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Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận
góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu,

nhiệm vụ chính trị năm 2015
Phan Cao Thanh

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Năm 2014, Đảng bộ, Chính quyền và 
Nhân dân tỉnh nhà đã nổ lực phấn đấu, nắm 
bắt thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn, 
giành được kết quả toàn diện trên tất cả các 
lĩnh vực. Kinh tế chuyển dịch theo hướng 
CNH – HĐH; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội được tăng cường; thu hút đầu tư đạt kết 
quả tốt, nhiều công trình, dự án trọng điểm 
của quốc gia, của tỉnh được triển khai đúng 
tiến độ, đã và đang mở ra hướng phát triển 
đột phá mới cho tỉnh; Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được 
Chính phủ xếp là tốp đầu của cả nước về 
cả chiều sâu và chiều rộng; văn hóa – xã 
hội chuyển biến tích cực, đời sống vật chất 
và tinh thần của Nhân dân được cải thiện; 
quốc phòng – an ninh đảm bảo, chính trị 
ổn định; quan hệ đối ngoại được mở rộng, 
công tác xây dựng Đảng và các tổ chức 

trong hệ thống chính trị có nhiều chuyển 
biến rõ nét; Nhân dân tin tưởng, phấn khởi 
vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự 
đổi mới, phát triển đi lên của tỉnh nhà... Có 
được thành tích đó là sự nỗ lực hết mình 
của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp 
Nhân dân, trong đó có sự đóng góp hết sức 
quan trọng của công tác Dân vận.

Các cấp ủy Đảng đã thực hiện nghiêm túc, 
đầy đủ, kịp thời và đảm bảo chất lượng việc 
học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết 
luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân 
vận. Triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/
TW của BCH Trung ương Đảng về “Tăng 
cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác dân vận trong tình hình mới”. 
Đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 
217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của 
Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản 
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biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và các đoàn thể chính trị - xã hôi”, “Quy 
định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 
đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham 
gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền”gắn với nâng cao hiệu quả thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 của BCH 
Trung ương Đảng“Một số vấn đề cấp bách 
về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị 03-CT/
TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 
Đồng thời, lãnh đạo các cơ quan chính quyền 
triển khai thực hiện Hiến pháp nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đẩy mạnh cải 
cách hành chính và thực hiện Quy chế dân 
chủ ở cơ sở… Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã 
thành lập đoàn kiểm tra kết quả chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của 
BCH Trung ương Đảng, Quyết định 202-QĐ/
TU của BTV Tỉnh ủy về “ban hành quy chế 
công tác dân vận của hệ thống chính trị”, 
Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH Trung ương 
Đảng về công tác dân vận tại các địa phương, 
đơn vị, cơ sở. Chỉ đạo tổ chức Hội nghị sơ 
kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TU của 
BTV Tỉnh uỷ về phong trào thi đua “Dân vận 
khéo”, Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện 
Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH Trung ương 

Đảng (khoá IX) về công tác tôn giáo từ cơ sở 
đến tỉnh; phối hợp chủ trì tổ chức Hội nghị 
trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận trong 
Khu công nghiệp, Khu kinh tế các tỉnh Bắc 
miền Trung...  

Chính quyền các cấp đã đề ra nhiều chính 
sách, giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm cụ 
thể hoá các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của 
Đảng. Ban hành chính sách phát triển sản 
xuất, hỗ trợ khuyến khích đầu tư, an sinh 
phúc lợi xã hội; chú trọng xây dựng các chính 
sách phát triển sản xuất nông nghiệp, nhân 
rộng mô hình, huy động nguồn lực xây dựng 
nông thôn mới. Đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy 
cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự 
nghiệp, các tổ chức hội, các thôn, xóm. Tổ 
chức thực hiện nghiêm túc Đề án 3713 về đổi 
mới phương thức hoạt động của các sở, ban, 
ngành, UBND cấp huyện nhằm nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND tỉnh. 
Cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo 
và chuyển biến tích cực cả về thủ tục hành 
chính, tổ chức bộ máy, cán bộ cũng như tài 
chính công và ứng dụng công nghệ thông tin. 
Đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc tiếp 
xúc cử tri, đối thoại trực tiếp với Nhân dân để 
nắm bắt tình hình, tập hợp những ý kiến, tâm 

Đ/c Phan Cao Thanh - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ và các đ/c Lãnh đạo Ban trao 
Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2014
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tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để 
đưa ra những quyết sách đúng đắn, hợp lòng 
Dân. Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ 
ở cơ sở, các chế độ, chính sách bảo đảm an 
sinh xã hội. Chú trọng công tác tiếp dân, giải 
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giảm tình 
trạng khiếu kiện vượt cấp...    

Lực lượng vũ trang thường xuyên bám 
sát địa bàn, cơ sở, duy trì nghiêm chế độ sẵn 
sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình 
biên giới, bờ biển, bảo đảm an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh triển khai 
thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí 
thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong 
tình hình mới”. Tổ chức diễn tập khu vực 
phòng thủ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm 
cứu nạn ở các huyện đảm bảo yêu cầu, kế 
hoạch đề ra. Tổ chức giao quân và ra quân 
huấn luyện quân sự năm 2014 đạt chỉ tiêu 
và đảm bảo chất lượng. Thực hiện có hiệu 
quả công tác dân vận, chính sách hậu phương 
quân đội; nhất là trong việc giúp đỡ Nhân 
dân khắc phục hậu quả thiên tai, di dời tái 
định cư, tham gia xử lý các vấn đề phức tạp 
phát sinh ở cơ sở…

 Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính 
trị - xã hội, các hội quần chúng tiếp tục bám 
sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, 
chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt 
động, hướng mạnh về cơ sở, vùng sâu, vùng 
xa; tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức 
bộ máy, tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên 
vào các tổ chức. Đẩy mạnh công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước; bảo vệ quyền lợi 
chính đáng cho đoàn viên, hội viên. Tích cực 
phối hợp tham mưu cho cấp uỷ đảng triển khai 
quán triệt và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, 
chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác vận 
động quần chúng. Phối hợp với các cấp chính 
quyền giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề 
xuất chính đáng của đoàn viên, hội viên và 

những vấn đề bất cập phát sinh ở cơ sở. Đặc 
biệt, đã tham gia tích cực, có hiệu quả trong 
công tác tuyên truyền vụ việc Trung Quốc 
hạ đặt giàn khoan HD- 981 trái phép trong 
vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt 
Nam, vụ việc xẩy ra tại Khu kinh tế Vũng 
Áng; vận động Nhân dân, đồng tình với chủ 
trương sáp nhập trường của tỉnh tại Hương 
Bình – Hương Khê; vận động, huy động lực 
lượng giúp Nhân dân di dân, tái định cư, giải 
phóng mặt bằng tại các địa phương. Thường 
xuyên duy trì và triển khai thực hiện tốt các 
cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu 
nước gắn với đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả 
thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị 
(khóa XI) về học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh...  

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có nhiều đổi 
mới trong nội dung, chương trình công tác. 
Đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị 
quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác 
vận động quần chúng; tham mưu cho cấp ủy 
xây dựng và triển khai các chương trình công 
tác lớn, các phong trào thi đua, các cuộc vận 
động do Trung ương và tỉnh phát động. Giúp 
cấp ủy nắm bắt và giải quyết kịp thời những  
vấn đề nảy sinh ở cơ sở; củng cố vững chắc 
hơn niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo 
của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính 
quyền. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận 
tỉnh nhà không ngừng nâng cao trình độ về 
mọi mặt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, 
bám sát thực tiễn cuộc sống, đi đầu trong 
công tác vận động quần chúng, sâu sát cơ sở, 
qua đó tham mưu nhiều chủ trương, chính 
sách sát đúng về công tác dân vận. 

Năm 2015, tỉnh ta tiếp tục chỉ đạo quyết 
liệt thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế; đẩy 
nhanh tiến độ các công trình dự án; thực hiện 
tái cơ cấu đầu tư công, huy động các nguồn 
vốn đầu tư cho phát triển; ưu tiên các nguồn 
lực cho nông nghiệp, nông thôn và xây dựng 
nông thôn mới. Để thực hiện được mục tiêu, 
nhiệm vụ này cần có sự vào cuộc đồng bộ 
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và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. 
Trong đó các cấp ủy đảng, chính quyền, 
ngành Dân vận tỉnh nhà cần tập trung triển 
khai tổ chức thực hiện có hiệu quả một số 
nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất: Tham mưu cho BCH Đảng bộ 
tỉnh và các cấp ủy đánh giá kết quả thực hiện 
Chương trình hành động công tác dân vận 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XVII. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 
tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công 
tác dân vận; trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện 
Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị, 
Quyết định 202-QĐ/TU của Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ “Về việc ban hành Quy chế công tác 
dân vận của hệ thống chính trị”; Nghị quyết 
số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khoá XI) “Về tăng cường và đổi 
mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
dân vận trong tình hình mới”. Chú trọng làm 
tốt công tác nắm tình hình Nhân dân trước và 
trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp; 
tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách 
nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, 
xây dựng không khí dân chủ, đoàn kết ở địa 
phương, cơ sở, cộng đồng dân cư... tạo tiền 
đề thuận lợi để Đại hội Đảng các cấp diễn ra 
thành công tốt đẹp. Tổng hợp ý kiến đóng 
góp của các tầng lớp Nhân dân vào dự thảo 
văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XII. 

Thứ hai: Triển khai thực hiện Nghị 
quyết 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ công nhân và 
tổ chức công đoàn Hà Tĩnh đến năm 2020 
và những năm tiếp theo; Chỉ thị 45-CT/TU, 
ngày 18/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ 
cơ sở; gắn với đẩy mạnh thực hiện các nghị 
quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, nhất 
là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một 
số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện 
nay”; Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị 
(khóa XI) về học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị 35-CT/TU, Kết 

luận 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính…

Thứ ba: Các cấp chính quyền cần tiếp 
tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 18-CT/
TTg, Chỉ thị số 29-CT/UBND về đẩy mạnh 
thực hiện công tác dân vận chính quyền, 
Công văn số 458-CV/TU của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu 
quả Pháp lệnh 34-PL/UBTVQH và các nghị 
định của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân 
chủ cơ sở. Nâng cao năng lực quản lý, sửa 
đổi, cải tiến lề lối làm việc theo hướng dân 
chủ hóa, công khai hóa, đẩy mạnh cải cách 
thủ tục hành chính; giáo dục cán bộ, công 
chức nâng cao ý thức phục vụ Nhân dân. Các 
lực lượng vũ trang tăng cường công tác vận 
động quần chúng Nhân dân thực hiện tốt các 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước về quốc phòng toàn 
dân và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc.

Thứ tư: Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 
chính trị - xã hội, hội quần chúng cần tiếp tục 
nghiên cứu, lựa chọn nội dung, phương thức 
hoạt động phù hợp, hiệu quả. Tổ chức triển 
khai thực hiện nghiêm túc  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” và Quyết 
định số 218-QĐ/TW “Quy định về việc Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị 
- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền”; Chỉ thị số 40-
CT/TU, ngày 22/4/2014 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về triển khai thi hành Hiến pháp 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Chỉ thị 46-CT/TU, ngày 21/01/2015 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức lấy ý kiến 
Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa 
đổi). Chăm lo, bảo vệ  quyền và lợi ích chính 
đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên. Tiếp 
tục phát động và nâng cao chất lượng các 
cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu 
nước; nâng cao chất lượng công tác giám sát, 

(Tiếp theo trang 7)
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nhân dịp kỷ 
niệm 85 năm 
ngày thành 

lập Đảng cộng sản Việt 
Nam quang vinh. Trong 
không khí mừng Đảng, 
mừng xuân Ất Mùi, mừng 
đất nước đổi mới, chúng 
ta cùng nhau ôn lại những 
truyền thống vẻ vang của 
Đảng trong 85 mùa xuân 
qua để tự hào đi lên, phấn 
đấu thực hiện thắng lợi 
các nhiệm vụ chính trị. 
Suy ngẫm về các giải pháp 
tuyên truyền vận động 
quần chúng, xây dựng văn hóa trong Đảng, 
xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch 
vững mạnh.

Văn hóa Đảng và nhiệm vụ xây dựng văn 
hóa trong Đảng là những vấn đề lớn đã được 
Đảng ta và các nhà lý luận đặt ra từ lâu, dưới 
nhiều góc độ khác nhau. Ở đây chúng ta có 
thể hiểu một cách ngắn gọn nhất là Đảng ta do 
Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và 
rèn luyện. Đảng là lãnh tụ chính trị, bộ tham 
mưu chiến đấu, đội tiên phong có tổ chức và 
là tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân, 
Nhân dân lao động và của cả dân tộc. Do đó 
văn hóa Đảng chính là đỉnh cao của những 
giá trị văn hóa của giai cấp và dân tộc được 
thấm sâu và kết tinh trong mỗi cán bộ đảng 
viên và trong mỗi tổ chức của Đảng. Đúng 
như Lê nin đã nói: “Đảng là trí tuệ, danh dự, 
lương tâm của thời đại” và như Hồ Chí Minh 
đã khẳng định : “Đảng ta là đạo đức, là văn 
minh”. Văn hóa Đảng có liên hệ mật thiết với 
văn hóa của dân tộc, thể hiện sinh động mối 
quan hệ giữa giai cấp và dân tộc, giữa truyền 

thống và hiện đại, giữa dân tộc với thời đại, 
gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội.

Ngay trong những năm tháng chuẩn bị 
cho thành lập Đảng và trong hoàn cảnh kháng 
chiến chống xâm lược, Hồ Chí Minh đã dành 
nhiều thời gian và tâm huyết để đào tạo, huấn 
luyện cán bộ, xây dựng nền tảng văn hóa của 
Đảng. Người đặc biệt quan tâm đến mở rộng 
tầm văn hóa, nâng cao trình độ văn hóa, giáo 
dục lý tưởng cách mạng, xây dựng lối sống, 
nếp sống trong Đảng, chấn chỉnh, sửa đổi lối 
làm việc, giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng 
viên, chống tiêu cực trong Đảng, để Đảng ta 
không ngừng lớn mạnh về chính trị, tư tưởng, 
tổ chức và văn hóa. Tư tưởng “Văn hóa phải 
soi đường cho quốc dân đi”, tư tưởng - văn 
hóa là một mặt trận, văn hóa không ở ngoài 
mà ở trong “kinh tế- chính trị” là những tư 
tưởng có ý nghĩa chiến lược chỉ đạo việc 
xây dựng sự nghiệp văn hóa cách mạng nói 
chung, văn hóa Đảng nói riêng mà Hồ Chí 
Minh đã để lại cho Đảng và Nhân dân ta.

Từ khi Đảng ta mới ra đời, vấn đề văn 

Xây dựng văn hóa trong ĐảngXây dựng văn hóa trong Đảng
Hồ Sỹ Mão 
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hóa đã được Đảng ta đề cập trong chính 
cương vắn tắt và sách lược tóm tắt do Hồ 
Chí Minh soạn thảo. Trong đề cương văn 
hóa năm 1943 của đồng chí Trường Chinh. 
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên CNXH của Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ VII đã khẳng định nền văn hóa 
Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là 
một trong sáu đặc trưng cơ bản của CNXH 
mà Nhân dân ta đang xây dựng. Nghị quyết 
TW 5(khóa VIII) về xây dựng và phát triển 
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản 
sắc dân tộc, Đảng ta đã chỉ rõ một nội dung 
rất mới “Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng 
về văn hóa, phải xây dựng văn hóa từ trong 
Đảng, trong bộ máy nhà nước”. Kết luận Hội 
nghị TW 10 (khóa IX) đã khẳng định một 
luận điểm rất quan trọng “Bảo đảm sự gắn 
kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung 
tâm, xây dựng chỉnh đốn Đảng là then chốt 
với không ngừng nâng cao văn hóa - nền tảng 
tinh thần của xã hội”. Nhấn mạnh phát triển 
đồng bộ ba lĩnh vực trên là điều kiện quyết 
định đảm bảo cho sự phát triển toàn diện và 
bền vững của đất nước. Nghị quyết TW9 
(Khóa XI) đã xác định chủ trương xây dựng 
nền văn hóa con người Việt Nam phát triển 
toàn diện, hướng tới chân - thiện- mỹ, thấm 
nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và 
khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng 
tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh 
nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền 
vững và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 
Nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng con người 
Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi 
trường văn hóa lành mạnh gắn với phát triển 
kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 
với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh.

85 năm qua Đảng ta đã không ngừng 
phấn đấu để trở thành một Đảng là đạo đức 
là văn minh. Lịch sử và thực tiễn cách mạng 
Việt Nam đã quyện chặt văn hóa Đảng với 
văn hóa dân tộc. Điều đó đã được khẳng định 
bằng thành tựu vẻ vang của cách mạng tháng 

tám, những thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng 
chiến chống ngoại xâm giành lại độc lập dân 
tộc và bảo vệ Tổ quốc, thắng lợi của công 
cuộc đổi mới. Nâng cao vị thế Việt Nam trên 
trường quốc tế, giữ vững ổn định chính trị và 
hội nhập quốc tế.

Đảng bộ Hà Tĩnh ra đời và phát triển gắn 
liền với sự phát triển của Đảng và đất nước. 
85 năm qua Đảng bộ đã lãnh đạo Nhân dân 
ta làm nên cao trào Xô Viết anh hùng lừng 
lẫy năm châu và chấn động địa cầu. Trong 
cách mạng tháng 8, Hà Tĩnh là một trong 
những tỉnh giành chính quyền về tay Nhân 
dân sớm nhất trong cả nước. Trong các cuộc 
kháng chiến đã góp phần cùng cả nước đánh 
thắng kẻ thù xâm lược, giành lại độc lập, tự 
do, thống nhất đất nước và đưa cả nước tiến 
lên CNXH. Trong thời kỳ đối mới, nhất là từ 
ngày tái lập tỉnh đến nay đã vượt qua muôn 
vàn khó khăn, gian khổ, từng bước đưa tỉnh 
nhà thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, vươn 
lên giàu mạnh. Năm 2014, trong điều kiện 
có nhiều khó khăn nhưng tỉnh nhà đã giành 
được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh 
vực. Tốc độ tăng trưởng GDP 25,89%, thu 
ngân sách đạt gần 12 ngàn tỷ đồng tăng gấp 
2 lần so với năm 2013. Thực hiện tốt các dự 
án trọng điểm ở khu kinh tế Vũng Áng, cửa 
khẩu quốc tế cầu treo, quốc lộ 1A, Ngàn trươi 
Cẩm trang, Chương trình xây dựng nông 
thôn mới, phát triển văn hóa - xã hội. Trong 
xây dựng văn hóa dân ca Ví, Giặm được 
UNESCo công nhận là di sản văn hóa phi 
vật thể đại diện của nhân loại. Công tác xây 
dựng Đảng cũng đạt được nhiều kết quả tốt. 
Những thành tựu trên đã làm nổi bật hình ảnh 
của Hà Tĩnh trong cả nước và bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã 
đạt được, cả nước nói chung và Hà Tĩnh nói 
riêng còn nhiều thiếu sót, khuyết điểm. Nhất 
là các hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức phẩm chất, lối sống, quan liêu, 
tham nhũng, vô cảm trước những nguyện 
vọng chính đáng của Nhân dân của một bộ 
phận cán bộ, đảng viên. Làm cho văn hóa 
trong Đảng đang bị xuống cấp, làm giảm sút 
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lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà 
nước. Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều cấp 
ủy, chính quyền  chưa quan tâm đúng mức 
đến việc xây dựng văn hóa trong Đảng và 
xây dựng con người phát triển toàn diện.

Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, việc 
xây dựng Đảng nói chung, xây dựng văn hóa 
trong Đảng nói riêng là một quá trình lâu dài, 
có tầm quan trọng chiến lược, song những 
giá trị hợp thành văn hóa Đảng đã đạt được 
trong 85 năm qua là một tiền đề, là điều kiện 
để cho chúng ta phát triển trong thời kỳ mới. 
Ngày nay đặt ra nhiệm vụ xây dựng văn hóa 
trong Đảng trở nên cấp thiết cần được coi trọng.

Để tiếp tục xây dựng văn hóa trong Đảng 
chúng ta cần bám sát và thực hiện tốt các 
nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết TW 9, 
Khóa XI đã đề ra, cần đặt lên hàng đầu việc 
bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức, lối sống, xây 
dựng nhân cách con người làm trọng tâm 
cốt lõi của phát triển văn hóa. Trước hết là 
những con người cụ thể, những cán bộ, đảng 
viên trong các cơ quan Đảng, Nhà nước để 
làm gương cho Nhân dân noi theo. Sự nêu 
gương của cán bộ, đảng viên trong hệ thống 
chính trị, nhất là người đứng đầu các cấp, 
các ngành là nhân tố quyết định tạo niềm 
tin vững chắc trong Nhân dân, là tấm gương 
sáng cho xã hội noi theo. Mặt khác, mọi cán 
bộ, đảng viên trong các tổ chức Đảng và hệ 
thống chính trị cần chú trọng việc thực hiện 
dân chủ, thường xuyên xây dựng tác phong 
và lề lối làm việc sâu sát cơ sở, gần Dân, hiểu 
Dân, có trách nhiệm với Dân. Kiên quyết 
khắc phục bằng được tư tưởng và tác phong 
quan liêu, tham nhũng xa Dân và vô cảm 
trước những nguyện vọng chính đáng của 
Nhân dân. Phát huy tốt vai trò giám sát, phản 
biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể quần chúng. Đẩy mạnh các phong trào thi 
đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo” 
nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính 
trị, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội 
Đảng các cấp và các sự kiện chính trị trọng 
đại trong năm 2015 của quê hương, đất nước. 
Góp phần quan trọng vào việc xây dựng văn 

hóa trong Đảng ngày càng phát triển. Làm 
cho Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh ngày càng trong 
sạch - vững mạnh xứng đáng là đạo đức là 
văn minh như Bác Hồ hằng mong muốn.

H.S.M

phản biện xã hội.
Thứ tư: Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, vận động quần chúng vùng đồng 
bào tôn giáo, quan tâm xây dựng hệ thống 
chính trị vùng giáo vững mạnh; tiếp tục cụ 
thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về 
công tác vận động quần chúng bằng các cơ 
chế, chính sách cụ thể, sát với yêu cầu thực 
tiễn; tăng cường công tác quản lý nhà nước 
đối với công tác tôn giáo, tiếp tục thực hiện 
tốt các chính sách đối với vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh phong trào thi 
đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi 
đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân; 
vận động Nhân dân tích cực tham gia phát 
triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, giữ gìn 
an ninh, trật tự ở cơ sở; phòng chống tham 
nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, chính 
quyền vững mạnh.  

Thứ năm:  Củng cố, kiện toàn tổ chức 
bộ máy, biên chế cán bộ của Ban Dân 
vận, MTTQ và đoàn thể các cấp; đổi mới 
phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn 
bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác 
dân vận, công tác tôn giáo cho đội ngũ cán 
bộ các cấp.

Phát huy những thành tích, kết quả đã 
đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, 
cùng với những giải pháp cụ thể, thiết thực 
và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống 
chính trị; tin tưởng rằng, công tác dân vận 
Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục gặt hái nhiều kết quả 
quan trọng, góp phần đưa Hà Tĩnh sớm trở 
thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và 
dịch vụ phát triển.   

P.C.T

Nâng cao chất lượng...
(Tiếp theo trang 4)
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TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÓ HIỆU QỦA NGHỊ QUYẾT 
25-NQ/TW (KHOÁ IX) VỀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO

Trong quá trình 
lãnh đạo cách 
mạng Đảng ta 

luôn luôn coi trọng công 
tác tôn giáo và có nhiều 
chính sách quan trọng 
đối với tôn giáo. Bước 
vào thời kỳ đẩy mạnh 
Công nghiệp hoá - Hiện 
đại hoá đất nước và hội 
nhập quốc tế vì mục tiêu 
“dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn 
minh” việc phát huy sức 
mạnh khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc là điểm 
tương đồng để gắn bó 
đồng bào các tôn giáo 
với sự nghiệp chung, 
là nội dung quan trọng nhắm phát huy sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động tất cả 
mọi lực lượng mọi thành phần không phân 
biệt tín ngưỡng tôn giáo đều có quyền và 
nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa. Tại Hội nghị lần thứ 
7 BCH Trung ương Đảng (khoá IX) đã ban 
hành 3 nghị quyết rất quan trọng có mối 
quan hệ mật thiết với nhau đó là Nghị quyết 
số 23 về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh”; Nghị quyết 
24 “Về công tác dân tộc” và Nghị quyết 25 
“Về công tác tôn giáo”. Đây là những nghị 
quyết quan trọng có tính chiến lược nhằm 
tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân 
dân. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, 
thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây 
dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng 
trong sạch, vững mạnh.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết đã góp 
phần giúp cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền 
các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, đoàn 
viên, hội viên, chức sắc, chức việc, tín đồ 
các tôn giáo nhận thức rõ về quan điểm chủ 
trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà 
nước ta về tôn giáo. Xác định rõ: tín ngưỡng, 
tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ 
phận Nhân dân, là vấn đề còn tồn tại lâu dài 
trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. Thực hiện nhất quán chính sách đại 
đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết đồng bào các 
tôn giáo khác nhau, đoàn kết đồng bào theo 
tôn giáo với đồng bào không theo tôn giáo. 
Nghiêm cấm phân biệt đối xử với công dân 

Lê MạNH KIềU
Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Đ/c Lê Mạnh Kiều, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ tặng 
hoa chúc mừng các đồng chí có thành tích xuất sắc trong thực 
hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của huyện Cẩm Xuyên.           Ảnh: PV
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vì lý do tôn giáo. Nhận thức sâu sắc công tác 
tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính 
trị, “Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo 
là công tác vận động quần chúng”. Mọi tín 
đồ tôn giáo đều có quyền tự do hành đạo tại 
gia đình và cơ sở thờ tự hợp pháp theo quy 
định của pháp luật. Việc theo đạo, truyền đạo 
cũng như mọi hoạt động tôn giáo khác đều 
phải tuân thủ Hiến pháp và Pháp luật. Không 
được lợi dụng tôn giáo tuyên truyền tà đạo, 
hoạt động mê tín dị đoan. Kiên quyết đấu 
tranh với các tổ chức cá nhân lợi dụng tôn 
giáo chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Từ nhận thức đúng đắn, với sự tập trung 
lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, sáng tạo với phương 
pháp mềm dẻo, kiên trì, linh hoạt đúng pháp 
luật của cả hệ thống chính trị do vậy nhận 
thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các 
ngành, các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 
thể nhân dân; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 
hội viên, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn 
giáo đã có những chuyển biến tích cực. Vai 
trò của các cấp uỷ Đảng trong công tác tôn 
giáo được thể hiện rõ nét, công tác quản lý 
nhà nước về tôn giáo được tăng cường, đi vào 
nề nếp và có nhiều đổi mới; công tác an ninh 
chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng giáo 
được đảm bảo. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể Nhân dân đã tích cực vận động đồng bào 
các tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 
Các tôn giáo cơ bản hoạt động trong khuôn 
khổ pháp luật, khối đại đoàn kết được giữ 
vững, nhiều cơ sở thờ tự tôn giáo được nâng 
cấp, chỉnh trang xây dựng mới khang trang 
cơ bản đảm bảo đúng pháp luật, đáp ứng nhu 
cầu nguyện vọng chính đáng của bà con các 
tôn giáo, tổ chức tốt các ngày lễ trọng, lễ 
hội tôn giáo gắn với các sinh hoạt văn hoá 
truyền thống của quê hương, đất nước.

Cùng với sự phát triển chung của tỉnh 
nhà đời sống vật chất tinh thần của bà con 
các tôn giáo ngày càng được nâng lên, nhiều 
xã vùng giáo thực hiện tốt “Chương trình 
mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới”, 

“Xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” 
làm tốt công tác tái định cư giải phóng mặt 
bằng nhường chỗ để phát triển các công trình 
dự án của tỉnh, của quốc gia được các cấp các 
ngành ghi nhận và đánh giá cao. Ngày càng 
có nhiều gương giáo dân tiêu biểu trong sản 
xuất kinh doanh giỏi, nhiều mô hình “Dân 
vận khéo”, nhiều gương điển hình về “Học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” trong đồng bào có đạo trên các lĩnh 
vực đời sống xã hội. Phần lớn chức sắc, chức 
việc, nhà tu hành đồng bào các tôn giáo tin 
tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn khởi 
trước những thành quả đổi mới của tỉnh nhà 
“Sống tốt đời đẹp đạo”, “Kính chúa yêu 
nước”, “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc” và 
“Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, 
tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu 
nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm 
vụ chính trị của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả trên việc quán 
triệt học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết, 
pháp lệnh, nghị định của Chính phủ, kết luận, 
thông báo của Trung ương, của tỉnh về công 
tác tôn giáo ở một số cấp uỷ Đảng, chính 
quyền chưa sâu sắc, thiếu cụ thể; nhận thức 
của một số cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 
hội viên, chức sắc, chức việc, tín đồ về quan 
điểm chủ trương chính sách của Đảng và Nhà 
nước chưa đầy đủ. Công tác xây dựng củng 
cố hệ thống chính trị cơ sở vùng giáo, việc 
xây dựng lực lượng cốt cán tôn giáo, công 
tác phát triển đảng viên vùng giáo một số nơi 
chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Công 
tác quản lý nhà nước về tôn giáo có nơi có lúc 
hiệu quả chưa cao, sự phối hợp giữa các cấp 
các ngành còn thiếu đồng bộ, chưa thường 
xuyên, tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên vùng 
giáo thấp, nội dung hình thức sinh hoạt chưa 
phong phú đa dạng, chưa đủ sức thuyết phục 
để thu hút tập hợp đoàn viên hội viên, tình 
trạng vi phạm pháp luật ở một số cơ sở tôn 
giáo vẫn còn diễn ra.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 25-
NQ/TW trong thời gian tới cần tập trung một 
số giải pháp sau:
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Một là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển 
khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/
TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khoá IX) “Về công tác tôn giáo” gắn với 
Thông báo kết luận số 57, 58 của Bộ Chính trị, 
Nghị định 92-NĐ/TTg của Thủ tướng Chính 
phủ “Quy định chi tiết và biện pháp thi hành 
pháp lệnh tín ngưỡng - tôn giáo”. Thông báo 
kết luận số 11-TB/TW, ngày 18/4/2012 của 
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Nghị quyết số 25-
NQ/TW của BCH Trung ương (khoá XI) về 
“Tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác dân vận trong tình hình mới” 
nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất quan 
điểm chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối 
với tôn giáo từ đó xác định trách nhiệm của cả 
hệ thống chính trị đối với công tác tôn giáo.

Hai là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ 
đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, xây 
dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng giáo vững 
mạnh, tập trung bồi dưỡng, phát triển đảng 
viên là người có đạo theo Quy định 123-QĐ/
TW của Bộ Chính trị “Quy định một số điểm 
kết nạp đảng viên đối với người có đạo và 
đảng viên là người có đạo tham gia sinh hoạt 
tôn giáo”. Đẩy mạnh việc xây dựng và phát 
huy lực lượng  cốt cán tôn giáo, thường xuyên 
thăm hỏi, động viên các chức sắc, chức việc, 
đảng viên, cốt cán tôn giáo nhân các ngày lễ 
trọng, xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân 
thiện, hiểu biết lẫn nhau.

Ba là: Tăng cường công tác quản lý nhà 
nước về tôn giáo đặc biệt là quản lý trên lĩnh 
vực đất đai, xây dựng cơ sở thờ tự và các 
hoạt động lễ hội. Nhằm đảm bảo tự do tín 
ngưỡng của các tôn giáo, chấp hành tốt các 
chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng 
chính đáng của đồng bào có đạo. Nắm chắc 
tình hình, xử lý kịp thời các trường hợp vi 
phạm pháp luật và mọi hoạt động lợi dụng 
tín ngưỡng tôn giáo để kích động, chia rẽ tôn 
giáo dân tộc, gây rối xâm phạm an ninh quốc 
gia, góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật 
tự an toàn xã hội ở địa phương. Chính quyền 

cơ sở tiếp tục rà soát đất đai tôn giáo, đẩy 
nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cho các cơ sở tôn giáo. Chủ động 
giải quyết các đơn thư khiếu kiện đất đai, cơ 
sở thờ tự có liên quan đến tôn giáo đảm bảo 
đúng chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Bốn là: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
Nhân dân tập trung tuyên truyền vận động 
các chức sắc, chức việc, đoàn viên, hội viên 
sống tốt đời đẹp đạo, kính chúa yêu nước, 
thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tích 
cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã 
hội đảm bảo quốc phòng an ninh và thực 
hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Xây 
dựng nông thôn mới”. Tiếp tục đổi mới nội 
dung phương thức vận động quần chúng, 
tăng tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên, xây 
dựng Ban Mặt trận, chi hội, chi đoàn vùng 
giáo vững mạnh. Củng cố kiện toàn nâng cao 
chất lượng hoạt động của Ủy ban đoàn kết 
công giáo, Ban Trị sự Phật giáo các cấp nhằm 
tuyên truyền vận động đồng bào có đạo tiếp 
tục hưởng ứng các phong trào thi đua yêu 
nước, các cuộc vận động góp phần thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Năm là: Củng cố và phát huy vai trò của 
bộ máy tổ chức làm công tác tôn giáo, Ban 
Chỉ đạo công tác tôn giáo các cấp, xây dựng 
quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, phân công 
nhiệm vụ cụ thể, theo dõi chủ động nắm bắt 
tình hình cơ sở, tham mưu kịp thời với cấp 
ủy, chính quyền để có biện pháp chỉ đạo công 
tác tôn giáo thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. 

Sáu là: Tăng cường công tác kiểm tra 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/
TW, các chủ trương chính sách của Đảng 
và Nhà nước, các thông báo kết luận, chỉ thị 
của Trung ương, tranh thủ động viên và tăng 
cường đối thoại với chức sắc, nhân sĩ các tôn 
giáo, chủ động đấu tranh với các phần tử lợi 
dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo đi ngược lại 
tôn chỉ mục đích và đường hướng hành động 
của các tổ chức tôn giáo, vi phạm pháp luật./.               

L.M.K
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Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
đã ban hành Kế hoạch số 12-KH/

ĐUK ngày 01 tháng 11 năm 2011 và các văn 
bản hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai 3 nhóm 
nhiệm vụ chính: (1) Phát huy tinh thần trách 
nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ 
quan trong tham mưu ban hành cơ chế, chính 
sách; hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; 
rà soát, đánh giá, theo dõi sát tiến độ các tiêu 

chí thuộc chức năng, lĩnh vực của ngành. (2) 
đỡ đầu các xã theo quyết định của UBND 
tỉnh. (3) tham gia phối hợp đỡ đầu 2 xã Yên 
Hồ (Đức Thọ) và Kỳ Tân (Kỳ Anh). 

Qua thực hiện Quy chế phối hợp với Văn 
phòng điều phối xây dựng nông thôn mới 
tỉnh, Đảng ủy Thường xuyên nắm chắc tình 
hình tiến độ xây dựng nông thôn mới ở các xã 
do các cơ quan, đơn vị trong Khối đỡ đầu để 
tổ chức giao ban với các cấp ủy trong khối và 
với cấp ủy, chính quyền cấp huyện, xã để tìm 
giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Công tác tuyên truyền được tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện qua nhiều kênh và bằng 
nhiều hình thức, như: tổ chức hội nghị báo cáo 
viên; các lớp tập huấn, hướng dẫn; phối hợp 
với Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh truyền hình, 

Đảng ủy Khối các CQ tỉnh trao hỗ trợ THT 
sản xuất nấm của HLH Phụ nữ xã Yên Hồ

Ảnh: PV

 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: 

Phát huy hiệu quả công tác dân vận
trong xây dựng nông thôn mới

Lê VăN VINH
Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ

Khối các cơ quan tỉnh
Một trong những nội dung lãnh 

đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được 
Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ khối các cơ 
quan tỉnh lần thứ XIV, 
nhiệm kỳ 2010 - 2015 
xác định là: “đẩy mạnh 
thực hiện chương trình 
xây dựng nông thôn 
mới”; đặc biệt, từ sau 
khi Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy ban hành Chỉ 
thị số 07 về tăng cường 
lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới, 
Ban Thường vụ Đảng 
ủy đã xem đây là mũi 
đột phá, trọng tâm của 
toàn Đảng bộ. Trong đó, BTV Đảng ủy 
đưa công tác dân vận nói chung và 
phong trào thi đua “Dân vận khéo” 
trở thành giải pháp chủ đạo, là “chìa 
khóa” dẫn đến những thành công 
bước đầu trong xây dựng nông thôn 
mới thời gian qua. 
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các tạp chí, bản tin trong tỉnh và các trang 
thông tin điện tử của Văn phòng Điều phối 
nông thôn mới tỉnh: “nongthonmoihatinh.
vn”, trang thông tin điện tử của Đảng bộ Khối 
các cơ quan tỉnh: “httt://dukcq.hatinh.gov.
vn” với nhiều tin, bài tuyên truyền, phổ biến 
kinh nghiệm, cách làm mới và các mô hình 
cần nhân rộng của các cơ quan, đơn vị, địa 
phương. Đặc biệt, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, 
Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh và Văn phòng 
điều phối nông thôn mới tỉnh đã phối hợp nhiều 
đợt tuyên truyền lưu động bằng hình thức sân 
khấu hóa tại 48 xã điểm của tỉnh.  

