật giáo, khoảng hơn 

147589 tín đồ, chiếm tỷ lệ 11,7% dân số 
toàn tỉnh. Đồng bào các tôn giáo sống tốt 
đời, đẹp đạo, kính chúa, yêu nước và đạo 
pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội là xu hướng 
chủ đạo.

Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân 
các cấp thường xuyên quan tâm xây dựng, 
củng cố hệ thống chính trị vùng giáo, phát 
huy dân chủ, xây dựng Đảng, chính quyền 
trong sạch,vững mạnh; xây dựng kế hoạch 
triển khai và kiểm tra việc thực hiện các 
nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh 
nói chung và công tác tôn giáo nói riêng. 

Tổ chức tập huấn công tác tôn giáo cho các 
chức sắc, chức việc, cán bộ cốt cán tôn giáo 
các huyện, thành, thị. Cấp ủy Đảng, chính 
quyền các cấp chỉ đạo tốt công tác tái định 
cư, giải phóng mặt bằng, xây dựng các công 
trình dự án trọng điểm của tỉnh, đặc biệt là 
công tác tái định cư cho giáo xứ Đông Yên – 
Kỳ Lợi, tổ chức ngày hội di dời, tái định cư 
trong niềm phấn khởi của Linh mục, đồng 
bào giáo dân và đạt nhiều kết quả tốt đẹp; 
thường xuyên thăm hỏi, chúc mừng các tôn 
giáo nhân các ngày lễ trọng đồng thời lãnh 
đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn 
đề tôn giáo nảy sinh ở cơ sở, biểu dương kịp 
thời những nhân tố tích cực, gương người 
tốt, việc tốt, tạo mối quan hệ gần gũi, thân 
thiện trong quần chúng giáo dân, góp phần 

PHÁT HUY HƠN NỮA HIỆU QUẢ CÔNG TÁC 
TÔN GIÁO TRONG THỜI GIAN TỚI

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy chúc mừng giáo xứ Vĩnh Phước nhân dịp Noel 2013
 Ảnh: Tuyết Hạnh
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ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng 
giáo và nhân rộng các phong trào thi đua 
yêu nước trong cộng đồng. Với những kết 
quả đó đã góp phần cho sự phát triển chung 
của tỉnh nhà, đời sống vật chất, tinh thần 
của đồng bào các tôn giáo ngày càng được 
nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm. 
Nhiều xã vùng giáo thực hiện tốt phong trào 
xây dựng nông thôn mới, xây dựng tốt đời 
sống văn hóa ở khu dân cư. Xuất hiện nhiều 
gương sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều mô 
hình “Dân vận khéo” trên nhiều lĩnh vực. 
Các hoạt động tôn giáo nhìn chung tuân thủ 
pháp luật, nhiều cơ sở thờ tự tôn giáo được 
nâng cấp, chỉnh trang, xây dựng mới khang 
trang. Công tác an ninh, trật tự an toàn xã 
hội vùng giáo ngày càng tốt hơn.

Phần lớn chức sắc, nhà tu hành, chức 
việc, tín đồ tôn giáo phấn khởi trước những 
thành quả đổi mới của tỉnh nhà, động viên 
đồng bào có đạo chăm lo phát triển kinh tế - 
xã hội, chung sức xây dựng nông thôn mới, 
động viên thanh niên công giáo tham gia 
quân đội bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công 
tác giáo dục khuyến học - khuyến tài, chăm 
lo sức khoẻ cho cộng đồng.

Bên cạnh những mặt tích cực trên, công 
tác tôn giáo ở tỉnh ta trong những năm qua 
còn một số mặt hạn chế, tồn tại:

Một số hoạt động tôn giáo chưa đúng 
quy định của pháp luật; hệ thống chính trị 
vùng giáo nhiều nơi còn yếu; công tác tuyên 
truyền, vận động, tổ chức thực hiện các chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước 
ở một số cấp uỷ Đảng, chính quyền vùng 
đồng bào có đạo hiệu quả chưa cao; công 
tác quản lý Nhà nước về tôn giáo ở một số 
chính quyền cơ sở còn thiếu đồng bộ, chưa 
thường xuyên phối hợp, xử lý dứt điểm các 
vụ việc, nhất là việc xây dựng cơ sở thờ tự, 
đất đai tôn giáo; công tác tái định cư, giải 
phóng mặt bằng, xây dựng các công trình, 
dự án trọng điểm của tỉnh liên quan đến nhà 

thờ và đất tôn giáo vẫn còn nhiều vướng 
mắc, khó khăn.

Để làm tốt công tác tôn giáo ở Hà Tĩnh 
trong thời gian tới, chúng ta cần thực hiện 
có hiệu quả một số giải pháp sau:

Thứ nhất: Tăng cường sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền 
về công tác tôn giáo, làm tốt công tác phát 
triển đảng viên và các tổ chức đoàn thể, góp 
phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở 
vùng giáo vững mạnh. Tiếp tục quán triệt, 
triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị 
quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh về 
công tác tôn giáo, nhằm nâng cao nhận thức, 
thống nhất quan điểm, xác định công tác tôn 
giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính 
trị, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng 
lớp nhân dân nhận thức rõ quan điểm, chủ 
trương Đảng về tôn giáo, yêu cầu nhiệm vụ 
của công tác tôn giáo trong tình hình mới. 

Thứ hai: Đổi mới công tác vận động 
đồng bào có đạo, tuyên truyền sâu rộng các 
chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, 
Nhà nước trong chức sắc, tín đồ tôn giáo. 
Vận động chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp 
đạo, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công 
dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn 
hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh và thực 
hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, 
“Xây dựng nông thôn mới”. Hướng dẫn các 
tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, phát huy 
những giá trị văn hoá đạo đức, lành mạnh, 
hướng thiện của các tôn giáo phù hợp với văn 
hoá truyền thống của dân tộc, quê hương.

Thứ ba:  Tăng cường quản lý Nhà nước 
đối với công tác tôn giáo, nhất là lĩnh vực 
đất đai, xây dựng cơ sở thờ tự và lễ hội, đẩy 
nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất tôn giáo,giải quyết tốt việc khiếu 
kiện đất đai, cơ sở thờ tự tôn giáo đúng 
pháp luật; nắm chắc tình hình, chủ động 

(Xem tiếp trang 38)
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Người xưa có câu “Sinh ký, tử quy” 
nghĩa là con người ta sinh ra 
được số ng gửi ở trần gian, lúc 

qua đời mới trở về với đất trời, nơi an nghỉ 
vĩnh hằng. Ai cũng mong muốn chuẩn bị cho 
sự ra đi của mình một cách trọn vẹn và giữ 
trọn đạo đức làm người. Ai cũng muốn tìm 
cho người khuất núi một nơi yên nghỉ bình 
yên... Đó cũng chính là cách chúng ta thể hiện 
tấm lòng tri ân với người thân của mình... Để 
đáp ứng nguyện vọng chính đáng đó Tỉnh 
đã có chủ trương xây dựng Công viên nghĩa 
trang vĩnh hằng Bắc Sơn.

Thực trạng việc xây dựng, bố trí các khu 
nghĩa trang phân tán, thiếu quy hoạch nhất 
là đối với địa bàn khu vực ngoại thành và 
các địa phương như hiện nay đã và đang gây 
lãng phí đất đai, ảnh hưởng xấu môi trường 
sống của người dân. Bên cạnh đó, hầu hết 
các địa phương chưa có qui chế quản lý, quy 
định cho việc chôn cất các phần mộ, người 
dân sử dụng, xây dựng còn tuỳ tiện, không 
theo hàng lối, không có khoảng cách nhất 
định, không theo quy hoạch chung… Do đó, 
để giải quyết bất cập này một cách căn cơ, 
thì việc xây dựng các nghĩa trang theo mô 
hình công viên nghĩa trang có thể coi là một 
“hướng mở” nhằm khắc phục phần nào nhu 
cầu thiết yếu nhất, đảm bảo môi trường. Việc 
xây dựng công viên nghĩa trang sẽ giải quyết 
được vấn đề bức xúc hiện nay và giải quyết 
được vấn đề về môi trường một cách tốt nhất.

Để giải quyết vấn đề nêu trên, tại kỳ họp 
Hội đồng Nhân dân tỉnh lần thứ 7 (khóa XVI) 
đã thống nhất chủ trương xây dựng Công viên 
nghĩa trang theo mô hình xã hội hóa. Thực 
hiện chủ trương của tỉnh và Nghị quyết số 
01/NQ- HĐQL, ngày 02/11/2012 của HĐQL 

Quỹ Đầu tư phát triển về chủ trương đầu tư 
xây dựng Công viên Vĩnh Hằng, Quỹ Đầu tư 
Phát triển đã phối hợp với đơn vị tư vấn xem 
xét nhiều địa điểm. Quá trình khảo sát đã 
lựa chọn kỹ càng, thận trọng dựa trên những 
phân tích khoa học về cảnh quan thiên nhiên 
môi trường sinh thái, về địa lý, tâm linh, lấy 
ý kiến của một số bậc cao niên am hiều về địa 
lý đã chọn và quyết tâm xây dựng công viên 
nghĩa trang lấy tên là “Công viên vĩnh hằng 
Bắc Sơn” nhằm đáp ứng nhu cầu và nguyện 
vọng của nhân dân trên địa bàn huyện Thạch 
Hà nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung.

Vượt lên giá trị về mặt cảnh quan và quy 
hoạch, “Công viên vĩnh hằng Bắc Sơn” còn 
được kỳ vọng gìn giữ nếp văn hóa Việt, xây 
dựng phát huy truyền thống gia đình, mang 
giá trị nhân văn sâu sắc. Cảm nhận cái nhìn 
mới mẻ về nghĩa trang, hòa mình với không 
gian cây cỏ cũng như tương giao với những 
người đã khuất. “Công viên vĩnh hằng Bắc 
Sơn” hướng đến sẽ là điểm đến của những 
gia đình có người thân chôn cất ở đây cũng 
như là một điểm dừng chân của nhiều vị 
khách tham quan thích khám phá.

Qua tìm hiểu của chúng tôi: Từ đường 
quốc lộ 15A, đi vào 800 m thì đến vị trí 
khu nghĩa trang, đây là vị trí từ thành phố 
đi lên đến khu công viên vĩnh hằng Bắc Sơn 
không ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của 
nhân dân vùng Bắc Sơn, đảm bảo tiêu chuẩn 
an toàn về khoảng cách theo quy định của 
Nhà nước, không gây ảnh hưởng, tác động 
đến môi trường sống của nhân dân vùng dự 
án. Công viên vĩnh hằng Bắc Sơn với quy 
mô 38,68 ha, bao gồm các hạng mục công 
trình kiến trúc được các kiến trúc sư có kinh 
nghiệm, hiểu biết về tâm linh, thiết kế một 

ƯỚC  NGUYỆN BÌNH AN...
CÔNG VIÊN NGHĨA TRANG VĨNH HẰNG BẮC SƠN:
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cách khoa học vừa mang tính hiện đại, văn 
mình, vừa cổ kính, đồng thời vẫn đảm bảo 
cân đối hài hoà phù hợp với tính chất, yêu 
cầu, đặc điểm của từng hạng mục công trình.

