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C hủ tịch Hồ 
Chí Minh 
đã từng nói: 

“Lực lượng của dân rất 
to. Việc dân vận rất quan 
trọng. Dân vận kém thì 
việc gì cũng kém. Dân 
vận khéo thì việc gì cũng 
thành công” là sự khái 
quát cao nhất và toàn 
diện nhất về vai trò, vị 
trí của công tác dân 
vận trong lịch sử cách 
mạng Việt Nam. Đồng 
thời, cũng là những chỉ 
dẫn hết sức quý báu của 
Người về công tác dân 
vận trong sự nghiệp công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá 
quê hương đất nước. 
Thực tiễn 84 năm qua đã chứng minh, 
công tác dân vận của Đảng luôn gắn chặt 
với mọi chặng đường phát triển của cách 
mạng nước ta; đã để lại kho tàng kinh 
nghiệm hết sức phong phú, sáng tạo cả về 
lý luận và thực tiễn. Xuyên suốt trong quá 
trình đó, Đảng ta luôn đề cao vị trí, vai trò 
của công tác dân vận theo tư tưởng của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, 
Đảng ta đã đặt nhiệm vụ Dân vận lên hàng 
đầu. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác 
định: Đảng phải “thâu phục” cho được đại 
đa số công nhân, đa số nông dân, trí thức... 
Cương lĩnh đó trở thành khẩu hiệu hành 
động cho công tác dân vận trong việc tập 
hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân vào 

đoàn thể cách mạng. Nhờ xây dựng được 
lực lượng chính trị của quần chúng nên 
Đảng ta đã lãnh đạo và tiến hành liên tục các 
cao trào cách mạng, như: Xô viết Nghệ Tĩnh 
năm 1930 - 1931; Mặt trận Dân chủ Đông 
Dương 1936 – 1939; cuộc vận động Cách 
mạng Tháng Tám năm 1939 – 1945. Kết 
quả của 15 năm anh dũng, kiên cường hoạt 
động bí mật, qua ba cao trào cách mạng, dựa 
vào dân để xây dựng lực lượng chính trị, 
xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, Đảng 
đã đưa cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc 
đến thắng lợi.

Cách mạng Tháng Tám thành công cả 
dân tộc ta lại phải bước vào cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp xâm lược trong 
tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

Nhờ làm tốt công tác dân vận, nên Đảng 
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ta mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã động viên được sức mạnh toàn dân vào 
cuộc kháng chiến kiến quốc. Thời kỳ này, 
tất cả hệ thống của Đảng, chính quyền, quân 
đội, Mặt trận và đoàn thể đều triển khai tốt 
công tác dân vận, do vậy được dân tin yêu, 
đùm bọc, ủng hộ. Đồng thời, Đảng và Nhà 
nước đã kịp thời đề ra những chính sách hợp 
lòng dân như: giảm tô, giảm tức, thực hiện 
người cày có ruộng, xoá đói, xoá mù chữ, 
đoàn kết lương giáo…nên huy động được 
đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia 
kháng chiến với tinh thần “thà hy sinh tất 
cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất 
định không chịu làm nô lệ”. Nhờ vậy, cuộc 
kháng chiến đã thắng lợi bằng một “Điện 
Biên chấn động địa cầu”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước (1954 – 1975), dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, công tác dân vận đã đạt đến đỉnh cao, 
trở thành khoa học và nghệ thuật. Tất cả 
những đường lối, chính sách mà Đảng, Nhà 
nước đề ra đều xuất phát từ lợi ích, nguyện 
vọng của nhân dân. Cả dân tộc ta đã vượt 
qua được cuộc kháng chiến đầy cam go, 
thử thách, quyết liệt nhất trong lịch sử dựng 
nước và giữ nước để giành chiến thắng lịch 
sử 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn Miền 
Nam, thống nhất đất nước.

Bước vào thực hiện sự nghiệp đổi mới, 
bài học “dân là gốc” theo tư tưởng Hồ Chính 
Minh tiếp tục được đề cao và hoàn thiện 
bằng các đường lối, chủ trương, chính sách 
sát đúng, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu 
phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, 
được nêu trong Nghị quyết 25-NQ/TW, 
ngày 03/6/2013 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”.

Cùng với truyền thống của Đảng, công 
tác Dân vận của Đảng bộ Hà Tĩnh đã trải 
qua chặng đường lịch sử vẻ vang, đóng góp 
xứng đáng vào những thắng lợi to lớn trên 
chặng đường phát triển đi lên của tỉnh nhà. 

Trong những năm tháng hoạt động bí mật, 
bị kẻ thù lùng bắt gắt gao, biết bao cán bộ, 
đảng viên đã lăn lộn trong quần chúng nhân 
dân lao động để tuyên truyền, vận động nhân 
dân đứng lên đấu tranh lật đổ chế độ xiềng 
xích, làm nên phong trào 1930 - 1931; 1936 
-1939. Trong cách mạng Tháng 8-1945, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả 
nước nói chung, nhân dân Hà Tĩnh nói 
riêng đã nhất tề vùng lên dành chính quyền 
và là 1 trong 4 tỉnh dành chính quyền sớm 
nhất trong toàn quốc. Trải qua 9 năm kháng 
chiến chống thực dân Pháp, 25 năm kháng 
chiến chống Mỹ xâm lược, công tác dân vận 
của Đảng đã góp phần quan trọng vào việc 
tập hợp, vận động giai cấp công nhân, giai 
cấp nông dân, đội ngũ trí thức toàn tỉnh phát 
huy cao độ truyền thống yêu nước nồng nàn 
của quê hương, vượt qua mọi gian khổ, hy 
sinh cùng quân dân cả nước đánh thắng mọi 
kẻ thù xâm lược, xây dựng và bảo vệ vững 
chắc quê hương…

Trong thời kỳ xây dựng phát triển đất 
nước, đặc biệt qua hơn 25 năm thực hiện 
cộng cuộc đổi mới, công tác dân vận của hệ 
thống chính trị tỉnh nhà tiếp tục được quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần khơi dậy 
lòng yêu nước, tinh thần lao động cần cù, 
sáng tạo, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất 
trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XVII, công tác dân vận của 
hệ thống chính trị được triển khai với nhiều 
nội dung phong phú, đa dạng và đạt nhiều 
thành tựu quan trọng. Nhận thức của các cấp 
uỷ Đảng, chính quyền, các ngành về công 
tác dân vận ngày càng được nâng cao, khối 
đại đoàn kết toàn dân được mở rộng, mối 
quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân 
dân ngày càng gắn bó. Nhiều chủ trương, 
nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đã và 
đang đi vào cuộc sống; các công trình, dự án 
trọng điểm trên địa bàn được triển khai tích 
cực; việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu 
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cây trồng, mùa vụ, xoá đói, giảm nghèo, làm 
nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, tình thương 
cho hộ nghèo và gia đình chính sách, giải 
quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, 
xây dựng cơ quan, công sở văn minh…tiếp 
tục được thực hiện có hiệu quả. Việc thực 
hiện quy chế dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị 
trấn, cơ quan, doanh nghiệp theo tinh thần 
Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị, Pháp 
lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban 
Thường vụ Quốc hội và các nghị định của 
Chính phủ có nhiều chuyển biến tốt, đạt kết 
quả thiết thực. Các điển hình, nhân tố mới 
trong phong trào quần chúng trên các lĩnh 
vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an 
ninh xuất hiện ngày càng nhiều. Cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng 
làng, xã văn hoá, công sở văn minh, các 
hoạt động từ thiện, nhân đạo, Quỹ “Vì người 
nghèo” được triển khai sâu rộng và đạt kết 
quả tốt. Mối quan hệ phối hợp hoạt động 
giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các 
đoàn thể nhân dân, các ngành, các cấp ngày 
càng chặt chẽ, đồng bộ hơn, huy động được 
sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống tham gia 
thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. 
Đội ngũ cán bộ Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, 
các đoàn thể nhân dân ngày càng trưởng 
thành, gần gũi với nhân dân, trách nhiệm 
với công việc, sâu sát thực tiễn, tham mưu 
cho cấp uỷ Đảng, chính quyền giải quyết 
tốt những vấn đề đặt ra trong công tác dân 
vận của Đảng. Hệ thống tổ chức Dân vận 
các cấp, khối dân vận xã, phường, thị trấn 
hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, tổ 
chức tốt các phong trào thi đua yêu nước 
trong các tầng lớp nhân dân; xuất hiện ngày 
càng nhiều điển hình, mô hình “Dân vận 
khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. 
Những thành quả mà hệ thống dân vận đạt 
được trong thời gian qua, góp phần quan 
trọng cùng với tỉnh nhà thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây 

dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống 
chính trị ngày càng vững mạnh.

Kỷ niệm 84 năm Ngày truyền thống 
Ngành Dân vận của Đảng (15/10/1930-
15/10/2014) và 15 năm ngày Dân vận cả 
nước, các cấp ủy đảng, chính quyền, các 
ngành, các đoàn thể nhân dân và mọi cán 
bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cần 
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
học tâp, quán triệt và thực hiện tốt bài báo 
“Dân vận” của Bác và tư tưởng dân vận của 
Người, nhất là Nghị quyết số 25-NQ/TW, 
ngày 03/6/2013 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”. Thực hiện 
quan điểm xuyên suốt của Đảng: công tác 
dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ 
chức trong hệ thống chính trị, của mọi cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn 
viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán 
bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Từ đó, tạo 
chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, tinh thần, 
trách nhiệm của mọi tổ chức, lực lượng 
trong hệ thống chính trị và các tầng lớp 
nhân dân trong thực hiện công tác dân vận. 
Để phát huy tốt truyền thống của Ngành, 
hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, đội 
ngũ những người làm công tác dân vận phải 
thường xuyên rèn luyện bản lĩnh, trau dồi 
phẩm chất đạo đức, kỹ năng công tác, thực 
sự thấm nhuần phương châm: “trọng dân, 
gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm 
với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm 
dân tin”, hướng dẫn dân làm.

Tin tưởng rằng với truyền thống của 
Ngành, cùng quyết tâm cao của cả hệ thống 
chính trị, công tác dân vận của tỉnh nhà sẽ 
đạt được kết quả toàn diện hơn trong thời 
gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đưa 
Hà Tĩnh sớm trở thành tỉnh có công nghiệp, 
nông nghiệp, dịch vụ phát triển theo tinh 
thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XVII.                                        T.T.K.H
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Ngày 12-12-2013, Bộ Chính trị 
ban hành Quyết định số 217-
QĐ/TW về “Quy chế giám sát 

và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”. 

Đây là một chủ trương lớn, nhằm cụ 
thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của 
Đảng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị 
- xã hội tham gia xây dựng đường lối, chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước; thể hiện quá trình dân chủ hóa 
ngày càng cao trong cơ quan Đảng, Nhà 

nước và trong xã hội, góp phần xây dựng 
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, tất cả 
quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. 

Theo Quy chế, mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể chính trị - xã hội là chủ thể giám 
sát các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến 
cơ sở, cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, 
công chức, viên chức nhà nước thực hiện 
các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; phản biện về 
các văn bản dự thảo về chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp luật, các quy 

ĐỂ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ 
CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CHỨC 

NĂNG GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI   
HOÀNG TRUNG DŨNG

Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy 
Thành phố Hà Tĩnh

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Đức lập - Đức Thọ.                  Ảnh: PV
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hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Nhà nước 
(trừ những vấn đề thuộc bí mật quốc gia) phù 
hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Theo đó, hằng năm, căn cứ tình hình 
thực tiễn, ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp 
có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế 
hoạch giám sát. Chương trình, kế hoạch 
giám sát được thống nhất với cơ quan quản 
lý nhà nước liên quan để hỗ trợ, nội dung 
giám sát phải đảm bảo tính thiết thực, có 
tác động tích cực tới đời sống chính trị, xã 
hội và nhân dân. 

Hình thức giám sát được tiến hành 
thông qua việc mặt trận Tổ quốc tiếp thu 
ý kiến phản ánh của các thành viên, ý kiến 
của nhân dân, ý kiến của các chuyên gia và 
tổ chức khảo sát thực tế để có cơ sở kiến 
nghị với cơ quan Đảng, Nhà nước, cấp ủy 
và chính quyền cùng cấp. Giám sát thông 
qua nghiên cứu văn bản, tài liệu, báo cáo 
của các cơ quan, tổ chức; đơn, thư khiếu 
nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của các tổ 
chức, cá nhân gửi mặt trận Tổ quốc và qua 
phản ánh của các phương tiện thông tin 
đại chúng. Ngoài ra, mặt trận Tổ quốc còn 
giám sát thông qua việc thực hiện các văn 
bản quy phạm pháp luật về dân chủ ở cơ sở, 
hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban 
giám sát đầu tư cộng đồng và tham gia các 
hoạt động giám sát do các cơ quan dân cử 
đề nghị. 

Để thực hiện phản biện xã hội, Mặt trận 
Tổ quốc tổ chức lấy ý kiến phản biện qua tổ 
chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên hoặc gửi 
văn bản dự thảo đến các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có liên quan để lấy ý kiến phản 
biện; khi cần thiết, tổ chức đối thoại trực 
tiếp giữa chủ thể phản biện với cơ quan, tổ 
chức có văn bản dự thảo được phản biện. 

Như vậy, Quy chế là căn cứ pháp lý, tạo 
điều kiện để mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt 
hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích 
chính đáng của đoàn viên, hội viên và các 
tầng lớp nhân dân, là phương thức để mở 

rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân. Đồng thời, đặt ra yêu cầu cao đòi 
hỏi mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải 
thực sự đổi mới nội dung, phương thức 
hoạt động, nâng cao vai trò, vị thế trong xã 
hội và trước nhân dân.

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các 
tổ chức đoàn thể các cấp ở Hà Tĩnh đã phối 
hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển 
khai thực hiện chức năng giám sát, phản 
biện, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. 
Đã tổ chức các hội nghị, hội thảo, các cuộc 
sinh hoạt để đoàn viên, hội viên và nhân 
dân góp ý vào dự thảo các văn bản quy 
phạm pháp luật. 

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp 
chặt chẽ với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, 
thường trực hội đồng nhân dân các cấp định 
kỳ tổ chức tiếp xúc cử tri, thực hiện phương 
châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân 
tin”; tăng cường các hoạt động giám sát 
việc thực hiện chủ trương, chính sách, các 
chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội. Nhiệm kỳ 2009-2014, các ban thanh 
tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng 
đồng đã tiến hành hàng nghìn đợt giám sát, 
kiến nghị cơ quan thẩm quyền xem xét, giải 
quyết hàng ngàn nội dung vụ việc. Tiếp 
nhận, nghiên cứu và chuyển đơn thư của 
nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền 
xem xét, giải quyết. Hoạt động giám sát đã 
góp phần xây dựng và thực hiện đúng chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, các chương trình, 
kế hoạch, nhiệm vụ của địa phương trên 
các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc 
phòng, an ninh và đối ngoại; kịp thời phát 
hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém 
và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính 
sách phù hợp.

Tuy nhiên, giám sát và phản biện xã hội 
là công việc khó, hệ trọng, liên quan đến 
nhiều nội dung, nhiều chủ thể, đối tượng 
khác nhau. Vì vậy, để nâng cao vai trò giám 
sát, phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc 
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và các đoàn thể chính trị - xã hội, cần quan 
tâm một số vấn đề sau:

Thứ nhất, phải tập trung tuyên truyền, 
phổ biến rộng rãi, nâng cao nhận thức cho 
đội ngũ cán bộ trong hệ thống mặt trận từ 
tỉnh đến cơ sở, đoàn viên, hội viên và các 
tầng lớp nhân dân về Quy chế giám sát và 
phản biện xã hội. Phát huy và mở rộng dân 
chủ, khơi dậy ý thức, trách nhiệm của nhân 
dân trong việc tham gia giám sát, phản biện 
xã hội.

Thứ hai, cán bộ mặt trận Tổ quốc và 
các tổ chức đoàn thể các cấp phải nắm vững 
các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 
nước và các chủ trương, nhiệm vụ, chương 
trình, kế hoạch của địa phương. Qua đó, 
một mặt cán bộ mặt trận làm tốt hơn công 
tác tuyên truyền, vận động, mặt khác giúp 
đoàn viên, hội viên, nhân dân hiểu đầy đủ 
về đối tượng, nội dung, mục đích, yêu cầu 
của hoạt động giám sát, phản biện để tham 
gia thực hiện có hiệu quả, đúng quy định, 
đảm bảo nguyên tắc, không làm chệch 
hướng, sai lệch các hoạt động giám sát để 
các phần tử xấu lợi dụng, kích động, bài 
bác, xuyên tạc chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước. 