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức các cơ quan thuộc Đảng bộ Khối đã tích 
cực nghiên cứu, tham mưu ban hành nhiều chủ 
trương, cơ chế, chính sách, các văn bản hướng 
dẫn, chỉ đạo sát với thực tế tình hình các địa 
phương, hợp lòng Dân và được Nhân dân đồng 
tình hưởng ứng. Qua đó, góp phần tạo chuyển 
biến mạnh mẽ trong phát triển sản xuất, xây 
dựng các mô hình hợp tác xã, nông trại, trang 
trại, kinh tế hộ gia đình; phát triển kết cấu hạ 
tầng nông thôn, điều chỉnh quy hoạch nông 
thôn mới phù hợp với quy hoạch tổng thể kinh 
tế - xã hội của tỉnh và yêu cầu tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp. 

Các đơn vị đều thành lập tổ công tác, 
bộ phận giúp việc xây dựng nông thôn mới, 
thường xuyên bám sát cơ sở, theo dõi, rà soát 
việc thực hiện các tiêu chí liên quan đến lĩnh 
vực quản lý của ngành, kịp thời phát hiện, tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện các tiêu chí. Sự tích cực vào cuộc 
của các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối 
đã góp phần cùng cả hệ thống chính trị tạo sự 
đồng thuận của Nhân dân, đưa Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở 
tỉnh ta đi vào chiều sâu và có bước bứt phá 
ngoạn mục.  

Về công tác tài trợ, đỡ đầu: Nhiều đơn 
vị đã có cách làm cụ thể, thiết thực, phù hợp 
với đặc điểm, chức năng của ngành, đơn vị. 
Lãnh đạo cấp uỷ, chuyên môn và tổ giúp việc 
chủ động làm việc với lãnh đạo huyện, xã để 
cùng rà soát các tiêu chí, xây dựng kế hoạch, 
lộ trình thực hiện. Điển hình như: Sở Công 
thương hỗ trợ đầu tư sản xuất, tư vấn, hướng 

dẫn xây dựng cụm công nghiệp ở xã Thái Yên 
(Đức Thọ). Sở Giao thông Vận tải hỗ trợ công 
tác khảo sát, thiết kế, lồng ghép xây dựng giao 
thông nông thôn; tập huấn quản lý đầu tư, 
giám sát cộng đồng và công tác quản lý, bảo 
trì hệ thống giao thông cho cán bộ xã, thôn ở 
2 xã Đồng Lộc (Can Lộc) và Sơn Mai (Hương 
Sơn). Sở Y tế tổ chức khám, chữa bệnh, tiêm 
chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh; hỗ 
trợ một số trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế 
xã Thạch Long (Thạch Hà). Sở Khoa học và 
Công nghệ hỗ trợ một số mô hình ứng dụng 
tiến bộ KHKT vào sản xuất cho các xã Cẩm 
Thăng (Cẩm Xuyên), Sơn Quang (Hương 
Sơn), Yên Hồ (Đức Thọ); Sở Thông tin và 
truyền thông đào tạo công nghệ thông tin cho 
cán bộ 20 xã, hỗ trợ bộ máy vi tính và đường 
truyền internet cho 07 xã biên giới. Đoàn Khối 
các cơ quan tỉnh hỗ trợ 21 đường điện thắp 
sáng làng quê với tổng chiều dài 31km; Hội 
CCB Khối các cơ quan tỉnh hỗ trợ 2 nhà tình 
nghĩa; Công đoàn viên chức tỉnh tặng 1300 
cuốn sách và một số trang - thiết bị cho nhà 
văn hóa thôn. Các cơ quan, tổ chức khác như 
Liên đoàn Lao động tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Đài 
PTTH tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng 
Nhà nước, Tỉnh đoàn, UBMT Tổ quốc tỉnh, 
Hội Nông dân tỉnh, Hội LH Phụ nữ tỉnh, Liên 
minh HTX, Dự án HIRDP… đã tổ chức tập 
huấn, hướng dẫn, lồng ghép một số chương 
trình dự án, kêu gọi hỗ trợ các xã hàng chục 
tỷ đồng... 

Riêng với 2 xã Kỳ Tân (Kỳ Anh) và Yên 
Hồ (Đức Thọ), hoạt động đỡ đầu của Đảng uỷ 
Khối chính là một quá trình đi từ “cán bộ vận” 
đến “dân vận” đầy quyết tâm, kiên trì, khéo léo. 
Những đóng góp của Đảng uỷ Khối chính là sự 
chia sẻ, đồng hành, nêu gương về quyết tâm và 
tinh thần trách nhiệm trước Dân; là sự tận tình 
hướng dẫn, truyền lửa, khơi dậy nhiệt huyết 
đối với đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn xóm; là 
phương pháp, cách làm chủ động, hợp lý, có 
sức thuyết phục, huy động được nguồn lực và 
sức mạnh tổng hợp với sự tham gia đầy trách 
nhiệm của cấp uỷ, chuyên môn nhiều sở, ban, 
ngành, đoàn thể cấp tỉnh, sự phối hợp của lãnh 
đạo và các phòng ban cấp huyện, cộng đồng 

(Tiếp theo trang 18)
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Thực hiện công văn số 35-CV/
BCĐTW ngày 27/10/2014 của 
Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực 

hiện Thông báo Kết luận 292-TB/TW, ngày 
18/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
(khóa X) “về việc giải quyết hậu quả chất độc 
hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở 
Việt Nam và công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn 
nhân chất độc da cam (CĐDC); tổ chức hoạt 
động của Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin Việt 
Nam”. Dưới sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh 
ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy, đến nay cấp ủy 
Đảng, chính quyền, đoàn thể Nhân dân và 
Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin từ cơ sở đến tỉnh 
đã tiến hành sơ kết việc thực hiện Thông báo 
292-TB/TW. Sau 5 năm triển khai thực hiện 
Thông báo 292-TB/TW của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng (khóa X), nhận thức, trách nhiệm 
của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến 
cơ sở và các tầng lớp Nhân dân đã được nâng 
lên; công tác khắc phục hậu quả thảm họa da 
cam và công tác chăm sóc giúp đỡ nạn nhân, 
tổ chức hoạt động của Hội các cấp có nhiều 
chuyển biến tích cực; chế độ chính sách đến 
với nạn nhân, gia đình nạn nhân được kịp thời, 
đầy đủ; đời sống của các gia đình nạn nhân 
được cải thiện đáng kể, nhiều nạn nhân xóa bỏ 
được mặc cảm, tự ty, vượt lên chính mình, hòa 
nhập cộng đồng, xã hội; tổ chức Hội các cấp 
ngày càng được củng cố kiện toàn, hoạt động 
từng bước đi vào nền nếp vững chắc, đạt hiệu 
quả thiết thực, góp phần cùng với Đảng bộ, 
chính quyền, đoàn thể các cấp thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, 
xã hội trên địa bàn. 

Từ năm 2010 – 2014, cấp ủy Đảng, chính 
quyền và các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở, các cơ 

quan truyền thông, các cấp, ngành, đoàn thể, 
lồng ghép vào các cuộc hội nghị sơ, tổng kết, 
hội nghị báo cáo viên, nhân ngày “Vì nạn nhân 
chất độc da cam” (ngày 10/8), ngày truyền 
thống Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin Việt Nam 
(ngày 10/01) và thông qua hệ thống truyền 
thanh ở cơ sở tuyên truyền Thông báo 292-TB/
TW cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên 
và các tầng lớp Nhân dân hiểu biết và quan tâm 
chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, bằng các việc làm 
cụ thể như: Tổ chức 79 buổi giao lưu trực tiếp, 
kêu gọi giúp đỡ nạn nhân; 12 lần triển lãm, 
trưng bày về thảm họa da cam; 58 buổi hội nghị 
các nhà hảo tâm; 91 lần giới thiệu hoàn cảnh 
các gia đình nạn nhân; 235 lần tổ chức đoàn đi 
vận động trực tiếp; phát hành thư kêu gọi 2.893 
thư; tổ chức thi tìm hiểu thảm họa da cam 7 
lần; đưa tin, bài trên các phương tiện thông tin 
đại chúng 395 tin, bài; khen thưởng, đề nghị 
khen thưởng hình thức: thư, giấy khen, bằng 
khen và bằng tri ân tấm lòng vàng các nhà hảo 
tâm 480 tập thể và cá nhân có thành tích trong 
công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, giúp đỡ 
tổ chức Hội các cấp; các hình thức khác như: 
hội thảo, tọa đàm, mít tinh kỷ niệm, lấy chữ 
ký ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn 
nhân, v.v..: 167 lần. 

Kết quả hoạt động tuyên truyền đã góp 
phần to lớn vào công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn 
nhân CĐDC/Dioxin tỉnh nhà. Toàn tỉnh đã vận 
động được: 29.310.072.000 đồng phục vụ cho 
việc xây dựng 1 Trung tâm nuôi dưỡng, phục 
hồi chức năng, khám chữa bệnh, xông hơi giải 
độc, dạy nghề cho nạn nhân CĐDC (Trung 
tâm) trị giá gần 15 tỷ đồng; làm mới, sửa chữa 
166 nhà tình thương trị giá 4.669.461.000 
đồng; thăm hỏi tặng quà lễ tết 9.115 suất trị 

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU 5 NĂM THỰC 
HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN 292-TB/TW 

NGUYễN QUANG TIếN
Phó Chủ tịch Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh
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giá 3.091.670.000 đồng; tặng học bổng 807 
suất trị giá 325.276.000 đồng; hỗ trợ vốn sản 
xuất phát triển kinh tế gia đình 211 suất trị giá 
258.500.000 đồng; phối hợp khám chữa bệnh 
cấp thuốc miễn phí 2.263 lượt nạn nhân trị giá 
605.620.000 đồng; chi nuôi dưỡng, phục hồi 
chức năng, khám chữa bệnh, xông hơi giải độc 
và dạy nghề tại Trung tâm 7 đợt/322 lượt nạn 
nhân trị giá 427.157.000 đồng; các hỗ trợ khác 
trị giá 885.841.000 đồng và hàng chục tấn gạo, 
hàng ngàn thùng mì tôm, quần áo, chăn màn, 
dụng cụ gia đình và 6 con bê sinh sản được hỗ 
trợ cho các gia đình nạn nhân…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ 
chức thực hiện Thông báo 292-TB/TW vẫn 
còn nhiều hạn chế, đó là: Việc phổ biến, quán 
triệt, tuyên truyền Thông báo 292-TB/TW chủ 
yếu do các cấp Hội tổ chức; việc tham mưu cấp 
ủy, chính quyền ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện Thông báo 292-TB/TW còn hạn 
chế; nhận thức, trách nhiệm của một bộ phận 
cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong 
việc tham gia khắc phục hậu quả thảm họa da 
cam và chăm sóc giúp đỡ nạn nhân, xây dựng 
tổ chức Hội chưa sâu sắc; một số cán bộ hội 
chưa chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực 
hiện, do đó kết quả hoạt động của Hội chưa 
đạt được như mong muốn, đặc biệt là ở cơ sở.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện Thông 
báo 292-TB/TW hiệu quả hơn Hội Nạn nhân 
chất độc Dacam/Dioxin sẽ tiếp tục phối hợp 
các cơ quan, ban ngành, tập trung các nội dung:

Thứ nhất: Tiếp tục tuyên truyền, triển khai 
sâu rộng trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, 
MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể những nội 
dung, quan điểm chỉ đạo trong Thông báo 292-
TB/TW; phổ biến đến cán bộ, đảng viên, đoàn 
viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân những 
quan điểm, chủ trương, sự quan tâm của Đảng 
và Nhà nước đối với nạn nhân CĐDC/Dioxin 
để các cấp, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà 
hảo tâm và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc, 
qua đó có sự chia sẻ, tham gia khắc phục hậu 
quả thảm họa da cam và quan tâm chăm sóc, 
giúp đỡ nạn nhân CĐDC nhiều hơn.

Thứ hai: Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm 

vụ đề ra trong Thông báo 292-TB/TW, Hội 
Nạn nhân chất độc dacam/dioxin phối hợp với 
các cấp chính quyền tiếp tục cụ thể hóa thành 
các cơ chế, chính sách sát đúng, phù hợp với 
từng địa phương, đơn vị, từng đối tượng nạn 
nhân để góp phần giải quyết kịp thời, có hiệu 
quả thảm họa da cam và giúp cho các nạn nhân 
CĐDC vượt qua khó khăn, vươn lên hòa nhập 
cộng đồng, xã hội.

Thứ ba: Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất 
lượng hoạt động Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin 
các cấp, chú trọng lựa chọn đưa vào BCH, 
BTV Hội những cán bộ có phẩm chất chính 
trị tốt, có kỹ năng, tâm huyết, trách nhiệm với 
công tác Hội. Các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội 
dung, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả hoạt động cho tương xứng với nhiệm vụ 
được giao; đồng thời tham mưu đề xuất với 
cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
và có biện pháp cụ thể để thực hiện tốt những 
nội dung trong Thông báo 292-TB/TW; thực 
hiện tốt chức năng giám sát, phản biện, tham 
gia xây dựng các văn bản, kế hoạch, chương 
trình hành động, những vấn đề có liên quan 
đến tổ chức Hội và nạn nhân CĐDC/Dioxin 
trên địa bàn.

Thứ tư: Phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các 
Sở, ban, ngành, các đoàn thể Nhân dân trong 
việc triển khai thực hiện tốt Thông báo 292-
TB/TW; tập hợp và chăm sóc, giúp đỡ, bảo 
vệ quyền và lợi ích chính đáng của nạn nhân; 
đồng thời vận động cán bộ, đảng viên, đoàn 
viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham 
gia đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân 
CĐDC/Dioxin.

Triển khai thực hiện Thông báo kết luận 
292-TB/TW với những việc làm hiệu quả, 
thiết thực sẽ góp phần xây dựng, củng cố tổ 
chức hội các cấp ngày càng vững mạnh, giúp 
đỡ nhiều nạn nhân vượt qua khó khăn về vật 
chất và tinh thần, xóa bỏ mặc cảm, tự ty, vượt 
lên chính mình, tham gia lao động sản xuất cải 
thiện cuộc sống bản thân, gia đình. Đó chính 
là những việc làm ý nghĩa để giảm bớt nỗi đau 
cho các thế hệ nạn nhân và gia đình nạn nhân 
chất độc da cam/dioxin.                           N.Q.T
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Mở 
đầu 
câu 

trả lời cô dẫn lời 
của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh: “Lực 
lượng của dân rất 
to, việc dân vận 
rất quan trọng, 
dân vận kém thì 
việc gì cũng kém, 
dân vận khéo thì 
việc gì cũng thành 
công”; tiếp đến 
cô chỉ rõ kết quả 
công tác dân vận 
của Đảng ta từ khi thành lập đến nay, đã tạo được 
sự đồng thuận trong xã hội, phát huy được sức 
mạnh của Nhân dân trong toàn bộ sự nghiệp cách 
mạng của đất nước... Rồi chỉ ra những khó khăn, 
thách thức của công tác dân vận trong tình hiện 
nay trước những thủ đoạn thâm độc của kẻ thù, 
để “vào bài” một cách tự nhiên: “Trước tình hình 
trên, ngày 3/6/2013 Ban Chấp hành Trung ương 
đã ban hành Nghị quyết 25...”. Sau khi nêu đầy 
đủ các mục tiêu, quan điểm của Nghị quyết số 
25, cô đã liên hệ sát với chi bộ nơi cô làm bí 
thư, đã thực hiện tốt công tác dân vận để huy 
động sức mạnh của tập thể bằng câu chuyển tiếp: 
“Có ý kiến của giáo viên cho rằng: Nhà trường 
theo quy chế, điều lệ mà làm, việc gì phải dân 
vận!”. Cô lập luận: “Quan điểm như thế chưa 
chính xác, trong nhà trường phải làm tốt công 
tác dân vận, vì có thấm nhuần quan điểm, tư 
tưởng của Đảng, thì mới truyền niềm tin cho học 
sinh được”. Rồi cô kể một câu chuyện có thật, 
rất cảm động về công tác dân vận: “Năm nay tôi 
22 tuổi Đảng, cũng gần từng ấy năm có bệnh (từ 

troNg NhậN thức và hàNh ĐộNg của một Bí thư chi Bộ
         Trí Thức

Công tác dân vận

Trong 19 bí thư chi bộ xuất sắc nhất đại 
diện cho 4.050 bí thư chi bộ trong toàn tỉnh 
tham dự chung kết Hội thi Bí thư chi bộ toàn 
tỉnh năm 2014, cô giáo Nguyễn Thị Thúy – 
Đảng bộ Trường THPT Cẩm Bình, huyện Cẩm 
Xuyên đã bắt được câu hỏi: “Đồng chí hãy 
nêu mục tiêu, quan điểm của Đảng về công 
tác dân vận được đề ra trong Nghị quyết 
25- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa XI)? Liên hệ chi bộ đồng chí?”. 
Câu trả lời không những đem lại cho cô giải 
phụ thí sinh hiểu biết về Đảng tốt nhất, mà 
còn đạt giải nhất dành cho khối cơ quan tại 
vòng chung kết cấp tỉnh, nhưng hơn tất cả 
là để lại trong lòng cán bộ, đảng viên và các 
tầng lớp Nhân dân những ấn tượng sâu sắc 
về nhận thức công tác dân vận và khả năng 
hùng biện trong từng phần trả lời câu hỏi 
của cô giáo.  