Theo quy hoạch sau khi xây dựng và đưa 
vào sử dụng thì Khu quản lý dịch vụ nằm 
phía ngoài và sát trục giao thông chính, khu 
này được bố trí quy hoạch khu nhà Tang lễ, 
khu văn phòng điều hành quản lý, khu dịch 
vụ, khu kỹ thuật và bãi đỗ xe cho khách đủ 
sức chứa các loại xe cho những ngày đông 
đúc nhất như lễ tết thanh minh và tuần rằm. 
Đối với ngày thường, hệ thống đường nội bộ, 
đường bao quanh hồ điều hoà, đường bao 
quanh công viên cây xanh đủ sức chứa cho 
các phương tiện đến từng khu vực mộ cát 
táng. Điểm nhấn của “Công viên vĩnh hằng 
Bắc Sơn” là nút giao thông, nơi đây có đặt 
tượng đài Quán thế âm Bồ Tát cao 15m trên 
một khuôn viên rộng 2,64 ha mang ý nghĩa vị 
cứu vớt chúng sinh khỏi bể khổ trần luân nơi 
âm phủ. Xung quanh được quy hoạch bố trí 
hệ thống quảng trường, cây xanh và là nơi cát 
táng chính cho những người theo đạo Phật, 
được liên kết với nhau bằng hệ thống đường 
giao thông nội bộ hoàn chỉnh được quy hoạch 
theo tuyến để thân nhân có thể đi xe máy, đi 
bộ tới từng phần mộ của người thân.

Để thực hiện xây dựng công viên Vĩnh 
hằng Bắc Sơn, tại Thông báo số 397/TB-
UBND, ngày 16/10/2013 của UBND tỉnh, 
Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Quỹ Đầu tư phát 
triển làm đầu mối kêu gọi, thu hút các nhà 
đầu tư tham gia đầu tư, góp phần vào công 
cuộc xã hội hoá đầu tư nghĩa trang của tỉnh 
nhà. Chủ đầu tư sẽ tính toán cụ thể, chi tiết; 
đồng thời tổ chức nghiên cứu thị trường; tình 
hình kinh tế xã hội, thu nhập thực tế của địa 
phương để đảm bảo đầu tư tiết kiệm, đưa ra 
giá dịch vụ tối ưu nhất, đảm bảo quyền lợi tối 
đa của nhân dân địa phương vùng dự án nói 
riêng và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nói chung. 
Ước tính tổng mức đầu tư của dự án khoảng 
386,8 tỷ đồng. Trên cơ sở nguồn vốn, phân 
tích, nghiên cứu thị trường, kỹ thuật đưa ra 
được phương án tối ưu; Chủ đầu tư sẽ tính 

toán, phân kỳ đầu tư hợp lý, đảm bảo đáp ứng 
đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy hoạch 
và môi trường sống cho người dân. Quá trình 
xây dựng được triển khai thành 2 giai đoạn, 
giai đoạn 1: xây dựng hạng mục hàng rào, 
trồng cây xanh xung quanh phía trong hàng 
rào, xây dựng bãi đỗ xe, xây dựng cổng ra 
vào và trục đường chính trong khu công viên 
nghĩa trang, xây dựng khu nhà tang lễ và 
khuôn viên khu tượng phật, xây dựng đồng 
bộ hạ tầng kỹ thuật và trồng cây xanh trong 
diện tích 10 ha, dự kiến hoàn thành trong quý 
I/2015; giai đoạn 2: Chủ đầu tư sẽ triển khai 
các hạng mục còn lại theo quy hoạch, dự kiến 
đến năm 2018 hoàn thành dự án.

Về giải pháp đảm bảo môi trường, Công 
viên Vĩnh hằng Bắc Sơn được qui hoạch theo 
mô hình khép kín bao gồm các hệ thống cây 
xanh, hệ thống giao thông nằm giữa và trải 
dài ra toàn khu. Các khu vực công viên được 
nằm bao bọc xung quanh tạo nên vòng tuần 
hoàn khép kín vừa đảm bảo kiến trúc, cảnh 
quan của một công viên vừa xử lý triệt để các 
yếu tố môi trường, về tỷ lệ % các khu chức 
năng: diện tích cây xanh mặt nước tâm linh 
và công trình phụ trợ chiếm 49%, diện tích 
phần mộ chiếm 51%. Dự án có xây dựng hệ 
thống mương kín để thu gom nước thải, có 
xây dựng hệ thống xử lý nước thải và không 
xả trực tiếp nước thải ra bên ngoài. Về phần 
mộ được xây dựng bằng gạch hoặc bê tông 
phía đáy có 04 lớp bao gồm: Lớp đất sét cuối 
cùng, lớp vải địa kỹ thuật chống thấm, lớp 
cát, phần đáy mộ đảm bảo chống thấm tốt. 
Ngoài ra, mộ có xây dựng thông hơi thoát 
khí có chứa chất than hoạt tính để khử mùi. 
Trong quan tài được chất đầy trà để khử mùi 
và hút nước. Dự án có diện tích cây xanh và 
mặt nước chiếm khoảng 34% diện tích đất 
của toàn khu, đảm bảo vấn đề xanh và sạch về 
môi trường. Dự án được các cơ quan chuyên 
môn xem xét và phê duyệt Báo cáo tác động 
môi trường theo quy định của Chính phủ.

Dự án công viên nghĩa trang Bắc Sơn có 
các chính sách ưu đãi đối với tất cả các gia 

(Xem tiếp trang 38)
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Về với Kỳ Trung trong những ngày đầu xuân, mới thấy được sự chuyển mình, sôi 
động, những con đường bê tông rộng thênh thang, những mái ngói hồng tươi 
rợp bóng cờ bay soi sáng con đường đi lên từ một vùng đất cằn cỗi đầy nắng và 

gió nay trở thành một điểm sáng về phát triển kinh tế và văn hóa xã hội. Đồng chí Võ Xuân 
Hiển - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chia sẻ: đầu năm 2011, Kỳ Trung được huyện lựa 
chọn để thực hiện điểm về XDNTM. Tuy nhiên, xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng chưa được 
quan tâm đầu tư, nhiều tuyến đường giao thông liên xóm chưa được bê tông hóa, có những 
đoạn đã cứng hóa thì quá hẹp, hoặc được đầu tư từ hơn chục năm trước nên đã xuống cấp; các 
trường học chưa được đầu tư xây dựng đúng mức, thu nhập của người dân còn thấp, số lao 
động chưa qua đào tạo nghề còn chiếm phần lớn. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã khảo 
sát tổng thể đánh giá tình hình thực tế của địa phương, những thuận lợi, khó khăn trong thực 
hiện Chương trình để đề ra các giải pháp khắc phục. Vì thế, những khó khăn trong việc thực 
hiện các tiêu chí đã cơ bản được tháo gỡ, ban đầu là việc thực hiện các tiêu chí quy hoạch. 

ĐỨC TIẾN - HOÀNG YẾN

Lại một mùa xuân mới đang về, không khí xuân đang tràn khắp làng quê, ngõ xóm. 
Xuân đến, đó không chỉ là sự báo hiệu cho việc kết thúc một năm cũ để khởi đầu một năm 
mới theo quy luật của tạo hóa đã ban tặng mà đó còn là động lực, là khởi điểm của sự 
đổi mới. Với người dân vùng quê Kỳ Trung như những chồi biếc đang vươn mình về ánh 
sáng, họ dần bỏ lại sau lưng mình cái đói, cái nghèo để hướng đến sự ấm no, sung túc, đủ 
đầy. Nét hoang sơ, cằn cỗi của một vùng quê nghèo khó ngày nào đã biến mất mà thay vào 
đó là hình ảnh của một làng quê khang trang, đổi mới, tràn đầy sức sống.

       Đường bê tông ra tận đồng, được chính người dân xây dựng    Ảnh: PV

Sức sống mới
của một vùng quê

Sức sống mới
của một vùng quê
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Với quyết tâm cao, Kỳ Trung là một trong 
những địa phương đầu tiên của huyện Kỳ 
Anh hoàn thành tiêu chí này. Tiếp đến là tạo 
điều kiện về thủ tục hành chính, vốn vay…
cho người dân trong phát triển kinh tế để xóa 
nghèo; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; 
hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã… Đặc 
biệt, để nâng cao thu nhập cho người dân, xã 
chỉ đạo các thôn, xóm phát huy tiềm năng lợi 
thế của mình, đã tổ chức 03 lớp tập huấn với 
số lượng 180 người tham gia về chủ trương, 
chính sách xây dựng nông thôn mới và đưa 
một số chủ mô hình đi tham quan ở các đơn 
vị tiêu biểu trong huyện, tỉnh, vận động nhân 
dân xây dựng các mô hình phát triển sản xuất 
hàng hóa, xây dựng Đảng và hệ thống chính 
trị vững mạnh. Hiện nay toàn xã đã có 32 
mô hình về chăn nuôi trâu, bò, lợn, trồng chè 
quy mô vừa và nhỏ cho thu nhập từ 100 - 200 
triệu đồng/năm. Thành lập được 1 tổ hợp tác 
chăn nuôi bò tại thôn Bắc Sơn, 02 trang trại 
tổng hợp ở thôn Đất Đỏ. 

Đối với việc đầu tư xây dựng hạ tầng cơ 
sở, Kỳ Trung đã vận động nhân dân tích cực 
đóng góp xây dựng cơ sở vật chất trường học, 
nhà văn hóa xóm… Bắt đầu từ năm 2013, khi 
tỉnh triển khai Phương án cho vay xi măng 
hỗ trợ xây dựng hạ tầng nông thôn, Kỳ Trung 
nhận thấy đây là một cơ hội để hoàn thiện 
mạng lưới giao thông trong xã. Bởi vậy, địa 
phương đã nhanh chóng triển khai đến người 
dân và được bà con hưởng ứng nhiệt tình. 
Trong năm 2013, xã đã vận động nhân dân 
đóng góp thêm tiền mặt, ngày công lao động, 
cát, sỏi… nâng cấp được trên 2,5km đường 
nội đồng và đường liên gia bằng bê tông, 
nâng tổng số chiều dài giao thông nông thôn 
đạt chuẩn lên 23km, đến nay, hệ thống đường 
giao thông liên xóm của xã đã cơ bản được 
bê tông hóa.

Tạo được những “cú hích”, Kỳ Trung đã 
có những bước nhảy vọt trong XDNTM. Đến 
hết năm 2013 xã đã hoàn thành 11 tiêu chí,  
Đồng chí Võ Xuân Hiển chia sẻ một số bài 

học đó là: tiến hành xây dựng NTM trên địa 
bàn xã, trước tiên phải làm tốt công tác tuyên 
truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức trong 
cộng đồng dân cư về nội dung, phương pháp, 
cách làm, cơ chế, chính sách của Nhà nước 
về xây dựng NTM... để cả hệ thống chính trị 
ở cơ sở và người dân hiểu rõ; phải coi trọng 
công tác xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ 
nòng cốt ở thôn xóm; xây dựng NTM phải 
có cách làm chủ động, sáng tạo, phù hợp 
với điều kiện và đặc điểm của xã, tránh rập 
khuôn, máy móc; phải đa dạng hoá việc huy 
động nguồn lực để xây dựng NTM. Theo 
phương châm “Huy động nguồn lực từ cộng 
đồng là quyết định, sự tham gia của doanh 
nghiệp và xã hội là quan trọng, sự hỗ trợ từ 
ngân sách nhà nước là cần thiết.