Thứ ba, tăng cường phối hợp giữa các 
cơ quan trong hệ thống mặt trận và các 
đoàn thể, sự phối hợp giữa mặt trận với các 
cơ quan đảng, chính quyền, các ngành, các 
cấp, đặc biệt là sự phối hợp với cơ quan, 
tổ chức, cá nhân là đối tượng được giám 
sát, phản biện. Xây dựng và thực hiện tốt 
quy chế phối hợp công tác giữa mặt trận Tổ 
quốc, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân 
dân cùng cấp. Chú trọng những nội dung 
phối hợp trọng tâm, thiết thực. Đặc biệt các 
cơ quan, tổ chức là đối tượng giám sát phải 
có sự chia sẻ, cung cấp thông tin cho mặt 
trận và các đoàn thể theo quy định, đảm 
bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện 
để mặt trận và các đoàn thể nắm được nội 
dung cần giám sát, phản biện và thực hiện 
tốt nhiệm vụ.

Thứ tư, quan tâm xây dựng đội ngũ 
cán bộ mặt trận và các đoàn thể chính trị - 
xã hội. Các cấp ủy cần chú trọng đào tạo, 
bồi dưỡng, quy hoạch, phát hiện, lựa chọn, 
điều động, bố trí cán bộ mặt trận thực sự là 
những người có trình độ chuyên môn, am 
hiểu thực tiễn, có năng lực tuyên truyền, 
vận động, tổ chức phong trào quần chúng, 
tâm huyết, trách nhiệm, tự nguyện; khắc 
phục biểu hiện cán bộ không muốn làm 
công tác mặt trận, đoàn thể. Phải khắc phục 
tình trạng “hành chính hóa” trong hoạt 
động của mặt trận và các đoàn thể; có cơ 
chế, chính sách để mặt trận và các đoàn thể 
phát huy vai trò tự chủ, tự quản, tự chịu 
trách nhiệm, hoạt động tuân thủ pháp luật.  

Thứ năm, gắn chặt hoạt động giám sát, 
phản biện xã hội của mặt trận, các đoàn thể 
với việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ 
sở. Giám sát, phản biện xã hội là để thực 
hiện tốt hơn quy chế dân chủ cơ sở; ngược 
lại, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở 
thì mới phát huy tính tự giác, trách nhiệm 
của nhân dân trong việc tham gia giám sát, 
phản biện xã hội. Hoạt động của các cấp 
ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức phải 
đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân 
dân, “những gì có lợi cho dân thì hết sức 
làm, những gì có hại cho dân thì hết sức 
tránh”. Trước khi đưa ra các quyết định, đề 
án, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội, các công trình, dự án, những vấn đề 
liên quan đến đời sống của nhân dân phải 
được công khai, minh bạch theo quy chế 
Dân chủ ở cơ sở. 

Quy chế giám sát, phản biện xã hội là 
điều kiện, cơ sở để mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt 
chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. 
Ngoài việc phát huy tính chủ động, sáng 
tạo của mặt trận và các đoàn thể, cần phải 
tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các ủy 
đảng, chính quyền và đề cao trách nhiệm 
của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. 

H.T.D
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Ngày 29/9, Ban Dân vận Trung 
ương phối hợp với tỉnh Hà 
Tĩnh tổ chức Hội nghị trao đổi 

kinh nghiệm công tác dân vận trong các khu 
công nghiệp các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ. 
Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương 
Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, 
đồng chí Nguyễn Thế Trung, UVBCHTW 
Đảng - Phó Trưởng ban thường trực Ban 
Dân vận Trung ương, đồng chí Nguyễn 
Thanh Bình, UVBCHTW Đảng - Bí thư 
Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội 
nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí 
lãnh đạo Ban, các vụ, đơn vị Ban Dân vận 
Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan 
Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp 
Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy 
Công an Trung ương, Lãnh đạo Ban Dân 
vận thành ủy TP. Hà Nội và các tỉnh Bắc 
Trung bộ. Về phía tỉnh nhà có các đồng chí  
trong BTV Tỉnh ủy, thường trực HĐND 

tỉnh, lãnh đạo UBND, các ban xây dựng 
Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo, cán bộ, chuyên 
viên Ban Dân vận Tỉnh ủy, thường trực ủy 
ban MTTQ, lãnh đạo các đoàn thể chính trị 
- xã hội; Thường trực MTTQ Kỳ Anh; lãnh 
đạo Ban Dân vận các huyện, thành thị ủy 
và đảng ủy trực thuộc và một số sở, ngành 
liên quan.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh 
Bình, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy cũng đã chia sẻ một số kinh 
nghiệm của Hà Tĩnh trong công tác dân 
vận trong các khu công nghiệp, khu kinh tế 
của Hà Tĩnh nhất là sự tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo điều hành quyết liệt của các cấp 
ủy Đảng, chính quyền, sự linh hoạt, mềm 
dẻo, kiên trì, khéo thuyết phục trong tuyên 
truyền, vận động; việc giải quyết kịp thời 
những kiến nghị, đề xuất đảm bảo quyền 
lợi chính đáng của người dân, xây dựng 
cơ chế, chính sách phù hợp; quan tâm quy 

Hội ngHị trao đổi kinH ngHiệm
công tác dân vận trong các kHu công ngHiệp 
kHu vực Bắc trung Bộ

Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát 
biểu tại Hội nghị                                                                                                Ảnh: Đức Tiến
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hoạch xây dựng các khu tái định cư, các 
công trình phúc lợi xã hội đảm bảo chất 
lượng, phù hợp với điều kiện sản xuất, tập 
quán truyền thống để người dân yên tâm, 
phẩn khởi đến nơi ở mới; sự phối hợp đồng 
bộ của các lực lượng tham gia vào công tác 
vận động quần chúng, người lao động, nhất 
là khi có sự việc, tình huống phức tạp xảy 
ra. Đồng thời, đối với những trường hợp 
cố ý gây rối, xúi dục, lôi kéo, chống đối lại 
chủ trương của Đảng, Nhà nước phải kiên 
quyết xứ lý, để đảm bảo tính nghiêm minh 
của pháp luật…

Tiếp đó, đại biểu các tỉnh, các đơn vị 
tập trung thảo luận, chia sẻ những kinh 
nghiệm trong việc tham mưu cho cấp ủy 
Đảng triển khai, tổ chức thực hiện công tác 
dân vận, vận động công nhân, người lao 
động trong các khu công nghiệp, khu kinh 
tế; đánh giá thực trạng tình hình công nhân, 
người lao động đang làm việc tại khu công 
nghiệp, làm rõ nguyên nhân xảy ra đình 
công, bãi công, biểu tình tự phát; đồng thời, 

chia sẻ kinh nghiệm trong xử lý những vấn 
đề mới phát sinh, những tình huống công 
tác dân vận tại các khu công nghiệp, khu 
kinh tế… Các đại biểu thảo luận về việc 
cần có cơ chế chính sách phù hợp, đảm bảo 
cho các lực lượng, tổ công tác do Ban Dân 
vận và các tổ chức đoàn thể thành lập và 
các lực lượng khác hoạt động hiệu quả; kịp 
thời khen thưởng những đơn vị, cá nhân, 
tập thể có thành tích xuất sắc, đồng thời 
xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân hạn 
chế, yếu kém trong quá trình triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ công tác dân vận. Ngoài 
ra, các đại biểu đưa ra các giải pháp, nhiệm 
vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải 
quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp 
nảy sinh liên quan đến công tác dân vận ở 
khu công nghiệp trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hà Thị 
Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng 
Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao 

Các đại biểu tham quan Khu kinh tế Vũng Áng                                                                                              
Ảnh: Đức Tiến

(Tiếp theo trang 38)
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NAM TRẦN

Trong các 
ngày 07 đến 
10/10/2014, 

tại các huyện Thạch Hà, 
Đức Thọ, Can Lộc đã 
diễn ra Hội thi Bí thư 
Chi bộ cấp tỉnh cụm số 
I, II và III. Tham dự Hội 
thi ở cụm số I và III mỗi 
cụm có 16 thí sinh, ở 
cụm số II có 14 thí sinh 
là những thí sinh xuất 
sắc cũng là những Bí thư 
Chi bộ giỏi được “chọn 
mặt gửi vàng” từ các cấp 
cơ sở, đại diện cho các 
Đảng bộ huyện. Dự Hội 
thi có các đồng chí Lãnh 
đạo Trung ương, Lãnh đạo tỉnh, đông đảo 
cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và 
các từng lớp nhân dân đến xem cỗ vũ cho 
các thí sinh.  

Hội thi lần này các thí sinh trải qua 3 
phần thi: tự giới thiệu, nhận thức về Đảng 
và xử lý tình huống. Ở phần thi tự giới 
thiệu: hầu hết các thí sinh đã tiến hành nội 
dung thi bằng hình thức sân khấu hóa được 
chuẩn bị công phu với sự tham gia của các 
đoàn viên, hội viên là những hạt nhân trong 
phong trào văn hóa – văn nghệ ở cơ sở. Với 
việc lồng ghép các làn điệu dân ca, ví, dặm 
Nghệ Tĩnh đã làm cho màn chào hỏi của 
các thí sinh thêm phần cuốn hút, hấp dẫn, 
mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho cán 
bộ, đảng viên và bà con nhân dân đến xem 
và cỗ vũ. Ở phần thi nhận thức về Đảng: 

do có sự đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng với 
tinh thần, trách nhiệm cao và kỹ năng diễn 
thuyết hấp dẫn các thí sinh đã trình bày đầy 
đủ, sâu sắc các nội dung câu hỏi được Ban 
Giám khảo đưa ra, đặc biệt là nội dung liên 
hệ thực tế mà các thí sinh đưa ra tại đại 
phương cơ quan, đơn vị nơi mình làm Bí 
thư chi bộ, đó chính là những kinh nghiệm 
quý được trao đổi, học tập lẫn nhau tại Hội 
thi. Ở phần thi xử lý tình huống: phần thi 
này các thí sinh đã thể hiện được việc nắm 
chắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, bắt 
đầu từ hội thi cấp tỉnh cụm huyện, phần thi 
của các thí sinh khối nông thôn tình huống 
được diễn xuất bằng các hoạt cảnh bởi 
các đoàn viên Chi đoàn cơ quan Tỉnh ủy, 
những tình huống được tái hiện từ thực tế 
cuộc sống làm cho Hội thi thêm phần hấp 

Hội tHi Bí tHư CHi Bộ Cấp tỉnH
Cụm số i, ii và iii: CHất LưỢnG, HiỆU QUẢ, LAn tỎA

Đ/c Nguyễn Thiện - UVBTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh trao giải cho các thí sinh.

Ảnh: PV
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dẫn, còn các thí sinh được tiếp cận nhanh, 
dễ cảm nhận, nên cùng với kỹ năng của 
mình các tình huống đã được xứ lý nhanh, 
sáng tạo, sát với thực tiễn.

Kết quả, ở cụm số I, Hội thi được tổ 
chức tại huyện Thạch Hà giải nhất thuộc 
về thí sinh Nguyễn Công Tiến, thuộc Đảng 
bộ xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh và thí sinh 
Nguyễn Thị Thủy, thuộc Đảng bộ trường 
THPT Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên. Ở 
Cụm số II, Hội thi tổ chức tại huyện Can 
Lộc giải nhất thuộc về thí sinh Phạm Xuân 
Đan, Đảng bộ phường Bắc Hồng, Thị xã 
Hồng Lĩnh và thí sinh Đặng Thanh Nhàn, 
Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Du, Nghi 
Xuân. Ở cụm số III, Hội thi tổ chức ở 
huyện Đức Thọ, giải nhất thuộc về thí sinh 
Nguyễn Đình Nhiên, Đảng bộ Tây Sơn, 
huyện Hương Sơn và thí sinh Bùi Ngọc 
Nhật, Đảng bộ Khối dân huyện Đức Thọ.

Hội thi bí thư chi bộ năm 2014 là đợt 
sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng 
bộ, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, 
phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và khả năng 
xử lý tình huống cho đội ngũ Bí thư chi bộ, 
góp phần tuyên truyền chủ trương, đường 

lối của Đảng và Nhà nước đến với các tầng 
lớp nhân dân; khẳng định vai trò, vị trí của 
chi bộ và người đứng đầu cấp ủy trong việc 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính 
trị của từng địa phương, đơn vị... Thành 
công của Hội thi cụm cấp huyện góp phần 
quan trọng trong đánh giá năng lực lãnh 
đạo của các bí thư chi bộ, tăng cường sức 
chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới. Đây 
cũng là tiền đề quan trọng để BCĐ hội thi 
cấp tỉnh tiếp tục triển khai thành công ở các 
cụm còn lại và Hội thi chung kết toàn tỉnh.             

N.T

Tình huống - được diễn xuất bởi các đoàn viên cơ 
quan Tỉnh ủy                                               Ảnh: Đức Tiến
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HỒ SỸ MÃO

Hiến pháp năm 2013 khẳng 
định: Đảng là lực lượng lãnh 
đạo Nhà nước và xã hội, 

đồng thời quy định Đảng gắn bó mật thiết 
với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự 
giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm 
trước nhân dân về những quyết định của 
mình. Trên thực tế quyền lực không có sự 
giám sát của nhân dân thì sớm muộn sẽ bị 
tha hóa, biến chất. Đảng cầm quyền không 
thể tự làm cho mình trong sạch được nếu 
như không có sự giám sát của nhân dân. 

Trong cuộc sống hàng ngày đã chứng 
minh rằng nơi nào, lĩnh vực nào thiếu sự 
giám sát của nhân dân thì sự lãnh đạo của 
Đảng không mang lại kết quả như mong 
muốn. Nhìn lại những chặng đường lịch sử 
đã qua, nhất là sau ngày đất nước độc lập, 
thống nhất cả nước đi lên XHCN chúng ta 
đã duy trì quá lâu cơ chế quản lý tập trung 
quan liêu bao cấp, dân chủ hình thức. Nền 
kinh tế chỉ còn một thành phần kinh tế của 
nhà nước, các thành phần kinh tế khác đều 
bị loại bỏ. Hoạt động của Mặt trận và các 
đoàn thể bị thu hẹp, bị “hành chính hóa” 
nên không phát huy được vai trò làm chủ 
của nhân dân. Dẫn đến tình trạng một thời 
kỳ dài đất nước lâm vào khủng hoảng kinh 
tế - xã hội, đời sống nhân dân gặp nhiều 
khó khăn. 

Trong thời kỳ đổi mới Đảng chủ trương 
phát triển kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa, tích cực, chủ động hội nhập 
quốc tế. Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, 

nhiều hình thức sở hữu, trong đó sở hữu 
toàn dân và sở hữu tập thể là nền tảng. Hiến 
pháp năm 1992 quy định: Mặt trận là cơ sở 
chính trị của chính quyền nhân dân, phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân, nghiêm 
chỉnh chấp hành pháp luật, giám sát hoạt 
động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân 
cử và cán bộ viên chức nhà nước. Qua 28 
năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của 
Nhà nước và phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân chúng ta đã giành được những 
thành tựu to lớn có ý nghĩa quan trọng, đưa 
đất nước thoát khỏi tình trạng nước nghèo, 
bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tỉnh ta, từ ngày tái thiết lập đến nay 
dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quản lý 
điều hành của UBND, Mặt trận đã tập hợp, 
động viên được đông đảo các tầng lớp nhân 
dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội; 
góp phần đưa Hà Tĩnh từng bước thoát khỏi 
tình trạng tỉnh nghèo, vươn lên giàu mạnh. 
Tuy vậy, việc thực hiện chức năng giám sát 
của nhân dân cả nước nói chung và Hà Tĩnh 
nói riêng còn nhiều hạn chế, làm cho tình 
trạng suy thoái, tham nhũng, lãng phí trong 
một bộ phận cán bộ, đảng viên chậm được 
ngăn chặn, đẩy lùi, làm giảm lòng tin của 
nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Những 
hạn chế nêu trên suy cho cùng là do chúng 
ta thực hiện chức năng giám sát của nhân 
dân chưa nghiêm. Một lần nữa bài học đắt 

ĐƯA HIẾN PHÁP
      NĂM 2013 VÀO CUỘC SỐNG
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                Hội nghị giao Ban giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với MTTQ và các đoàn thể                     Ảnh: PV

giá nhất của lịch sử phải ghi lòng tạc dạ là 
Đảng phải dựa vào dân, phải gần dân, hiểu 
dân, phải chịu sự giám sát của nhân dân, nếu 
không thì mọi chủ trương đều bị thất bại.

Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: 
Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh 
đạo Nhà nước và xã hội. Đảng gắn bó mật 
thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu 
sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm 
trước nhân dân về những quyết định của 
mình. Mặt trận Tổ quốc là cơ sở chính trị 
của chính quyền nhân dân thực hiện chức 
năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia 
xây dựng đảng, nhà nước hoạt động đối 
ngoại góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc. 

Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng Hiến 
pháp khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng 
đối với nhà nước và xã hội là một tất yếu 
khách quan, có sự bổ sung và phát triển để 
phù hợp với thời kỳ mới. Để thực hiện sứ 
mệnh lịch sử của mình là lực lượng lãnh 
đạo Nhà nước và xã hội đòi hỏi Đảng phải 
trong sạch – vững mạnh, thực sự là đạo đức 
là văn minh. Mặt trận phải là chỗ dựa vững 

chắc của Đảng. Mọi chủ trương quyết định 
của Đảng phải được nhân dân tham gia góp 
ý kiến thông qua Mặt trận. Mặt trận làm 
được nhiều việc, đạt hiệu quả rất tích cực, 
nhưng coi nhẹ giám sát và phản biện xã hội 
thì Mặt trận vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. 
Giám sát và phản biện xã hội là thước đo 
để đánh giá đóng góp của Mặt trận và sự 
nghiệp đại đoàn kết dân tộc, xây dựng nước 
Việt Nam XHCN dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh. Mặt trận là nơi 
tập trung trí tuệ, nhân vật tiêu biểu, nhân sỹ 
trí thức trong và ngoài nước nên Đảng cần 
gần dân hơn, lắng nghe ý kiến của nhân dân 
thông qua Mặt trận thì mọi chủ trương của 
Đảng mới hợp lòng dân. Trong giai đoạn 
hiện nay khi Đảng ta đang thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XI) “một số vấn 
đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” 
và chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp thì việc 
tăng cường sự giám sát của nhân dân đối 
với hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại 

(Tiếp theo trang 38)
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Bốn mươi lăm năm 
đã trôi qua, đất 
nước ta, dân tộc 

ta, non sông đất nước ta  vắng 
bóng Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị 
lãnh tụ kính yêu suốt một đời vì 
dân vì Đảng. Người là vị Lãnh 
tụ vĩ đại, là anh hùng giải phóng  
dân tộc.  Nét riêng mong muốn 
ở Người là suốt cuộc đời “chỉ 
có một ham muốn, ham muốn 
tột bậc, là làm sao nước ta được 
hoàn toàn độc lập, dân ta được 
hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai 
cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng 
được học hành...”, còn phần 
mình thì “không dính gì đến vòng danh 
lợi”.  Người là hiện thân của của mọi người 
vừa là cha, là bác, là anh của người Việt; 
là biểu tượng, là trung tâm có sức thu hút, 
hội tụ được sự đoàn kết toàn dân tộc. Ra đi 
về cõi vĩnh hằng người không chỉ “để lại 
muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn 
Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu 
thanh niên và nhi đồng” cùng bạn bè khắp 
năm châu, mà còn để lại những di huấn bất 
hủ cho toàn Đảng toàn dân nhằm chăm lo 
vun trồng sự nghiệp cách mạng. Trong kho 
tàng vô giá ấy ta nhận thấy có vấn đề mà 
Người đã xây dựng thành công đó là vấn 
đề đoàn kết. Hơn ai hết lúc còn sống Người 
hiểu rõ giá trị, sức mạnh của sự đoàn kết 
là cội nguồn của mọi thành công, nên 
theo Người:

“Đoàn kết, đoàn kết, Đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công”

Có thể nói suốt quảng đời làm lãnh tụ, 
Chủ tịch Hồ chí Minh luôn quan tâm xây 
dựng khối đoàn kết toàn dân tộc, coi đó như 
một nguyên tắc sống còn của cách mạng. 
Bất cứ ở đâu, trong hoàn cảnh nào Người 
luôn có được sự đồng cảm, chở che, ủng 
hộ. Không chỉ là người dân trong nước, 
hay ở nước ngoài; bất kể trong cương vị 
lãnh tụ hay chính khách; Người luôn được 
sống trong sự yêu thương kính trọng của 
đông đảo người dân chân chính. Không chỉ 
mọi người dân Việt Nam mà còn rất nhiều 
người dân các nước trên thế giới yêu quý 
người Việt vẫn rất thích được gọi hai chữ 
Bác Hồ. 

Thế nhưng trong Di chúc, vấn đề  được 
Người quan tâm đầu tiên sau khi qua đời lại 
là vấn đề đoàn kết trong Đảng. 

Trong sự lãnh đạo của Đảng, điều tối kỵ 
nhất là tiếng nói không nhất quán; Bác cho 
đó là hiện tượng “Trống đánh xuôi kèn thổi 

Vấn đề Đoàn kết
trong Di chúc của chủ tịch hồ chí Minh

 TRẦN QUANG TRUNG
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ngược”. Một chủ trương lúc đưa ra, hay lúc 
triển khai thực hiện vội vàng, không được 
bàn bạc thấu đáo, tính khả thi không cao; 
hoặc như do kèn cựa địa vị, địa phương 
cục bộ...thì khi đó hiệu quả của sự lãnh đạo 
sẽ rất thấp.  Trong di chúc của Bác, đoàn 
kết chặt chẽ trong Đảng là yếu tố đầu tiên 
đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng thành 
công, Người căn dặn:  từ ngày có Đảng đến 
nay nhờ có sự đoàn kết chặt chẽ...cho nên 
“Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến từ thắng 
lợi này đến thắng lợi khác”.

Chính vì đoàn kết là chỗ dựa, nguồn 
sức mạnh, là cội nguồn thắng lợi nên Đảng 
ta rất quan tâm xây dựng và gìn giữ. Đoàn 
kết trở thành truyền thống quý báu của 
Đảng và nhân dân ta. Tuy nhiên chưa phải 
ai ai cũng đã thấu hiểu nó, biết quý trọng nó 
một cách đúng mức; vì thế Bác căn dặn các 
đồng chí của mình từ Trung ương đến các chi 
bộ “cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của 
Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. 

Từ thực tế lịch sử cho thấy vì nhiều 
yếu tố tác động  khác nhau nên thấu hiểu 
và việc xây dựng khối đoàn kết trong Đảng 
không phải là điều đơn giản và đều được 
mọi người nhận thức, thực hành đầy đủ. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn rằng cách 
tốt nhất để củng cố, phát triển sự đoàn kết 
và thống nhất của Đảng là phải  thực hành 
dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm 
chỉnh tự phê bình và phê bình một cách vừa 
có lý có tình. 

Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh vấn đề đoàn kết trong Đảng được 
Người đưa ra thành vấn đề đầu tiên trong 
vấn đề trước hết để dặn lại đời sau. Có lẽ rất 
ít người đã đặt câu hỏi tại sao vậy?

Năm mươi tám năm kể từ ngày ra đi 
tìm đường cứu nước cho đến phút cuối 
đời, từ việc phải lặn lội khắp năm châu bốn 
biển, người càng am hiểu tường tận muốn 
làm cách mạng thì càng phải chăm lo xây 

dựng khối đoàn kết. Bởi thế sau khi sáng 
lập ra Đảng cộng sản Việt nam thì Người đã 
chú ý ngay đến việc xây dựng và giữ gìn sự 
đoàn kết trong Đảng. Người coi đây là yếu 
tố tiên quyết để đảm bảo thành công cho 
sự lãnh đạo của Đảng. Ngay từ những văn 
kiện vắn tắt đầu tiên như chính cương vắn 
tắt của Đảng, sách lược vắn tắt của Đảng 
do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo đưa ra trong 
Đại hội thành lập Đảng đã thể hiện bao quát 
tính ưu việt ấy. Trong quá trình cùng Đảng 
chèo lái con thuyền cách mạng đi đến thành 
công đã có biết bao lần Người giải quyết 
thành công vấn đề đoàn kết, để rồi đưa đất 
nước vượt qua giông bão. Đó là thời kỳ sau 
khi giành được chính quyền, vận mệnh đất 
nước đứng trước nguy cơ ngàn cân treo sợi 
tóc, rồi đến những lúc Đảng gặp sai lầm 
trong tiến hành cải cách ruộng đất; cách 
mạng gặp thử thách trước sức tàn phá của 
chiến tranh cục bộ, chiến tranh phá hoại...

Tất cả đều cho thấy đoàn kết sẽ gặp 
khó khăn trước những bước ngoặt lịch sử. 
Vấn đề đoàn kết  trong Đảng sẽ xuất hiện 
như một hiệu ứng của vấn đề tư tưởng con 
người. Vì vậy nếu không dự báo trước, 
không tính trước thì cách mạng sẽ gặp khó 
khăn và hậu quả khó lường. Bởi thế Bác đã 
dự tính trước: Cuộc kháng chiến chống Mỹ 
chắc chắn sẽ chiến thắng, nhưng khi kết 
thúc chiến tranh thì bước ngoặt cách mạng 
mới sẽ mở ra và do đó theo quy luật thì vấn 
đề đoàn kết lại sẽ bị thử thách.

Sau chiến tranh đất nước sẽ chuyển 
mình sang nhiệm vụ mới. Tất cả mọi tư 
duy, cơ chế điều hành thực hiện theo mệnh 
lệnh chỉ huy bao cấp trong chiến tranh sẽ 
buộc phải huỷ bỏ thay vào đó là việc vận 
hành theo chế độ kinh tế mới, tính toán, xây 
dựng, dân chủ.... 

Trong chiến tranh chúng ta “thà hy sinh 
tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, 

(Xem tiếp trang 29)
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LÊ HOÀN
Phó chủ tịch Hội Luật gia tỉnh

Công tác hoà giải với bản chất là 
công tác thuyết phục, vận động 
quần chúng, là công tác dân 

vận của chính quyền nói riêng và toàn hệ 
thống chính trị nói chung. Ngày 20/6/2013, 
Quốc hội ban hành Luật hoà giải ở cơ sở, 
để Luật hoà giải ở cơ sở nhanh chóng đi 
vào cuộc sống, giữ gìn tình làng, nghĩa 
xóm, tình đoàn kết tương thân, tương ái 
trong cộng đồng, tập thể, hàn gắn, vun đắp 
sự hoà thuận, hạnh phúc cho từng gia đình; 
góp phần giữ gìn an ninh chính trị trật tự 
an toàn xã hội, nâng cao ý thức pháp luật 
của người dân; tăng cường tình đoàn kết 
trong nhân dân và phát huy khối đại đoàn 
kết toàn dân... Thời gian qua, cùng với việc 
tăng cường vai trò quản lý của các cơ quan 
nhà nước, vai trò nòng cốt của Mặt trận tổ 
quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, 
Hội Luật gia các cấp đã triển khai các hoạt 
động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác hòa giải ở cơ sở.  

Hội Luật gia Hà Tĩnh là một tổ chức 
Chính trị - xã hội - nghề nghiệp, hội có tính 
chất đặc thù, là thành viên của UBMTTQ 
tỉnh, có nhiệm vụ tham gia công tác hoà 
giải theo quy định của pháp luật, Chỉ thị 
số 56- CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 
08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng 
Chính phủ và Điều lệ Hội. Hội sẵn sàng 
phục vụ nhu cầu xã hội, trong đó có hoạt 
động hoà giải. Hội đã xây dựng kế hoạch 
chuyên đề “Đánh giá hoạt động của các cấp 
hội trong lĩnh vực tham gia hoà giải”, đồng 
thời tiến hành khảo sát thực trạng công tác 

hoà giải trong 15 năm thực hiện Pháp lệnh 
về tổ chức và hoạt động hòa giải cơ sở trên 
địa bàn Hà Tĩnh; tiến hành đánh giá độc 
lập; từ đó xây dựng và triển khai thực hiện 
dự án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công 
tác hoà giải trên địa bàn Hà Tĩnh” với sự tài 
trợ của Quỹ hỗ trợ sáng kiến tư pháp. Trong 
5 năm 2009 - 2014, với tư cách là chuyên 
gia pháp luật giúp tổ hoà giải và các bên 
giải thích các quy định của pháp luật liên 
quan đến nội dung mâu thuẫn, tranh chấp, 
vi phạm pháp luật, 12 đơn vị cấp huyện và 
15 chi hội cơ quan cấp tỉnh đã tham gia hoà 
giải thành công 248 vụ việc phức tạp và 
hàng ngàn vụ, việc khác. 

Về khảo sát, thu thập thông tin số liệu 
thực trạng công tác hoà giải trong 15 năm 
thực hiện Pháp lệnh về tổ chức và hoạt 
động hòa giải cơ sở trên địa bàn Hà Tĩnh: 
Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải 
cơ sở trên địa bàn Hà Tĩnh đã được các cấp 
có thẩm quyền quan tâm, tỷ lệ vụ việc hòa 
giải thành công đạt khoảng 70%. Thông 
qua việc phát hiện và giải quyết những mâu 
thuẫn, tranh chấp góp phần ổn định trật tự 
xã hội ở địa bàn dân cư, tạo điều kiện thuận 
lợi cho các cấp chính quyền tăng cường 
công tác quản lý xã hội ở cơ sở; góp phần 
hạn chế đơn thư, khiếu kiện trong nhân 
dân, giảm bớt tình trạng gửi đơn khởi kiện 
lên Toà án, đơn thư khiếu nại, tố cáo đến 
cơ quan hành chính cấp trên, giúp cho các 
cơ quan nhà nước giảm bớt việc giải quyết 
đơn thư khiếu kiện không cần thiết, tiết 
kiệm thời gian và tiền bạc của cơ quan nhà 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ
CÔNG TÁC HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ
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nước và của công dân, tạo điều kiện thuận 
lợi cho các cấp chính quyền tập trung vào 
công tác phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao 
đời sống dân sinh, vừa giữ vững kỷ cương 
phép nước, vừa giữ gìn tình cảm gia đình, 
quê hương, làng xóm, xây dựng khối đoàn 
kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng. 

Tuy nhiên kết quả chưa được như mong 
đợi, còn khoảng 30% vụ, việc tiến hành hòa 
giải không thành. Có nhiều nguyên nhân 
khác nhau, nhưng chủ yếu là do nhận thức 
của một bộ phận cán bộ các cấp, nhất là 
cấp cơ sở chưa đầy đủ nên chưa đầu tư cho 
công tác hoà giải đúng mức; chưa làm tốt 
công tác tuyên truyền cho cán bộ cấp cơ 
sở và thôn, xóm, tổ dân phố để nâng cao 
nhận thức pháp luật về hoà giải, công tác tổ 
chức, quản lý hoạt động tổ hoà giải; chưa 
bồi dưỡng để Hoà giải viên nắm vững kiến 
thức pháp luật có liên quan; kỹ năng hoà giải, 
công tác bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải, quy 
trình, phương pháp hoà giải; kỹ năng  phân 
tích, áp dụng pháp luật còn nhiều hạn chế.

 Để khắc phục tồn tại, hạn chế đối với 
công tác hòa giải cơ sở, trong thời gian tới 
cần tập trung các giải pháp đó là: 

Thứ nhất: tăng cường công tác tuyên 
truyền để mọi người dân hiểu rõ mục đích, 
ý nghĩa to lớn và vai trò quan trọng của 
công tác hoà giải ở cơ sở, công tác quản 
lý nhà nước về Hoà giải. Tiếp tục tuyên 
truyền sâu rộng Luật hòa giải cơ sở cho cán 
bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Thứ hai:  Nâng cao nhận thức và trách 
nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, 
nhất là cấp xã. Làm cho đội ngũ cán bộ, 
công chức thấu hiểu mục đích và ý nghĩa 
hết sức to lớn, thiết thực của công tác hòa 
giải. Đồng thời, chăm lo bồi dưỡng kiến 
thức nâng cao năng lực cho những người 
làm công tác hoà giải, nhất là hoà giải viên, 

tổ trưởng hoà giải, trưởng thôn, xóm, cán 
bộ các tổ chức quần chúng và công chức 
tư pháp hộ tịch cấp xã. Cần có các chế độ, 
chính sách xứng đáng đối với họ theo quy 
định của Luật hoà giải ở cơ sở và các luật 
khác có liên quan.

Thứ ba: Xây dựng Mô hình hoà giải cơ 
sở có sự liên kết tổ hoà giải với  hội viên 
Hội luật gia cơ sở để được hướng dẫn việc 
áp dụng pháp luật, đưa ra được tiên liệu 
hậu quả pháp lý bất lợi nếu các bên không 
lựa chọn con đường hoà giải mà chọn con 
đường khiếu nại, tố cáo hay khởi kiện.

Thứ tư: Có sự phối hợp chặt chẽ giữa 
Hội Luật gia và các tố chức đoàn thể khác 
như: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, 
Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh...
trong việc nâng cao chất lượng hòa giải 
cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong nhân 
dân, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa ở khu dân cư”. 

Công tác hoà giải có vai trò rất quan 
trọng trong đời sống xã hội, thể hiện truyền 
thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, đậm 
tính nhân văn vì mọi người và trên cơ sở 
tình người; công tác hoà giải còn là một 
kênh quan trọng phổ biến, giáo dục pháp 
luật trong nhân dân, hình thành trong mỗi 
cá nhân ý thức chấp hành pháp luật, kỷ 
cương của Đảng, Nhà nước và đạo đức xã 
hội. Vì vậy, cần triển khai thực hiện có hiệu 
quả công tác hòa giải cơ sở, để giải quyết 
kịp thời, hiệu quả những vụ việc nảy sinh 
từ cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi địa phương, 
đơn vị, “xây dựng và phát triển văn hóa, 
con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 
triển bền vững của đất nước” theo tinh thần 
Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI).
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Qua hơn một năm triển khai 
Nghị quyết Đại hội đại biểu 
Hội Nông dân Hà Tĩnh lần thứ 

VIII, nhiệm kỳ 2013 – 2018, bước đầu đã 
đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tất 
cả các chỉ tiêu của đại hội đề ra đã được 
triển khai đồng bộ, quyết liệt; trong đó có 
nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

Đối với nhiệm vụ xây dựng và phát 
triển tổ chức Hội, tỉnh Hội đã tập trung 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, 
nâng cao nhận thức cho hội viên về các chủ 
trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 
Nhà nước; đẩy mạnh việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn 
với nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội. 
Chủ trọng tuyên truyền vận động hội viên 
thực hiện tốt các chủ trương của tỉnh về 
công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái 
định cư, về xây dựng nông thôn mới, về 

chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất kinh 
doanh. Công tác tuyên truyền, vận động 
đã có nhiều đổi mới, bằng nhiều hình thức 
khác nhau, như tổ chức hội nghị phổ biến 
quán triệt, tôn vinh những tấm gương tiêu 
biểu; tổ chức đối thoại...tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong 
cán bộ, hội viên, nông dân. 