Đ/c Nguyễn Thanh Bình - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch 
HĐND tỉnh tặng Bằng khen cho các đ/c đạt giải nhất hội thi “Bí thư chi 
bộ toàn tỉnh”.                                                                               Ảnh: PV



Số
 0

1 
- 2

01
5

TH
Ô

N
G

 T
IN

 D
Â

N
 V

Ậ
N

 H
À

 T
ĨN

H 
Mừng Đảng 85 Mùa Xuân - Mừng Đất Nước Đổi Mới

16

năm 1998 cô bị chứng thận hư, suy thận độ 
I; sau một thời gian dài uống thuốc, cô đã bị 
một số biến chứng do tác dụng phụ của thuốc 
gay nên, như bị loãng xương, đau dạ dày, đục 
thủy tinh thể...), ngày 20/10 nhà trường tổ 
chức kéo co, vẫn biết bị thận kéo co không 
tốt, nhưng không tham gia thì khó mà vận 
động được phong trào, vì thế tôi đã tham gia. 
Có đồng chí đã nói, em rất mệt rồi, em nghĩ 
rằng sẽ thua cuộc, không nghĩ là ta sẽ thắng, 
nhưng nhìn chị bên cạnh đang gắng hết sức 
mình, em thấy thương quá, nên em phải cố 
gắng thực hiện”. Rồi cô kết luận: “Dân vận 
từ những việc làm nhỏ thôi, không phải là 
cái gì lớn cả, là những việc làm từ đáy lòng 
mình. Nếu yêu Đảng, tin Đảng bằng tấm 
lòng của mình, thì chúng ta không phải nói 
với nhau bằng những điều lớn lao mà bằng 
những điều bình thường giản dị nhất”. Và cô 
hạ câu kết rất phù hợp: “Đảng ta đã làm rất 
tốt công tác dân vận, vì thế cả hội trường vẫn 
có mặt đông đủ, chờ đến giờ phút cuối cùng 
để nghe lời nói, những lời tâm sự, những hiểu 
biết kiến thức của các đồng chí Bí thư. Công 
tác dân vận của Đảng quả là hiệu quả”! 
Với chất giọng có sức truyền cảm, bằng câu 
chuyện cảm động của bản thân về công tác 
dân vận, cùng với sự lập luận sắc sảo của một 
cô giáo bộ môn Giáo dục công dân, phần thi 
hiểu biết về Đảng của cô đạt số điểm cao nhất 
trong các thí sinh.

Không chỉ nói hay trên sân khấu, mà trên 
bục giảng, cô là một giáo viên giàu lòng yêu 
nghề, yêu thương học sinh. Đối với những 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cô động 
viên các bạn trong lớp giúp đỡ; đối với các 
em học sinh cá biệt, cô tìm hiểu nguyên nhân, 
từ đó tìm cách giáo dục, động viên thích hợp. 
Có lần cô đã xin phép chồng đưa một học 
sinh cá biệt về ở trong nhà để kèm cặp, kết 
quả học sinh này đã tiến bộ, nay đã có việc 
làm ổn định. Vừa giỏi chuyên môn, vừa giỏi 
chủ nhiệm, cô luôn được nhà trường phân 
công chủ nhiệm các lớp có nhiều học sinh 
cá biệt. Những lớp cô làm chủ nhiệm đều 

tiến bộ hẳn, nhiều học sinh cá biệt sau đó trở 
thành học sinh tích cực của lớp. Cô Lê Thị 
Loan, Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Bình 
cho biết: “Cô Thúy là một giáo viên có trình 
độ chuyên môn giỏi, giảng dạy nhiệt tình, 
được các thế hệ học sinh yêu mến; trong sinh 
hoạt Đảng cũng như trong sinh hoạt chuyên 
môn, cô Thúy luôn thẳng thắn góp ý, chỉ ra ra 
những hạn chế, khuyết điểm để đồng nghiệp 
sửa chữa; trong cuộc sống cô luôn gần gũi, 
quan tâm tới mọi người, được đồng nghiệp 
yêu mến...”. Chính vì thế, mặc dù dạy bộ 
môn được học sinh cho là “môn phụ”, nhưng 
năm học 2010- 2011 trường tổ chức cho học 
sinh bỏ phiếu bình chọn danh hiệu “Nhà giáo 
được học sinh yêu thích nhất”, cô Thúy đã 
được bầu chọn với số phiếu cao nhất. Yêu 
quý cô nên dịp 20/11/2011, các em học sinh 
cũ của cô đã lập trang Facebook “Hội những 
người yêu quý cô Thúy – GDCD-THPT Cẩm 
Bình”, ở đó hàng ngày các em gửi đến cô 
những những tình cảm chân thành. Đặc biệt 
những năm cô ốm đau nặng, ngoài sự chăm 
sóc của gia đình, còn có cả nhà trường, công 
đoàn và học sinh thay nhau chăm sóc cô, họ 
làm việc đó với tình cảm quý mến cô thực 
sự. Qua đấy để chúng ta thấy rằng, cô Thúy 
không chỉ giỏi trên sân khấu hội thi mà cô 
còn giỏi trên bục giảng và làm tốt công tác 
dân vận trong cuộc sống hàng  ngày.

 Kết thúc Hội thi, gặp cô tôi hỏi: Xuất 
phát từ đâu mà cô có phần trả lời về công 
tác dân vận xuất sắc như vậy? Cô nói ngay: 
Xuất phát từ những hiểu biết sâu sắc về vị trí, 
vai trò của công tác dân vận trong sự nghiệp 
cách mạng của dân tộc ta, từ kết quả công 
tác dân vận của nhà trường nói chung, của 
chi bộ nói riêng. Đặc biệt từ thực tiễn làm 
công tác công đoàn nhiều năm của bản thân, 
từ thực trạng của tình hình trong nước và tác 
động của tình hình thế giới đối với công tác 
dân vận hiện nay... Qua theo dõi thời sự hàng 
ngày, qua tìm hiểu một số tư liệu về dân vận 
trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tôi 
đã thấm nhuần sâu sắc trong tôi...           T.T
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Xác định xây dựng đời sống văn hóa 
gắn với xây dựng nông thôn mới là 
nội dung hết sức quan trọng trong 

tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, những năm 
qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đẩy 
mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở 
cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, qua đó 
đã góp phần cải thiện một bước về đời sống vật 
chất, tinh thần của người dân, bộ mặt nông thôn 
ngày càng thay đổi nhanh chóng theo hướng 
khang trang, sạch đẹp và văn minh.

Sau khi có Nghị quyết số 08-NQ/TU của 
BCH Đảng bộ tỉnh và các đề án của UBND tỉnh 
về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông 
thôn, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và 
Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa của địa phương và các 
cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến, quán triệt đến các tầng lớp Nhân dân, giúp 
người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng 
của phong trào xây dựng nông thôn mới gắn 
với xây dựng đời sống văn hóa. Tập trung xây 
dựng đời sống của dân cư nông thôn theo hướng 
truyền thống, văn minh, hiện đại; phát triển kết 
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ; 
quan tâm nhà ở của các gia đình chính sách, hộ 
nghèo; phát huy dân chủ cơ sở, xây dựng hương 
ước, quy ước của thôn, tổ dân phố. Chú trọng 
bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa nông thôn, 
các giá trị văn hóa truyền thống như Ca trù, chèo 
kiều, hát sắc bùa, Ví - Giặm, lễ hội cầu ngư, các 

lễ hội truyền thống như đua thuyền, cờ tướng, hội 
làng, lễ hội dân gian…của các vùng miền trong 
tỉnh tiếp tục được khôi phục, phát triển đã thu hút 
sự tham gia của đông đảo cộng đồng dân cư. 

Triển khai thực hiện Phong trào: “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với 
xây dựng nông thôn mới đã thực sự mang lại 
đổi thay trong nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn, nổi bật là: Sản xuất nông nghiệp phát triển 
toàn diện, từng bước chuyển dịch theo hướng 
sản xuất hàng hóa. Việc chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi, cơ giới hóa và ứng dụng tiến bộ 
khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp 
được quan tâm, góp phần tăng năng suất lao 
động, giảm đáng kể chi phí sản xuất, đem lại 
hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Sản phẩm 
nông nghiệp ngày càng đa dạng, phong phú, 
bước đầu đã hình thành được những cánh đồng 
mẫu, vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến; 
kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng 
công nghiệp, dịch vụ; nhiều làng nghề truyền 
thống được mở rộng, tạo thêm nhiều việc làm 
tại chỗ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo ở nông thôn. Kết 
cấu hạ tầng nông thôn, nhất là trường học, giao 
thông, thủy lợi, nước sạch, mạng lưới điện và hệ 
thống thông tin được quan tâm đầu tư nâng cấp, 
xây dựng đem lại lợi ích thiết thực; đời sống tinh 
thần, vật chất của người nông dân không ngừng 
được nâng cao. Không khí thi đua xây dựng đời 
sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới ở các 
địa phương sôi động, trở thành phong trào thi 
đua rộng khắp. Nhân dân ngày càng thấy rõ 

PHAN THị HồNG LAM

XÂY DỰNg ĐỜi SỐNg vĂN hÓa
gẮN vỚi XÂY DỰNg NÔNg thÔN mỚi

XÂY DỰNg ĐỜi SỐNg vĂN hÓa
gẮN vỚi XÂY DỰNg NÔNg thÔN mỚi
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trách nhiệm của mình, hồ hởi, phấn khởi đóng 
góp công sức xây dựng đời sống văn hóa gắn 
kết với xây dựng nông thôn mới… 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn 
một số tồn tại, hạn chế, đó là: Một bộ phận cán 
bộ, đảng viên và Nhân dân chưa nhận thức đầy 
đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ, vai trò chủ thể 
trong việc xây dựng đời sống văn hóa gắn với 
xây dựng nông thôn mới; một số xã chưa đánh 
giá đúng thực trạng dẫn đến lộ trình thực hiện 
các tiêu chí cho từng năm chưa sát thực, có biểu 
hiện chủ quan, trông chờ vào sự hỗ trợ của cấp 
trên; một số địa phương chưa phát huy các giá 
trị văn hóa vật thể và phi vật thể trong việc đầu 
tư xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở; công 
tác tham mưu về quản lý, cơ chế, chính sách, các 
giải pháp để nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt 
động văn hóa còn chậm so với yêu cầu đặt ra… 
Để khắc phục những mặt hạn chế, tiếp tục thực 
hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa gắn với chương trình 
xây dựng nông thôn mới trong những năm tới, 
chúng ta cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất: Tiếp tục phát huy vai trò của 
cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể chính trị - xã hội ở nông thôn, hướng 
vào phục vụ Dân, sát Dân, vận động Nhân dân 
tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa 
đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa 
gắn với xây dựng nông thôn mới để vươn lên 
làm giàu cho chính mình và gia đình, góp 
phần xây dựng nông thôn ngày càng văn 
minh hiện đại. 

Thứ hai: Hoàn thiện và triển khai thực 
hiện tốt quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, 
thể thao và du lịch; tập trung cao thực hiện 
tốt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây 

dựng thành công 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới 
kiểu mẫu. Phối hợp lồng ghép, nâng cao chất 
lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hoá, phong trào xây dựng nông 
thôn mới với các phong trào thi đua yêu nước 
ở địa phương, đơn vị. Bổ sung các tiêu chí mới 
của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hoá phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ 
thời kỳ mới, tập trung việc xây dựng gia đình 
“no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.   

Thứ ba: Nâng cao tác dụng của hệ thống 
truyền thanh cơ sở để người dân nắm bắt kịp 
thời các thông tin mới liên quan đến Nghị 
quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 
và chương trình quốc gia về xây dựng nông 
thôn mới. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp 
Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua 
yêu nước ở địa phương, góp phần xây dựng 
Hà Tĩnh là điểm sáng của cả nước về xây dựng 
nông thôn mới.

Thứ tư: Chú trọng tuyên truyền các gương 
điển hình về tập thể và cá nhân, những sáng 
kiến, kinh nghiệm hay, cách làm có hiệu quả 
để phổ biến nhân rộng. Gắn việc tổng kết, biểu 
dương “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư văn 
hoá” với biểu dương, khen thưởng các tập thể, 
cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua xây 
dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông 
thôn mới vào dịp tổ chức “Ngày hội đại đoàn 
kết toàn dân” hàng năm. 

 Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với 
xây dựng nông thôn mới là góp phần xây dựng 
môi trường văn hóa xã hội lành mạnh, tạo nền 
tảng tinh thần vững chắc cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quê hương 
Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

P.T.H.L

trách nhiệm của đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn xóm 
và đặc biệt là lòng tin, sự đồng thuận, vai trò chủ 
thể của người Dân. Nhờ vậy, năm 2013 xã Kỳ Tân về 
đích xây dựng nông thôn mới (trước thời hạn 2 năm); 

năm 2014, xã Yên Hồ về  đích (trước thời hạn 1 năm).
Từ những kết quả quả và kinh nghiệm quý báu có được từ thực tế những năm qua, trong 

năm 2015 và những năm tiếp theo, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào 
“chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong đó, công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân 
vận khéo” sẽ tiếp tục là giải pháp hàng đầu và chủ yếu để Đảng bộ phát huy cao hơn nữa vai 
trò, trách nhiệm, khả năng to lớn của từng cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhằm 
đóng góp nhiều hơn, hiệu quả hơn vào kết quả xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh, vì lòng tri 
ân và một khát vọng về những làng quê Hà Tĩnh phồn vinh, văn minh, hạnh phúc./.         L.V.T

Đảng uỷ khối các cơ quan...
(Tiếp theo trang 12)
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năm 2015 là năm tiến hành Đại 
hội Đảng các cấp, tiến tới Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XII của Đảng, năm có nhiều nhiệm vụ lớn, 
quan trọng đặt ra trước toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân cần nỗ lực và tập trung giải quyết. 
Năm nay, Ban Tuyên giáo Trung ương triển 

khai Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh chuyên đề ”Trung thực, trách 
nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây 
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Việc 
ban hành, tổ chức học tập chuyên đề nhằm 
giúp mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tính 
trung thực, trách nhiệm, đoàn kết thực hiện 
thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng, thực hiện 
có hiệu quả các giải pháp, đổi mới hình thức, 
phương pháp đẩy mạnh việc Học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh trong những năm tiếp theo.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh: ”Trung thực 
là một phẩm chất đạo đức, thể hiện sự thống 
nhất giữa tư tưởng và hành động, nhận thức 
và việc làm; giữa tư tưởng đạo đức và hành 
vi đạo đức của mỗi người”. Người cán bộ, 
đảng viên, công chức thể hiện tính trung thực 
của mình thông qua xác định trách nhiệm với 
Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Theo Chuyên 
đề Học tập và làm theo năm 2015 của Ban 
Tuyên giáo Trung ương: ”Trách nhiệm là việc 
phải làm không thể thoái thác. Trách nhiệm 
như là bổn phận của mỗi người, dù ở cương 
vị nào, to hay nhỏ, lớn hay bé, mỗi người đều 
có ”bổn phận”. Ý thức trách nhiệm là tự ý 
thức được về các công việc phải làm, ”nhận 
rõ phải, trái, đúng, sai”, tự mình xác định 
việc cần làm”. Tư tưởng Hồ Chí Minh xem 
đạo đức là “nền tảng”, người cách mạng phải 
có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được 
nhiệm vụ “gánh được nặng và đi được xa”. 
Phạm vi bao quát của tư tưởng đạo đức Hồ 
Chí Minh được xem xét một cách toàn diện 
trên mọi đối tượng, lĩnh vực, phạm vi hoạt 
động của con người, tuy nhiên tác động của 
nó được thể hiện trong cả ba mối quan hệ chủ 
yếu là đối với mình, với người và với việc. 

Yêu cầu tính trung thực, trách nhiệm 
đối với người cán bộ, đảng viên, công chức 
đó là chính mình phải xác định được ”bổn 
phận” để tự giác, phấn đấu hoàn thành trách 
nhiệm được giao trước Đảng, trước Nhân 
dân. Muốn vậy, mỗi người phải tự xây dựng 
niềm tin, bản lĩnh cách mạng vững vàng, rèn 

học tập
và làm theo
tấm gươNg Đạo Đức
hồ chí miNh
về truNg thỰc,
trách Nhiệm,
gẮN BÓ vỚi NhÂN DÂN,
ĐoàN Kết,
XÂY DỰNg ĐảNg 
troNg Sạch
vữNg mạNh  

PHAN HươNG
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luyện, thực hành các chuẩn mực đạo đức, 
gương mẫu trong lối sống và việc làm, lời 
nói phải thống nhất với hành động, “không 
nói một đàng làm một nẻo”. Nếu chính mình 
tham ô mà bảo người khác liêm khiết là giả 
dối và không trung thực. Nếu kêu gọi mọi 
người cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư 
và mà bản thân mình lại lười biếng, không 
cần, kiệm, không hoàn thành những công 
việc được giao, luôn tìm cách tham ô tiền 
của Nhà nước và Nhân dân, sống hoang phí, 
xa hoa...thì chẳng những không có tác dụng 
giáo dục mà còn gây sự phẫn nộ, mất niềm 
tin trong quần chúng. 

Trung thực, trách nhiệm với chính mình 
là cơ sở, nền tảng để thực hiện trách nhiệm 
với Đảng, Tổ quốc và với Nhân dân. Trách 
nhiệm với Đảng đòi hỏi tất cả đảng viên phải 
kiên định với tôn chỉ, mục đích, lí tưởng của 
Đảng; phải quán triệt sâu sắc và thực hiện 
nghiêm túc đường lối, chủ trương, nghị quyết 
do Đảng đề ra, chấp hành Điều lệ, kỷ luật 
Đảng, tham gia xây dựng tổ chức Đảng; 
thường xuyên học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, 
nắm bắt thực tiễn bổ sung vào lí luận, rèn 
luyện đạo đức cách mạng. Còn trách nhiệm 
với Tổ quốc là đấu tranh không mệt mỏi cho 
sự nghiệp thống nhất nước nhà, sẵn sàng hi 
sinh khi Tổ quốc lâm nguy và ngày nay trong 
sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc thì phải 
hăng say lao động, đóng góp công sức, trí tuệ 
vào sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh. 

Trong mối quan hệ với Nhân dân, Hồ Chí 
Minh đã chỉ ra trách nhiệm của cán bộ, đảng 
viên với Nhân dân là phải “hết lòng, hết sức 
phục vụ Nhân dân”, muốn vậy phải thường 
xuyên tuyên truyền, giáo dục cho Nhân dân 
nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức 
cho quần chúng đưa các đường lối, chính 
sách ấy vào thực tiễn. Mỗi thời kỳ lịch sử đều 
đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ khác nhau, lãnh đạo 
cách mạng không phải đơn thuần chỉ là ngồi 
bàn giấy để đưa ra những chủ trương, chính 
sách áp vào đời sống bắt thực tiễn tuân theo 

mà muốn lãnh đạo được quần chúng, mỗi cán 
bộ, đảng viên, công chức phải sâu sát, gần 
gũi, gắn bó với quần chúng Nhân dân về mọi 
mặt. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức phải 
luôn giữ vững tinh thần “tận trung với nước, 
tận hiếu với Dân”; Phải kính yêu Nhân dân, 
tôn trọng thật sự quyền làm chủ của Nhân 
dân tuyệt đối không được “kiêu ngạo”, “công 
thần”, “tự cao”, “tự đại”. Người cán bộ cách 
mạng muốn được Nhân dân tin yêu mến phục 
phải luôn khiêm tốn, thật thà, biết trân trọng 
thành quả lao động, trí tuệ, sự đóng góp của 
Nhân dân. 