 Hiệu quả rõ nét nhất của XDNTM ở Kỳ 
Trung là bộ mặt của vùng quê thuần nông 
này đã có sự thay đổi rõ nét. Đến Kỳ Trung 
vào những ngày đầu xuân này mới thấy hết 
không khí thi đua sôi nổi trong phong trào 
XDNTM của người dân nơi đây. Ông  Văn, 
ông Tuyết, và những người dân ở thôn Đông 
Sơn, thôn Đất Đỏ cho biết: Đường giao thông 
được cứng hóa, việc đi lại, vận chuyển, giao 
thương hàng hóa của chúng tôi thuận lợi hơn 
rất nhiều… chúng tôi thực sự là những người 
làm chủ, đời sống của người dân ngày được 
nâng lên, đường làng, ngõ xóm khang trang 
sạch đẹp, chúng tôi xin cảm ơn Đảng, Nhà 
nước đã cho chúng tôi niềm vui hôm nay.

Kỳ Trung đang đổi thay từng ngày. Trong 
nhiệm vụ xây dựng NTM, bên cạnh những 
thuận lợi thì khó khăn, thử thách phía trước 
dĩ nhiên còn nhiều. Nhưng với truyền thống 
đoàn kết và tinh thần vượt khó vốn có, chúng 
ta có quyền tin tưởng rằng Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân xã Kỳ Trung chắc chắn 
sẽ giành được nhiều thắng lợi hơn nữa trong 
quá trình xây dựng và phát triển, góp phần 
tô thắm thêm bức tranh Nông thôn mới ở Hà 
Tĩnh mến yêu.

Đ.T - H.Y.
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Tết Nguyên Đán năm 1946, Bác 
Hồ viết: “Một năm khởi đầu từ 
mùa xuân. Một đời khởi đầu 

từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã 
hội”. Bác coi “Thanh niên là người chủ 
tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh 
hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do 
các thanh niên”. 
Thực hiện lời 
dạy của Bác, thời 
gian qua tổ chức 
Đoàn các cấp và 
đoàn viên thanh 
niên tỉnh nhà đã 
không ngừng nổ 
lực phấn đấu, 
xung kích, tình 
nguyện, tham gia 
thực hiện có hiệu 
quả các nhiệm vụ 
phát triển kinh tế, 
văn hóa, xã hội 
của tỉnh nhà.  

Khép lại năm 
2013, tuổi trẻ 
toàn tỉnh đã hoàn 
thành xuất sắc 
nhiệm vụ với những kết quả nổi bật trên các 
lĩnh vực công tác. Về giáo dục đạo đức lối 
sống, lý tưởng cách mạng, ý thức pháp luật 
với các cuộc vận động: “Xây dựng giá trị 
hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” 
với các giá trị “Tâm trong - Trí sáng - Hoài 

bão lớn”; Cuộc vận động “Nghĩa tình biên 
giới - hải đảo”, “Tô thắm màu cờ Tổ quốc” 
đã vận động và trao tặng trên 10.000 lá cờ 
Tổ quốc cho các ngư dân. Trong công tác 
chăm sóc sức khỏe người dân, thanh niên 
toàn tỉnh đã tổ chức 53 đợt khám, cấp thuốc 
miễn phí cho 8.500 đối tượng, chính sách, 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;  tổ 
chức 2 đợt khám và cấp thuốc miễn phí cho 
1.500 lượt người dân nước bạn Lào. Trong 
phong trào xung kích xây dựng nông thôn 
mới, toàn tỉnh đã tổ chức 24 lớp tập huấn 
khuyến nông, khuyến công, chuyển giao 

Sức trẻ vào xuân
CHU THANH HOÀI

            Ảnh: Thanh Hoài
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KHKT, phủ sáng 148 đoạn đường tương 
đương 119, 43 km với số tiền hơn 1,4 tỷ 
đồng; xây dựng 73 mô hình kinh tế thanh 
niên cho thu nhập mỗi năm trên 50 triệu 
đồng. Từ các mô hình kinh tế thanh niên có 
đa dạng các sản phẩm phục vụ thị trường 
tết như: cam chanh, gà, lợn, nấm, hoa cúc, 
hoa ly, rượu nếp đóng chai…

Trong những ngày đầu tiên của năm 
2014, với Chủ đề “Năm thanh niên tình 
nguyện”, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh 
đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động an 
sinh xã hội thiết thực đưa hơi ấm mùa xuân 
về với đồng bào nghèo các vùng biên giới, 
vùng xa, các xã di dời tái định cư. Nhiều 
hoạt động quy mô cấp tỉnh như: Tỉnh Đoàn 
phối hợp với Hội đồng Đội Trung ương tổ 
chức chương trình “Xuân Biên cương - Tết 
nghĩa tình” trao tặng 30 suất quà, mỗi suất 
trị giá 3 triệu đồng cho học sinh nghèo học 
giỏi và trao tặng 20 suất quà, mỗi suất 1 
triệu đồng cho các chiến sỹ biên phòng có 
thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ chăm 
sóc, giúp đỡ người dân vùng biên; phối hợp 
Báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh trao 
tặng 1.100 suất quà với tổng trị giá hơn 1 tỷ 
đồng cho học trò và giáo viên nghèo huyện 
Vũ Quang, Hương Khê. Thời gian qua, 
Tỉnh đoàn đồng hành với các nhà tài trợ rà 
soát các hộ nghèo vùng rốn lũ để hỗ trợ xây 
dựng 20 nhà nhân ái tại Vũ Quang, Hương 
Sơn, với tổng số tiền 1 tỷ đồng nhằm kịp 
giúp người dân có nhà mới đón Tết Giáp 
Ngọ. Để động viên các em thiếu nhi, các hộ 
dân nghèo ở các xã thuộc các dự án trọng 
điểm như xã Kỳ Lợi, Kỳ Nam (Kỳ Anh), 
Khe Ná, Hương Quang (Vũ Quang) và gia 
đình có người thân đang tham gia công tác 
tại đảo Trường Sa, mẹ Việt Nam anh hùng 
cô đơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thành 

lập 04 đoàn công tác trao tặng 80 suất quà 
gồm tiền mặt, tổng trị giá 40 triệu đồng. 
Ngoài ra, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức 
nhiều hoạt động “vì người nghèo” tại các 
địa phương. Theo đó, đã có 450 suất quà, 
trị giá mỗi suất 400 trăm ngàn đồng được 
trao tận tay cho các đối tượng chính sách 
khắp các vùng trong tỉnh. Tiêu biểu như: 
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn khối 
Doanh nghiệp, Huyện đoàn Hương Khê 
tặng 50 chăn ấm cùng những phần quà thiết 
thực trao tận tay đồng bào dân tộc Chứt - 
Bản Rào Tre. Màu áo xanh tình nguyện với 
nghĩa cử cao đẹp đưa đến bao nụ cười, ánh 
mắt ấm áp của người dân, mang mùa Xuân 
đến sớm hơn với những hộ dân nghèo, 
vùng sâu, vùng xa. Qua các hoạt động này, 
ngoài việc góp phần sưới ấm những những 
mảnh đời khó khăn còn có ý nghĩa giáo 
dục đạo đức, tình cảm cho đoàn viên thanh 
niên, viết tiếp truyền thống lá lành đùm lá 
rách của dân tộc Việt Nam. 

Với bầu nhiệt huyết và tinh thần tình 
nguyện của tuổi trẻ, “Năm Thanh niên tình 
nguyện 2014” các cấp bộ Đoàn và đoàn 
viên thanh niên trong toàn tỉnh sẵn sàng 
đảm nhận các nhiệm vụ trọng tâm “Xung 
kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã 
hội và bảo vệ Tổ quốc” và ”Đồng hành 
với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; tham 
gia chung tay xây dựng Nông thôn mới; 
góp phần thực hiện các chương trình, dự 
án trọng điểm của tỉnh;tích cực tham gia 
các chương trình an sinh xã hội, đền ơn đáp 
nghĩa, khẳng định bản lĩnh của thanh niên 
Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, xứng 
đáng là những thanh niên “vừa hồng, vừa 
chuyên” như mong ước và kỳ vọng của Bác 
Hồ kính yêu.

                                                                                                      CTH
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Những năm qua, đội ngũ cán bộ 
làm công tác dân vận của huyện 
Lộc Hà luôn nêu cao tinh thần 

trách nhiệm, phát huy tốt vai trò tham mưu 
cho cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển 
khai thực hiện các chủ trương, chính sách, 
chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác vận 
động quần chúng.

Công tác dân vận đã hướng mạnh về cơ 
sở, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận 
thức, trách nhiệm và hành động của hệ thống 
chính trị về công tác dân vận; phong trào thi 
đua “Dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều 
sâu với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. 

Đồng chí Hoàng Nữ Ngọc Oanh, Trưởng 
Ban Dân vận Huyện ủy cho chúng tôi biết, 
với phương châm “Gần dân, hiểu dân, trọng 
dân, có trách nhiệm với dân”, trong những 
năm qua, công tác Dân vận của huyện Lộc 
Hà đã tập trung hướng vào những nhiệm vụ 
cụ thể, gắn công tác dân vận với đẩy mạnh 
cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế 
dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền, vận động cán 
bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích 
cực thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết 
kiệm, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh 
- quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị 
vững mạnh; vận động nhân dân tích cực 
hưởng ứng phong trào thi đua chung sức 
xây dựng nông thôn mới, xây dựng huyện 
sớm thoát nghèo…. Đặc biệt, những năm 

gần đây, việc triển khai thực hiện phong trào 
thi đua “Dân vận khéo” đã thu hút các cấp, 
các ngành, các đoàn thể tích cực tham gia 
hưởng ứng, tạo chuyển biến mới về nhận 
thức và hành động của các cấp, các ngành 
trong công tác dân vận, tạo sự đồng thuận, 
phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân, động 
viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân 
dân tích cực tham gia các phong trào thi đua 
yêu nước, các cuộc vận động.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, thời 
gian qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện 
đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực 
hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn 
với việc “Học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào 
thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động. Các 
cấp uỷ Đảng đã tập trung đổi mới và nâng 
cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo 
dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận 
thức sâu sắc các mục tiêu, quan điểm, vai 
trò, vị trí, nhiệm vụ của công tác dân vận; 
tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công 
tác dân vận. 

Cùng với đó, các cấp ủy Đảng đã chỉ đạo, 
định hướng cho chính quyền và các tổ chức 
đoàn thể trong công tác tuyên truyền, xây 
dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, 
gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

HUYỆN LỘC HÀ:

ĐẨY MẠNH pHoNg trào tHi Đua “dâN vậN kHéo”
HOÀNG QUỐC BẢO
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Thành Nam

Khối dân vận các xã có nhiều cách làm 
hay, sáng tạo trong công tác vận động quần 
chúng, kết quả nổi bật trong thời gian qua là 
đã thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền, vận 
động nhân dân giải phóng mặt bằng, hiến 
đất, góp công, góp của xây dựng đường giao 
thông và các công trình công cộng, xây dựng 
nông thôn mới. Trong những năm qua đã có 
1100 hộ dân hiến 69.680m2 đất ở và đất sản 
xuất, gần 20.000 cây, 4566m2 tường bao, 
phát quang giải tỏa trên 250km đường giao 
thông theo quy hoạch nông thôn mới với giá 
trị trên 25 tỷ đồng; đã làm mới gần 135 km 
đường nhựa và đường bê tông giao thông 
nông thôn, gần 10km đường giao thông nội 
đồng, 45,1 km kênh mương bê tông tổng giá 
trị giá gần 200 tỷ đồng, trong đó nguồn lực 
do nhân dân đóng góp chiếm gần 30% giá 
trị công trình. Kết quả của những mô hình 
“Dân vận khéo” trên lĩnh vực kinh tế, xây 
dựng nông thôn mới đã góp phần tích cực 
trong việc thực hiện chủ trương chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi, khai thác mọi tiềm năng lợi thế của 
địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế phát 
triển nhanh và bền vững.

Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình 
“Dân vận khéo” cũng góp phần đổi mới nội 
dung, phương thức hoạt động của MTTQ 
và đoàn thể, hội quần chúng. Công tác vận 
động quần chúng của MTTQ và các đoàn 
thể đã tập trung hướng về cơ sở, nắm bắt 
tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân 
dân, chăm lo lợi ích thiết thực của đoàn viên, 
hội viên. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” do 
MTTQ, đoàn thể đảm nhiệm đã phát huy 
hiệu quả như: Mô hình vận động nhân dân 
tích cực đóng góp ngày công, kinh phí, tạo 

điều kiện thuận lợi để thôn xây dựng nhà văn 
hoá; mô hình giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo 
nuôi lợn nhựa tiết kiệm của Hội phụ nữ; mô 
hình vận động hội viên CCB đoàn kết, phát 
huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực giúp 
nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo 
của Hội CCB; mô hình vận động xây dựng 
quỹ khuyến học, dòng họ khuyến học của 
Hội Khuyến học... 

Quá trình triển khai các mô hình dân 
vận khéo ở cơ sở trên địa bàn huyện Lộc Hà 
cho thấy, tính sáng tạo, dựa vào cộng đồng 
để tạo sự đồng thuận trong nhân dân là yếu 
tố cốt lõi đảm bảo thành công. Cán bộ, đảng 
viên, người có uy tín tiêu biểu trong cộng 
đồng dân cư chính là những hạt nhân kết 
nối phong trào này với các phong trào thi 
đua khác, làm cho phong trào thực sự có sức 
lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương. 

Có thể khẳng định, phong trào thi đua 
“Dân vận khéo” ở huyện Lộc Hà thời gian 
qua đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức 
trách nhiệm của các cấp, các ngành, từng 
đơn vị và cá nhân trong công tác vận động 
quần chúng. Thông qua phong trào thi đua 
đã từng bước phát huy được quyền làm chủ, 
tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó, 
dám nghĩ, dám làm của các tầng lớp nhân 
dân, củng cố và tăng cường khối đại đoàn 
kết toàn dân. Kết quả đạt được tạo động lực 
thúc đẩy cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện 
Lộc Hà tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, 
xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển 
giàu đẹp, văn minh.
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Xã Thạch Hạ nằm ở phía Bắc 
Thành phố Hà Tĩnh, có diện 
tích tự nhiên 768.44 ha, dân 

số 1593 hộ với 6678 người (trong đó đồng 
bào có đạo chiếm 60%). Đời sống nhân dân 
chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Thực hiện 
Quyết định số 90/QĐ-UB, ngày 07/01/2011 
của UBND tỉnh, Thạch Hạ  là 01 trong 14 
xã được chọn xây dựng nông thôn mới về 
đích trong năm 2013.  

Để góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính 
quyền, các ban, ngành, đoàn thể triển khai 
thực hiện hoàn thành mục tiêu này, MTTQ 
với vai trò là trung tâm của tập hợp, xây 
dựng khối đại đoàn kết toàn dân, là đầu 
mối tập trung cho công tác tuyên truyền, 
vận động, MTTQ xã đã phối hợp chặt chẽ 
với các tổ chức thành viên, bằng nhiều 
hình thức tuyên truyền, vận động đoàn 
viên, hội viên và quần chúng nhân dân về 
thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước; các 
cuộc vận động, các phong trào thi đua. 
Trước hết tuyên truyền cho người dân hiểu: 
xây dựng nông thôn mới là gì? vai trò của 
người dân trong tham gia xây dựng nông 
thôn mới? xây dựng nông thôn mới là phải 
làm những gì? làm ra sao? người dân được 
hưởng lợi gì từ chương trình này?  để dân 
hiểu và từ đó đồng tình với chủ trương, ủng 
hộ quyết tâm thực hiện. Đồng thời, tham 
mưu cho cấp ủy, chính quyền thành lập ban 
tuyên truyền, ban biên tập, lập quy chế, dàn 
dựng kịch bản tuyên truyền. Tổ chức tuyên 
truyền 12/12 khu dân cư bằng hình thức sân 
khấu hóa, sau đợt 1 đã có hơn 3000 lượt 

người tham dự, lấy 5 đoàn thể quần chúng 
để tổ chức hội thi tìm hiểu về các tiêu chí 
xây dựng nông thôn mới hai cấp thôn và xã. 
Có 72 lượt đội thi và 352 tuyên truyền viên 
tham gia. Bằng phương pháp này làm cho 
mọi người dân trong xã nắm bắt được cơ 
bản các tiêu chí, từ đó trong toàn xã dấy lên 
một phong trào thi đua về xây dựng Nông 
thôn mới. Từ cách tuyên truyền phong phú, 
đa dạng, sáng tạo của MTTQ, các tổ chức 
thành viên đã đi vào lòng người và đưa lại 
hiệu quả thực sự. Có đến 350 hộ dân tham 
gia hiến 13.500m2 đất để làm 9 km đường 
trục chính, 38 km đường bê tông giao thông 
nông thôn, 12km giao thông nội đồng đảm 
bảo tiêu chí của xã nông thôn mới. Đặc biệt 
là sự đồng thuận của nhân dân cùng với cấp 
ủy Đảng, chính quyền chung sức xây dựng 
nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Mặt trận xã tiếp tục đẩy 
mạnh xây dựng đời sống kinh tế, đời sống 
văn hóa, công tác xóa đói giảm nghèo, an 
sinh xã hội thực hiện thành công tiêu chí về 
văn hóa, tiêu chí về nhà ở nhân dân và tỷ 
lệ hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới. 
Phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy 
mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu 
dân cư” và cuộc vận động “Quỹ ngày vì 
người nghèo” gắn với thực hiện các đề án 
của thành phố về “Xây dựng nếp sống văn 
minh đô thị” và Đề án “Một số giải pháp 
giảm nghèo góp phần đảm bảo an sinh xã 
hội”. Khuyến khích nhân dân chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng và 
phát triển các mô hình phát triển kinh tế, 

MẶT TRẬN TỔ QUỐC xã ThạCh hạ TiêN phoNg TRoNg
 phoNg TRào xây dựNg NôNg ThôN Mới.

VÕ THúY HOA
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hiệu quả cao, phù hợp điều kiện địa bàn, 
mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế, tạo 
việc làm, nâng cao thu nhập cải thiện đời 
sống, làm giàu cho gia đình và xã hội…  
Từ sự vận động của Mặt trận và các đoàn 
thể, với các nguồn vốn tín chấp lên đến 
12 tỷ đồng đã giúp cho nhiều mô hình sản 
xuất của người dân mang lại hiệu quả kinh 
tế cao, điển hình như mô hình: HTX sản 
xuất nấm, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi 
gia cầm, bò lai, lợn siêu nạc, rau sạch, hoa; 
chuyển đổi cơ cấu mùa vụ với các giống 
lúa ngắn ngày cho năng suất cao, xây dựng 
các cánh đồng mẫu…từ sự nổ lực của Mặt 
trận, các đoàn thể cùng với sự cố gắng phấn 
đấu, vươn lên từ chính mình của người dân 
Thạch Hạ đã giúp cho nhiều hộ thoát nghèo 
bền vững, giải quyết nhiều công ăn việc 
làm cho người dân, con em có điều kiện 
học tập tốt hơn, đời sống kinh tế khá giả, 
tỷ lệ hộ giàu, hộ khá tăng lên, hộ nghèo 
giảm xuống còn 4,1%, thu nhập bình quân 
đầu người đến nay đã 22 triệu đồng/ người/ 
năm. Đời sống vật chất và tinh thần ngày 
một nâng lên.

Với truyền thống đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, 
phong trào xây dựng đời sống văn hóa đã 
triển khai sâu rộng đến tận từng khu dân cư 
và trở thành mục tiêu phấn đấu của từng 
gia đình người dân xã Thạch Hạ. Gắn với 
phong trào người công giáo thi đua yêu 
nước, người công giáo sống tốt đời đẹp 
đạo. Đoàn kết, gắn bó đồng sức, đồng lòng 
chung tay xây dựng quê hương đất nước. 
Đến nay, 100% khu dân cư có nhà văn hóa 
khang trang, sạch đẹp; 11 xóm được phủ 
đường bê tông giao thông nông thôn mặt 
cứng; 9/11 thôn được công nhân khu dân cư 
văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa năm sau cao 
hơn năm trước, đạt 88,6% (2013); có 1.113 
gia đình được công nhận gia đình văn hóa 3 
năm liên tục; năm 2013 tổ chức tôn vinh 194 

gia đình văn hóa tiêu biểu. Đặc biệt, có 6 
gia đình văn hóa tiêu biểu được tôn vinh tại 
hội nghị cấp thành phố, 1 gia đình được tôn 
vinh cấp tỉnh và Trung ương. Trong vòng 5 
năm MTTQ các tổ chức thành viên đã vận 
động được 2,1 tỷ đồng từ các nguồn hỗ trợ 
cả nội lực và ngoại lực để làm 126 nhà ở 
cho hộ nghèo và hộ chính sách, trong 2 năm 
2012 và 2013 đã làm được gần 70 nhà. Đến 
hết năm 2013 đã cơ bản hoàn thành chương 
trình làm nhà ở cho hộ nghèo và hộ chính 
sách. Bên cạnh đó, MTTQ thường xuyên 
phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Ban tình 
thương Bác ái thường xuyên làm tốt công 
tác an sinh xã hội, quan tâm đến các đối 
tượng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính 
sách và các đối tượng kém may nắm trong 
cuộc sống; nêu cao tinh thần tương thân, 
tương ái trong cộng đồng, giúp đỡ khó 
khăn, hoạn nạn trong cuộc sống, đùm bọc 
lẫn nhau, gắn kết trách nhiệm, tình thương 
giữa mọi người trong cộng đồng khu dân 
cư. Phối hợp trong giữ gìn An ninh trật tự 
ở địa phương. Phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính 
quyền trong sạch, vững mạnh.