 Công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn 
tổ chức hội các cấp được chú trọng. Ngay 
sau đại hội, 262 cơ sở hội và 2.106 chi hội 
được kiện toàn. Bộ máy của các cấp hội 
được sắp xếp, bố trí phù hợp với trình độ 
chuyên môn, phát huy được năng lực sở 
trường công tác của từng đồng chí. Năm 
2013, có 7 cán bộ hội cấp tỉnh và cấp huyện 
được đào tạo trung cấp, cao cấp lý luận 
chính trị, có 51 cán bộ cấp cơ sở được đào 
tạo trình độ chuyên môn đại học, 87 trung 
cấp; 56 người được cử đi đào tạo trình độ 

Kết quả bước đầu thực hiện nghị  quyết
 Đại hội Đại biểu hội NôNg dâN tỉNh

lầN thứ Viii, Nhiệm kỳ 2013 - 2018
DƯƠNG TRÍ THỨC

Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo HND tỉnh

Đ/c Trần Đình Gia, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thăm mô hình nuôi hươu tại xã Cẩm Minh 
huyện Cẩm Xuyên                                                                                                                    Ảnh: Trí Thức
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trung cấp lý luận chính trị; 262 Chủ tịch 
Hội Nông dân xã, phường, thị trấn được tập 
huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp 
vụ công tác Hội. Tổ chức và phối hợp với 
Trung tâm Chính trị tập huấn nghiệp vụ 
công tác Hội cho 1.256 đồng chí Ủy viên 
BTV Hội Nông dân cấp xã và chi hội 
trưởng, chi hội phó. Ngày 12/8/2014, Ban 
Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã ban hành 
Nghị quyết 01“Nâng cao hiệu quả hoạt 
động của hệ thống tổ chức Hội các cấp”. 
Nghị quyết đã đề ra mục tiêu, chỉ tiêu phấn 
đấu đến hết nghiệm kỳ và đưa ra 5 nhóm 
nhiệm vụ, giải phát để thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Bên cạnh 
đó, các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận 
động nông dân tham gia vào sinh hoạt hội, 
bồi dưỡng, giới thiệu hội viên ưu tú cho tổ 
chức Đảng. Năm 2013 kết nạp được 6.754 
hội viên, 9 tháng đầu năm 2014, kết nạp 
3.175 hội viên, nâng tổng số hội viên trong 
toàn tỉnh lên 238.014 người, chiếm tỷ lệ 
hơn 90% so với hộ sản xuất nông, lâm, 
ngư, diêm nghiệp. Cán bộ, hội viên, nông 

dân các cấp hội tiếp tục triển khai thực hiện 
việc học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn 
đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”...  

Việc xây dựng các mô hình, thành lập 
các tổ hợp tác, hợp tác xã, phối hợp cho vay 
vốn, tập huấn hướng dẫn khoa học kỹ thuật, 
dạy nghề; chủ trì xây dựng thành công các 
mô hình sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật mới trong sản xuất về công nghệ, 
giống, phân bón, thuốc phòng trị bệnh cho 
cây trồng vật nuôi; tham gia xây dựng cánh 
đồng mẫu, sản xuất rau, củ, quả; phát triển 
kinh tế theo hướng đa cây, đa con...được 
các cấp hội triển khai thực hiện có hiệu quả. 
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ 
đạo và hỗ trợ thành lập 50 tổ hợp chăn nuôi 
gia súc, gia cầm, nuôi cá lồng bè, trồng cây 
ăn quả và trồng rau cho 668 hộ tại tất cả các 
huyện, thị, thành. Bình quân mỗi hộ tham 
gia tổ hợp được vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân 
từ 20-30 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân, 

(Xem tiếp trang 35)

Sản phẩm chè Kỳ Thượng Kỳ anh – mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị
Ảnh: PV
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Được thành lập và đi 
vào hoạt động từ 
tháng 7/2009, đến 

nay Đảng bộ Khối Doanh nghiệp 
có 69 tổ chức cơ sở đảng, Trong 
đó, gồm 31 tổ chức cơ sở đảng 
trong doanh nghiệp Nhà nước, 36 
tổ chức cơ sở đảng trong doanh 
nghiệp cổ phần, 01 tổ chức cơ 
sở đảng trong doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài và 01 tổ 
chức cơ sở đảng trong cơ quan 
hành chính.  Nhận thức được ý 
nghĩa, tầm quan trọng của việc 
thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) vừa là 
mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy doanh 
nghiệp phát triển, Đảng ủy Khối đã thường 
xuyên quan tâm phổ biến, tuyên truyền cho 
cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người 
lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp 
về đường lối, quan điểm của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện 
QCDC, nhất là Chỉ thị 30 – CT/TW của Bộ 
Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực 
hiện QCDC cơ sở, Nghị quyết Trung ương 
7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới công 
tác dân vận trong tình hình mới, các nghị 
định của Chính phủ về thực hiện QCDC 
trong các loại hình doanh nghiệp và các chỉ 
thị, kết luận, quy định của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xiết chặt kỷ luật 
kỷ cương hành chính trong cán bộ, công 
chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang... 
Hàng năm, trên cơ sở chỉ đạo của Ban Chỉ 
đạo tỉnh, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã đưa 
nội dung thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

vào báo cáo sơ kết, tổng kết, kịp thời đánh 
giá rút kinh nghiệm trong chỉ đạo thực 
hiện. Trong đó, tập trung vào các khâu: 
Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, 
hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo, công 
tác quản lý, điều hành của HĐTV, HĐQT 
và ban giám đốc, nội dung hoạt động của 
các đoàn thể, tác phong, lề lối làm việc của 
cán bộ, đảng  viên... Trong quá trình triển 
khai thực hiện, nhiều đơn vị, doanh nghiệp 
thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ, 
xây dựng được tinh thần đoàn kết, đồng 
thuận, doanh nghiệp không ngừng phát 
triển, đời sống của công nhân viên, người 
lao động không ngừng được cải thiện, tiêu 
biểu như: Công ty TNHH MTV Thủy lợi 
Bắc Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy 
lợi Nam Hà Tĩnh, Viễn Thông tỉnh, Ngân 
hàng NN&PTNT, Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Hà Tĩnh, Ngân hàng TMCP Đầu tư 
phát triển...

Nhờ quan tâm thực hiện tốt QCDC, nên 
mặc dầu trong bối cảnh tình hình kinh tế 

TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ
DÂN CHỦ, TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY

DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
ĐINH VĂN MINH

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo ĐUK doanh nghiệp

Thực hiện Quy chế dân chủ đã khơi dậy 
được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tạo được 
bầu không khí dân chủ, công khai, minh bạch 
của tập thể lãnh đạo, là cơ hội để người lao động 
phát huy quyền làm chủ, tự giác, hăng say, thi 
đua lao động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, 
kinh doanh, tích cực tham gia vào các hoạt động  
của doanh nghiệp, góp phần tạo động lực thúc 
đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững. Đó là, một 
trong những thành công của các doanh nghiệp 
trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trong thời 

gian qua.  
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thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, suy 
giảm kéo dài, phục hồi chậm. Kinh tế trong 
nước gặp nhiều khó khăn, thời tiết diễn bến 
bất thường, giá cả một số mặt hàng thiết 
yếu như xăng dầu, điện, than tăng cao. Các 
doanh nghiệp trong tỉnh nói chung, trong 
khối nói riêng có quy mô sản xuất nhỏ, 
năng lực sản xuất còn nhiều hạn chế, sức 
cạnh tranh thấp... Song, hoạt động sản xuất 
kinh doanh của các doanh nghiệp trong 
Khối cơ bản vẫn ổn định, nhiều doanh 
nghiệp đạt mức tăng trưởng khá, thực hiện 
đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, thu nhập 
bình quân của người lao động năm sau cao 
hơn năm trước. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc 
thực hiện QCDC trong doanh nghiệp vẫn 
còn nhiều hạn chế, khuyết điểm. Một bộ 
phận cán bộ, đảng viên, công nhân viên và 
người lao động chưa nhận thức đầy đủ về 
vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện 

QCDC, chưa phát huy hết vai trò nòng cốt 
của các tổ chức quần chúng, nhất là tổ chức 
công đoàn trong công tác giám sát thực hiện 
QCDC. Hoạt động của một số ban chỉ đạo 
ở cơ sở chưa rõ, còn mang tính hình thức; 
một số thủ trưởng các đơn vị chưa thực sự 
quan tâm đến thực hiện quy chế DCCS...

Để đưa việc thực hiện QDCD trong 
doanh nghiệp trong thời gian tới vào nền 
nếp, thực chất, góp phần tạo động lực 
thúc đẩy doanh nghiệp trong Khối phát 
triển nhanh, bền vững, Đảng ủy Khối đã 
ban hành Nghị quyết về tăng cường lãnh 
đạo thực hiện QCDC trong doanh nghiệp, 
Nghị quyết xác định các nhiệm vụ, giải 
pháp  chủ yếu: Tăng cường sự lãnh đạo của 
các cấp ủy Đảng đối với việc xây dựng và 
thực hiện QCDC. Các cấp ủy, lãnh đạo các 
doanh nghiệp phải tiếp tục đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, 
đảng viên, công nhân viên và người lao động 

Đ/c Trần Thị Kim Hoa, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân doanh 
nghiệp tiêu biểu qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 32- CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ảnh V.M
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trong các doanh nghiệp quán  triệt đường 
lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của nhà nước về thực hiện QCDC; đưa 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực 
hiện QCDC vào nền nếp; xây dựng đội ngũ 
cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt 
các doanh nghiệp đủ phẩm chất và năng lực 
đáp ứng yêu cầu phát triển doanh nghiệp 
trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quóc 
tế. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 
của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp. 
Tập trung rà soát, củng cố, kiện toàn Ban 
Chỉ đạo thực hiện QCDC trong các loại 
hình doanh nghiệp trong năm 2014, thực 
hiện nghiêm quy định đồng chí bí thư cấp 
ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Hàng năm Ban 
chỉ đạo phải xây dựng kế hoạch hoạt động, 
xác định nhiệm vụ trọng tâm, chủ động 
năm bắt tình hình ở doanh nghiệp, tổ chức 
sơ kết, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên 
tiến. Nâng cao năng lực tổ chức xây dựng, 
thực hiện QCDC cơ sở cho cán bộ chủ chốt, 
lãnh đạo các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và 

người lao động trong doanh nghiệp. Thực 
hiện quy chế dân chủ phải bám sát nhiệm 
vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị, gắn với 
chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, từng 
vị trí công tác, trước hết là người đứng đầu 
của các doanh nghiệp. Đồng thời, làm cho 
cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người 
lao động hiểu được việc thực hiện QCDC 
là quyền và nghĩa vụ của tất cả các thành 
viên trong doanh nghiệp.  Tăng cường vai 
trò của tổ chức công đoàn và các đoàn thể 
chính trị trong giám sát, phản biện, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của người lao 
động. Công đoàn phải thường xuyên đổi 
mới nội dung, phương thức hoạt động phù 
hợp với điều kiện của từng loại hình doanh 
nghiệp, phát huy tốt vai trò là người đại diện 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người 
lao động; chủ động phối hợp với người sử 
dụng lao động tổ chức hội nghị người lao 
động hàng năm và tổ chức đối thoại định 
kỳ với người lao động theo đúng quy định 
tại Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính 
phủ về thực hiện QCDC ở nơi làm việc. 
Tăng cường vai trò giám sát, phản biện của 
các đoàn thể chính trị theo tinh thần Quyết 
định 217, 218 – QĐ/TW của Bộ Chính trị 
(Khóa XI). Tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện QCDC cơ sở. Đảng 
ủy Khối, các cấp ủy cơ sở đưa nội dung 
kiểm tra việc thực hiện QCDC cơ sở vào 
chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm 
của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Kịp 
thời khen thưởng những tập thể, cá nhân 
có nhiều thành tích trong việc tổ chức thực 
hiện QCDC, phê bình, nhắc nhở những tập 
thể, cá nhân thiếu ý thức, trách nhiệm trong 
thực hiện QCDC trong doanh nghiệp. Lấy 
kết quả thực hiện QCDC làm một trong 
những tiêu chuẩn phân loại tổ chức cơ sở 
đảng và đảng viên hàng năm.

Đ.V.M 
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Sau hơn 22 năm gắn 
bó với ngành giao 
thông vận tải, trong 

đó có 8 năm trực tiếp thi công 
tuyến đường lịch sử (20/7) tỉnh 
Quảng Bình, trong những năm 
tháng kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước. Sau thống nhất đất 
nước 30/4/1075, ông Nguyễn 
Đình Tĩnh lại tham gia xây dựng 
tuyến đường sắt thống nhất và 
đã có mặt hầu khắp các địa 
phương như: Hoàng Mai, Yên 
Xuân (Nghệ An) Chu Lễ Hương 
Long, La Khê (Hà Tĩnh).

Năm 1989 ông được nghỉ 
hưu về địa phương ông là một 
đảng viên, một công dân gương 
mẫu luôn chấp hành tốt các chủ trương 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, quy định của địa phương. Năm 2000, 
ông được các đảng viên tín nhiệm bầu vào 
cấp ủy, năm 2006 ông được Chi bộ giao 
trách nhiệm nặng nề hơn, Bí thư Chi bộ tổ 
dân phố Bắc Quý nhận nhiệm vụ ở một lĩnh 
vực khá mới mẽ. Song với kinh nghiệm của 
nhiều năm làm Bí thư Chi bộ trong các đơn 
vị của ngành giao thông vận tải, ông đã 
từng bước tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, 
chính quyền địa phương. Đồng thời đi sâu 
tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cán bộ, 
đảng viên và nhân dân. Việc đầu tiên của 
ông làm là củng cố tổ chức Chi bộ, các tổ 

chức quần chúng, nâng cao chất lượng sinh 
hoạt Chi bộ, đến từng đồng chí đảng viên, 
tranh thủ từng cuộc họp để tuyên truyền 
vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, 
đảng viên. Trong sinh hoạt Chi bộ, ngoài 
sinh hoạt thường kỳ, còn tổ chức các buổi 
sinh hoạt đột xuất, mỗi tháng Chi bộ đều ra 
những nhiệm vụ cụ thể cho tổ dân phố, các 
đoàn thể quần chúng như: “Xóa đói giảm 
nghèo”, xây dựng cơ sở hạ tầng, Nhà văn 
hóa, xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố 
văn hóa, xây dựng “Nếp sống văn hóa, văn 
minh đô thị”. Vì vậy, 6 năm trên cương vị 
là Bí thư Chi bộ, ông đã góp phần đưa tổ 
dân phố Bắc Quý trở thành tổ dân phố văn 
hóa cấp Tỉnh, Chi bộ nhiều năm liền đạt 

NGƯỜI TỔ TRƯỞNG DÂN PHỐ

                LÀM THEO LỜI BÁC

Ông Nguyễn Đình Tĩnh, Tổ trưởng Tổ Dân phố Bắc Quý, 
phường Thạch Quý (TP. Hà Tĩnh)

DƯƠNG CHÍ TÂM
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danh hiệu trong sạch vững mạnh xuất sắc.
Năm 2006, ông Nguyễn Đình Tĩnh 

được nhân dân tổ dân phố tín nhiệm bầu 
làm tổ trưởng tổ dân phố Bắc Quý - tổ dân 
phố có 182 hộ, 704 nhân khẩu, 27,9 ha đất 
canh tác. Trên cương vị mới, xác định đây 
là công việc nặng nề nhưng đó là cơ hội để 
mình tiếp tục cống hiến sức mình cho dân 
nên ông luôn cố gắng hết mình. Trong quá 
trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ ông 
đều công khai cho nhân dân biết, cho dân 
bàn bạc dân chủ để đi đến thống nhất. Nhờ 
đó từ năm 2006 đến nay nhân dân đã đóng 
góp 357 triệu đồng làm mới 350 m mương 
thoát bẩn, trên 30 triệu đồng làm gần 100m 
đường bê tông, chưa kể hàng trăm ngày 
công đóng góp của bà con. Người dân kịp 
thời đóng góp đầy đủ các loại thuế, quỹ cho 
nhà nước và tích cực tham gia hoạt động 
văn hóa, văn nghệ ở địa phương. Đến nay, 
đường bê tông đã cơ bản phủ kín tổ dân 
phố, nhà văn hóa được xây dựng khang 
trang sạch đẹp, có nhà bếp phục vụ cho các 
dịp đại hội, liên hoan của tổ dân phố và các 
đoàn thể quần chúng.