Đối với vấn đề đoàn kết, xây dựng Đảng 
trong sạch vững mạnh được đề cập rất nhiều 
trong các tác phẩm, bài nói chuyện của Hồ 
Chí Minh. Xây dựng Đảng TSVM phải xây 
dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đủ tâm, đủ 
tầm, phải thực hiện đoàn kết trong Đảng, đoàn 
kết xã hội một cách rộng rãi. Đoàn kết được 
Người xem là sức mạnh, là ”then chốt của 
thành công”. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn 
kết xây dựng Đảng bắt nguồn từ tư tưởng đại 
đoàn kết toàn dân tộc và các nguyên tắc xây 
dựng Đảng. Trước lúc đi xa, trong Di chúc 
thiêng liêng, Người cũng đã căn dặn: “Các 
đồng chí 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”. Đoàn 
kết là nhân tố quyết định thắng lợi cách mạng 
trong các thời kỳ lịch sử. Để thực hiện đoàn 
kết thống nhất trong Đảng, Người cũng yêu 
cầu phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức 
và sinh hoạt Đảng, đặc biệt là tập trung dân 
chủ, tự phê bình và phê bình. Người căn dặn 
“Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, 
thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình 
và phê bình”. Tự phê bình và phê bình trong 
Đảng giúp nhau tiến bộ, phải có tình đồng 
chí, thương yêu lẫn nhau. Trong điều kiện 
Đảng cầm quyền, Hồ Chí Minh nhấn mạnh 
yếu tố đạo đức trong Đảng. Đảng phải chống 
các căn bệnh “quan liêu”, “tham nhũng”, 
“lãng phí”, “xa dân”. Tâm nguyện về xây 
dựng Đảng cầm quyền đã được Người gửi 
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gắm trong Di chúc: “Đảng ta là một Đảng 
cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải 
thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật 
sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải 
giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng 
đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật 
trung thành của Nhân dân”. Trong tác phẩm 
“Sửa đổi lối làm việc”, Bác đã dạy “Cũng 
như sông thì có nguồn mới có nước, không có 
nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không 
có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải 
có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi 
mấy cũng không lãnh đạo được Nhân dân.  
Ngay từ năm 1927, trong tác phẩm Đường 
cách mệnh, Bác đã dành hẳn một chương, 
chương đầu tiên, để nói về “Tư cách người 
cách mệnh”. Bác cũng biết rằng, trong hàng 
ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng cũng có 
không ít những kẻ thoái hóa, biến chất. Do 
đó, không phải ngẫu nhiên trong một đoạn Di 
chúc ngắn đã có đến bốn chữ “thật” được Bác 
viết từ năm 1965, khi đất nước đang bước 
vào một cuộc chiến một mất một còn với kẻ 
thù hung bạo. Chữ “thật” ở đây không chỉ 
có ý nghĩa trong thời điểm hiện tại mà còn 
xuyên suốt tầm nhìn tương lai. 

Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về 
thực hành tính trung thực, trách nhiệm, gắn 
bó với Nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng 
trong sạch vững mạnh dù bất cứ ở hoàn cảnh 
nào. Khi lao động kiếm sống, hoạt động cách 
mạng, Người đã sống gắn bó và hiểu cuộc 
sống của người công nhân, thợ thuyền, người 
nghèo khổ. Đến khi là lãnh tụ đất nước, trong 
cuộc sống hàng ngày, Người không dành cho 
mình một sự ưu đãi nào. Những ngày đầu 
mới giành chính quyền, Bác cùng ăn cơm 
chung với anh em trong cơ quan ở Bắc Bộ 
Phủ, cũng ăn suất bình thường như các đồng 
chí khác. Khi đã là Chủ tịch nước nhưng Bác 
không ở dinh Toàn quyền cũ, mà ở ngôi nhà 
của một người thợ điện cũ, chỉ có ba phòng 
nhỏ đơn sơ. Không chăm lo hạnh phúc riêng 
mà Người luôn xem việc phục vụ Nhân dân 
là niềm hạnh phúc, mục đích cao cả nhất của 

cuộc đời mình “Việc gì có lợi cho Dân, ta 
phải hết sức làm; Việc gì có hại đến dân, ta 
phải hết sức tránh”. Từ 1959-1969, Người đã 
có trên 700 lần xuống cơ sở thăm và tìm hiểu 
tình hình của Nhân dân. Nét đặc sắc trong tư 
tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đó là lòng yêu 
thương con người ở mọi thành phần, lứa tuổi, 
nhất là người yếu thế và cả người từng lầm 
đường lạc lối mang khát vọng hoàn lương. 
Đây là gốc rễ thể hiện được tầm nhìn, chiều 
sâu tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc phát 
huy sức mạnh xây dựng khối đại đoàn kết 
toàn dân, tập hợp lực lượng cho cách mạng. 

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn 
bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng 
trong sạch vững mạnh trong không khí kỷ 
niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam, để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ tình 
hình mới, nhất là yêu cầu của công cuộc đổi 
mới toàn diện, đồng bộ đưa nước ta trở thành 
nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đòi 
hỏi sự nỗ lực, sự trung thực, trách nhiệm 
của người đảng viên và tổ chức Đảng. Trước 
tiên về phía đảng viên phải gương mẫu trong 
đạo đức, lối sống, rèn luyện tác phong gần 
Dân, trung thực, trách nhiệm với Nhân dân, 
với nhiệm vụ được giao, kê khai tài sản, thu 
nhập, tự phê bình, phê bình thường xuyên để 
tự soi, tự sửa những khuyết điểm, hạn chế... 
Về phía Đảng cần có sự đổi mới, chỉnh đốn 
mọi mặt, khắc phục căn bệnh quan liêu, hình 
thức trong ban hành chỉ thị, nghị quyết, tổ 
chức sinh hoạt Đảng, đánh giá, giám sát cán 
bộ, đảng viên, kiên quyết đấu tranh phòng 
chống tham nhũng và đặc biệt phải xây dựng 
văn hóa trong Đảng. Song hành với giáo dục 
cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng 
vững mạnh phải xây dựng môi trường văn 
hóa, nhân cách con người lành mạnh, có lối 
sống trung thực với chính mình, gia đình, 
người thân, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp, 
đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống trong xã hội./.

P.H



Số
 0

1 
- 2

01
5

TH
Ô

N
G

 T
IN

 D
Â

N
 V

Ậ
N

 H
À

 T
ĨN

H 
Mừng Đảng 85 Mùa Xuân - Mừng Đất Nước Đổi Mới

22 Về với Cẩm Xuyên vào những 
ngày đầu Xuân Ất Mùi 2015. 
Người đầu tiên chúng tôi gặp 

là Bí thư huyện ủy Cẩm Xuyên Đặng Quốc 
Cương. Với tác phong giản dị, cỡi mở và hết 
sức chân tình, Bí thư huyện ủy Cẩm Xuyên. 
Mặc dầu bận rất nhiều công việc, nhưng khi 
chúng tôi đặt vấn đề ông Đặng Quốc Cương 
vẫn dành thời gian để đưa chúng tôi đi tham 
quan một số thành tựu mà Đảng bộ và Nhân 
dân Cẩm Xuyên dành được trong năm 2014. 

Dạo bước cùng Ông trên những con 
đường bê tông rộng rãi, thoáng đẹp trải dài 
tít tắp tận làng quê; ngắm nhìn những hội 
quán vừa mới xây bề thế khang trang; những 
khu vườn mẫu được quy hoạch bài bản ở các 
xã Cẩm Thành, Cẩm Bình, Cẩm Thăng, ông 
Cương phấn khởi nói với chúng tôi: “Chương 
trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn 
mới với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống 
chính trị, năm 2014 ngoài xã Cẩm Bình, đã 
có thêm xã Cẩm Thành và Cẩm Thăng về 
đích, 22 xã hoàn thành từ 8 đến 15 tiêu chí và 
không còn xã dưới 7 tiêu chí. Từ thành công 

đó, năm 2015 chúng tôi phấn đấu sẽ có thêm 
4 xã về đích nông thôn mới”. Tôi hỏi ông làm 
sao để có được niềm tin đó. Bí thư Huyện ủy 
tự tin khẳng định: “Tôi tin vào sự đoàn kết 
nhất trí trong Đảng, trong Nhân dân. Nhất là 
khi  đã khơi dậy được khát vọng của Nhân 
dân, biết lấy sức Dân để lo cho Dân thì chắc 
chắn sẽ làm được”. 

Ông Đặng Quốc Cương tiếp lời: “Nhớ 
lại những ngày đầu bước vào thực hiện kế 
hoạch năm 2014, tình hình kinh tế thế giới 
và trong nước có nhiều biến động lạm phát, 
tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên 
cây trồng, vật nuôi ảnh hưởng không nhỏ đến 
đời sống và tâm lý của người Dân. Nhưng 
bám sát những định hướng của tỉnh, cùng với 
sự chỉ đạo quyết liệt, cụ thể của Ban Thường 
vụ Huyện ủy, sự vào cuộc tích cực của các 
cấp, các tổ  chức đoàn thể, Cẩm Xuyên đã 
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh 
ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất 
chăn nuôi, hình thành các trang trại, gia trại, 
HTX, tổ hợp tác, hình thành các cánh đồng 
mẫu lớn, xóa bỏ hoàn toàn trà xuân sớm, tăng 

DẤU ẤN cẨM XUYÊN
TRầN Vũ THìN

                       Cẩm Bình đưa cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp.               Ảnh: PV
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trà xuân muộn đưa năng suất lúa lên 55tạ/
ha, tổng sản lượng lương thực đạt hơn một 
vạn tấn. Đây cũng là  năm có năng suất lúa 
đạt cao nhất từ trước đến nay. Không chỉ làm 
giàu từ cây lúa, năm 2014 Cẩm Xuyên có sự 
bứt phá về chăn nuôi gia súc, gia cầm, khai 
thác và nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, toàn 
huyện có 16 mô hình chăn nuôi từ quy mô 
lớn đến vừa và nhỏ theo hình thức liên kết. 
Điển hình là mô hình chăn nuôi lợn liên kết 
của Công ty TNHHMTV Tịnh Toàn ở xã 
Cẩm Thăng do thương binh 2/4 Trần Nghệ 
Tịnh làm giám đốc, năm 2014 xuất chuồng 
lứa lợn đầu tiên thu về trên 6,5 tỷ đồng. Hay 
như mô hình chăn nuôi lợn khép kín của anh 
Võ Kim Duy xã Cẩm Lạc, năm qua sau khi 
trừ các khoản chi phí cũng còn một tỷ đồng 
lãi ròng. Ngoài những mô hình chăn nuôi cho 
thu nhập tiền tỷ, đến nay Cẩm Xuyên còn có 
trên 500 mô hình sản xuất doanh thu đạt 100 
triệu đến 500 triệu/năm. Trong đó có nhiều 
mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị liên kết 
bền vững như chăn nuôi lợn, bò, nuôi tôm 
thâm canh, trồng rau củ quả chất lượng cao”. 

Còn về khai thác thế mạnh từ biển thì 
sao thưa ông? Bí thư huyện ủy Đặng Quốc 
Cương phấn chấn nói: “Phát huy thế mạnh 
của nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản, 
năm 2014 Cẩm Xuyên đã đưa diện tích nuôi 
trồng thủy  sản tăng lên 723 ha, trong đó có 
26 ha nuôi tôm công nghệ cao trên cát, tổng 
sản lương đạt gần 3.000 tấn. Huyện cũng đã 
chỉ đạo thành  lập các tổ đội liên kết sản xuất 
trên biển, hỗ trợ ngư dân đóng mới 13 tàu 
công  suất trên 90CV  mở hướng  ra khơi 
đánh bắt trên 7.300 tấn hải sản các loại”. 

Ở các xã vùng biển ngang, Ông Cương 
kể: “Vùng đất này sau khi các doanh nghiệp 
thi nhau khai thác hết nguồn sa khoáng 
Emenhip bỏ lại cát trắng bạc màu không cây 
cối nào sống nỗi. Hàng trăm ha đang nguy cơ 
trở thành hoang mạc hóa. Thế rồi sau 1 năm 
thực hiện Dự án trồng rau củ quả công nghệ 
cao, đất đã không phụ lòng người. Bằng sự 
vào cuộc của cấp ủy chính quyền và các đoàn 

thể, bằng niềm tin được đánh thức từ các mô 
hình trồng rau củ quả trên cát do Tổng Công 
ty KS&TM HàTĩnh khởi xướng, đến nay 
vùng đất cát ven biển các xã Cẩm Hòa, Cẩm 
Dương tưởng như bỏ quên đã trở thành kho 
vàng xanh mang lại niềm vui cho hàng ngàn 
người Dân. Nhờ có các chính sách, cơ chế 
hỗ trợ của tỉnh, của huyện nhiều người Dân 
đã mạnh dạn đứng ra thành lập HTX, THT 
trồng rau củ quả công nghệ cao theo mô hình 
liên kết 4 nhà: Nhà nước, Nhà khoa học, Nhà 
nông và Nhà doanh nghiệp nên sản phẩm làm 
ra đến đâu đều được tiêu thụ đến đó…”

Luồng gió mới của công cuộc đổi mới 
đang thổi bùng lên sức sáng tạo trong mọi 
con người, mỗi làng quê. Giờ đây đến bất cứ 
nơi đâu cũng bắt gặp không khí thi đua với 
cung cách làm ăn mới. Với nhiều chủ trương, 
chính sách và cơ chế thông thoáng, với  sự 
tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ trong 
nhiều giải pháp nâng cao thu nhập kết thúc 
năm 2014 tổng giá trị sản xuất toàn huyện 
đạt gần 5.400 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế  chuyển  
mạnh theo hướng  tích cực. Công nghiệp, 
thương mại, du lịch dịch vụ đạt  trên  64%, 
tỷ trọng nông nghiệp giảm xuống còn 36%, 
thu ngân sách đạt 132 tỷ đồng, tăng 22,19% 
so với 2013, thu nhập bình quân đầu người 
đạt trên 25 triệu đồng, tỷ lệ hộ  nghèo giám 
xuống chỉ còn 4,2%”. Năm qua, toàn huyện 
đã làm mới trên150 km đường giao thông 
nông thôn, 35km kênh mương thủy lợi bằng 
bê tông, xây mới 4 nhà văn hóa trung tâm xã 
và hàng chục hội quán thôn kiên cố, khang 
trang, đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp, 
đảm bảo cho người Dân có điều kiện nâng cao 
chất lượng cuộc sống. Trên cơ sở quy hoach 
tổng thể phát triển KT-XH của 2 thị trấn đã 
được phê  duyệt, huyện đang tập trung cho 
xây dựng khu đô thị ven sông Hội, thị trấn 
Cẩm Xuyên. Khu du lịch bắc Thiên Cầm. giờ 
đây không còn mang tích chất thời vụ như 
trước mà đã trở thành nơi nghĩ dưỡng quanh 
năm của du khách gần xa. Với sự ra đời của 
Trung tâm thương mại Chợ Hội, Khu du lịch 
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biển Thiên Cầm, cảng cá Cửa Nhượng, Khu 
di tích lịch sử Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Khu 
du lịch sinh thái Kẻ Gỗ, Cẩm xuyên hội  đủ 
điều kiện để phát triển ngành công nghiệp 
không khói trong tương lai rất gần. 

Kết cấu hạ tầng không ngừng được đầu 
tư nâng cấp và dần hoàn thiện tạo ra những 
thuận lợi mới, để Cẩm xuyên trở thành điểm 
đến hấp dẫn, thu hút các nguồn vốn đầu tư 
trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Một khu 
công nghiệp bắc Cẩm Xuyên được xây dựng 
quy mô, bước đầu đã có 3 nhà máy đi vào 
hoạt động hiệu quả. Khu  du lịch bắc Thiên 
Cầm sau nhưng khó khăn về vốn cũng đang 
được khởi động trở lại. Điều tâm đắc nhất 
đối với Bí thư huyện ủy Đặng Quốc Cương 
đó là tuyến QL1A hoàn thành việc nâng cấp 
đúng vào những ngày vui tết, đón xuân mở ra  
nhiều cơ hội mới cho Cẩm xuyên hội nhập và 
phát triển bền vững. Bí thư huyện ủy Đặng 
Quốc Cương nói: “Với hơn 43km QL1A đi 
qua địa bàn, yêu cầu hàng ngàn hộ dân sống 
2 bên đường trong một thời gian ngắn phải 
dời dọn mặt bằng nhường đất cho dự án. Xác 
định đây là một nhiệm vụ nặng nề, khó khăn 
và hết sức nhạy cảm, Ban Thường vụ Huyện 
ủy đã phải huy động cả hệ thống chính trị vào 
cuộc. Tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận 
động biểu dương những tấm gương điển hình 
đi đầu trong việc giải phóng mặt bằng vẫn 
chưa đẩy nhanh được tiến độ. Sau nhiều cuộc 
họp lấy ý kiến Nhân dân, những nơi chưa phù 
hợp thì kiến nghị với trên điều chỉnh, những 
nơi còn nhạy cảm, Dân chưa đồng tình với 
chủ trương thì đích thân Bí thư, phó Bí thư 
Huyện ủy đến gặp dân, lắng nghe, chia sẻ, 
cùng chung sức, chung lòng với thôn, xóm, 
khối phố, với từng người Dân để tìm hướng 
giải quyết làm sao cho thấu tình đạt lý”

Qua câu chuyện mà ông Cương kể, chúng 
tôi càng thấm nhuần sâu sắc quan điểm của 
Đảng ta: gần Dân, lo cái lo của Dân, cùng 
Dân suy nghĩ, cùng Dân bàn cách giải quyết 
nên công tác GPMB QL 1A ở Cẩm Xuyên 

mới được nhanh gọn, kịp thời, đảm bảo kỷ 
cương, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị 
thi công về đích trước thời gian.