Từ những con số biết nói trên đã minh 
chứng cho phong trào xây dựng Nông thôn 
mới diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ của nhân dân 
xã thạch Hạ, sự thành công của phong trào 
đem lại cho người dân nơi đây đời sống mới 
ngày một khởi sắc hơn, tạo đà cho những 
thành công đang đợi chờ phía trước. Và, 
dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều 
hành của chính quyền, sự tập trung của Mặt 
trận và các đoàn thể cùng với sự đồng sức 
đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong 
xã đã phát huy truyền thống anh hùng vượt 
qua khó khăn, lập nên chiến công vẻ vang 
cho Đảng bộ và nhân dân xã Thạch Hạ - là 
xã đầu tiên của thành phố về đích trong 
xây dựng nông thôn mới.                 V.T.H.
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Đó là ông Ngô Xuân Linh, xóm 
Minh Giang, xã Sơn Mai, 
huyện Hương Sơn. Hơn 9 năm 

trước, hai vợ chồng ông vừa sản xuất nông 
nghiệp, vừa tranh thủ buôn bán. Nhận thấy 
“người khôn của khó”, việc buôn bán càng 
ngày càng khó khăn, năm 1994 Nhà nước 
có chủ trương giao đất rừng cho nhân dân 
sản xuất, vợ chồng ông bàn với nhau nhận 
21 ha đất vườn đồi của xã để sản xuất. Mục 
tiêu của ông là trồng cam chanh và cam bù, 
một loại cam cho thu nhập khá trong những 
năm gần đây trên địa bàn huyện. Có bao 
nhiêu vốn tích cóp được lâu nay, vợ chồng 
ông đầu tư cho việc trồng cam. Để cải tạo 
được 21 ha vườn đồi, ngoài sức lao động 

của vợ chồng, ông phải thuê thêm người 
làm. Sau một thời gian lao động miệt mài, 
vất vả, đến nay gia đình ông đã trồng được 
gần 10 ngàn gốc cam, trong đó có hơn 3000 
gốc đã cho thu nhập. 

Ông cho biết, cây cam không như 
những loại cây khác, có thể bón phân vô 
cơ là được. Muốn cây cho nhiều quả, quả 
ngọt và ít khô héo về mùa hè, cần phải bón 
phân hữu cơ, tăng độ mùn cho đất và giữ 
độ ẩm. Để làm được điều này, ông nuôi hơn 
100 con bò nhốt để lấy phân. Đến mùa thu 
hoạch lạc, ông thu mua toàn bộ vỏ lạc quanh 
vùng về cất trữ để rải vào chuồng bò, làm 
chất độn với phân để bón cho cam. Theo 
kinh nghiệm của ông, dùng vỏ lạc làm chất 

NGƯỜI ĐƯỢC VINH DANH 
NôNg dâN xuấT sắc Năm 2013

TRÍ THỨC

Đ/c Trần Thị Kim Hoa, Trưởng Ban Dân vận TU thăm mô hình nuôi gà của 
gia đình chị Nguyễn Thị Đề, thôn Yên Lợi, xã Xuân Yên, Nghi Xuân       Ảnh: PV
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độn bón cho cam là tốt nhất. Đứng giữa 
khu vực trang trại của ông, chúng tôi thấy 
những dãy kho chất đầy rơm và bì đựng vỏ 
lạc. Ông bảo, rơm để bổ sung thêm thức ăn 
về mùa mưa rét. Ông còn cho một số hộ 
quanh trang trại nhận bò cái về nuôi, chỉ 
cần trả lại phân cho ông để bón cây, đến khi 
sinh lợi bê người nuôi được hưởng. Trang 
trại của ông còn nuôi gần 5000 con bồ câu 
nhốt. Bình quân mỗi tháng ông bán được 
400 đôi bồ câu cho khách hàng đến đặt tại 
trại, mỗi đôi 75 ngàn đồng. Quanh trang 
trại còn có 1 ha ao hồ dùng để thả cá (chủ 
yếu làm thực phẩm phục vụ công nhân lao 
động tại trại) và lấy nước tưới cho cây vào 
mùa hè. Trang trại của gia đình ông thường 
xuyên thu hút 15 công nhân làm việc, với 
mức lương 5 triệu đồng/tháng (tiền ăn gia 
đình ông lo liệu). Lúc mùa vụ số lao động 
tăng lên từ 20-30 người. Hiện cam và bò 
là hai nguồn thu nhập chính của gia đình, 
bình quân mấy năm gần đây, mỗi năm 
gia đình ông thu về từ 5-7 tỷ đồng. Riêng 
vụ cam năm 2012 ông bán được 170 tấn, 
trong đó cam chanh gần 60 tấn. Giá bán 
cam bù 60-70.000 đ/kg, cam chanh dịp 
tết 120.000 đ/kg. 

Ông cho biết, để có được trang trại như 
hôm nay, gia đình ông đã đầu tư khá nhiều 
công sức và tiền của. Riêng trong năm 
2013 này gia đình ông tiếp tục đầu tư hơn 
2 tỷ đồng, trong đó có hơn 1 tỷ vay nguồn 
vốn hỗ trợ lãi suất. Từ một nông dân nghèo, 
làm nghề phụ lái xe, bây giờ trở thành tỷ 
phú nông dân, mỗi năm thu nhập 3-4 tỷ 
đồng, chạy xe con đời mới hơn một tỷ 
đồng... Trong niềm vui ông nói với chúng 
tôi, gia đình ông cảm ơn chủ trương của 
Nhà nước và của địa phương, đã tạo điều 
kiện thuận lợi cho người dân đầu tư phát 
triển sản xuất, xã đã tạo thuận lợi trong việc 
bàn giao đất đai, đảm bảo công tác an ninh. 
Bên cạnh đó, nhờ được tham gia các lớp tập 

huấn hướng dẫn khoa học kỹ thuật trồng 
trọt, chăn nuôi do Hội Nông dân huyện, 
xã tổ chức, vợ chồng ông mạnh dạn đầu tư 
phát triển sản xuất.    

Với quy mô trang trại và mức thu nhập 
của gia đình, ông được Hội Nông dân tỉnh 
Hà Tĩnh vinh danh Nông dân xuất sắc năm 
2013 – người duy nhất đại diện cho hơn 
220.000 hội viên, nông dân toàn tỉnh Hà 
Tĩnh đi dự Hội nghị vinh danh Nông dân 
xuất sắc toàn quốc năm 2013.          D.T.T.

thành công nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an 
ninh - quốc phòng và xây dựng Đảng. 
Cần phải xây dựng và thực hiện quy 
định, có sự phân công cụ thể, mọi đảng 
viên phải trực tiếp làm công tác dân vận. 
Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị phải trực tiếp làm công tác dân 
vận, chịu trách nhiệm về chất lượng và 
kết quả công tác dân vận của Đảng bộ 
và cơ quan, đơn vị mình. Cần phải tăng 
cường chất lượng của bộ máy và cán bộ 
làm công tác dân vận, tạo mọi điều kiện 
để Ban Dân vận và các đoàn thể quần 
chúng làm tốt vai trò của mình. Ban Dân 
vận các cấp không ngừng đổi mới nội 
dung và phương thức công tác dân vận 
phù hợp với từng vùng, từng đối tượng, 
từng hoàn cảnh. Tham mưu kịp thời, 
chính xác và khách quan về tình hình 
diễn biến tư tưởng cũng như nguyện 
vọng và ý chí của các tầng lớp nhân dân, 
đề xuất những phương án công tác dân 
vận phù hợp giúp cấp ủy có chủ trương 
kịp thời và sát đúng, nhằm không ngừng 
nâng cao chất lượng và hiệu quả công 
tác dân vận của Đảng.

Công tác...
(Tiếp theo trang 7)
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“TẾT
CHO

NGƯỜI 
NGHÈO”

Đã hơn một tháng nay, các tổ 
chức thành viên UBMTTQ 
tỉnh, Ban Thường trực 

UBMTTQ các huyện, thành phố, thị xã 
cùng mạng lưới Chữ thập đỏ trong toàn 
tỉnh tích cực phối hợp triển khai phong trào 
“Tết vì người nghèo và nạn nhân Chất độc 
da cam (NNCĐDC)” với nhiều hoạt động. 
Đặc biệt, công tác tuyên truyền được tổ 
chức đến tận các khu dân cư, cơ quan, đơn 
vị, trường học, các tổ chức, doanh nghiệp, 
các tầng lớp nhân dân và đã tạo được sự 
hưởng ứng tích cực. Công tác vận động, lập 
danh sách đối tượng trao quà tết được tổ 
chức ráo riết.

Ông Bùi Văn Bốn – Chủ tịch Hội Chữ 
thập đỏ tỉnh cho biết: khác với mọi năm, 
năm nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phát huy 
vai trò nòng cốt trong công tác chăm lo tết 
cho người nghèo và NNCĐDC. Đây không 
chỉ là việc chăm lo cho người nghèo có tết 
mà còn là một trong những hoạt động góp 
phần đảm bảo an sinh xã hội. Với tinh thần 
đó, Hội Chữ thập đỏ tăng cường kêu gọi, 
vận động, trao quà trực tiếp và phối hợp tổ 
chức, khâu nối. Tỉnh giao chỉ tiêu 17.000 
suất quà nhưng Hội cố gắng ít nhất phải 
được 22.000 suất trị giá thấp nhất là từ 300 
ngàn đồng trở lên. Ngoài ra, Trung ương 
Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ 100 triệu đồng. Hội 
Chữ thập đỏ tỉnh cũng trích ngân sách từ 

Tết nguyên đán đang đến gần. Nhà nhà, 
người người đang chộn rộn cho vui tết, đón 
Xuân. Hòa trong không khí chung đó, Đảng, 
Nhà nước, các cấp, ngành, đoàn thể, các tổ 
chức, cá nhân cũng đang tích cực chăm lo 
cái tết cho người nghèo, các đối tượng chính 
sách, người có công với cách mạng… 

ĐVTN khối Doanh nghiệp tặng quà Tết cho trẻ em ở Làng trẻ mồ côi
BIỆN NHUNG
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Quỹ Nhân đạo của tỉnh 150 triệu đồng để 
tặng quà tết cho người nghèo. Một điều 
mới nữa là cách phân bổ năm nay cũng 
khác hơn so với mọi năm. Năm nay tỉnh 
giao nhiệm vụ cho Hội Chữ thập đỏ làm 
đầu mối, theo đó, Hội có nhiệm vụ nắm rõ 
danh sách các đối tượng cần được trao quà, 
khâu nối với các tổ chức, cá nhân ủng hộ, 
trên cơ sở đó có sự điều tiết để đảm bảo các 
đối tượng đều có quà trong dịp tết, tránh 
hiện tượng chồng chéo, có đối tượng được 
nhiều suất quà, có đối tượng lại thiếu sót 
như trước đây. Hiện nhiều Hội cấp cơ sở đã 
tổ chức trao quà cho đối tượng như Nghi 
Xuân đã trao được 450 triệu; Cẩm Xuyên 
đã trao được 200 triệu…

Ngành Lao động Thương binh và Xã 
hội cũng là một trong những ngành trụ cột 
trong công tác này. Những ngày này, toàn 
ngành đang triển khai việc trao quà cho 
các đối tượng một cách tích cực và khẩn 
trương. Phó Giám đốc Sở Lao động Thương 
binh và Xã hội Nguyễn Xuân Thông cho 
biết: Với tinh thần không để người dân nào 
thiếu đói trong dịp tết, Sở đã tham mưu cho 
UBND tỉnh cấp phát 520 tấn gạo cho người 
dân trong dịp này. Cùng với đó, ngành cũng 
đang thực hiện trao quà cho các đối tượng 
chính sách, đối tượng bảo trợ và người 
nghèo. Đồng thời, ngành cũng đang phối 
hợp với tập đoàn Vincom trao 8800 suất 
quà cho người dân. Các  suất quà đều có trị 
giá từ 500 ngàn đồng trở lên.