Gần dân, học dân, vì dân và phát huy 
sức mạnh đoàn kết là nếp nghĩ, nếp làm của 
ông Tĩnh. Kinh nghiệm của Ông đơn giản 
là cố gắng dành nhiều thời gian để tìm hiểu 
đời sống của bà con nhất là những hộ chính 
sách, hộ nghèo, động viên nhân dân phát 
triển toàn diện. Hiệu quả rõ nét nhất mà 
ông Tĩnh đã làm được là việc gắn việc học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác 
với nhiệm vụ phát triển kinh tế. Trong điều 
kiện đất đai ngày càng bị thu hẹp, ông đã 
động viên bà con nhân dân phát triển thêm 
ngành nghề phụ, mô hình sản xuất kinh 
doanh, chăn nuôi. Nghe lời ông Tĩnh, từ 
chổ người dân chỉ biết dựa vào cây lúa, củ 
lạc, hiện nay sau khi làm xong mùa vụ vào 
những tháng nông nhàn, nhiều lao động đã 

đi làm thợ nề, bán chổi đót, kinh doanh bán 
lẽ... Điểm đáng chú ý là ở Bắc Quý đã xuất 
hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế cho 
thu nhập cao, như: mô hình nuôi cá – vịt 
của hộ Võ Tá Hải; nuôi bò nhốt, kinh doanh 
dịch vụ đám cưới của hộ Nguyễn Văn 
Trung; mô hình nuôi lợn thịt và bán hành 
tạp hóa của hộ Võ Tá Thắng, mỗi năm cho 
thu nhập từ 55 đến 100 triệu đồng, ngoài 
ra Tổ Dân phố còn có 30 lao động đi làm 
việc ở nước ngoài hàng năm gửi về cho gia 
đình nhiều trăm triệu đồng... Nhiều người 
dân đã nói với chúng tôi về những việc ông 
Tĩnh đã làm như việc trực tiếp hòa giải một 
số vụ việc xích mích hàng ngày trong tổ 
dân phố, giúp những gia đình này xích lại 
gần nhau, sống hòa thuận và cùng nhau 
chăm lo cuộc sống. Ông Lê Văn Lục, Bí 
thư Đảng ủy phường Thạch Quý nhận xét: 
“Tổ trưởng Dân phố Nguyễn Đình Tĩnh là 
người có ý thức trách nhiệm cao, nói ít, làm 
nhiều, khi cấp ủy, chính quyền giao việc gì 
là làm và làm hoàn thành bằng được. Gắn 
bó, tận tụy với công việc, gần dân, hết lòng 
vì dân nên được nhân dân yêu mến”.

Với sự cống hiến và bằng những việc 
làm cụ thể của mình, khi công tác ở ngành 
giao thông Vận tải cũng như khi về công 
tác tại địa phương, ông Nguyễn Đình Tĩnh 
đã được nhà nước tặng thưởng Huy chương 
kháng chiến hạng Nhất, 2 Bằng khen của 
Bộ Giao thông vận tải, nhiều Giấy khen 
của Cục Công trình I (Bộ Giao thông Vận 
tải), 3 năm liên tục được Thành ủy, UBND 
Thành phố, phường Thạch Quý tặng Giấy 
khen. Ông là một trong số 37 điển hình tiên 
tiến được Thành ủy, Thành phố Hà Tĩnh 
tuyên dương khen thưởng tại Hội nghị sơ 
kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ 
Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận 
động học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh”.
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Để huy động nguồn lực từ người 
dân cho việc xây dựng nhà văn 
hóa, chi bộ thôn đã tổ chức bàn 

bạc thống nhất, ban hành nghị quyết để tổ 
chức thực hiện; đồng thời chỉ đạo ban cán sự 
thôn xây dựng kế hoạch cụ thể, tiến hành họp 
nhân dân để thông qua và xin ý kiến trực tiếp 
của nhân dân; thành lập Ban vận động, phân 
công cho từng đồng chí đảng viên phụ trách 
từng cụm dân cư tuyên truyền, vận động 
đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện. 
Lúc đầu một số người dân do chưa hiểu và 
còn có ý kiến chưa thống nhất xung quanh 
việc xây dựng nhà văn hóa, Ban vận động 
đã miệt mài lặn lội, chọn những thời điểm 
thích hợp buổi trưa, buổi tối để tâm tình, giải 
thích, vận động, thuyết phục làm sao cho 
họ hiểu sự cần thiết của việc xây dựng nhà 
văn hóa; tranh thủ những cụ cao niên, người 
có uy tín trong thôn đứng ra tuyên truyền, 
vận  động. Về khoản đóng góp chi bộ xác 
định đây là bài toán khó, vấn đề là phải tìm 
được lời giải, chọn được cách làm phù hợp 
để nhân dân hiểu, đồng tình, ủng hộ thì mới 
thực hiện thành công. Đầu tiên cán bộ thôn, 
đảng viên phải nêu gương, đi đầu trong thực 

hiện, trong đó đặc biệt chú ý đến điều kiện, 
hoàn cảnh của từng người dân để tránh huy 
động quá sức dân… Kết quả, chỉ trong một 
thời gian ngắn, đã huy động nội lực nhân dân 
đóng góp được gần 200 triệu đồng; ngoài ra 
còn tranh thủ huy động con em đi làm ăn xa 
quê và sự hỗ trợ của các cấp; đến nay, nhà 
văn hoá thôn 7 với diện tích 130 m2 đã hoàn 
thiện, với tổng giá trị gần 340 triệu đồng. Vị 
trí nhà văn hoá được quy hoạch ở trung tâm 
thôn, thuận lợi trong giao thông và sinh hoạt, 
giao lưu cộng đồng dân cư. Điều đáng ghi 
nhận thôn 7 là thôn nghèo của xã Sơn Giang, 
người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, 
đời sống khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; 
nhưng với sự nổ lực tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo của cấp uỷ chi bộ, sự quyết liệt của chính 
quyền thôn, sự phối hợp, thống nhất của các 
chi hội, với sự năng động, nhiệt tình, lặn lội 
với phong trào của đội ngũ cán bộ thôn nên 
đã thực hiện thành công xây dựng nhà văn 
hoá thôn, để làm nơi tuyên truyền chủ trương 
chính sách của Đảng, Nhà nước, cũng như 
góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh 
thần cho người dân.   

DâN VẬN kHéO THì VIỆC Gì CũNG THÀNH CÔNG

Thôn 7, xã Sơn Giang, huyện 
Hương Sơn có 101 hộ dân với 437 

khẩu, Chi bộ có 15 đảng viên. Nhận 
thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, vị trí 
của công tác dân vận trong công cuộc 
xây dựng và phát triển của địa phương, 
Chi bộ thôn đã vận dụng linh hoạt tư 
tưởng công tác dân vận của Bác vào 
thực hiện phong trào xây dựng nông 
thôn mới và đạt được kết quả đáng ghi 
nhận, trong đó nổi bật là việc huy động 
nội lực để xây dựng nhà văn hoá và 

phát triển kinh tế của thôn. 

TRẦN ANH TUÂN

(Xem tiếp trang 29)

Nông dân Vũ Quang tích cực đưa cơ giới hóa 
vào sản xuất.                                             Ảnh: PV



THÔNG TIN DÂN VẬN HÀ TĨNH

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 84 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG

25

Trong thời 
gian gần 
đây, cùng 

với sự phát triển các 
loại hình hoạt động 
có tính sáng tạo, 
hiệu quả của tuổi 
trẻ thành phố Hà 
Tĩnh trong thực hiện 
chương trình công 
tác Đoàn, Hội, Đội 
và Cuộc vận động 
“Xây dựng Văn minh 
đô thị” do Thành 
phố phát động, Câu 
lạc bộ “Du ca Hà 
Tĩnh” được thành lập, đi vào hoạt động, 
từng bước làm tạo nên một bức tranh đầy 
sinh động, mang đậm phong cách, sắc thái 
riêng của tuổi trẻ.

Câu lạc bộ “Du ca Hà Tĩnh” ra đời từ 
năm 2012, qua hai năm hoạt động, đến nay 
đã thu hút được gần 600 thanh niên là học 
sinh, sinh viên và một số người dân trên địa 
bàn tham gia. Đây là mô hình văn nghệ tập 
thể đường phố vừa đáp ứng nhu cầu đam 
mê ca hát kết nối cộng đồng, đồng thời là 
môi trường đoàn kết, tập hợp thanh niên. 
Hoạt động du ca được tổ chức và duy trì 
thường xuyên mỗi tuần tại các địa điểm 
công cộng, cơ quan, trường học,…tạo sân 
chơi lành mạnh cho học sinh, sinh viên; 
cung cấp lực lượng, nhân tố tham gia các 
chương trình văn hóa nghệ thuật cho các cơ 
quan, đoàn thể, hội LHTN. Bên cạnh đó, 

các thành viên của Câu lạc bộ còn tích cực 
tham gia các hoạt động tình nguyện vì môi 
trường, chiến dịch mùa hè xanh, hiến máu 
nhân đạo, thực hiện các chương trình từ 
thiện, gây quỹ, an sinh xã hội... do tổ chức 
Đoàn, Hội phát động. 

Các tiết mục du ca thể hiện khá đa 
dạng, từ những ca khúc cách mạng, nhạc 
trẻ, nhạc thiếu nhi cho đến nhạc trữ tình, 
cải lương; trong đó, nhạc cụ đóng vai trò 
chủ đạo chính là guitar, bên cạnh đó còn có 
sự “góp mặt” của harmonica, trống cajon, 
đàn ukulele, sáo, maraca… mỗi thành viên 
mang đến một “chiêu nghề” riêng có rồi 
cùng hợp lại tạo nên khối tổng thể âm nhạc 
hài hòa, thú vị. Điều Du ca đòi hỏi ở các 
thành viên không phải là sự điêu luyện, 
nhuần nhuyễn trong từng nốt nhạc, cách 
luyến láy câu chữ mà chính là lòng nhiệt 
tình và tinh thần tập thể. Vì thế, mỗi màn 
“trình diễn” luôn được thể hiện theo trình 

Câu lạC bộ “Du Ca Hà TĩnH”
một hình thức tập hợp thanh niên đô thị hiệu quả

QUỐC ĐẠT
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tự rõ ràng: Trống cajon chịu trách nhiệm 
dẫn nhịp để đàn guitar hòa cùng tiếng hát, 
các nhạc cụ khác hòa cùng tiếng vỗ tay tạo 
nên những giai điệu sống động, lôi cuốn 
người xem.

Hầu hết những chương trình giao lưu 
văn nghệ do Thành phố Hà Tĩnh, Ban 
Thường vụ Thành Đoàn, Hội LHTN Thành 
phố tổ chức đều có sự tham gia của “Du ca 
Hà Tĩnh” với những màn trình diễn mới lạ, 
tươi trẻ, vừa hiện đại vừa đảm bảo yếu tố 
phát huy truyền thống đã để lại ấn tượng 
khó quên trong lòng khán giả; tiêu biểu 
trong đó là chương trình: “Vũ điệu tháng 
3”, “Sắc xuân đường phố”, “Happy new 
year”,  “Ngày hội thanh niên”,…; và hiện 
nay CLB đang tích cực tham gia chương 
trình “Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu 
Việt” do Viện Huyết học và truyền máu 
Trung ương tổ chức tại Hà Tĩnh.

Khi nói về phương thức và các yếu tố 
đảm bảo cho CLB hoạt động bền vững, 
anh Nguyễn Quang Trung cho biết: “Trước 
hết, cần tạo ra một môi trường và một sân 
chơi lành mạnh, năng động, tích cực để các 
thành viên hứng thú, tự nguyện tham gia. 

Mở rộng thành phần 
các hội viên và chia 
thành các nhóm nhỏ 
trong CLB để sinh 
hoạt phong phú và mỗi 
nhóm lại có thể có tổ 
chức kinh phí riêng. 
Ban chủ nhiệm, điều 
hành thường xuyên 
quan tâm, hỗ trợ các 
nhóm; khen thưởng và 
kỷ luật kịp thời, chia sẻ 
những khó khăn trong 
công việc cũng như 
trong cuộc sống. Các 
buổi sinh hoạt phải có 
chủ đề, chủ điểm, nội 

dung rõ ràng, sáng tạo, tránh sự nhàm chán, 
vô vị; tăng cường hợp tác, giao lưu với các 
CLB, đội, nhóm và các tổ chức Hội cơ sở 
khác trong thành phố để trao đổi, học hỏi 
kinh nghiệm lẫn nhau”.

Anh Nguyễn Duy Ngân, Chủ tịch Hội 
LHTN thành phố chia sẽ: “Cái khó nhất 
đối với tổ chức Đoàn, Hội hiện nay là đổi 
mới hình thức sinh hoạt, phù hợp với tâm 
lý, sở thích, nhu cầu để thu hút đoàn viên, 
hội viên tham gia. Thời gian tới Hội LHTN 
thành phố tiếp tục phát triển các loại hình 
câu lạc bộ, đội nhóm, thanh niên để tạo nên 
những không gian hoạt động linh hoạt, nhẹ 
nhàng, bổ ích thực sự phù hợp với thanh 
niên”. Với cách tổ chức và điều hành hoạt 
động hết sức linh hoạt, dựa trên nguyên 
tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, đoàn kết 
tôn trọng lẫn nhau, hợp tác bình đẳng và 
thống nhất hành động, Câu lạc bộ “Du ca 
Hà Tĩnh” – Mô hình sinh hoạt có tính sáng 
tạo sẽ ngày càng phát triển, là hình mẫu để 
nhân ra diện rộng, góp phần tích cực trong 
lĩnh vực xây dựng văn hóa, văn minh đô thị 
trong giai đoạn hiện nay.

Q.Đ
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Kinh nghiệm từ việc triển khai thành lập 
Tổ Dân vận của Bà Rịa Vũng Tàu

NHìN rA TỉNH bạN:

Vào trung tuần 
tháng 8, trong 
chuyến đi  học 

tập kinh nghiệm công tác 
dân vận tại các tỉnh phía 
Nam, đoàn công tác của 
Ban Dân vận Tỉnh ủy do 
đồng chí Trần Thị Kim 
Hoa, Ủy viên BTV, Trưởng 
Ban Dân vận Tỉnh ủy làm 
Trưởng đoàn đã đến các 
tỉnh khu vực đồng bằng Sông Cửu Long và 
Khu vực Đông Nam bộ. Tại các tỉnh, thành 
này Đoàn công tác đã học tập nhiều kinh 
nghiệm hay trong tham mưu, triển khai, tổ 
chức thực hiện công tác dân vận trong xây 
dựng nông thôn mới, trong tái định cư giải 
phóng mặt bằng, công tác tôn giáo, dân tộc, 
trong xây dựng củng cố tổ chức hoạt động 
của hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức 
đoàn thể… Trong đó, Đoàn đã được học tập 
kinh nghiệm về việc thành lập tổ dân vận 
thôn, xóm, khối phố tại tỉnh Bà Rịa Vũng 
Tàu.  

Quá trình triển khai thực hiện
Sau khi có Hướng dẫn số 80-HD/

BDVTW ngày 28/02/2012 của Ban Dân 
vận Trung ương về việc “Thành lập và hoạt 
động của Tổ Dân vận thôn, bản, xóm , ấp, 
tổ dân phố, khu dân cư”, Ban Dân vận Tỉnh 
ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 
Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành Chỉ thị 23-
CT/TU về việc “Thành lập và hoạt động 
của Tổ dân vận khu phố, thôn, ấp”. Uỷ ban 
nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn 2660/
UBND-VP về việc “Thành lập và hoạt động 

Tổ dân vận khu phố, thôn, ấp trên địa bàn 
tỉnh”; chỉ đạo UBND các cấp, các ngành liên 
quan quan tâm phối hợp, tạo điều kiện thành 
lập, hoạt động của Tổ Dân vận. Hội đồng 
nhân dân tỉnh phê chuẩn phương án phân 
bổ ngân sách năm 2013, UBND tỉnh Quyết 
định phân bổ kinh phí hoạt động công tác 
dân vận ở cơ sở (trong đó có kinh phí hoạt 
động của tổ dân vận). Ban Dân vận Tỉnh ủy 
Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành Hướng dẫn 
về thành lập và hoạt động của Tổ Dân vận, 
trong đó xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, 
chế độ hoạt động và mối quan hệ công tác 
của Tổ dân vận. Đồng thời, phối hợp với Sở 
Tài chính ban hành hướng dẫn về quản lý, 
sử dụng kinh phí hoạt động của Tổ Dân vận. 