Vậy thì bài học nào để  Cẩm Xuyên đạt 
được những thành tựu nổi bật như thế thưa 
Bí thư ?. Ông Cương nói luôn: “Có rất nhiều 
nguyên nhân nhưng phải khẳng định rằng có 
được những dấu ấn trong này trước hết là do 
biết khơi dây được lòng Dân, tiếp đó là do 
cấp ủy quan tâm đúng mức việc lãnh đạo chỉ 
đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây 
dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với 
nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tốt công tác 
bàn hành và triển khai thực hiện Nghị quyết, 
công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư 
tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường 
kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ 
quan  đơn vị. Nhờ đó đã nâng cao được sự 
đồng thuận trong cấp ủy, tổ chức Đảng, cán 
bộ, đảng viên và  Nhân dân. Trong công tác 
cán bộ, Huyện ủy đã chỉ đạo, rà soát, bổ sung 
quy hoạch cán bộ, kiện toàn cán bộ lãnh đạo 
huyện và các ban, phòng  một  cách căn cơ. 
Thực hiện việc luân chuyển cán bộ từ huyện 
xuống cơ sở, từ cơ sở lên huyện đúng quy 
trình tạo ra năng lượng mới sau khi nhận 
nhiệm vụ. Đặc biệt là việc vận dụng quy chế 
dân chủ trong xử lý các vấn đề nỗi cộm ở 
các ngành, các địa phương gắn với việc đẩy 
mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 một cách thường xuyên, công khai, 
minh bạch, ai có thành tích thì khen, ai có 
khuyết điểm thì tự giác nhận và sữa chữa.”

Chia tay Bí thư Huyện ủy Đặng Quốc 
Cương chúng tôi có những dự cảm đầy niềm 
tin vào sự nổ lực, phấn đấu vươn lên, của 
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Cẩm 
Xuyên. Năm 2015 tin tưởng rằng Cẩm Xuyên 
sẽ tiếp tục là một trong những huyện dẫn đầu 
toàn tỉnh về phát triển kinh tế, văn hóa, xã 
hội, xây dựng nông thôn mới xứng đáng là 
quê hương của cố Tổng bí thư Hà Huy Tập”.

T.V.T
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Ở xã Trường Sơn (Đức Thọ) nội 
dung và cách tổ chức “Dân vận 
khéo” được tiến hành trên tất cả 

các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là phát triển 
kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo 
nên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp đạt 
được nhiều kết quả 
quan trọng góp phần 
hoàn thành các mục 
tiêu kinh tế - xã hội ở 
địa phương. 

Công tác dân vận 
tại xã Trường Sơn 
thường xuyên được 
quan tâm, nhiều cách 
làm hay, mô hình tốt 
được triển khai và đúc 
rút nhiều kinh nghiệm 
để tiếp tục nhân rộng. 
Điển hình là việc phát 
huy vai trò nhân dân 
trong việc thực hiện 
các phong trào thi đua 
yêu nước, cấp ủy Đảng, 
chính quyền, Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn 
thể thống nhất phổ biến chủ trương, chủ động 
đưa các vấn đề cho dân biết, dân bàn. Vì vậy, 
nhiều cách làm hay, cách làm hiệu quả được 
người dân đề xuất giúp xã mạnh dạn xây dựng 
kế hoạch và tổ chức thực hiện. Ví dụ như, việc 
xây dựng kết cấu hạ tầng, những thông tin về 
tài chính, hồ sơ thiết kế và tiến độ thi công các 
công trình, kết quả thu chi các khoản Nhân dân 
đóng góp đều công khai, minh bạch. Ban Thanh 
tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng 
thống nhất cách giám sát và cách giải quyết khi 
phát hiện sai phạm, chất lượng không bảo đảm. 

Do đó Nhân dân tin cán bộ và sẵn sàng góp 
của, góp công, hiến đất, phá dỡ hàng rào, sửa lại 
vườn nhà cho phù hợp với quy hoạc xây dựng 
nông thôn mới.  

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Mặt 
trận Tổ quốc phối hợp với chính quyền, các 

đoàn thể tuyên truyền, tổ chức thi tìm hiểu các 
tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tổ chức ký 
bản cam kết đến từng hộ dân về thực hiện cuộc 
vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông 
thôn mới và thực hiện các chương trình phối 
hợp với các ngành chức năng; phân công trách 
nhiệm rõ ràng cho từng đơn vị mỗi năm xây 
dựng 1-2 mô hình “Dân vận khéo”, nhận đỡ 
đầu giúp đỡ 3-5 hộ nghèo; tín chấp cho đoàn 
viên, hội viên vay vốn sản xuất kinh doanh; vận 
động Nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển 

“DÂN VẬN KHÉO” Ở TRƯỜNG SƠN
                                                                          Lê ĐìNH THọ

Các đ/c lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Dân vận các huyện, 
thành, thị uỷ và Đảng uỷ trực thuộc tham quan mô hình trồng rau 
trên cát tại xã Thạch Văn.                                             Ảnh: Anh Hào
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kinh tế, giảm nghèo; chuyển dịch cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học, 
công nghệ vào trồng trọt, chăn nuôi và đưa các 
giống năng suất cao, chất lượng tốt vào thâm 
canh, xây dựng cánh đồng mẫu 20 ha tại Hợp 
tác xã Đại Thành, xây dựng 3 mô hình trồng 
đậu côve đạt hiệu quả cao... Người dân Trường 
Sơn đã từng bước chuyển đổi từ sản xuất manh 
mún sang sản xuất hàng hóa với quy mô vừa và 
nhỏ, nhất là trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, đã 
xuất hiện mô hình chăn nuôi gà 5.000 con/lứa, 
chăn nuôi 5-15 con bò, chăn nuôi lợn đạt hiệu 
quả cao hơn trước đây, cho thu nhập ổn định. 
Nhiều người dân Trường Sơn tiếp tục phát triển 
thương mại, dịch vụ; nâng cao chất lượng, mẫu 
mã hàng hóa, tìm kiếm thêm thị trường mới cho 
các sản phẩm truyền thống. Điều đáng mừng 
là, hiện toàn xã đã có 7 doanh nghiệp sản xuất 
hàng hóa thu hút nhiều lao động trên địa bàn, 
với mức lương 3-5 triệu đồng/ tháng. Tốc độ 
tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm trong 
5 năm gần đây của xã đạt xấp xỉ 13%. 

Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 
thể đã tổ chức thực hiện tốt các hoạt động đền 
ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện; vận động 
người dân đóng góp tiền của, công sức cùng 
với các nguồn lực xã hội xây dựng kết cấu 
hạ tầng phục vụ cuộc sống cho dân như xây 
trường học, trạm y tế, đường giao thông nông 
thôn, xây hội quán, làm sân vận động theo các 
tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Người dân 
Trường Sơn đã hiến hàng ngàn m2  đất; hàng 
trăm hộ chỉnh trang nhà cửa, vườn tược khang 
trang hơn, nhiều hộ dân đã tự nguyện dời cổng, 
bờ rào để mở rộng đường giao thông. Xây dựng 
sân vận động 2000 m2 , Trạm Y tế 2 tầng, nâng 
cấp, tu bổ Nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sỹ, 
xây khuôn viên Trụ sở xã, xây mới hội quán 
ở các thôn Ninh Thái, Bến Đền, Ngõ Lỗi...
làm mới 4,5 km đường giao thông tại các thôn 
Ninh Thái, Yên Mã, Bến Hầu,Vạn Phúc, Cửu 
Yên... Toàn xã đẩy mạnh xây dựng khu dân cư 
văn hóa,  xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp. 
10/10 khu dân cư lắp đặt điện chiếu sáng dọc 
các trục đường. 5/12 thôn đã đạt khu dân cư 

văn hóa, 10 thôn có cổng làng, sân bóng đá, 
sân bóng chuyền... Nhiều hoạt động văn hóa 
được tổ chức thương xuyên theo quy mô từng 
thôn hoặc toàn xã. Việc cưới, việc tang, lễ hội 
được thực hiện theo nếp sống văn minh, không 
tổ chức tiệc rượu ngày trước đám cưới, không 
rải vàng mã trong các đám tang...

 Phát huy truyền thống giáo dục của quê 
hương, người dân Trường Sơn được vận động 
tham gia tích cực các hoạt động chăm lo cho 
sự nghiệp giáo dục gắn với chăm sóc trẻ em 
như: Vận động tiền của, ngày công xây dựng 
cơ sở vật chất trường học. 3 trường học trên 
địa bàn đều đã được xây cao tầng, các thiết bị 
dạy và học tương đối đầy đủ, hàng năm có từ 
35 - 50 em thi đỗ vào các trường đại học và 
xuất hiện nhiều học sinh giỏi các cấp, trong đó 
có học sinh giỏi quốc gia. Toàn xã có 8 dòng 
họ khuyến học, hoạt động đều, đạt nhiều kết 
quả thiết thực, nhất là khuyến khích mỗi người 
học tập và động viên đóng góp xây dựng Quỹ 
khuyến học dòng họ. Công tác chăm lo sức 
khỏe ban đầu cho Nhân dân đã được chi bộ, 
Ban công tác Mặt trận các thôn tích cực tuyên 
truyền, vận động góp phần hỗ trợ công tác y tế 
dự phòng, khám, tư vấn sức khỏe, tiêm chủng, 
cho trẻ em uống vitamin...  

Mặt trận đẩy mạnh các hoạt động giám 
sát, phối hợp với Hội đồng Nhân dân cùng 
cấp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại 
biểu dân cử; giám sát việc thực hiện Pháp lệnh 
Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn góp 
phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, 
vững mạnh. Các Ban công tác Mặt trận phối 
hợp với Trưởng thôn thực hiện các hình thức 
tuyên truyền, nhất là thông qua các buổi họp 
dân tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hiệu quả công tác dân vận ở nơi đây đã góp 
phần quan trọng để hoàn thành các tiêu chí xây 
dựng nông thôn mới trong năm 2014, Trường 
Sơn thực sự đã trở thành một trong những điểm 
sáng về xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” 
của huyện Đức Thọ cũng như toàn tỉnh. 

 L.Đ.T
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Trao đổi với chúng tôi, anh cho biết: 
từ năm 1993 anh nhập ngũ và huấn 
luyện tại tỉnh đội Hà Tĩnh, năm 1996 

anh xuất ngũ và đi vào Miền Nam làm ăn, sau 
khi vào Nam anh được một quán ăn tại Biên 
Hòa thuê làm việc, đến năm 1998 anh gặp chị 

Dương Thị Hồng Hợp người Hà Tây- Hà Nội 
và kết duyên cùng nhau. Sau khi cưới vợ xong, 
với số vốn ít ỏi tích góp được sau 3 năm làm 
thuê, 2 vợ chồng anh mạnh dạn mở quán ăn, 
chủ yếu kinh doanh hàng ăn phục vụ cho công 
nhân các nhà máy trên địa bàn. Do có kinh 
nghiệm làm quán ăn nhiều năm, cộng với cái 
duyên bán hàng mấy năm  đầu kinh doanh quán 
ăn thu nhập ngày càng lớn. Sau khi có vốn anh 
quyết định mở thêm 7 nhà hàng kinh doanh ăn 
uống, thời gian làm quán ăn vợ chồng anh thu 
nhập 30 – 40 triệu/ tháng. Cuộc sống như vậy 
tưởng chừng đã hạnh phúc và yên ổn, nhưng 
đến năm 2004, anh bị tai biến phải nằm viện 
điều trị. Sau 4 năm điều trị tại bệnh viện anh đã 

phục hồi sức khỏe và xuất viện. 
Năm 2008, trở về quê với 

2 bàn tay trắng, sức khỏe còn 
yếu, không biết phải làm gì để 

sinh sống anh đã thuê một quán nhỏ tại thị trấn 
Tây Sơn để bán cháo. Là người có kinh nghiệm 
trong kinh doanh, nhưng không có vốn nên bán 
quán cháo cũng không đủ ăn hàng tháng và tiền 
cho con ăn học. Câu hỏi đặt ra là phải làm gì 
đây? Là câu hỏi mà hằng đêm anh phải dằn 
vặt, trăn trở, sau nhiều đêm suy nghĩ, anh bàn 
với vợ quyết định vào bìa rừng khai hoang làm 
lại từ đầu. Thấy gia đình con có chí hướng làm 
ăn, bố anh đã cho 2 vợ chồng anh một miếng 
đất gần bìa rừng để dựng lều và khai hoang. 
Vào đến rừng anh xây lều ở tạm và bắt đầu một 
cuộc sống mới, ngày ngày phát cỏ, cây, đào hố 
trồng cây và chăn nuôi gà. Với sự giúp đỡ rất 
tận tình của Hội Nông dân thị trấn Tây Sơn và 

Thoát nghèo bằng nghị lực

 Được Ban Dân vận Huyện 
ủy và Hội Nông dân huyện 
Hương Sơn giới thiệu, chúng 

tôi tìm về gia đình 
anh Từ Đức Mạnh, 
khối 9, thị trấn 
Tây Sơn, một điển 
hình “Dân vận 
khéo”, một gia đình 
nông dân sản xuất 
kinh doanh giỏi 
của huyện.

VăN HùNG

Mô hình nuôi đà điểu của anh Từ Đức Mạnh.
Ảnh: Huy Tuấn
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huyện Hương Sơn về việc hỗ trợ nguồn vốn, kỹ 
thuật, cùng với sự giúp đỡ của hội viên nông 
dân và bà con lối xóm anh đã có một số vốn cần 
thiết cho phát triển chăn nuôi. Năm 2011 anh đã 
ra tận viện chăn nuôi Vạn Phúc, Hà Nội, mua 
giống gà cỏ, ban đầu mua 50 con về nuôi, lứa 
gà đầu tiên đã cho anh thu nhập đạt kết quả như 
mong đợi. Sau khi trúng lứa gà đầu tiên anh tiếp 
tục nhân đàn gà lên 1.200 con, năm 2013 đến 
nay mô hình chăn nuôi gà của anh lên đến 5000 
con. Anh đã đặt phép tính, mỗi con gà 1 ngày 
ăn hết 600đ/con, thức ăn chủ yếu là cây chuối 
băm ra trộn với cám ngô, như vậy 5000 con gà 
mỗi ngày ăn hết 3 triệu đồng x 150 ngày = 450 
triệu đồng, trong lúc đó mỗi con gà chỉ thu về 
40.000đ, mỗi năm anh xuất ra 2 lứa thu nhập 
900 triệu từ chăn nuôi gà, trừ các khoản chi phí 
mỗi năm anh thu nhập từ gà 400 triệu đồng.

Năm 2012, anh xin ra khỏi danh sách hộ 
nghèo, năm 2012 được một người bạn giới 
thiệu mô hình chăn nuôi đà điểu, đây là một 
hình thức chăn nuôi mà anh chưa nghĩ đến bao 
giờ, vì trước đến giờ  chỉ thấy đà điểu trong các 
vườn Bách Thú, chứ có thấy ai nuôi đâu. Sau 
khi được giới thiệu về nuôi đà điểu anh đã về 
lên mạng tìm hiểu và quyết định ra Viện chăn 
nuôi Thụy Phương Hà Nội tìm hiểu, anh được 
đào tạo 7 tuần, cùng với sự động viên giúp đỡ 
nhiệt tình của Hội Nông dân huyện Hương Sơn, 
sau khi học xong anh về xây chuồng và mua 
con giống tại Viện chăn nuôi Thụy Phương Hà 
Nội với giá 3 triệu đồng/con, anh mua 30 con 
về nuôi thử, 10 tháng xuất chuồng, con nặng 
nhất 120 kg. Dẫn đi thăm chuồng đà điểu trên 
30 con anh Mạnh cho biết: “trong tất cả các 
con vật, nuôi đà điểu là nhàn nhất. Thức ăn của 
nó chủ yếu là rau cỏ, ngô, khoai, sắn, thóc… 
chứ không cần mua cám công nghiệp đắt tiền”. 
Trên thực tế, một lao động có thể chăm sóc 200 
con đà điểu nên giảm tối đa nhân lực mà hiệu 
quả kinh tế lại cao. Chuồng chỉ cần có mái che 
mưa là được, vì khi đạt từ 30 kg trở lên, đà điểu 
chủ yếu sống ngoài trời. Nền sân không cần 
lát gạch mà là nền đất, nếu có điều kiện thì đổ 
thêm cát cho đà điểu khỏi trơn trượt khi chạy 
nhảy. Xung quanh chỉ cần che chắn bằng lưới 

sắt và cọc bê tông. Với diện tích 100 m2, mỗi 
năm gia đình anh Mạnh nuôi  60 con đà điểu. 
Sau 08 - 10 tháng chăm sóc, trọng lượng mỗi 
con nặng trung bình 1 tạ. Với giá cả thị trường 
như hiện nay, mỗi năm 2 lứa anh thu về trên 
540 triệu đồng, trừ tất cả các chi phí mỗi năm 
anh thu về 250 triệu đồng. Theo anh Mạnh, bản 
năng giống đà điểu là 70% gia cầm và 30% gia 
súc. Khi đã đạt trọng lượng từ 15 kg trở lên, khả 
năng chịu đựng với những biến đổi ngoại cảnh 
của chúng cực khỏe. Trên thế giới nói chung 
cũng như ở VN nói riêng, chưa bao giờ có dịch 
bệnh đại trà đối với đàn đà điểu. Qua tiếp xúc 
với Hội Nông dân Thị trấn Tây Sơn và một số 
hội viên nông dân chúng tôi được biết thêm một 
điều đáng quý ở anh đó là, anh không chí phát 
triển kinh tế gia đình mà anh còn rất tận tình 
giúp đỡ các hộ dân trong vùng trong việc đẩy 
mạnh chăn nuôi gà cỏ và vươn lên làm giàu. Có 
nhiều hộ với sự giúp đỡ của anh hình thành các 
mô hình chăn nuôi gà từ 1.000 - 2.000 con, mỗi 
năm thu lãi từ 60 - 80 triệu đồng. Anh Mạnh 
vừa là người cung cấp giống vừa là người trị 
bệnh cho gà, cứ mỗi lần gà có biểu hiện gì thì 
các hộ gọi cho anh, nhẹ thì anh hướng dẫn mua 
các loại thuốc về điều trị, nặng thì anh đến tận 
nhà để chữa cho gà, nên các hộ dân rất yên tâm 
khi mua gà giống của anh Mạnh. 

Hiện nay, anh đã thành lập hợp tác xã 
chăn nuôi Tây Sơn và đã được UBND huyện 
duyệt, kế hoạch của anh là mở rộng mô hình 
chăn nuôi, nhưng do nguồn vốn có hạn nên anh 
mong muốn có sự hỗ trợ các cấp, các ngành, 
nhất là Hội Nông dân tỉnh để gia đình anh tiếp 
tục mở rộng mô hình chăn nuôi vừa phát triển 
bền vững vừa có điều kiện tốt hơn để giúp đỡ 
những hộ Dân đang ấp ủ xây dựng, phát triển 
mô hình kinh tế mà còn gặp nhiều khó khăn cả 
nguồn vốn lẫn kỹ thuật.