Đến thời điểm này, những gói quà 
mạng nặng nghĩa Đảng tình dân, tinh thần 
“tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá 
rách” đã và đang đến với các đối tượng, 
những người có công với cách mạng, người 
nghèo và NNCĐDC. Bí thư Huyện ủy Lộc 
Hà Nguyễn Thị Nữ Y chia sẻ: Ngoài trích 
ngân sách huyện làm quà, huyện còn tích 

cực khâu nối với các doanh nghiệp đến 
chia sẻ với người dân trên địa bàn. Đối với 
người có công, huyện đã tổ chức trao quà 
trước. Riêng đối với các hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn, huyện phân công các đồng chí  
ủy viên Ban Thường vụ đến tận nơi thăm 
hỏi, động viên, chia sẻ và trao quà...

Cùng với Đảng và Nhà nước, các cấp 
ủy, chính quyền trong toàn tỉnh, nhiều 
doanh nghiệp, các tổ chức trong nước cùng 
chung tay chăm lo Tết cho Người nghèo 
như Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam 
đã hỗ trợ bà con 6 xã vùng mỏ sắt Thạch 
Khê 400 triệu đồng để đón Tết; thành phố 
Hồ Chí Minh ủng hộ 300 triệu đồng… Bà 
Võ Thị Dung – Trưởng Ban Cứu trợ thành 
phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Hà Tĩnh là địa 
phương chịu nhiều ảnh hưởng của thiên 
tai. Nhằm chia sẻ bớt khó khăn, thiệt hại 
với nhân dân, Ban Cứu trợ thành phố quyết 
định chuyển tiếp cho Hà Tĩnh số tiền 300 
triệu đồng. Số tiền này trích từ nguồn ủng 
hộ của nhân dân, cán bộ, chiến sỹ với mong 
muốn người nghèo Hà Tĩnh có điều kiện 
hơn để đón Tết nguyên đán 2014...

Một mùa xuân nữa lại về trong đong 
đầy hương sắc và nghĩa Đảng tình dân, tình 
người. Những món quà tết đầy ý nghĩa đã 
và đang mang đến nụ cười hạnh phúc cho 
biết bao người dân. Đặc biệt, với người có 
công, họ càng thấy tự hào hơn với những 
hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh 
bảo vệ và dựng xây đất nước của mình. Và 
với người nghèo, họ không chỉ có cái Tết 
no đủ mà càng thấy ấm áp hơn khi những 
vòng tay ấm áp đầy yêu thương đang  rộng 
mở. Đó là niềm tin, điểm tựa và là động lực 
để họ tiếp tục vươn lên dựng xây cuộc sống 
ngày một tươi đẹp hơn, đàng hoàng hơn. 

B.N.
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Hiến pháp sửa đổi có hiệu lực
Với 11 chương, 120 điều, giảm 1 chương 

và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992, Hiến 
pháp sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua 
có hiệu lực từ ngày 01/01/2014. Các văn 
bản pháp luật ban hành trước ngày 1.1.2014 
sẽ phải được rà soát lại để sửa đổi, bổ sung 
hoặc ban hành mới cho phù hợp với Hiến 
pháp sửa đổi vừa có hiệu lực. Việc sửa đổi 
Luật tổ chức Quốc hội, Chính phủ, Tòa án 
nhân dân; ban hành mới Luật tổ chức chính 
quyền địa phương…phải được trình Quốc 
hội xem xét thông qua chậm nhất vào tháng 
10.2015.

Tăng lương tối thiểu
Từ ngày 1.1.2014, mức lương tối 

thiểu vùng sẽ được tăng thêm từ 250.000 
- 350.000 đồng/tháng. Tức mức lương 
tối thiểu vùng mới được áp dụng sẽ từ 
1.900.000 - 2.700.000 đồng/tháng.  Cụ thể, 
mức lương tối thiểu vùng mới đối với các 
doanh nghiệp hợp tác xã và các cơ quan tổ 
chức có thuê mướn lao động như sau: vùng 
I: 2.700.000 đồng/tháng, vùng II: 2.400.000 
đồng/tháng, vùng III: 2.100.000 đồng/
tháng và vùng IV: 1.900.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu vùng là cơ sở để 
doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận 
tiền lương. Theo đó, bảo đảm tiền lương 
tính theo tháng trả cho người lao động chưa 
qua đào tạo, làm công việc đơn giản nhất, 
trong điều kiện lao động bình thường, bảo 
đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong 

tháng và hoàn thành định mức lao động 
hoặc công việc đã thỏa thuận không được 
thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. 

Đồng thời, mức đóng bảo hiểm xã hội 
trong năm nay sẽ được điều chỉnh tăng 
thêm 2%. Trong đó, người sử dụng lao động 
đóng 18%, nâng tổng mức đóng bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lên 
22%; người lao động đóng 8%, tổng mức 
đóng các loại bảo hiểm như trên là 10,5%.

giảm thuế nhập khẩu ô tô
Thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ 

các nước ASEAN sẽ giảm về mức 50% từ 
đầu năm nay so với 60% như trước đây.

Mức thuế suất này được quy định tại 
biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo 
Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN 
(ATIGA) giai đoạn 2012 - 2014.

Riêng các loại ô tô chuyên dụng như 
xe cứu thương, xe chở phạm nhân, xe tang 
lễ sẽ được hưởng mức thuế suất thuế nhập 
khẩu 0% 

giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp sửa 

đổi sẽ chính thức có hiệu lực từ hôm nay. 
Theo đó, thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ 
được giảm xuống còn 22% (so với trước là 
25%). Từ năm 2016, mức thuế suất sẽ giảm 
tiếp còn 20% và mức thuế suất ưu đãi cũng 
được điều chỉnh còn 17%.

Bên cạnh đó, một số khoản thu nhập 

VĂN BẢN MỚI, CHÍNH SÁCH MỚI

NHữNg cHíNH sácH quaN TrọNg
có Hiệu lực Từ 01/01/2014
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cũng được bổ sung vào thu nhập chịu thuế 
của doanh nghiệp là: thu nhập từ chuyển 
nhượng dự án đầu tư; chuyển nhượng 
quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng 
sản; chuyển nhượng quyền góp vốn, quyền 
tham gia dự án đầu tư.

giáo dục quốc phòng cho học sinh từ 
cấp tiểu học

Từ đầu năm nay, Luật Giáo dục quốc 
phòng và an ninh (năm 2013) cũng bắt đầu 
có hiệu lực. Luật quy định phải đưa kiến 
thức về an ninh quốc phòng vào chương 
trình học của học sinh ngay từ cấp tiểu học, 
trung học cơ sở. Nội dung các môn học 
trong chương trình giáo dục quốc phòng sẽ 
được lồng ghép với hoạt động ngoại khóa 
phù hợp cho từng tuổi.

luật cư trú (sửa đổi năm 2013)
Luật bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay với 

điểm mới là quy định người dân phải tạm 
trú trên 2 năm mới được đăng ký thường 
trú tại các quận thuộc thành phố trực thuộc 
Trung ương (trước đây quy định là 1 năm).

Ngừng sản xuất, lưu thông xăng 
không chì rON 83

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Công thương, 
Thủ tướng Chính phủ đồng ý ngừng sản 
xuất, lưu thông xăng không chì RON 83 từ 
ngày 1.1.2014.

Theo đó, các văn bản quy định về tiêu 
chuẩn, quy chuẩn, yêu cầu kỹ thuật về xăng 
không chì RON 83 sản xuất, lưu thông trên 
thị trường sẽ được bãi bỏ.

Vấn đề ngừng sản xuất, lưu thông xăng 
không chì RON 83 được đề cập rộ lên 
vào năm 2012, khi hàng loạt sự cố xe tự 
nhiên bốc cháy. Khi đó, nhiều ý kiến của 
các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng một 

trong những nguyên nhân cháy là do xăng 
kém chất lượng, người bán dùng xăng RON 
83 pha với metanol để giả xăng RON 92.

cấm biểu diễn 3 - 6 tháng đối với 
người biểu diễn trái thuần phong

Kể từ ngày 01/1/2014, quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, 
thể thao, du lịch và quảng cáo có hiệu lực.

Theo đó, phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng 
đối với một trong các hành vi: Biểu diễn 
nghệ thuật, trình diễn thời trang mà không 
có giấy phép; thực hiện hành vi không phù 
hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống 
văn hóa Việt Nam hoặc hành vi làm ảnh 
hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại trong quá 
trình tổ chức biểu diễn.

Nặng hơn, sẽ đình chỉ hoạt động biểu 
diễn từ 3 - 6 tháng đối với người biểu diễn 
có một trong các hành vi: Biểu diễn nghệ 
thuật, trình diễn thời trang có nội dung 
truyền bá tệ nạn xã hội, không phù hợp với 
thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa 
Việt Nam; xúc phạm uy tín của tổ chức, 
danh dự nhân phẩm của cá nhân; biểu diễn 
tác phẩm có nội dung khiêu dâm, kích động 
bạo lực, tác phẩm bị cấm biểu diễn…

TP.Hcm giảm phí trước bạ đối với ô 
tô dưới 10 chỗ ngồi

Trong kỳ họp HĐND TP.HCM cuối 
năm 2013, các đại biểu HĐND cũng đã 
thông qua tờ trình về việc giảm tỷ lệ thu 
lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người 
dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn 
TP.HCM.

Theo đó, kể từ ngày 1.1.2014, các xe ô 
tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) 
nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 
10% (hiện giờ là 15%).
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Hội nghị trực tuyến quán triệt quy chế, 
quy định gsPBxH:

Ngày 11/01/2014, tại Hà Nội, Ban Dân 
vận Trung ương Đảng, tổ chức Hội nghị trực 
tuyến quán triệt, triển khai “Quy chế giám sát 
và phản biển xã hội của MTTQ Việt Nam và 
các đoàn thể chính chị - xã hội”, “Quy định về 
việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị 
- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền”. Đồng chí Hà 
Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng 
Ban Dân vận Trung ương và các đồng chí Lãnh 
đạo Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị. 
Đồng chí Từ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đồng chí 
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì điểm 
cầu Hà Tĩnh.