Tổ Dân vận được thành lập và hoạt 
động có hiệu quả

Đến thời điểm này, toàn tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu đã có 565/565 khu phố, thôn, ấp, 
khu dân cư đã thành lập Tổ Dân vận (đạt 
100%). Về quy mô, cơ cấu tổ chức và hoạt 
động như sau:

- Về cơ cấu thành phần: Tổ Dân vận có 
từ 7 - 12 thành viên, trong đó Bí thư chi bộ 

THÀNH NAM

Việc thành lập Tổ Dân vận thôn, xóm, khối phố đã 
được Ban Dân vận Trung ương triển khai từ năm 2012, 
qua thí điểm ở các tỉnh, thành trong cả nước cho thấy Tổ 
Dân vận đã góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh công 
tác vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần 
tự lực, tự cường, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị trọng tâm của các địa phương, đơn vị, nhất 
là trong việc đẩy mạnh Phong trào thi đua “Dân vận 
khéo”, Phong trào xây dựng Nông thôn mới...  
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làm Tổ trưởng, Trưởng ban công tác Mặt 
trận và Trưởng khu phố, thôn, ấp làm Tổ 
phó; Trưởng các chi hội, chi đoàn của các 
đoàn thể, các đồng chí công an, Dân quân tự 
vệ ở khu phố, thôn, ấp làm thành viên. Toàn 
tỉnh có 542/565 Tổ Dân vận do Bí thư chi bộ 
làm Tổ trưởng. 

- Việc xây dựng Quy chế hoạt động: Sau 
khi có quyết định thành lập, căn cứ hướng 
dẫn của khối dân vận đảng uỷ và tình hình 
thực tế ở địa bàn dân cư, Tổ Dân vận đã dự 
thảo, tổ chức họp các thành viên để đóng góp 
và thống nhất đề nghị đảng uỷ xã, phường, 
thị trấn ký ban hành. Nội dung Quy chế hoạt 
động của Tổ dân vận đều quy định rõ chức 
năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc, phân công 
trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên và 
mỗi quan hệ công tác của Tổ Dân vận, đảm 
bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng 
làm công tác dân vận ở địa bàn dân cư và sự 
lãnh đạo của cấp uỷ chi bộ khu phố, thôn, ấp 
trong thực hiện công tác dân vận. Định kỳ 
1 tháng 1 lần (có nơi 02 tháng/1lần) Tổ Dân 
vận họp để đánh giá kết quả hoạt động và 
triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Một 
số nơi, lồng ghép họp Tổ Dân vận trong 
các cuộc họp khu phố, thôn, ấp. Một số Tổ 
Dân vận đã phân công các thành viên phụ 
trách tổ dân cư, tổ dân phố để nắm tình 
hình nhân dân.

Với việc triển khai bài bản, nghiêm túc 
kế hoạch của Ban Dân vận Trung ương và 
kịp thời ban hành các chủ trương, chính 
sách về thành lập Tổ Dân vận đã góp phần 
tăng cường và nâng cao chất lượng công tác 
dân vận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong 
tình hình mới tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Sau khi thành lập và đi vào hoạt động Tổ 
Dân vận đã phối hợp tham mưu, đề xuất 
cấp uỷ chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo công tác 
dân vận trên địa bàn; thống nhất triển khai 
thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước về công 
tác dân vận; phối hợp thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân 
dân học tập và chấp hành nghiêm các chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước và các quy định của địa phương; 
thường xuyên nắm tình hình nhân dân, tham 
mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết 
những vấn đề bức xúc ở địa bàn dân cư. 
Chủ động phối hợp với ban công tác Mặt 
trận, các chi đoàn, chi hội của các đoàn thể, 
hội quần chúng ở khu phố, thôn, ấp triển 
khai thực hiện các phong trào thi đua yêu 
nước, các cuộc vận động ở cơ sở sở như: 
Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hoá”, phong trào xây dựng nông thôn 
mới... Vận động nhân dân tích cực tham gia 
thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ chính trị của 
địa phương đạt hiệu quả. Tuyên truyền, vận 
động nhân dân phát huy quyền làm chủ, 
tham gia xây dựng và thực hiện Quy ước ở 
khu dân cư, tham gia góp ý xây dựng Đảng, 
chính quyền; giám sát các công trình, dự án 
tại địa bàn dân cư đạt hiệu quả. Tham gia 
hoà giải cơ sở, góp phần hạn chế thấp nhất 
tình trạng khiếu kiện, xây dựng cộng đồng 
dân cư tự quản, giữ gìn an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Đây là một cách làm hay, hiệu quả của 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mà theo chúng 
tôi cần tham khảo, học tập kinh nghiệm, 
qua đó tiếp tục triển khai và tổ chức thực 
hiện việc thành lập Tổ Dân vận thôn, xóm, 
khối phố vì thực tế cho thấy Tổ Dân vận 
chính là để làm cầu nối vững chắc cho 
việc triển khai chủ trương của Đảng, Nhà 
nước về công tác dân vận đến tận cán bộ, 
đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng 
lớp nhân dân cũng như góp phần thảo gỡ 
những khó khăn ngay tại cơ sở và kịp thời 
tiếp thu những kiến nghị, đề xuất, tâm tư 
nguyện vọng chính đáng của người dân 
đến với Đảng, Nhà nước./.                               

   T.N
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nhất định không chịu làm nô lệ”. Mọi 
người lấy mục tiêu được chiến đấu cống 
hiến, hy sinh làm cao quý, tự hào. Sau 
chiến tranh mục tiêu ấy đã hoàn thành. 
Con người bắt đầu với tư duy mới tính 
toán lợi ích và thành quả hưởng thụ.

Sau chiến tranh mối quan hệ con 
người có điều kiện mở rộng hơn; đặc biệt 
là trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá. 
Cán bộ, đảng viên không chỉ được tiếp 
xúc, chứng kiến  những thành tựu tiến 
bộ của nhân loại mà còn phải đối mặt 
với những cám dỗ lợi ích, thiệt hơn và 
không loại trừ cả những thủ đoạn tha hoá 
mua chuộc của thế lực đồng tiền... Chức 
tước, địa vị, đồng tiền đang là những chất 
xúc tác dẫn tới tệ nạn đặc quyền, đặc lợi, 
tham nhũng...làm thay đổi màu sắc của 
sự đoàn kết trong cộng đồng nói chung, 
trong Đảng nói riêng. Nếu không giải 
quyết tốt các mối quan hệ ấy thì sức mạnh 
của khối đoàn kết có thể bị bào mòn và 
vai trò lãnh đạo của Đảng sẽ bị phai nhạt.  
Vì vậy để giữ vững vai trò lãnh đạo của 
Đảng nhất thiết phải gắn liền với việc 
chăm lo giữ vững khối đoàn kết mà đầu 
tiên là sự đoàn kết trong Đảng.

Chắc chắn rằng, tất cả những bài học 
thực tiễn cuộc đời sẽ đọng lại ở những 
suy tư, trăn trở sâu sắc, được Chủ tịch Hồ 
Chí Minh chắt lọc kết tinh thành những 
gì tinh tuý nhất để di chúc lại cho con 
cháu thế hệ mai sau trong đó vấn đề quan 
trọng hàng đầu là đoàn kết trong Đảng. 
Phải chăng sau 45 năm thực hiện Di chúc 
của Bác, mỗi một cán bộ, đảng viên hãy 
góp phần điều chỉnh chính mình để cho 
sự đoàn kết trong Đảng ngày một thêm 
hoàn thiện, kính dâng linh hồn Người 
yên giấc ngàn thu./.                        T.Q.T

Vấn đề đoàn kết...
(Tiếp theo trang 14)

Đồng chí Võ Huy Chương – Bí thư 
chi bộ thôn 7 chia sẻ: Khi mới triển khai 
xây dựng nhà văn hoá gặp nhiều thách 
thức, gian nan do đời sống người dân 
còn khó khăn, nhưng sau được vận động, 
tuyên truyền, bàn bạc công khai, dân chủ, 
từ đó người dân hiểu rõ mục đích, lợi ích 
trực tiếp nên bà con đã đồng tình ủng hộ; 
không những đóng góp tiền của, mà còn 
đóng góp ngày công… Đi đôi với xây 
dựng cơ sở hạ tầng, chi bộ cũng đã tập 
trung vận động nông dân chuyển đổi cây 
trồng, vật nuôi, đưa các giống, con mới 
có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản 
xuất, đồng thời triển khai ứng dụng khoa 
học kĩ thuật, xây dựng các mô hình kinh 
tế có giá trị cao, nhằm đem lại thu nhập ổn 
định, góp phần từng bước xoá đói, giảm 
nghèo, nâng cao chất lượng sống của bà 
con trong thôn.    

Trao đổi với chúng tôi đồng chí Phó 
Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Giang - Phạm 
Ngọc Quyết cho biết: Chi bộ thôn 7 có 
15 đảng viên, nội bộ đoàn kết thống nhất, 
từng đồng chí luôn thế hiện sự tâm huyết, 
gương mẫu, đi đầu trong thực thi công 
việc của thôn, của làng, nhiều năm liền 
chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững 
mạnh, trong cuộc thi Bí thư chi bộ giỏi 
năm 2014 đồng chí Bí thư Chi bộ đã đạt 
giải Ba toàn xã và giải Nhì cụm 4, đó sự 
là minh chứng cho năng lực, tâm huyết, 
tinh thần, trách nhiệm của cá nhân và tập 
thể chi bộ thôn 7. Điều quan trọng là từ 
mô hình “Dân vận khéo” của thôn 7, đã 
tạo được sự lan toả và nhân rộng trong 
toàn xã trong việc huy động nội lực trong 
nhân dân để xây dựng nông thôn mới, 
nhằm thực hiện kỳ được công cuộc đổi 
mới, phát triển của địa phương.

 T.A.T

Dân vận khéo...
(Tiếp theo trang 24)
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Nam Thai là một 
làng nhỏ thuần 
nông, thuộc xã 

Thạch Hội (huyện Thạch 
Hà). Nơi đây bao đời nay 
chỉ gắn bó với cây lúa, cây 
khoai, cuộc sống còn đầy vất 
vả, lo âu. Nhưng chính nơi 
đây truyền thống hiếu học 
luôn được đề cao và phát huy 
một cách hiệu quả. “Hội con 
dâu khuyến học” của dòng 
họ Nguyễn Minh nơi đây là 
một điển hình.

Được thành lập vào năm 2002 đến nay, 
“Hội con dâu khuyến học” dòng họ Nguyễn 
Minh đã có 76 chị em, là những người vợ, 
người mẹ hết sức tâm huyết với khuyến 
học, luôn mong muốn được đóng góp hết 
sức mình để động viên tinh thần hiếu học 
của con em trong hòng họ. Ban Chấp hành 
Hội đã phối hợp với Ban hành hương, tộc 
trưởng Họ tổ chức Hội nghị để bàn việc xây 
dựng quỹ Hội. Sau khi bàn bạc, toàn thể hội 
viên đã thống nhất trách nhiệm xây dựng 
quỹ Hội với mức đóng góp từ 10 – 30 ngàn 
đồng mỗi năm, đồng thời vận động con em 
công tác xa quê có điều kiện kinh tế, tùy tâm 
đóng góp vào quỹ khuyến học của hội con 
dâu. Điều đặc biệt là, trong 5 năm trở lại 
đây, khi điều kiện kinh tế phát triển, mỗi gia 
đình đều dùng bếp ga để đun nấu. Hội con 
dâu khuyến học họ Nguyễn Minh có sáng 
kiến cùng nhau đến lấy ga tại chủ đại lý ga 
trong thôn, vì mỗi bình ga sẽ được chủ đại 
lý khuyến mãi 15 ngàn đồng, bình quân mỗi 
hội viên một năm dùng 3 bình ga, tổng cộng 
được gần 14 triệu đồng để đóng góp vào 
quỹ. Cộng với mức đóng góp bằng tiền mặt 
hằng năm cho đến nay Quỹ của Hội đã có 
số tiền trên 42 triệu đồng. Hằng năm, cứ vào 

dịp tế Tổ rằm tháng 7, Hội đã tổ chức phát 
thưởng cho những học sinh giỏi, học sinh 
nghèo vượt khó, học sinh đỗ Đại học, Cao 
đẳng và bên cạnh đó lập sổ vinh danh của 
dòng họ để ghi lại danh sách những em học 
sinh giỏi, đỗ đạt hàng năm. Mặc dù phần 
thưởng không cao nhưng cũng là nguồn cổ 
vũ, động viên, khuyến khích tinh thần học 
tập của con em, giúp các em biết phấn đấu 
vươn lên trong cuộc sống cũng như trong 
học hành. Tính đến nay số tiền phát thưởng 
lên tới trên ba mươi triệu đồng. 

Từ tấm lòng và niềm mơ ước của những 
người mẹ, người vợ cho tương lai tươi sáng 
của con em mình, “Hội con dâu hiếu học” 
dòng họ Nguyễn Minh đã hoạt động đúng 
hướng, tạo ra phong trào thi đua rộng rãi 
trong thôn và tạo được bước đệm để dòng 
họ Nguyễn Minh cũng như thôn Nam Thai, 
xã Thạch Hội trở thành vùng đất học, luôn 
đứng ở tốp đầu của huyện Thạch Hà về số 
lượng học sinh giỏi, học sinh đỗ đạt vào các 
trường Cao đẳng, Đại học. Cũng như luôn 
đi đầu trong cuộc vận động xây dựng gia 
đình hiếu học, dòng họ hiếu học, khu dân cư 
hiếu học trên địa bàn xã nói riêng và huyện 
Thạch Hà nói chung.                                T.C

HỘI CON DÂU “KHUYẾN HỌC”

Ảnh minh họa

TÂM CHÍ
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TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 3/10/2014, Ban Dân vận 
Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao 
ban công tác dân vận quý III, 

cụm số 2 (bao gồm các huyện: Kỳ Anh, 
Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà 
Tĩnh) tại thành phố Hà Tĩnh. Đồng chí Trần 
Thị Kim Hoa, ủy viên BTV, Trưởng Ban và 
các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy 
chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đ/c 
Hoàng Trung Dũng, UVBTV Tỉnh ủy, Bí 
thư Thành ủy Thành phố Hà Tĩnh.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của các 
cấp ủy Đảng, chính quyền, các đơn vị trong 
cụm đã triển khai thực hiện có hiệu quả 
công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ với các 
tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, 
vận động nhân dân tham gia thực hiện các 
phong trào, các cuộc vận động, nhất là 
phong thi đua “Dân vận khéo”, phong trào 

xây dựng nông thôn mới gắn với việc học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh…; đội ngũ cán bộ làm công tác dân 
vận ngày càng được tăng cường; chủ động 
tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính 
quyền đề ra nhiều chủ trương, giải pháp 
tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội; 
giữ vững quốc phòng an ninh; công tác xây 
dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống 
chính trị... Công tác dân vận đã góp phần 
động viên nhân dân thực hiện tốt đường lối, 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước. Nổi bật là công tác GPMB, 
tái định cư với những cách làm sáng tạo, 
linh hoạt nên luôn tạo được sự đồng thuận 
cao của nhân dân, nhiều công trình, dự án 
trọng điểm được triển khai đúng tiến độ, 
nhiều mô hình SXKD giỏi được nhân rộng, 
góp phần tạo việc làm, thu nhập và làm giàu 

Hội ngHị giao ban công tác dân vận 
quý iii - cụm số 2

Các đại biểu tham quan mô hình nuôi tôm ở xã Thạch Hạ, Tp Hà Tĩnh.      Ảnh: PV
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cho người dân… Tuy nhiên, công tác dân 
vận thời gian qua vẫn còn gặp những tồn 
tại, hạn chế đó là: một số cấp ủy Đảng, nhất 
là cơ sở chưa thực sự quan tâm đến công 
tác dân vận, nên một số nơi triển khai thực 
hiện các chủ trương, chính sách về công 
tác dân vận còn chậm, hiệu quả chưa cao; 
chưa kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng 
của các tầng lớp nhân dân, nhất là những 
vấn đề nảy sinh từ cơ sở; một số phong trào 
tính hiệu quả, bền vững, sức lan tỏa còn 
hạn chế…

Trong thời gian tới, đồng chí Trần 
Thị Kim Hoa, Ủy viên BTV, Trưởng Ban 
Dân vận Tỉnh ủy đề nghị: đội ngũ cán bộ 
làm công tác dân vận trong cụm tập trung 
cao cho việc thực hiện nhiệm vụ 3 tháng 
cuối năm, để góp phần thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh và 

các huyện đề ra trong năm 2014; tiếp tục 
quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả 
Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “tăng 
cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác dân vận trong tình hình mới”; 
thực hiện có hiệu quả các phong trào, các 
cuộc vận động, nhất là phong trào xây dựng 
nông thôn mới, phong trào thi đua “Dân 
vận khéo”, phong trào “toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa”…; đồng chí 
Trần Thị Kim Hoa cũng đề nghị đội ngũ 
cán bộ dân vận các cấp thường xuyên bám 
cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng 
mắc trong nhân dân, đặc biệt trước thềm Đại 
hội Đảng các cấp; chủ động tham mưu, đề 
xuất với cấp ủy trong công tác vận động quần 
chúng nhân dân thực hiện chủ trương, chính 
sách của Đảng, Nhà nước...       Hà Phương

dấu ấn 100 ngày cao điểm tHi đua
trên quê hương Lý tự trọng

Thực hiện kế hoạch của BTV 
Huyện đoàn Thạch Hà về việc 
phát động phong trào thi đua 100 

ngày cao điểm hướng tới chào mừng kỷ 
niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự 
Trọng(20/10/1914-20/10/2014), thời gian 
qua, các cơ sở đoàn trên toàn huyện Thạch 
Hà đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, 
thiết thực thu hút sự tham gia 
của đông đảo đoàn viên thanh 
niên đồng hành cùng các địa 
phương thực hiện các tiêu chí 
xây dựng NTM như Quy hoạch, 
môi trường, Giao thông Thuỷ 
Lợi, An ninh trật tự... Các phần 
việc, các công trình thanh niên 
hoàn thành và bàn giao lần này 
đã tạo được sức lan tỏa, dấu ấn 
đậm nét trong công tác đoàn và 
phong trào thanh thiếu niên. 