Chia tay anh, chúng tôi càng ấm lòng và tin 
tưởng bởi 2 câu hát anh tặng chúng tôi: Rừng 
ơi! ta đã về đây, mang sức của đôi tay, lao động 
khó khăn không quản ngại. Rừng ơi! Trong 
tiếng ca hôm nay, vang lên cuộc đời sáng tươi 
trong tương lai…!

V.H
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Vào lúc 23 giờ 10 phút, ngày 
27/11/2014 (theo giờ Việt Nam) 
Chủ tịch Ủy ban liên chính phủ 

Công ước UNESCo tại kỳ họp lần thứ 9, diễn 
ra ở Paris (Cộng hòa Pháp) đã chính thức ghi 
danh dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là di sản 
văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Từ 
nay một trầm tích văn hóa quý báu có niên 
đại hàng ngàn năm của nhân dân Nghệ - Tĩnh 
đã trở thành một di sản văn hóa của nhân loại. 
Nhưng cũng từ đây, một trọng trách nặng nề đặt 
lên vai chúng ta, đó là việc bảo tồn và phát huy 
giá trị của di sản văn hóa phi vật thể này. 

Trong các loại hình dân ca Việt Nam, dân 
ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là một loại hình đặc 
biệt, chứa đựng những sáng tạo độc đáo của 
những cư dân Việt. Đây là hai lối hát dân ca 
(không có nhạc đệm) được cộng đồng người 
Nghệ Tĩnh sáng tạo. Ví, Giặm được thực 
hành trong mọi thời khắc của cuộc sống như 
lúc ru con, khi làm ruộng, chèo thuyền, lúc 
dệt vải, xay lúa, đánh bắt cá trên sông nước, 
lễ báo hiếu với người đã khuất…, được trình 
diễn với những trạng thái, tình cảm khác nhau 
như khi vui, lúc buồn của một người và của 
nhiều người. Đặc biệt loại hình dân ca này 
gắn bó mật thiết với phương ngữ Nghệ Tĩnh. 
Những đặc trưng đó tạo nên các giá trị và bản 
sắc riêng có của dân ca Ví, Giặm được trao 
truyền qua nhiều thế hệ người Nghệ Tĩnh.

Thực tế đó đặt ra nhiều giải pháp để bảo tồn 
và phát huy giá trị của dân ca Ví, Giặm. Và 
một trong những giải pháp quan trọng, hiệu quả 
và khả thi cao, theo chúng tôi chính là đưa dân 
ca Ví, Giặm vào trường học.

Ở Hà Tĩnh, việc đưa Ví, Giặm vào 
trường học đã được thực hiện từ vài chục 
năm nay, bắt đầu từ mảnh đất giàu truyền 

thống văn hóa Nghi Xuân, quê hương của 
Đại thi hào Nguyễn Du, của Uy Viễn tướng 
công Nguyễn Công Trứ. Người ghi công đầu 
đáng được ghi nhận trong việc đưa dân ca 
Ví, Giặm vào trường học là ông Nguyễn Ban, 
nguyên Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin 
huyện Nghi Xuân. Phòng Văn hóa đã chủ 
động phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục 
trong việc xây dựng chương trình, soạn thảo 
giáo án, bồi dưỡng giáo viên, sưu tầm lời cổ, 
viết lời mới và dàn dựng các tác phẩm dân 
ca Ví, Giặm… Từ hát đơn, đối ca, tổ khúc 
dân ca đến ca cảnh và kịch dân ca, từ hoạt 
động của các đội văn nghệ thôn, xóm đến xã, 
phường… Ví, Giặm dần dần đi vào cơ quan, 
công sở và đặc biệt là trường học. Bấy giờ, 
Nghi Xuân tổ chức được mỗi năm một lần 
Hội thi tiếng hát học đường hát dân ca Ví, 
Giặm của các trường phổ thông, trở thành 
hình mẫu trong việc đưa dân ca vào trường 
học. Đến nay, sau hai mươi năm, việc đưa dân 
ca Ví, Giặm vào trường học của Nghi Xuân 
vẫn duy trì tốt. Trung tâm Văn hóa, Thông 
tin, Thể thao và Du lịch huyện đã tổ chức lớp 
tập huấn dân ca Ví, Giặm đều đặn hằng năm 
với sự truyền dạy của các nghệ nhân, nghệ sĩ 
có tên tuổi của cả Nghệ An và Hà Tĩnh, Hội 

ĐƯA DÂN CA VÍ, GIẶM VÀO TRƯỜNG HỌC 
MỘT HƯỚNG BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ

DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC
THÁI VăN SINH
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thi được tổ chức 2 năm một lần. Được biết ở 
Nghi Xuân, ngay từ đầu UBND huyện đã có 
các văn bản giao nhiệm vụ và cấp kinh phí 
cho Phòng Văn hóa và Phòng Giáo dục phối 
hợp thực hiện. Nhờ vậy, phong trào đưa dân 
ca Ví, Giặm vào trường học ở Nghi Xuân đã 
đạt được tính bền vững.

Tuy nhiên một vấn đề đặt ra là tại sao 
việc đưa dân ca Ví, Giặm vào trường học sau 
hai mươi năm vẫn chỉ dừng lại ở Nghi Xuân, 
không nhân rộng ra được toàn tỉnh. Trao đổi 
với chúng tôi về vấn đề này nhạc sĩ Trịnh 
Ngọc Châu, Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn 
hóa Sở VH,TT&DL Hà Tĩnh cho rằng nguyên 
nhân cơ bản là các cơ quan chức năng và các 
địa phương chưa thực sự quan tâm và tâm 
huyết với vấn đề này nên không có văn bản 
chỉ đạo chung toàn tỉnh và chưa có các cơ 
chế, chính sách cụ thể để triển khai. Đưa dân 
ca Ví, Giặm vào trường học, ngoài cơ chế 
chính sách là vấn đề giáo trình, chương trình 
giảng dạy, kiến thức truyền dạy của thầy cô, 
môi trường và phương tiện giảng dạy v.v… 

Sau khi dân ca Ví, Giặm được Ủy ban 
liên chính phủ Công ước UNESCo tại kỳ 
họp lần thứ 9 chính thức vinh danh. Ngày 
13/01/2015, Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Tĩnh 
đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo 
đưa dân ca Ví, Giặm vào trường học với 10 
thành viên do bà Nguyễn Thị Hải Lý, Phó 
Giám đốc Sở làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo có 
nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị triển 
khai việc đưa dân ca Ví, Giặm vào trường 
học và duy trì tốt hoạt động của Câu lạc bộ 
dân ca Ví, Giặm trong các trường tiểu học. 
Đây là một khởi động đáng ghi nhận của Sở 
Giáo dục & Đào tạo Hà Tĩnh. Tuy nhiên, để 
một quyết định đi vào cuộc sống rõ ràng còn 
có rất nhiều điều phải làm. Thiết nghĩ, thời 
gian tới cần đi sâu vào một số giải pháp sau:

Thứ nhất: Việc đầu tiên đó là, hai ngành 
VH,TT&DL và GD&ĐT phải tham mưu cho 
tỉnh ban hành một số văn bản chỉ đạo cũng 
như chính sách cụ thể trong việc đưa dân 
ca Ví, Giặm vào trường học trong toàn tỉnh 
từ chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình, tài liệu 

giảng dạy cho đến con người, tài chính...
Thứ hai: Phải xây dựng được chương 

trình, giáo trình cụ thể cho từng lớp học, bậc 
học, kể cả nội khóa và ngoại khóa. Ví như 
trong 30 bài dân ca Ví, Giặm trong 9 năm 
học tiểu học và THCS như ông Hồ Việt Anh 
đã nêu ở trên thì đó là những bài nào, phương 
pháp và phương tiện truyền dạy ra sao, kết 
cấu số tiết học cho mỗi bài là bao nhiêu vv… 
Theo chúng tôi, có thể sử dụng kết quả đề tài 
nghiên cứu khoa học của ông Hồ Việt Anh 
để xây dựng thành chương trình và giáo trình 
chuẩn trên cơ sở có sự đầu tư thích đáng thêm.  

Thứ ba: Xây dựng các mô hình để đúc 
rút kinh nghiệm và nhân rộng theo một lộ 
trình khoa học, thực chất, không chạy theo 
phong trào, lấy thành tích. Phải xây dựng 
được một bộ tiêu chí chuẩn cho các mô hình 
mẫu để triển khai, đánh giá và tạo sức lan tỏa 
sâu rộng.  

Thứ tư: Phải triển khai định kỳ chương 
trình tập huấn, bồi dưỡng giáo viên dạy nhạc 
của các trường về kiến thức, kỹ năng truyền 
dạy dân ca Ví, Giặm với sự công tác của các 
nghệ nhân, nhạc sĩ trong và ngoài tỉnh, các 
Trung tâm VH,TT,TT&DL huyện và đặc biệt 
là Trường Cao đẳng VH,TT&DL Nguyễn Du.

Thứ năm: Phải tạo ra được một môi 
trường thuận lợi, hấp dẫn cho công tác truyền 
dạy cũng như sinh hoạt dân ca Ví, Giặm trong 
trường học như: tổ chức các Câu lạc bộ, tổ 
chức Hội thi, Hội diễn định kỳ, thi sáng tác 
dân ca lời mới như Nghi Xuân đã làm trong 
20 năm qua. Bên cạnh đó phải có chế độ đãi 
ngộ, biểu dương khen thưởng xứng đáng, kịp 
thời hàng năm cho các nghệ nhân, người sáng 
tác, giáo viên có đóng góp xuất sắc cho công 
tác truyền dạy Ví, Giặm trong trường học.

Đưa dân ca Ví, Giặm vào trường học là 
một hướng bảo tồn, phát huy giá trị di sản 
mang tính hiệu quả và khả thi cao. Vấn đề 
là phải có sự vào cuộc quyết liệt hơn của 
các cấp, ngành liên quan cũng như các địa 
phương./.

T.V.S
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Trong những năm qua, tình hình 
hoạt động buôn lậu, gian lận 
thương mại trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là 
các loại tội phạm về buôn bán, vận chuyển 
trái phép các chất ma túy; các đối tượng tội 
phạm hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, 
liều lĩnh, manh động, sẵn sảng sử dụng vũ 
khí nóng chống trả quyết liệt các lực lượng 
chức năng khi bị phát hiện.

Năm 2014, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh 
đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức 
năng bắt giữ 11 vụ ma túy; 19 vụ buôn lậu, 
vận chuyển trái phép hàng hóa; xử lý vi phạm 
hành chính 560 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm 
ước tính hơn hai tỷ đồng. 

Có được kết quả trên, Cục Hải quan tỉnh 
Hà Tĩnh ngoài việc sử dụng các biện pháp 
nghiệp vụ kiểm soát hải quan thì công tác 
phối kết hợp với các lực lượng chức năng lập 
các phương án chủ động tấn công vào các 
đường dây, ổ nhóm, tụ điểm đã mang lại kết 
quả khả quan. Bên cạnh đó, việc phát huy sức 
mạnh của các cấp chính quyền địa phương, 
các tổ chức đoàn thể thông qua công tác 
tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức 
cho quần chúng Nhân dân về tác hại của buôn 
lậu, gian lận thương mại và ma túy đối với 
đời sống kinh tế - xã hội cũng như hoạt động 
sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 
tại các địa bàn phức tạp, nhạy cảm như Nghi 
Xuân, Hương Sơn, Kỳ Anh và Thành phố Hà 
Tĩnh cũng được Hải quan Hà Tĩnh đặc biệt 
quan tâm.

Dự báo tình hình năm 2015, đặc biệt là 
dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, nhu cầu tiêu 
dùng của Nhân dân tăng cao, hoạt động buôn 
lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và các 

chất ma túy sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, 
ngày 17/01/2015 tại huyện Hương Sơn, Hải 
quan Hà Tĩnh đã phối hợp với Tỉnh đoàn 
Hà Tĩnh tổ chức buổi tọa đàm tuyên truyền 
phòng chống buôn lậu và gian lận thương 
mại thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân 
và chính quyền địa phương hưởng ứng tham 
gia. Cũng tại buổi tọa đàm này, Hải quan Hà 
Tĩnh đã tăng 10 suất quà cho các gia đình 
gặp hoàn cảnh khó khăn, gia đình có người 
cai nghiện thành công, qua đó thắt chặt tình 
đoàn kết, gắn bó giữa Nhân dân, chính quyền 
địa phương với các cơ quan chức năng trên 
địa bàn.

Đấu tranh phòng chống buôn lậu, vận 
chuyển trái phép hàng hóa và phòng chống 
ma túy là trách nhiệm của toàn xã hội. Phát 
huy được sức mạnh tập thể của quần chúng 
nhân dân, của chính quyền địa phương và các 
lực lượng chức năng nhất định sẽ kiểm soát 
được hoạt động buôn lậu, gian lận thương 
mại và buôn bán, vận chuyển trái phép các 
chất ma túy, đây là một trong những giải 
pháp quan trọng cần được tiến hành thường 
xuyên, liên tục./.                                   T.Đ.L

HẢI QUAN HÀ TĨNH ĐẨY MẠNH
TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN 

THƯƠNG MẠI VÀ PHÒNG CHỐNG MA TÚY

Tiểu phẩm tuyên truyền về phòng chống 
buôn lậu và gian lận thương mại của cán bộ, 
ĐVTN thị trấn Tây Sơn,                   Ảnh: PV

TRầN ĐìNH LụC
Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh
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Những điểm sáng từ cơ sở
Về với với xã Cẩm Thăng - huyện Cẩm 

Xuyên trong những ngày đầu xuân, mới thấy 
được sự chuyển mình, sôi động, những con 
đường bê tông rộng thênh thang, những ngôi 
nhà khang trang, sạch sẽ, Cẩm Thăng đang 
chuyển mình đi lên và trở thành một điểm 
sáng về phát triển kinh tế -văn hóa - xã hội, năm 
2014 Cẩm Thăng là một trong 3 xã của huyện 
hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Để có được những con đường liên thôn 
khang trang, sạch đẹp như ngày hôm nay, bác 
Nguyễn Trọng Ngân Bí thư chi bộ thôn 6, xã 
Cẩm Thăng vui mừng chia sẻ: Đây là kết quả 
từ việc thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở 
theo phương châm: “Dân biết, Dân bàn, Dân 
làm, Dân kiểm tra”, cho nên sau khi được 
Nhà nước hỗ trợ xi măng, Chi bộ thôn đã tổ 
chức họp Dân để bàn bạc kỹ lưỡng những 
phần Nhà nước hỗ trợ, những phần người dân 

phải đóng góp. 
Theo bác Ngân, từ trước tới giờ, chưa 

có lúc nào vận động Nhân dân đóng góp các 
khoản nghĩa vụ lại thuận lợi như mấy năm 
trở lại đây. Có được điều đó là nhờ người dân 
ở thôn 6 đã ý thức được quyền, nghĩa vụ của 
mình khi trực tiếp tham gia bàn bạc, quyết 
định tất cả những vấn đề liên quan đến xây 
dựng các công trình phúc lợi, nhất là việc 
người dân cử ra ban giám sát để giám sát chất 
lượng công trình, việc thu chi; khi hoàn thành 
công trình thì công khai các khoản cho dân 
biết. Từ đó đã tạo được sự đồng thuận cao 
trong Nhân dân, mặc dù là thôn thuần nông 
nhưng bình quân mỗi khẩu đã tự nguyện đóng 
góp tới 120.000 nghìn đồng, nhiều hộ còn 
tự nguyện hiến đất ở, phá dỡ công trình xây 
dựng, chặt bỏ cây cối, mở rộng đường liên 
thôn, hiện nay 100% đường liên thôn được 
bê tông hóa đạt tiêu chí nông thôn mới; năm 

Khi Quy chế dân chủ ở cơ sở
đi vào đời sống Nhân dân

Hồ ĐứC TIếNNhân dân Cẩm Thăng ra quân làm giao thông nội đồng

Thời gian qua việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã 
đạt được nhiều kết quả rõ nét, quyền làm chủ của người dân ngày càng được phát huy, 
tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Những nội dung cơ bản của QCDC 
đã và đang trở thành phương châm hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân 
dân ở cơ sở góp phần tăng thêm sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng và tạo sự đồng thuận 
trong xã hội...
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2014 với nhièu tiêu chí đã đạt được, thôn 6 
đã được công nhận thôn văn hoá kiểu mẫu.

Đồng chí Trần Viết Thịnh, Bí thư Đảng 
ủy xã Cẩm Thăng cho biết, là xã cơ bản thuần 
nông, điều kiện kinh tế khó khăn, trước đây, 
việc huy động nhân dân đóng góp làm đường 
giao thông liên thôn còn nhiều hạn chế, nhất 
là vấn đề giải phóng mặt bằng... Nhưng khi 
tất cả các chủ trương, chính sách đều được 
bàn bạc công khai, minh bạch nên nhiều hộ 
dân đã tự nguyện hiến đất làm đường, không 
đòi hỏi tiền đền bù. Trong phong trào xây 
dựng nông thôn mới, người dân trong xã đã 
hiến hơn 9200 m2 đất, tự tháo dỡ 1200m hàng 
rào, đóng góp trên 5500 ngày công để bê tông 
hóa 3 km đường liên thôn.

Cũng như xã Cẩm Thăng, ở nhiều địa 
phương trong tỉnh khi QCDC đi vào cuộc 
sống đã góp phần giải quyết có hiệu quả nhiều 
vấn đề phức tạp ở cơ sở như giải phóng mặt 
bằng, khiếu nại tố cáo, xây dựng đời sống 
văn hóa ở khu dân cư… Đồng chí Nguyễn 
Phi Trưng, Chủ tịch UBND xã Thạch Long 
(huyện Thạch Hà) cho biết, từ năm 2010 đến 
nay, xã đã tiến hành giải phóng mặt bằng 
triển khai nhiều dự án lớn của tỉnh, của huyện 
liên quan tới nhiều hộ dân với tổng diện tích 
thu hồi trên 60 nghìn m2. Bám sát nội dung 
QCDC cơ sở, các bước tiến hành giải phóng 
mặt bằng ở xã đều được tiến hành một cách 
công khai, minh bạch, các nội dung liên quan 
đến giải phóng mặt bằng đều được thông tin 
đầy đủ tại các cuộc họp dân, sinh hoạt đoàn 
thể, chi bộ, qua hệ thống truyền thanh…

Bên cạnh đó, Thạch Long còn tổ chức 
nhiều buổi đối thoại để nghe Dân nói, nói cho 
Dân hiểu rõ hơn các chú trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước liên quan đến quyền, 
nghĩa vụ, lợi ích và trách nhiệm của người 
dân. Ngoài ra, Nhân dân còn được tham gia 
giám sát việc quản lý quy hoạch sử dụng đất 
đai, chế độ, chính sách đền bù giải phóng 
mặt bằng, các khoản đóng góp của Nhân dân 
để xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương... 
Nhờ vậy đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ 

cao trong Nhân dân, tạo điều kiện để các dự 
án có mặt bằng thi công đúng tiến độ.