Ngày 12/12/2013, Bộ Chính Trị đã ban 
hành Quyết định số 217- QĐ/TW về việc ban 
hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW 
ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, 
các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân 
tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe 
đồng chí Trần Thị Bích Thủy và đ/c Thào Xuân 
Sùng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương 
phổ biến Quyết định số 217, Quyết định số 
218 và dự thảo hướng dẫn thực hiện các quyết 
định. Sau đó các đại biểu Trung ương và tại các 
điểm cầu đã tiến hành thảo luận đóng góp để 
hoàn thiện dự thảo hướng dẫn của Ban Dân vận 
Trung ương, cũng như đề xuất các giải pháp để 
triển khai Quyết định một cách sâu rộng vào 
đời sống xã hội. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban 
Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết nhấn mạnh 
Quyết định 217, 218 có vai trò quan trọng, 
góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước 

trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thể chế hóa, cụ 
thể hóa cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản 
lý, nhân dân làm chủ; tăng cường mối quan hệ 
mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. 
Đồng thời đồng chí nhấn mạnh, Dự thảo hướng 
dẫn thực hiện hai quyết định chưa  phải là kết 
luận cuối cùng vì vậy Ban Dân vận các cấp 
không được nóng vội mà phải nghiên cứu thật 
kỹ để có ý kiến đóng góp bằng văn bản về cho 
Ban Dân vận Trung ương. Về triển khai thực 
hiện hai quyết định 217, 218 của Bộ Chính Trị, 
đồng chí Hà Thị Khiết đề nghị cần nghiên cứu 
thật kỹ, có bước đi, cách làm phù hợp để triển 
khai thực hiện có hiệu quả tại các địa phương, 
đơn vị.                 

sông Đông

Ban dân vận Tỉnh ủy làm việc với Hội 
liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

 Ngày 02/01/2014, Ban Dân vận Tỉnh ủy 
có buổi làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 
Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Lãnh 
đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh báo cáo kết quả 
thực hiện các chỉ tiêu Đại hội HLHPN tỉnh 
giữa nhiệm kỳ, các hoạt động của cấp hội trong 
năm 2013. Với phương châm hướng mạnh hoạt 
động về cơ sở, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã 
tập trung vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản 
xuất, kinh doanh theo hướng sản xuất hàng hóa, 
phát triển sản phẩm chủ lực của tỉnh, đầu tư xây 
dựng các mô hình, chú trọng kinh tế hợp tác; 
triển khai có hiệu quả Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ học 
nghề, giới thiệu việc làm giai đoạn 2010 - 2015” 
gắn với Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông 
thôn đến năm 2020”; triển khai thực hiện Đề án 
“Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội 
Phụ nữ cấp cơ sở giai đoạn 2013 - 2017”; thực 
hiện đợt thi đua đặc biệt “Làm theo Bác, thực 
hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững, 
xây dựng nông thôn mới”; đẩy mạnh thực hiện 
cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 
sạch”… Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Ban Dân 
vận Tỉnh uỷ đã tập trung trao đổi ý kiến nhằm 

TIN HOẠT ĐỘNG
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nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình, 
các cuộc vận động, quan tâm công tác đào tạo, 
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực 
giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng 
Đảng, chính quyền… Đồng thời, chỉ ra một số 
khó khăn, hạn chế trong hoạt động của các cấp 
Hội từ đó đề ra một số giải pháp để thực hiện có 
hiệu quả công tác Hội và duy trì tốt các phong 
trào thi đua yêu nước trong hội viên phụ nữ thời 
gian tới, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày 
càng trong sạch, vững mạnh.

sông Đông

Ban dân vận Tỉnh ủy làm việc với một 
số sở, ngành về công tác dân vận

 Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có các 
buổi làm việc với các sở: Tư pháp, Lao động 
- Thương binh và Xã hội, Văn hoá Thể thao 
và Du lịch, Thanh tra tỉnh để nắm tình hình, 
kết quả triển khai thực hiện công tác dân vận 
chính quyền theo Chỉ thị số 18/CT-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 20-QĐ/
TW về Quy chế công tác dân vận của hệ thống 
chính trị. Qua làm việc cho thấy, thời gian qua 
các sở, ngành đã quan tâm triển khai và tổ chức 
thực hiện công tác dân vận, nhất là vận dụng 
linh hoạt công  tác dân vận trong quá trình thực 
thi nhiệm vụ; tập trung đẩy mạnh công tác cải 
cách hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết 
đơn thư khiếu nại của nhân dân; thường xuyên 
rà soát, bổ sung nội quy, quy chế làm việc của 
cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ; tập trung kiểm 
tra và xử lý nhiều vụ vi phạm các quy định của 
ngành... Tại các buổi làm việc Lãnh đạo Ban 
Dân vận Tỉnh ủy đã đánh giá cao kết quả triển 
khai và tổ chức thực hiện công tác dân vận của 
các đơn vị, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, 
khuyết điểm đó là: việc học tập, nghiên cứu, 
quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về 
công tác dân vận chính quyền và quy chế dân 
chủ cơ sở chưa được sâu rộng và thường xuyên; 
nhận thức của một số cán bộ, đảng viên, công 
chức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công 
tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ cơ 
sở trong quá trình thực thi nhiệm vụ còn nhiều 
hạn chế; chất lượng tham mưu của một số cán 

bộ, công chức còn thấp, chưa kịp thời, tính tiên 
phong gương mẫu chưa cao, thậm chí một số 
nơi, một số cán bộ còn có biểu hiện tiêu cực, 
gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân... 
Cũng tại buổi làm việc Lãnh đạo Ban Dân vận 
Tỉnh ủy đã định hướng một số giải pháp cho 
các đơn vị trong triển khai, thực hiện công tác 
dân vận chính quyền thời gian tới, nhằm góp 
phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của 
các đơn vị cũng như nhiệm vụ phát triển kinh 
tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà. 

Hồng sơn                                                                                              

Triển khai thực hiện tốt chế độ cốt cán 
tôn giáo:  

Thực hiện Kết luận số 11-KL/TU, ngày 
18/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về 
công tác tôn giáo ở Hà Tĩnh trong thời gian tới” 
và Thông báo 275-TB/TU, ngày 28/02/1013 
về “chế độ chính sách cho cán bộ cốt cán tôn 
giáo”. Ban Dân Vận Tỉnh ủy đã tổ chức việc 
chi trả đợt 1 vào đầu năm 2013 và đợt 2 vào dịp 
lễ Noel với tổng số tiền là 1.262.000.000 triệu 
đồng cho 671 đối tượng là người công giáo đã 
nghỉ có nhiều năm tham gia trưởng các chi hội, 
chi đoàn trở lên nhưng chưa được hưởng trợ cấp 
lần nào. Bên cạnh đó, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã 
hướng dẫn các huyện, thành, thị ủy tham mưu 
cho Thường trực cấp uỷ tổ chức gặp mặt cán bộ 
cốt cán là người công giáo được hưởng trợ cấp 
theo Thông báo 275-TB/TU ngày 28/02/1013, 
để chi trả 2 đợt cho các đối tượng trước ngày 
23/12/1013. Đồng thời, Ban Dân vận Tỉnh ủy 
đã tổ chức 11 đoàn với 21 suất quà đến chúc 
mừng, tặng quà cho các vị Linh mục quản xứ, 
đảng viên cốt cán tiêu biểu ở các huyện, thành, 
thị với tổng số tiền là 16.700.000 đồng nhân 
dịp lễ Giáng sinh năm 2013. Thông qua các 
hoạt động đó góp phần làm tốt công tác tuyên 
truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ 
đạo Công giáo thực hiện nghiêm túc đường lối, 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi 
đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương.

Tuyết Hạnh
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vững, giúp nhân dân khắc phục hậu quả do 2 
cơn bão số 10, 11 gây ra, phối hợp chăm lo 
đời sống văn hóa ở vùng sâu, vùng xa, vùng 
đồng bào theo đạo, các địa bàn biên giới, góp 
phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội tại địa phương, đơn vị. Với nhiều 
cách làm sáng tạo, khéo léo của lực lượng vũ 
trang đã phát huy được tinh thần trách nhiệm 
của nhân dân trong đấu tranh trấn áp các loại 
tội phạm và các tệ nạn xã hội; xây dựng lực 
lượng dân quân tự vệ, bảo vệ an ninh, trật tự 
ngay tại địa phương đơn vị.

Có thể khẳng định rằng, công tác dân 
vận của hệ thống chính trị trong năm 2013 đã 
đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhiều chủ 
trương, nghị quyết của trung ương, các chính 
sách của tỉnh đã đi vào cuộc sống. Nhận thức 
của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành 
ngày càng được nâng cao, hệ thống dân vận 
các cấp có nhiều hoạt động đi vào chiều sâu, 
thiết thực, hiệu quả, nhiều mô hình, điển hình 
“Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống xã 
hội; vai trò, vị thế và hiệu quả hoạt động của 
công tác dân vận ngày càng được khẳng định. 

Nhiệm vụ chính trị của năm 2014 đặt ra 
yêu cầu và đòi hỏi cao, xây dựng hệ thống 
chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững 
mạnh, tạo sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất 
trong các tầng lớp nhân dân, đẩy nhanh tốc 
độ tăng trưởng kinh tế - xã hội theo hướng an 
toàn, bền vững, phấn đấu hoàn thành cơ bản 
các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh khóa XII đã đề ra.

Để thực hiện thắng lợi toàn diện mục 
tiêu, nhiệm vụ năm 2014, công tác dân vận 
bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hướng 
về cơ sở, lấy đoàn viên, hội viên, hộ gia đình 
làm đối tượng vận động, không ngừng đổi 
mới và sáng tạo với phương châm “việc gì có 
lợi cho dân thì phải hết sức làm”, nhằm phát 
huy mạnh mẽ sức mạnh của khối đại đoàn kết 
toàn dân, góp phần xây dựng Hà Tĩnh sớm 
trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp 

và dịch vụ phát triển. Tập trung vào một số 
nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, tổ chức tốt việc triển khai 
quán triệt, học tập các chủ trương, nghị quyết 
của Đảng, triển khai tích cực công tác tuyên 
truyền, vận động, các phong trào đi vào chiều 
sâu với nhiều nội dung, hình thức đổi mới 
thực sự hiệu quả, tham mưu cho cấp uỷ tiếp 
tục triển khai Chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; 
trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 
số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khoá XI) “về tăng cường và đổi 
mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
dân vận trong tình hình mới”, Nghị quyết số 
06-NQ/TU, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân và 
tổ chức công đoàn Hà Tĩnh đến năm 2020 và 
những năm tiếp theo”

Thứ hai, hệ thống dân vận các cấp phải 
tích cực chủ động, tham mưu kịp thời, có 
hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị 
trọng tâm của tỉnh nhất là trong công tác tái 
định cư, giải phóng mặt bằng, phong trào xây 
dựng Nông thôn mới, tiếp tục xây dựng và 
nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”  và 
các phong trào thi đua yêu nước trong các 
tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân tiếp 
tục thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 
tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, 
xoá đói, giảm nghèo, giữ gìn trật tự xã hội; 
phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng 
Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, 
góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 
nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVII và Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. 

Thứ ba, đổi mới nội dung phương thức 
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 
thể nhân dân và triển khai thực hiện sáng tạo, 
hiệu quả “Quy chế giám sát, phản biện xã 
hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

Công tác dân vận...
(Tiếp theo trang 12)
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trong công tác đối ngoại tôn giáo, xử lý kịp 
thời các trường hợp vi phạm pháp luật và 
mọi hoạt động lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo 
để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn 
dân, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia; 
chú trọng đầu tư và thực hiện có hiệu quả 
các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia, 
đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, 
chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, dân trí 
cho vùng đông đồng bào có đạo.

Thứ tư: Tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước về công tác tôn giáo; các kết luận của 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, 
chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thông 
báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 
UBND tỉnh đối với công tác tôn giáo; có 
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ 
chuyên trách công tác tôn giáo lâu dài, có 
hiểu biết và nhiều kinh nghiệm trong công 
tác vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo; có 
chính sách động viên các tổ chức, cá nhân 
làm tốt công tác tôn giáo, các chức sắc, tín 
đồ tôn giáo gương mẫu trong phong trào thi 
đua yêu nước.                                     N.Đ.l.

đình sinh sống tại địa phương xã Bắc Sơn khi 
có người qua đời sẽ được ưu tiên an táng tại 
đây và không phải nộp tiền đầu tư cơ sở hạ 
tầng... Đối với diện hộ nghèo, Người có công 
với cách mạng, Bà mẹ VNAH có hộ khẩu 
tại xã Bắc Sơn, được UBND xã xác nhận sẽ 
được miễn toàn bộ chi phí khi chôn cất tại 
nghĩa trang. Nhà đầu tư sẽ ưu tiên tạo quỹ 
đất dành cho việc quy tập mộ các Liệt sĩ Vô 
Danh, mộ của các lão thành cách mạng trên 
địa bàn huyện Thạch Hà và Thành phố Hà 
Tĩnh theo qui định của Chính phủ và sẽ được 
miễn tất cả các chi phí khi chôn cất tại nghĩa 
trang. Ưu tiên tiếp nhận con em địa phương 
có đủ tiêu chuẩn vào làm việc tại Ban Quản 
lý Công viên vĩnh hằng.