Nằm trong đợt cao điểm ra quân thực 
hiện các phần việc thanh niên, nhiều cơ sở 
đoàn trên toàn huyện Thạch Hà như: chi 
đoàn Công an huyện, đoàn xã Thạch Ngọc, 
Thạch Liên, Thạch Lâm, Thạch Tiến...
đã phối hợp với nhân dân đẩy mạnh phát 
quang giải tỏa hành lang giao thông, nạo vét 
kênh mương, cắm mốc quy hoạch, giúp đỡ 
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nhân dân chỉnh trang vườn hộ đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM. Qua 
hơn 1 tháng triển khai, đến nay, các cơ sở 
đoàn toàn huyện đã huy động được 1.650 
ngày công chỉnh trang 64 vườn hộ, nạo vét 
4 km kênh mương nội đồng, phát quang giải 
tỏa nhiều tuyến hành lang giao thông, làm 
mới 17,5 km đường điện, cắm 350 mốc quy 
hoạch NTM… Tổng kinh phí của đợt phát 
động lên tới hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh 
hoạt động đoàn viên tình nguyện vì cuộc 
sống cộng đồng, được sự tài trợ của công 
ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn, nhân 
dịp này, Huyện đoàn Thạch Hà phối hợp với 
tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức lễ khởi công hỗ 
trợ xây dựng  nhà nhân ái cho 2 hộ dân là 
hội viên cựu thanh niên xung phong Đặng 
Thị Thát (Trung Văn- Thạch Văn) và giáo 
dân Nguyễn Văn Thanh (Bắc Lạc - Thạch 
Lạc) với số tiền 100 triệu đồng.  

Song song với các hoạt động tình nguyện, 
các cơ sở đoàn trên toàn huyện tổ chức các 
hoạt động tổng kết sinh hoạt hè, tổ chức hội 
trại thanh niên, tổ chức giải bóng đá thiếu 
niên nhi đồng...sôi nổi, tạo sân chơi bổ ích, 
lí thú cho ĐVTN, thiếu niên nhi đồng tham 
gia. BTV Huyện đoàn đã xây dựng kế hoạch 
phối hợp chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn tổ 
chức đợt sinh hoạt chính trị về chủ đề “Con 

đường của thanh niên chỉ là con đường cách 
mạng không thể có con đường nào khác”; 
tổ chức cuộc thi viết, thi báo cáo viên trong 
toàn thể cán bộ, ĐVTN tìm hiểu cuộc đời 
sự nghiệp, những đóng góp của đồng chí Lý 
Tự Trọng với cách mạng Việt Nam. Chỉ đạo 
các các liên đội trường học triển khai thi viết 
báo tường về đồng chí Lý Tự Trọng. Riêng 
Hội thi báo cáo viên “Tìm hiểu về cuộc đời 
và sự nghiệp của đồng chí Lý Tự Trọng” 
chính là điểm nhấn quan trọng trong toàn 
bộ hoạt động kỷ niệm. Với mục đích, thông 
qua Hội thi để tuyên truyền giáo dục cho 
cán bộ, đoàn viên thanh niên về cuộc đời 
và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lý 
Tự Trọng, tiếp tục trau dồi lý tưởng, truyền 
thống yêu nước, bồi dưỡng niềm tin vào con 
đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các 
thế hệ thanh niên đi trước đã lựa chọn, đồng 
thời khơi dậy trong mỗi ĐVTN niềm tự hào, 
tình yêu quê hương đất nước, phát huy trách 
nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc.                 Phan Hương

NHIều HoạT ĐỘNG THI ĐuA 
sÔI NổI: Trong quý III, Liên đoàn lao động 
tỉnh đã tổ chức các hoạt động, các phong trào 
lập thành tích chào mừng 85 năm ngày thành 
lập Công đoàn Việt Nam, các hoạt động đền 
ơn đáp nghĩa, thăm hỏi tặng quà gia đình 
chính sách nhân ngày Thương binh- Liệt sỹ 
27/7 cho Mẹ Việt Nam Anh hùng do LĐLĐ 
đỡ đầu, tặng quà cán bộ chuyên trách công 
đoàn là thương binh, thân nhân các Liệt sỹ, 
các cấp công đoàn đã trao tặng 118 suất quà 
cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số 
tiền 64 triệu đồng; trao 106 suất quà cho con 
CNVCLĐ bị chất độc dioxin; trong quý các 

cấp công đoàn đã hỗ trợ xây dựng, bàn giao 
13 nhà MACĐ, với số tiền 315 triệu đồng, 
tính đến nay các cấp công đoàn đã hỗ trợ xây 
dựng được 90 nhà MACĐ với số tiền 1.906 
triệu đồng. Quỹ tấm lòng vàng lao động, 
LĐLĐ tỉnh cũng đã trao 500 cặp phao cứu 
sinh, 5000 cuốn vở học sinh cho học sinh 
vùng lũ, học sinh hoàn cảnh khó khăn nhân 
dịp năm học mới. Hưởng ứng chương trình 
“Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” toàn tỉnh 
đã gửi 20.000 tin nhắn và ủng hộ 509 triệu 
đồng.

TẬP TruNG NÂNG CAo NĂNG 

“...Thanh niên ta rất hăng hái. 
Ta biết hợp lòng hăng hái đó lại và dìu 
dắt đúng đắn thì thanh niên sẽ thành 
một lực lượng rất mạnh mẽ”

HỒ CHÍ MINH



Số 03 - 2014

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 84 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG

34

lựC KINH TẾ CHo PHụ Nữ: Thời gian 
qua các cấp Hội phụ nữ Hà Tĩnh tập trung 
chỉ đạo, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực về 
quản trị kinh doanh, tiếp cận chính sách, phát 
triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế tập thể với 
mục tiêu phấn đấu mỗi năm tăng 5% doanh 
nghiệp/huyện,15% hộ kinh doanh do phụ nữ 
đứng chủ có đăng ký kinh doanh hợp pháp. 
Hội đã tham mưu với lãnh đạo tỉnh tổ chức 
Hội nghị trực tuyến về tăng cường vai trò 
của phụ nữ trong phát triển doanh nghiệp, 
HTX, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể trên 
địa bàn tỉnh cho 930 đại biểu tại 13 điểm 
cầu. Bên cạnh đó, tỉnh Hội phối hợp với Hội 
LHPN Việt Nam tổ chức tập huấn cho 430 
cán bộ Hội các cấp, 120 chủ mô hình, HTX, 
tổ hợp tác, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ 
về kỹ năng quản trị, chuỗi giá trị và chính 
sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu nông 
nghiệp; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu 
tư tổ chức 12 lớp tập huấn Khởi sự doanh 
nghiệp cho gần 2.500 học viên là chủ doanh 
nghiệp, HTX, Ban điều hành các THT, chủ 
các trang trại, mô hình sản xuất; cá nhân, hộ 
kinh doanh của 12 huyện, thành, thị. Thông 
qua các lớp tập huấn, chị em được tiếp cận 
các cơ chế chính sách về phát triển doanh 
nghiệp, chuỗi giá trị; các kiến thức, kỹ năng 
về sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành, 
khởi sự doanh nghiệp; trao đổi, học tập kinh 
nghiệm lẫn nhau. Đồng thời, tuyên truyền, 
vận động các hộ kinh doanh có đủ điều kiện 
đăng ký thành lập doanh nghiệp, HTX, THT. 
Trong năm 2014, đã hỗ trợ thành lập được 6 
HTX, 80 THT, hàng trăm hội viên được tiếp 
cận các nguồn vốn ưu đãi...qua đó góp phần 
tăng quyền và nâng cao năng lực kinh tế cho 
phụ nữ.                                        Thúy Hắng

Đẩy MạNH PHoNG Trào “Cựu 
CHIẾN bINH GƯơNG Mẫu”: Trong 
quý III/2014, các cấp hội  Hội Cựu chiến 
binh tham gia chính sách xã hội, công tác 
tình nghĩa, đã vận động hội viên CCB đóng 
góp 2.764 ngày công và 750,36 triệu đồng; 

1.031,54 triệu đồng ủng hộ quỹ người nghèo, 
quỹ khuyến học, quỹ tình nghĩa ở các địa 
phương ủng hộ các gia đình chính sách, gia 
đình có công, CCB nghèo gặp hoàn cảnh khó 
khăn, giúp đỡ các nạn nhân bị nhiễm chất độc 
da cam/dioxin, tu sữa bảo quản và làm mới 
công trình tưởng niệm, nghĩa trang Liệt sỹ ở 
địa phương. Hội CCB Tỉnh đã phối hợp tham 
gia giải quyết 192 vụ mất trật tự trị an ở cơ 
sở, tổ chức hòa  giải 144 vụ mâu thuẫn, tham 
gia xử lý 14 đơn khiếu kiện có liên quan, 
cảm hóa 103 đối tượng lầm lỗi, cung cấp 59 
nguồn tin có giá trị về tội phạm. Hội CCB 
các cấp tham gia xoá 24 nhà tranh tre dột nát, 
ngói hoá 33 nhà ở và làm 16 nhà tình nghĩa; 
công tác giao quân đợt II/2014 ở các địa 
phương, tham gia xây dựng CLB CQN ở 172 
xã phường thị trấn, 909 CLB CQN ở thôn, 
xóm, khối phố đã thu hút 18.186 CQN vào 
sinh hoạt. Phối hợp ngành LĐTBXH, các địa 
phương tổ chức thực hiện xong dự án “Cấp 
bê cái giống” đến nay đã cấp 7000 con bê 
cái giống, với tổng số tiền 76.662.000 tỷ 
đồng cho hộ nông dân nghèo ở 12 huyện, 
thị, thành.                                    

ĐạI HỘI CÁC Tổ CHứC HỘI 
QuầN CHúNG:

- Ngày 26/8/2014, Hội Luật gia tỉnh tổ 
chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2014 – 
2019, đại hội đã đề ra các phương hướng, 
mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, tiếp 
tục đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật, trợ 
giúp pháp lý, tuyên truyền phổ biến giáo dục 
trong nhân dân, tích cực tham gia xây dựng 
Nhà nước XHCN, xây dựng hệ thống pháp 
luật, phát huy dân chủ và quyền làm chủ 
nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính 
trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh 
nhà. Đại hội đã bầu ra 35 ủy viên BCH và 9 
ủy viên Ban Thường vụ. Đồng chí Trần Tiến 
Dũng, Phó trưởng Đoàn ĐBQH khóa 13 
được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia Hà 
Tĩnh nhiệm kỳ 2014 – 2019.

- Ngày 20/9/2014, Hội LHTN tỉnh tổ 
chức Đại hội lần V, nhiệm kỳ 2014 – 2019. 
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Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào 
thanh niên đã đạt được nhiều kết quả quan 
trọng trên các lĩnh vực, các cuộc vận động, 
các phong trào được hội triển khai có hiệu 
quả, công tác củng cố, xây dựng tổ chức hội 
và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh 
niên tiếp tục được tăng cường. Tại Đại hội 
lần này với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ 
Hà Tĩnh bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, xung kích, 
tình nguyện xây dựng quê hương giàu mạnh, 
văn minh”. Đại hội đã xác định mục tiêu xây 
dựng lớp thanh niên Hà Tĩnh có lối sống lành 
mạnh, trung thực, nghị lực và trách nhiệm; 
tích cực học tập, phấn đấu, cống hiến cho 
quê hương, đất nước; xung kích, nhiệt huyết, 
năng động, sáng tạo, tình nguyện trong tham 
gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đại hội đã 
hiệp thương giới thiệu 45 ủy viên vào Uỷ ban 
Hội Liên hiệp Việt Nam tỉnh lần thứ V. Phó 
Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội 
LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khóa IV đồng 
chí Nguyễn Thế Hoàn tái đắc cử chức danh 
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa V.

- Ngày 30/9/2014, Hội Đông y Hà Tĩnh 
tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2014 
– 2019. Trong những năm qua, các cấp hội 
đã làm tốt công tác khám chữa bệnh, bảo vệ, 
chăm sóc sức khỏe nhân dân với tinh thần, 
trách nhiệm cao, bằng kinh nghiệm của các 
bậc lương y trên địa bàn tỉnh nhà; đã xuất 
hiện nhiều bài thuốc quý trong đông y, nhiều 
bài thuốc nam được đưa vào sử dụng có 
hiệu quả, phương pháp điều trị kết hợp giữa 
đông y với tây y ngày càng được khẳng định. 
Công tác tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh 
miễn phí cho người cao tuổi, người nghèo, 
vùng sâu, vùng xa được các cấp hội thường 
xuyên quan tâm. Đại hội đã bầu ra 21 ủy 
viên BCH, 5 ủy viên BTV. Lương y Nguyễn 
Đình Trác tiếp tục tái cử Chủ tịch Hội Đông 
y Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2014 - 2019. 

sông Đông

với tổng số tiền là 13,450 tỷ đồng. Các cấp 
Hội còn chủ động phối hợp với Ngân hàng 
CSXH, Ngân hàng NN&PTNT cho hơn 
85.000 hộ vay, với tổng số tiền 2.351 tỷ 
đồng.  

Trong phong trào nông dân tham gia 
xây dựng nông thôn mới các cấp hội tuyên 
truyền, vận động nhân dân thực hiện như: 
hiến đất, đóng góp hàng trăm tỷ đồng, 
hàng ngàn ngày công để làm đường giao 
thông, thủy lợi nội đồng, kiên cố hóa kênh 
mương, xây dựng phòng học, nhà văn hóa 
xã, thôn... Trong năm 2013, có 29.083 hộ, 
hiến 933.186 m2 đất, trị giá hơn 127,6 tỷ 
đồng. Tích cực vận động hội viên, nông 
dân hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với 
phong trào xây dựng gia đình văn hóa, 
làng xã văn hóa; tổ chức lễ phát động và 
ký cam kết thực hiện phong trào “Ba 
không”; tổ chức được 405 lớp tập huấn 
về nước sạch vệ sinh môi trường, phòng 
chống tội phạm, ma túy, an toàn giao 
thông, bình đẳng giới cho 28.773 lượt 
hội viên, nông dân tham gia..v.v.

 Kết quả đạt được sau hơn một năm 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông 
dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013-2018 
rất đáng tự hào, qua đó tiếp tục phát huy, 
khơi dậy truyền thống tốt đẹp của tổ chức 
hội trong xây dựng, củng cố tổ chức, phát 
triển các phong trào hội, là món quà ý 
nghĩa chào mừng kỷ niệm 84 năm Ngày 
thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Trong 
thời gian tới, cán bộ, hội viên nông dân 
toàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu 
nhiều hơn nữa, xây dựng tổ chức Hội ngày 
càng vững mạnh, thực sự là lực lượng trung 
tâm, nòng cốt trong phong trào xây dựng 
nông thôn mới.                                   D.T.T

kết quả bước đầu...
(Tiếp theo trang 18)
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Sởi và rubella là những bệnh truyền 
nhiễm cấp tính do virus gây nên. 
Bệnh rubella ở trẻ nhỏ thường 

nhẹ, ít biến chứng, tuy nhiên hậu quả để lại 
với phụ nữ mang thai lại vô cùng nặng nề. 
Nếu người mẹ nhiễm rubella trong 3 tháng 
đầu thai kỳ có thể gây sẩy thai, thai chết 
lưu, hội chứng rubella bẩm sinh (bao gồm 
các dị tật tim, đục thủy tinh thể, điếc bẩm 
sinh, chậm phát triển, đái tháo đường ở trẻ 
sơ sinh, vàng da, xuất huyết, xương thủy 
tinh và nhiều trẻ mắc đa dị tật). Tại tỉnh ta, 
năm 2011 ghi nhận 908 trường hợp mắc 
rubela, năm 2012 có 58 trường hợp. Trong 
6 tháng đầu năm, có 452 trường hợp mắc 
sởi, sốt phát ban dạng sởi vào điều trị tại 
các tuyến. Các ca mắc sởi chủ yếu xảy ra ở 
các xã vùng cao, khó khăn, trình độ dân trí 
chưa cao, người dân chưa được tiêm chủng.

Bác sỹ Nguyễn Lương Tâm – GĐ Trung 
tâm Y tế dự phòng tỉnh cho biết: Bệnh sởi 
và rubella hiện không có thuốc điều trị đặc 
hiệu. Cách tốt nhất để chủ động phòng bệnh 
là tiêm vắc-xin. Tuy nhiên, đối với những 
trường hợp sau đây trẻ cần chống chỉ định 
tiêm hoặc tạm hoãn tiêm vắc xin. Không 
tiêm vắc xin đối với các trường hợp: Có 
tiền sử sốc hoặc có phản ứng nghiêm trọng 
sau tiêm chủng vắc xin chứa các thành phần 

sởi hoặc rubela như: sốt trên 39 độ kèm co 
giật hoặc dấu hiệu não/màng não, tím tái, 
khó thở, sốc; Dị ứng với bất kỳ thành phần 
nào có trong vắc xin; có tình trạng suy chức 
năng các cơ quan như suy hô hấp, suy tuần 
hoàn, suy tim, suy thận, gan; tình trạng suy 
giảm miễn dịch nghiêm trọng bẩm sinh 
hoặc mắc phải ( như AIDS); phụ nữ có thai; 
các trường hợp chống chỉ định khác theo 
hướng dẫn của nhà sản xuất.

Tạm hoãn tiêm đối với các trường 
hợp sau: Mắc các bệnh cấp tính, đặc biệt 
là bệnh nhiễm trùng; trẻ sốt trên 37,5 độ 
hoặc hạ thân nhiệt dưới, hoặc bằng 35,5 
độ; trẻ mới dùng các sản phẩm miễn dịch 
hoặc truyền máu, huyết tương trong vòng 
3 tháng, trừ trường hợp trẻ đang dùng 
globulin miễn dịch điều trị viêm gan B. 
Do vậy, trong vòng 2 tuần sau tiêm vắc xin 

BẠN CẦN BIẾT

TÍCH CựC CHuẩN bị CHo CHIẾN DịCH
TIêM VắC xIN sởI - rubellA

THU HÒA

Tại tỉnh ta, Đợt 1 của chiến dịch tiêm vắc xin Sởi- Rubela sẽ diễn ra vào ngày 17/10 
và kết thúc vào 6/11. Từ chiến dịch này sẽ có khoảng 300 ngàn trẻ trong độ tuổi được 
tiêm chủng. Hiện nay, công tác chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng đang được ngành 
y tế gấp rút triển khai.
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không nên sử dụng sản phẩm 
globulin miễn dịch; trẻ đang 
hoặc mới kết thức liều điều 
trị corticoid uống hoặc tiêm 
trong vòng 14 ngày, thuốc 
ức chế miễn dịch khác hay 
điều trị xạ trị; mắc bệnh bạch 
cầu cấp, thiếu máu nặng, 
các bệnh máu nghiêm trọng 
khác hoặc truyền máu; các 
trường hợp tạm hoãn tiêm 
chủng khác theo hướng dẫn 
của nhà sản xuất.

Chiến dịch tiêm vắc xin 
sởi – rubela sẽ giúp cho việc 
giảm tỉ lệ mắc các bệnh sởi, 
rubella trong tương lai, giảm 
gánh nặng bệnh tật của hội 
chứng rubella bẩm sinh, 
góp phần nâng cao thể chất 
cho trẻ em, đóng góp cho 
việc thực hiện thành công 
các mục tiêu của Dự án 
Tiêm chủng mở rộng thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc 
gia y tế giai đoạn 2012-2015. 
Vì vậy các bậc phụ huynh 
hãy cho trẻ trong độ tuổi đi 
tiêm chủng để phòng bệnh. 
Ở tỉnh ta sẽ có 3 đợt tiêm: 
Đợt 1; cho trẻ từ 1 – 5 tuổi; 
đợt 2: trẻ từ 6-10 tuổi; đợt 3: 
trẻ từ 11-14 tuổi. Mỗi đợt sẽ 
chia làm 2 vòng tiêm để đảm 
bảo công tác an toàn tiêm 
chủng và tăng cường công 
tác giám sát. Đợt 1 sẽ diễn ra 
vào ngày 17/10 và kết thúc 
vào 6/11. Các huyện triển 
khai tiêm đầu tiên là Đức 
Thọ, Nghi Xuân, Vũ Quang, 
Thạch Hà.

T.H

CHUYỂN TUYẾN Và CÁC BỆNH ĐƯỢC 
CHUYỂN VƯỢT TUYẾN

Ngày 1/10/2014, Sở Y tế đã ban hành Công 
văn hướng dẫn chuyển tuyến giữa các cơ sở 

khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh và quy định tạm 
thời các mặt bệnh được chuyển vượt tuyến. Theo đó, 
tuyến xã được chuyển thẳng lên bệnh viện tỉnh đối 
với các trường hợp mắc bệnh mà các cơ sở khám, 
chữa bệnh tuyến huyện tại địa bàn không thực thực 
hiện được dịch vụ kỹ thuật phù hợp đã được phê 
duyệt như: bệnh nhân ung thư đang điều trị hóa chất 
hoặc đã được chẩn đoán xác định, bệnh nhân chạy 
thận nhân tạo, bệnh nhân phẫu thuật sọ não, bệnh 
nhân chấn thương sọ não, bệnh nhân có chỉ định thay 
khớp gối, thay khớp háng và những kỹ thuật khác mà 
tuyến huyện chưa thực hiện được. Chuyển lên Bệnh 
viện Lao các bệnh nhân được chẩn đoán, theo dõi 
bệnh lao; chuyển Bệnh viện Tâm thần các bệnh nhân 
được chẩn đoán, theo dõi bệnh tâm thần; chuyển 
Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Phục hồi chức 
năng các trường hợp bệnh nhân bị di chứng liệt.

Tuyến huyện được chuyển lên tuyến trung ương 
các trường hợp mắc bệnh mà các cơ sở khám chữa 
bệnh tuyến tỉnh không thực hiện được dịch vụ kỹ 
thuật phù hợp đã được phê duyệt như: ung thư đang 
điều trị xạ trị tại tuyến trung ương, phẫu thuật tim các 
loại và các kỹ thuật mà bệnh viện đa khoa tỉnh không 
thực hiện được. Tuyến huyện, tỉnh chuyển bệnh viện 
Quân Y 4: bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, 
bệnh binh, quân nhân nghỉ hưu.

Ngoài ra, trạm y tế thuộc các xã nằm ở địa bàn 
giáp ranh với các huyện khác trong tỉnh nếu có nhu 
cầu chuyển tuyến thì được chuyển người bệnh lên 
bệnh viện các huyện liền kề đó hoặc bệnh viện huyện 
trên địa bàn. 

Thu Hòa
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những kinh nghiệm từ thực tiễn của các 
địa phương, đặc biệt là Hà Tĩnh trong công 
tác vận động nhân dân di dời, tái định cư 
giải phóng mặt bằng. Đồng chí nhấn mạnh, 
công tác dân vận trong tình hình mới còn 
nhiều khó khăn, phức tạp, vì vậy đòi hỏi 
cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương 
thức công tác vận động quần chúng đáp 
ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Hệ thống làm 
công tác dân vận cần nắm bắt kịp thời, đầy 
đủ tâm tư, nguyện vọng và những bức xúc 
nảy sinh trong các khu công nghiệp, khu 
kinh tế để chủ động tham mưu cho cấp ủy, 
chính quyền giải quyết kịp thời những vấn 
đề nảy sinh trong thực tiễn. Cấp ủy, chính 
quyền các cấp cần quan tâm, chỉ đạo xây 
dựng, phát triển các tổ chức chính trị - xã 
hội, nhất là tổ chức công đoàn trong các 
doanh nghiệp để bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp, chính đáng đồng thời nắm bắt 
tâm tư nguyện vọng, những vấn đề bức xúc 
của công nhân lao động. Đặc biệt, cần quan 
tâm xây dựng các khu tái định cư đảm bảo 
chất lượng, phù hợp với điều kiện sản xuất 
và đời sống của nhân dân với phương châm 
nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ để 
nhân dân yên tâm lao động, sản xuất; tăng 
cường gặp gỡ, đối thoại và kịp thời giải 
quyết khó khăn, vướng mắc cho nhân dân; 
thực hiện tốt công tác phối hợp đồng bộ 
giữa các lực lượng tham gia công tác vận 
động quần chúng… Chính quyền và các 
cơ quan quản lý Nhà nước ở các khu công 
nghiệp phải quan tâm thực hiện tốt công tác 
dân vận, đổi mới cách thức tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho 
người lao động, nhất là lao động nước ngoài 
hiểu và tuân thủ pháp luật, các quy định của 
Nhà nước Việt Nam; xây dựng mối quan hệ 
thân thiện, hữu nghị, đoàn kết…` 

b.b.T

Hội nghị...
(Tiếp theo trang 8)

biểu dân cử, cán bộ viên chức nhà nước, 
để ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng suy 
thoái, tham nhũng lãng phí trong một bộ 
phận không nhỏ cán bộ đảng viên, xây 
dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng 
cố niềm tin trong nhân dân là vấn đề có ý 
nghĩa sống còn của Đảng.

Bước vào thời kỳ mới, chung ta vui 
mừng phấn khởi trước những thành tựu 
trong công tác Dân vận của Đảng, nhận 
rõ tình hình nhiệm vụ trong thời gian tới. 
Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới nội 
dung và phương pháp hoạt động, đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền vận động tổ chức học 
tập, quán triệt, nâng cao nhận thức và trách 
nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân 

để chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Chỉ 
đạo Mặt trận xây dựng kế hoạch triển khai 
thi hành Hiến pháp, gắn với Nghị quyết 
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 
VIII. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân 
vận khéo” gắn với việc thực hiện quy chế 
giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tập 
trung bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi 
mặt cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp 
để làm nòng cốt cho việc thực hiện tốt các 
chức năng đã được Hiến pháp quy định. 
Ban Dân vận Tỉnh ủy thường xuyên phối 
hợp với các ban, ngành liên quan kiểm tra 
đôn đốc, nhân rộng các mô hình “Dân vận 
khéo”, xây dựng mô hình, thực hiện giám 
sát, phản biện xã hội tốt để đưa Hiến pháp 
vào cuộc sống.                             

    H.s.M

Đưa Hiến pháp...
(Tiếp theo trang 12)
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Trang Thơ

KỶ NIỆM 100 NĂM
 NGày sINH lÝ Tự TrỌNG

   

Mới đó mà đã một trăm năm

Anh sinh ra nơi đất người quê khách

Thời buổi khó khăn chiến tranh tàn khốc

Tôi luyện nên người cộng sản kiên trung.

Lý Tự Trọng ơi anh đã hy sinh

Nhưng còn đó gương anh hùng bất khuất

Tuổi trẻ chúng em ngày đêm học tập

Ghi mãi lòng mình gương sáng anh soi.

Thu đã về hoa cúc đã nở tươi

Dâng lên mộ anh trăm bông hoa rực thắm

Và những nén nhang với tấm lòng thành kính

Ghi nhớ công ơn người cộng sản quê mình.

Tuổi trẻ hôm nay phải quyết vươn lên

Trí sáng, tâm trong, tấm lòng hoãi bão lớn

Lập nghiệp, lập thân dựng xây Tổ quốc

“Chẳng kẻ thù nào ngăn nỗi bước ta đi”.

NGUYễN HùNG VỸ

sÁNG MÃI TêN ANH

Lý Tự Trọng sáng mãi tên anh

Nơi mảnh đất địa linh nhân kiệt

Sinh ra người con Lý Tự trọng anh hùng

Anh đã hiến trọn đời cho cách mạng

Cho tương lai dân tộc Việt Nam

“Con đường thanh niên chỉ là con đường 

                                                  cách mạng”

Tiếng nói của anh vọng đến đời sau

Cho chúng em và biết bao thế hệ

Noi gương anh xây dựng nước mạnh giàu

BùI THỦY THỦY
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đường cách mạng của thanh niên trong thời 
kỳ mới” và diễn đàn “Xây dựng giá trị hình 
mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”. Từ 
chi đoàn khối cơ quan, lực lượng vũ trang, 
trường học hay chi đoàn khối dân cư đều tổ 
chức các diễn đàn sinh hoạt. Đến nay, đã có 
505 chi đoàn trong toàn tỉnh tổ chức thành 
công chủ đề sinh hoạt. Đặc biệt, đối với lực 
lượng công an nhân dân, đồng chí Lý Tự 
Trọng được xem như là một chiến sỹ công 
an đầu tiên bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ cách 
mạng. Bởi vậy các diễn đàn sinh hoạt được 
các chiến sỹ cán bộ công an Hà Tĩnh tham 
gia rất hào hứng, sôi nổi. Đây là đợt sinh 
hoạt chính trị sâu rộng, nhằm nâng cao nhận 
thức cho ĐVTN, thông qua diễn đàn, người 
trẻ xác định được vai trò và trách nhiệm của 
mình đối với quê hương đất nước trong tình 
hình hiện nay. Tại các buổi sinh hoạt, nhiều ý 
kiến của đoàn viên thanh niên thể hiện quyết 
tâm học tập và noi gương anh hùng Lý Tự 
Trọng. Đa phần các ý kiến cho rằng: lý tưởng 
cách mạng của thanh niên trong thời chiến 
là sống và chiến đấu vì độc lập dân tộc, bảo 
vệ tổ quốc. Trong thời kỳ mới, được thừa kế 
những thành quả các mạng, thế hệ trẻ quyết 
tâm bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước 
ngày càng giàu đẹp, văn minh bằng những 
việc làm cụ thể, như:  phấn đấu học tập, tu 
dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe; đoàn 
kết, gắn bó, tình nguyện vì cộng đồng, dưỡng 
tâm trong – rèn trí sáng – nuôi hoài bão lớn, 
thực hiện những nhiệm vụ khó khăn, nhiệm 
vụ mới, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì 
khi tổ quốc cần.

Song song với việc triển khai sinh hoạt 
Đoàn, Tỉnh đoàn đã tổ chức cuộc thi viết 
“Tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp cách mạng 
của đồng chí Lý Tự Trọng – người đoàn viên 
thanh niên cộng sản đầu tiên”, kết quả có 
hơn 35.000 bài tham gia dự thi với hàng trăm 
bài đạt chất lượng cao; tổ chức được 346 
hoạt động, giải thi đấu thể thao, văn hóa, văn 

nghệ; kết nạp lớp đoàn viên Lý Tự Trọng; 
đăng ký, triển khai 546 công trình, phần việc 
thanh niên, với tổng trị giá hàng tỷ đồng; 
phát động, chuẩn bị khởi công xây dựng công 
trình cấp tỉnh “Cột cờ thanh niên trên Đảo 
Sơn Dương”. Trên quê hương Thạch Hà các 
cơ sở Đoàn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa 
như tổ chức Hội thi Báo cáo viên – tuyên 
truyền viên về cuộc đời và thân thế đồng chí 
Lý Tự Trọng. Tại Khu tưởng niệm Lý Tự 
Trọng – xã Việt Xuyên, Huyện đoàn Thạch 
Hà đã tổ chức Lễ kết nạp thanh niên ưu tú 
của các trường học vào đội ngũ Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh.

Trong tháng 10, nhiều hoạt động quy mô 
cấp tỉnh sẽ diễn ra như: Hội trại thanh niên, 
Lễ tuyên dương các cá nhân và mô hình tiêu 
biểu, khánh thành giai đoạn 1 Khu tưởng 
niệm Lý Tự Trọng và ra mắt phòng truyền 
thống với chủ đề “Quê hương Hà Tĩnh và anh 
hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng” và “Bác Hồ với 
thanh niên”…hy vọng phòng truyền thống 
sẽ là địa chỉ tuyên truyền, tăng cường đạo 
đức,lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng 
cho đoàn viên thanh niên khi đến tham quan. 
Đồng thời, tỉnh Hà Tĩnh sẽ phối hợp với 
Trung ương Đoàn tổ chức Lễ Mittinh trọng 
thể Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lý 
Tự Trọng; Hội thảo khoa học, xây dựng phim 
tư liệu lịch sử về người cộng sản trẻ tuổi Lý 
Tự Trọng…

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Lý 
Tự Trọng đã nêu một tấm gương chói lọi cho 
các thế hệ thanh niên noi theo. Hình ảnh và 
chí khí người thanh niên Lý Tự Trọng đã trở 
thành biểu tượng sáng ngời, hết sức thiêng 
liêng, cao đẹp trong lòng các thế hệ đoàn viên 
thanh niên. Tự hào về người con quê hương, 
noi theo tấm gương anh Lý Tự Trọng - người 
đoàn viên thanh niên Cộng sản đầu tiên, tuổi 
trẻ Hà Tĩnh nguyện viết tiếp trang sử vàng 
của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, 
xứng đáng là thế hệ thanh niên thời đại mới 
trên quê hương Người đoàn viên thanh niên 
cộng sản đầu tiên - Lý Tự Trọng anh hùng. 

 C.T.H

CON ĐƯỜNG THANH NIÊN...
(Tiếp theo trang bìa 3)