“Công viên vĩnh hằng Bắc Sơn” sau khi 

hoàn thành sẽ có những kiến trúc đa dạng, 
lộng lẫy văn minh hiện đại, vừa cổ kính, 
thiêng liêng, đậm đà bản sắc dân tộc vừa làm 
thoả mãn ước muốn của những người nằm 
đây, vừa đáp ứng được nguyện vọng về đời 
sống tâm linh của các gia đình và xã hội. Tin 
tưởng rằng, quá trình triển khai Dự án sẽ 
nhận được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, 
chính quyền, các cấp, các ngành, các nhà đầu 
tư, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; sự đồng 
thuận, chia sẻ của người dân, nhất là người 
dân vùng Dự án để công trình sớm được triển 
khai xây dựng và đi vào hoạt động, đáp ứng 
yêu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân 
dân, góp phần xây dựng Hà Tĩnh ngày càng 
giàu đẹp hơn, văn minh hơn.

T.N.

Công viên... (Tiếp theo trang 20)

chính trị - xã hội”, “Quy định về việc Mặt 
trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội 
và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền” đẩy mạnh việc phát 
triển tổ chức đoàn viên, hội viên, nâng cao 
tỷ lệ tập hợp  nhất là đoàn viên, thanh niên 
nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện tốt các chương 

trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận 
Tỉnh uỷ với các cấp, các ngành. Củng cố, kiện 
toàn tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ của ban 
dân vận các cấp; đổi mới phương thức, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hướng về 
cơ sở, tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân 
dân, nắm chắc tình hình, dự báo được những 
vấn đề mới phát sinh, chủ động giải quyết, 
tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.      T.V.K.

Một số giải pháp...
(Tiếp theo trang 18)



Trang văn nghệ

 

BùI MINH HIẾN

Niềm tiN vào ĐảNg

Tám mươi tư tuổi Đảng anh hùng
Dân vẫn đi theo Đảng đến cùng
Sóng gió chẳng sờn lòng bất khuất
Gian lao không nản dạ kiên trung
Niềm tin sáng suốt tình son sắc
Ý chí vững vàng nghĩa thủy chung
Khuyết điểm phê bình sai biết sửa
Cửa quyền tham nhũng chẳng bao dung

             
BùI VĂN HIỀN

Thắm tình Dân - Đảng
                          
Tám mươi tư tuổi vượt phong ba
So với nghìn năm chẳng thể già
Dẫn lối văn minh ơn rộng lớn
Đưa đường hạnh phúc nghĩa bao la
Thời cơ nắm bắt cùng đi tới
Thách thức loại trừ để tiến xa
Chỉ thị 03, Nghị quyết 4
Thắm tình Dân - Đảng đẹp hơn hoa

VŨ THÌN

Thành phố một niềm yêu
Về Hà Tĩnh hôm nay
Ngỡ ngàng  trước bao điều mới lạ
Những cao tầng ngang dọc mới xây
Những con đường rộng mở
Những hàng cây khoe sắc đón xuân về

Mới ngày nào thị xã của đồng quê
Nhà, quán liêu xiêu, gió chiều bỏng rát
Gạch vỡ, rêu phong, chiến tranh đổ nát
Người quê tôi vẫn bám trụ không  rời

Sông  Cụt, Hào Thành con nước đầy vơi
Cầu Phủ, Rú Nài chứa chan kỷ niệm
Thành Sen hiên ngang  khi quân thù liều đến
Súng trong tay em đánh trả ngoan cường

Mỗi tên làng bao kỷ niệm yêu thương
Ta lớn lên giữa dòng đời rất thật
Càng thương nhớ người xưa mở đất
Cho  hôm nay tươi thắm  nụ cười

Đất có lề, quê có thói em ơi !
Ta có trong nhau gừng cay, muối mặn
Tấm  cu đơ làm quà tiễn bạn
Níu lòng ai hương vị  quê nhà

Bát chè xanh râm ran khúc hoan ca  
Là tình nghĩa ngàn đời không đổi khác
Người biết sống khơi trong, gạn đục
Đất cỗi cằn cho trái ngọt, hoa tươi ...

Ta về đây đã qua tuổi đôi mươi
Sao vẫn thấy nồng nàn thời thơ trẻ
Sao kỷ niệm cứ cháy lòng đến thế
Thành phố quê mình
Hà Tĩnh một niềm yêu.



TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ HÀ TĨNH

 Năm 2014 TrườNg caO ĐẳNg NgHề côNg NgHệ Hà TĩNH TuYểN siNH ĐàO 
TạO các NgHề sau:

TT caO ĐẳNg TT sƠ cấP, dưỚi 3 THáNg
1 Hàn Công nghệ cao 1 Kỹ thuật  chế biến món ăn
2 Cơ điện tử 2 Hàn
3 Điện công nghiệp 3 Sửa chữa thiết bị điện dân dụng
4 Công nghệ ô tô 4 Sửa chữa gầm ô tô
II TruNg cấP 5 Sửa chữa điện ô tô
1 Hàn Công nghệ cao 6 Sữa chữa máy nông nghiêp
2 Điện công nghiệp 7 Vận hành máy công trình (xúc, ủi, lu)
3 Cơ điện tử 8 Vận  hành xe nâng hàng
4 Công nghệ ô tô 9 Kỹ thuật xây dựng
5 Vận hành máy thi công nền 10 May thời trang
6 Kỹ thuật  chế biến món ăn 11 Sửa chữa mô tô, xe gắn máy
7 May thời trang 12 Lái xe ô tô hạng B, C, FC

 - Nhà Trường có chỗ ăn, ở nội trú cho HSSV;
- Sau khi Tốt nghiệp được học liên thông lên Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, được bố trí việc làm 

tại các Doanh nghiệp theo Hợp đồng với mức thu nhập tối thiểu 5 triệu đồng/người/tháng; Được vay 
vốn học nghề và đi Xuất khẩu lao động;

- Miễn học phí đối với những HSSV là người có công với Cách mạng; thân nhân của người có 
công với Cách mạng; mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa; ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 
khó khăn và đặc biệt khó khăn; 

- Giảm 70% học phí cho HSSV học nghề Hàn và Vận hành máy thi công nền;
- Giảm 50% học phí cho học sinh tốt nghiệp THCS đi học nghề; HSSV có cha hoặc mẹ là cán 

bộ, công nhân, viên chức bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường 
xuyên;

- Học sinh học Sơ cấp nghề và học nghề ngắn hạn dưới 3 tháng được miễn học phí theo quy định 
tại Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Bộ đội xuất ngũ được hưởng các chính sách hỗ trợ học nghề theo quy định và được ở miễn phí 
trong Ký túc xá.

Đăng ký nhập học: Người học gửi Đơn xin học nghề trực tiếp hoặc qua Bưu điện theo địa chỉ: 
Phòng Tuyển sinh - Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh: Km 509+500, Quốc lộ 1A, Thạch 
Trung, TP Hà Tĩnh. 

Hoặc đăng ký qua điện thoại: 039.3857 745 - 3608 315
Thời gian nhận Hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Cơ sở 1: Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh: Km 509+500, Quốc lộ 1A, Thạch 
Trung, TP Hà Tĩnh. ĐT: 039. 3857 745 - 3608 315 

Cơ sở 2: Cơ sở đào tạo Cao đẳng nghề Vũng Áng - Hà Tĩnh (Km 571,  Quốc lộ 1A, Kỳ 
Trinh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh). ĐT: 0913 556 229 - 0982 365 565

Website: http://www.htvtc.edu.vn. Email: cdncnhatinh@gmail.com,
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THÔNG TIN DÂN VẬN HÀ TĨNH
sỐ 01/2014

TrỤ sỞ: sỐ 6 - ĐườNg NguYỄN THiẾP, THàNH PHỐ Hà TĩNH 
ĐT: 0393. 693.273 - 693.286. Email: bdvtuhatinh@gmail.com

* Chịu trách nhiệm xuất bản, Trưởng Ban biên tập
TrẦN THỊ Kim HOa

UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
* Ban biên tập: TrẦN VăN KỲ - lÊ mạNH Kiều - TrẦN 
VăN ĐỒNg - TrẦN THàNH Nam
* Thư ký BBT và trình bày: TrẦN THàNH Nam
_______________________
In 2000 cuốn khổ 19x26,5 cm. tại Công ty CP In Hà Tĩnh. 
Giấy phép xuất bản số 21/GPXBBT  ngày 21/9/2009 của Sở 
Thông tin và Truyền thông.
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Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh được hợp nhất từ các Công ty 
TNHH MTV thủy lợi: Kẻ Gỗ, Sông Rác và Hương Khê. Chính thức đi vào 
hoạt động từ ngày 01/01/2013, là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công 

ích, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là quản lý khai thác và bảo vệ các hệ thống công 
trình thủy lợi, cấp nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh vùng 
hưởng lợi. Công ty có nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ 29 hồ đập thủy 
lợi thuộc địa bàn 4 huyện Thạch Hà, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thành phố 
Hà Tĩnh. Trong đó có các hệ thống công trình đầu mối lớn như hồ chữa nước Kẻ Gỗ, 
hồ chứa nước Thượng Tuy, huyện Cẩm Xuyên, hồ chứa nước Sông Rác, hồ chứa nước 
Thượng Sông Trí, hồ chứa nước Kim Sơn, huyện Kỳ Anh, đập dâng Sông Tiêm, Đá Hàn 
huyện Hương Khê… 

Năm 2013, là năm đầu tiên đi vào hoạt đông sau khi hợp nhất, địa bàn phục vụ rộng, 
phân tán không tập trung, là năm gặp nhiều khó khăn do tình hình thiên tai, bão lũ diễn 
biến phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, linh hoạt, đảm bảo tính khoa 
học, hiệu quả, kịp thời trong điều hành của Đảng ủy, HĐTV, BGĐ và đặc biệt là sự phấn 
đấu nổ lực của toàn thể CBCN viên nên Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất 
kinh doanh năm 2013. Phục vụ tốt việc tưới tiêu có hiệu quả cho hơn 46.000 ha diện 
tích sản xuất Nông nghiệp trong hệ thống đã góp phần nâng cao năng suất và đời sống 
cho người dân vùng hưởng lợi. Đã đầu tư  sữa chữa, nâng cấp xây dựng kiên cố hàng 
chục km kênh mương, nạo vét, đào đắp hàng vạn khối đất, đầu tư khắc phục kịp thời 
các sự cố do hạn hán và lũ lụt gây ra; thực hiện tốt công tác quản lý công trình, công 
tác PCLB – TKCN và các chế độ, chính sách cho người lao động… Năm 2014, dự báo 
tiếp tục còn có những khó khăn và nhiệm vụ nặng nề hơn nhưng Đảng ủy, HĐTV, Ban 
Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân, người lao động Công ty quyết tâm nỗ lực hoàn 
thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, từng bước đưa Công ty phát triển toàn diện, hiệu 
quả, bền vững đáp ứng ngày càng tốt hơn sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn tỉnh nhà.
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