Nâng cao chất lượng thực hiện 
Quy chế dân chủ cơ sở

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Phó Bí 
thư Thường trực huyện uỷ, Trưởng ban Chỉ 
đạo xây dựng QCDCCS huyện Thạch Hà 
cho biết, theo Pháp lệnh số 34 về thực hiện 
QCDCCS, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 
đều thực hiện tốt phương châm “Dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhằm phát 
huy quyền làm chủ của Nhân dân trên tất cả 
các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các địa 
phương đã tiến hành công khai hóa những 
nội dung có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền 
lợi của Nhân dân. Đặc biệt trong phong trào 
thi đua “Chung sức xây dựng NTM”, các xã 
đã tạo điều kiện để người dân trực tiếp bàn 
bạc, tham gia quyết định những vấn đề quan 
trọng liên quan đến quy hoạch, xây dựng, 
danh mục công trình phúc lợi; dồn điền, đổi 
thửa; mức đóng góp xây dựng nhà văn hóa, 
đường giao thông liên thôn…

Một số nơi còn tổ chức đối thoại với Nhân 
dân, tạo điều kiện để người dân hiểu rõ hơn 
quyền, nghĩa vụ trong thực hiện nhiệm vụ 
chính trị ở địa phương, góp phần quan trọng 
ngăn ngừa những vi phạm, tiêu cực, hạn chế 
đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Theo đồng chí 
Trần Văn Kỳ, Phó Trưởng Ban Thường trực 
Ban Dân vận Tỉnh ủy, hơn 10 năm thực hiện 
QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh cho thấy: 
Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện Quy 
chế dân chủ cơ sở đi vào chiều sâu; hoạt động 
của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân 
dân đã được đổi mới theo hướng sâu sát cơ 
sở, gần Dân, giải quyết một cách kịp thời, 
hiệu quả các yêu cầu chính đáng của Nhân 
dân… Qua đó, tạo được bầu không khí dân 
chủ, cởi mở, đoàn kết, góp phần đẩy mạnh 
phong trào thi đua sản xuất, hoàn thành tốt 
mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội, nâng cao mức sống người dân.
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Xuân về, cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể từ tỉnh đến các xã, phường, thị 
trấn đều tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết 
thực như thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình hộ 
nghèo, đối tượng chính sách. Mặt trận Tổ quốc, 
các tổ chức đoàn thể đã phát động như cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hoá ở khu dân cư” , “Xây dựng nhà đại đoàn 
kết:, “Xây dựng nhà tình nghĩa”, “Mái ấm tình 
thương”, “Mái ấm Công đoàn”.

Các phong trào đã tạo động lực mạnh mẽ, 
góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, động viên mọi tầng 
lớp Nhân dân tăng gia sản xuất vươn lên thoát 
nghèo. Đặc biệt hưởng ứng cuộc vận động “ 
Ngày vì người nghèo” đã huy động hàng trăm tỷ 
đồng kịp thời hỗ trợ thăm hỏi các hộ nghèo, đối 
tượng khó khăn cần giúp đỡ. Qua kênh của Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể đã làm được hàng 
nghìn ngôi nhà ở với trị giá hàng trăm tỷ đồng. 
Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình được bàn giao 
là kết tinh của sự yêu thương, cảm thông, đóng 
góp của cả cộng đồng xã hội, khơi dậy, phát huy 
truyền thống “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc 
ta. Các gia đình nghèo, gia đình chính sách… 
Mỗi độ xuân về có mái ấm nhà vui. Đặc biệt 
chia sẽ bớt khó khăn, đảm bảo cho người nghèo, 
đối tượng chính sách trẻ em mồ côi đều có tết 
ấm no. Phong trào “Tết vì người nghèo” đã vận 
động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và mọi 
người quyên góp, ủng hộ bằng tiền, áo, chăn ấm 
tặng cho người nghèo, trẻ em vùng đặc biệt khó 
khăn, vùng di dời tái định cư, hàng chục triệu 
đồng tiền mặt, hàng ngàn chăn ấm, hàng ngàn 
tấn gạo…

Những việc làm đó là nguồn động viên an 
ủi giúp họ có những cái tết no ấm và vươn lên 
trong cuộc sống. Chính là việc làm có ý nghĩa 
nhân văn sâu sắc thực hiện lời dạy của Bác Hồ 
kính yếu “ Tết phải đến mọi nhà”.              C.T

Bác hồ dạy . . .
(Tiếp theo trang 35)

Bên cạnh những kết quả đạt được, 
việc thực hiện QCDC ở cơ sở vẫn còn bộc 
lộ một số thiếu sót, hạn chế, đó là một số 
địa phương chưa nhận thức đầy đủ về vai 
trò, vị trí của việc xây dựng và thực hiện 
QCDC ở cơ sở, dẫn đến triển khai xây 
dựng và thực hiện QCDC còn mang tính 
hình thức. Sự phối hợp giữa cấp ủy, chính 
quyền, các đoàn thể Nhân dân trong công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, tổng kết và 
nhân rộng các điển hình có nơi chưa đồng 
bộ; hoạt động của Ban thanh tra Nhân 
dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng có 
mặt còn hạn chế…

Để nâng cao hiệu quả thực hiện 
QCDC ở cơ sở trong thời gian tới cần 
tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện 
các nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức 
cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Nâng 
cao chất lượng công tác giáo dục, tuyên 
truyền về thực hiện QCDC ở cơ sở, thực 
hiện các nội dung cần xin ý kiến nhân dân, 
nhất là những nội dung liên quan đến phát 
triển kinh tế, chính sách xã hội. Các địa 
phương tiếp tục thực hiện tốt việc công 
khai, minh bạch các thủ tục hành chính, 
các loại phí, lệ phí; đội ngũ cán bộ công 
chức nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân, 
tôn trọng quyền làm chủ của dân, kịp thời 
giải quyết vướng mắc, khó khăn ngay từ 
cơ sở.

Phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ 
và các đoàn thể Nhân dân, những cá nhân 
điển hình tiêu biểu trong thực hiện QCDC 
ở cơ sở, đặc biệt trong công tác giám sát, 
phản biện xã hội gắn với nâng cao hiệu 
quả hoạt động của ban thanh tra Nhân 
dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, tổ 
hoà giải, tổ tự quản cơ sở…, tạo động lực 
để phát triển toàn diện, góp phần thực 
hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 
năm 2015.                                          h.Đ.T
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Bác Hồ vị lãnh tụ muôn vàn kính 
yêu của Nhân dân Việt Nam. Bác 
rất giàu lòng yêu nước, thương 

dân, luôn quan tâm đến cuộc sống của mọi 
người, mọi nhà, đặc biệt là vào các ngày lễ, 
ngày tết cổ truyền của Dân tộc. 

Cái tết Độc lập đầu tiên của Việt Nam 
năm 1946, thời tiết ở Hà Nội lúc này hơi 
lạnh, trời mưa phùn. Tại nhà số 08, Lê Thái 
Tổ, Bác Hồ viết thư chúc Tết và kêu gọi đồng 
bào: “Dân tộc ta là Dân tộc giàu lòng nhân 
ái. Trong lúc này đồng bào toàn quốc từ giàu 
đến nghèo, từ già đến trẻ, ai cũng sửa soạn 
ăn tết mừng Xuân. Tôi kêu gọi đồng bào và 
các đoàn thể làm thế nào để cùng chia sẽ vui 

Xuân, mừng Tết với các gia quyến và những 
chiến sĩ đang oanh liệt chiến đấu ngoài các mặt 
trận và những đồng bào nghèo nàn. Sao cho 
mọi người, mọi nhà đều hưởng được thú vui 
Tết Xuân đầu tiên của nước Việt Nam độc lập”. 

Những ngày trước Tết, mặc dù rất bận 
rộn nhưng Bác vẫn có chương trình và dành 
thời gian đi thăm hỏi đồng bào. Bác bảo đồng 
chí Vũ Kỳ Thư ký chuẩn bị cho Bác đêm đi 
thăm một số gia đình có tết nghèo, Tết vừa, 
Tết khá và Tết sang. Khi đi phải bí mật, bất 
ngờ, không báo trước để Bác mắt thấy, tai 
nghe thực chất cuộc sống kinh tế của các gia 
đình lúc đón Xuân. Bác đến thăm một người 
độc thân làm nghề kéo xe tay đang bị sốt rét 
run bần bật, thấy vậy đồng chí Vũ Kỳ ghé 
vào tai anh ta nói: 

Bác Hồ đến thăm anh đấy! Anh kéo xe 
mệt quá không nói nên lời, chỉ khóc và cảm 
ơn Bác nhiều. Thấy thế Bác rất xúc động 
chảy nước mắt và nói giọng trầm buồn: “30 
Tết mà không thấy Tết”. Rồi từ đó Bác đến 
phố Hàng Lọng thăm một số gia đình có Tết 
vừa, tới phố Hàng Vải thăm một số gia đình 
nhà giàu ăn Tết to. Về đến nhà Bác bảo đồng 
chí Vũ Kỳ sáng 01 Tết mời đồng chí Trần 
Duy Hưng - Chủ tịch Ủy ban hành chính TP 
Hà Nội đến gặp Bác tại Bắc Bộ Phủ. Bác vừa 
nghiêm khắc, vừa chân tình nhắc nhỡ đồng 
chí Trần Duy Hưng: “Chú phải làm sao quan 
tâm cho ngày hôm nay và ngay bây giờ Tết 
phải đến mọi nhà, đặc biệt là các nhà nghèo 
khổ, khó khăn, ốm đau, bệnh tật”. 

Thực hiện lời Bác Hồ dạy, kể từ tết đầu 
tiên của nước Việt Nam độc lập cho đến nay 
đã 70 mùa xuân đi qua. Cứ mỗi độ Tết đến 

 BÁC HỒ DẠY
“Tết phải đến mọi nhà”

ChÍ TÂM

(Xem tiếp trang 34)
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Vừa qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ 
chức Hội nghị Tổng kết công tác 
dân vận và phong trào thi đua 

dân vận khéo năm 2014, đ/c Phan Cao Thanh 
- UVBTV, Trưởng Ban và đồng chí Trần Văn 
Kỳ - Phó Trưởng Ban Thường trực chủ trì Hội 
nghị. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Trần Nam 
Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và đ/c 
Lê Thành Long - Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Năm 2014, công tác dân vận đã được cấp 
ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức 
trong hệ thống chính trị cả tỉnh quan tâm lãnh 
đạo, tổ chức thực hiện đạt được nhiều thành 
tích tiêu biểu, tạo được sự chuyển biến tiến 
bộ rất đáng phấn khởi, cấp ủy, tổ chức Đảng, 
Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân 
dân các cấp có những giải pháp thiết thực đẩy 
mạnh công tác dân vận, tăng cường tiếp xúc, 
đối thoại, tập trung giải quyết những khó khăn 
vướng mắc, nguyện vọng chính đáng của Nhân 
dân. Đội ngũ cán bộ dân vận từ tỉnh đến cơ sở 
đã nổ lực nghiên cứu tham mưu, đề xuất cho 
Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp triển khai có hiệu quả 
nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhất là quán triệt, 
tổ chức thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW 
(khóa XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong 
tình hình mới”; chỉ đạo thành công Đại hội 
MTTQ, các đoàn thể, hội quần chúng. Tham 
gia ổn định tình hình ở khu kinh tế Vũng Áng, 
tình hình Bắc Sơn, Hương Bình và thực hiện 
tốt chính sách tôn giáo - dân tộc, tiếp tục đẩy 
mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực 
hiện quy chế dân chủ, giải phóng mặt bằng, xây 
dựng nông thôn mới…góp phần tích cực thực 
hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, 

xã hội của mỗi địa phương, đơn vị và của tỉnh.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đ/c Trần Nam 

Hồng – Phó bí thư thường trực tỉnh ủy nhiệt 
liệt, hoan nghênh ghi nhận những thành tích, 
kết quả đã đạt được trong công tác dân vận và 
những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ 
dân vận cả tỉnh trong năm qua. Năm 2015 có 
ý nghĩa rất quan trọng, là năm tổ chức Đại hội 
Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ XII và kỷ niệm nhiều ngày lễ trọng đại 
của đất nước, quê hương đồng chí Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy giao trách nhiệm: Hệ 
thống dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác 
dân vận các cấp phải nổ lực đổi mới, sáng tạo, 
trách nhiệm nâng cao hơn nữa năng lực, phối 
hợp hành động với các cơ quan ban ngành, mặt 
trận và các đoàn thể Nhân dân thực hiện công 
tác dân vận. Công tác dân vận cần hướng mạnh 
về cơ sở, tăng cường nắm bắt tình hình Nhân 

TIN HOẠT ĐỘNG

HỘI NGHỊ
Tổng kết công tác dân vận và phong trào thi đua 

“Dân vận khéo” năm 2014
                                                                 QUỳNH TRANG 

Đ/c Phan Cao Thanh - UVBTV, Trưởng Ban 
Dân vận Tỉnh uỷ trao kỷ niệm chương “Vì sự 
nghiệp dân vận” cho các đồng chí có đóng 
góp to lớn trong công tác Dân vận của Đảng.
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Vừa qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ 
chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển 
khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/

TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh”. Tham dự Hội nghị có các đại 
biểu đại diện Ban tuyên giáo tỉnh uỷ, Thường 
trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. 

Sau hơn 3 năm quán triệt, triển khai học 
tập, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ 
Chính trị, Ban Dân vận Tỉnh ủy có những 
việc làm cụ thể, thiết thực, đặc biệt từ đầu 
tháng 6/2012 đến nay Chi bộ, Lãnh đạo Ban 
đã phát cho mỗi cán bộ, đảng viên một cuốn 
sổ nhật ký để mỗi tuần một đồng chí sưu tầm 
ít nhất một mẩu chuyện về Bác ghi vào số 
nhật ký. Đến nay, có đồng chí đã sưu tầm 
được gần 150 chuyện kể về Bác. Trong đó có 
nhiều đồng chí từ những mẫu chuyện hay, ý 

nghĩa, có đồng chí rút ra được những bài học 
bổ ích trên các phương diện: về tác phong, 
lối sống, tinh thần tự học tập, rèn luyện, ý 
thức cao trong công việc đến những việc 
bình thường như đối nhân xử thế trong cuôc 
sống hàng ngày của Bác…để bản thân tự tu 
dưỡng, phấn đấu, học tập và noi theo. Không 
chỉ dừng lại ở đó, Lãnh đạo Ban đã thành lập 

Tổ biên tập, tổng hợp thông tin thời sự trong 
tuần. Định kỳ vào sáng thứ 2 hàng tuần, các 
đồng chí trong tổ biên tập luân phiên tổng 
hợp, cung cấp cho toàn thể cán bộ, đảng viên 
trong cơ quan những thông tin bổ ích về tình 
hình trong tỉnh, trong nước và quốc tế, đặc 
biệt là các chính sách mới của tỉnh về lãnh 
đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế, 
xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Đây 
là một kênh thông tin hữu ích để cán bộ, đảng 
viên trong cơ quan có thể nắm bắt một cách 

BAN DÂN VẬN TỈNH UỶ TỔ CHỨC HộI NGHị
Sơ KẾT CHỈ THị 03-CT/TW CủA Bộ CHíNH Trị

                                                                                  QUỳNH TRANG 
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kịp thời, toàn diện hơn các nhiệm vụ chính 
trị trọng tâm đã và đang tập trung triển khai 
thực hiện. Lãnh đạo Ban và cấp ủy cũng đã 
kịp thời biểu dương những tập thể và cá nhân 
thực hiện tốt, nhắc nhở những cán bộ, đảng 
viên thực hiện chưa nghiêm túc trong việc học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh tại các cuộc họp chuyên môn và chi bộ 
định kỳ hàng tháng; đồng thời có những định 
hướng cho cán bộ, đảng viên để thực hiện tốt 
hơn trong thời gian tới. Nhờ vậy, nhận thức 
của cán bộ, đảng viên trong cơ quan được 
nâng lên rõ nét, tạo được sự chuyển biến tích 
cực trong ý thức và hành động. Cán bộ, đảng 

viên đã thể hiện tính gương mẫu, đi đầu trong 
công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao. Công tác cải cách hành chính, sửa đổi 
lề lối, phong cách làm việc được chú trọng và 
đạt hiệu quả cao. Thái độ, ý thức trách nhiệm 
phục vụ Nhân  dân của cán bộ, đảng viên ngày 
càng được nâng lên, sâu sát hơn với cơ sở. Qua 
đó, vai trò vị thế của cơ quan, của ngành Dân 
vận được khẳng định, tạo được sự đồng thuận, 
hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân 
trong việc tham gia các phong trào thi đua yêu 
nước, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh nhà./.                                      Q.T

dân, tuyên truyền, vận động, thuyết phục tạo 
sự đồng thuận trong xã hội, củng cố khối đại 
đoàn kết toàn Dân, tham mưu, đề xuất với 
cấp ủy Đảng, chính quyền kịp thời xử lý, giải 
quyết tốt những vấn đề phát sinh từ cơ sở, 
bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là 
trước, trong, sau Đại hội Đảng các cấp. Nâng 
cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của 
hệ thống chính trị, thực hiện quy chế dân chủ 
ở cơ sở theo tinh thần chỉ thị 30 của Bộ chính 
trị, các nghị định của chính phủ, pháp lệnh 
34 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Triển 
khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương 
của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà 
nước, kết luận 11 của ban thường vụ tỉnh ủy 
về công tác tôn giáo. Tạo điều kiện để bà con 
giáo dân sống “ tốt đời đẹp đạo” thi đua lao 
động sản xuất, chấp hành tốt chủ trương của 
Đảng, Nhà nước, của tỉnh nhà. Tiếp tục đẩy 
mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận 
khéo” và các phong trào thi đua yêu nước, 
vận động Nhân dân tích cực tham gia thực 
hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, phấn 
đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các 
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2015.                                                 Q.T

hội nghị tổng kết...
(Tiếp theo trang 36)

quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp có 
thẩm quyền ...(3) Thực hiện phê bình và tự 
phê bình nghiêm túc, phát huy ưu điểm, có 
giải pháp sửa chữa khuyết điểm; thẳng thắn 
đóng góp ý kiến để xây dựng nội bộ cơ quan, 
đơn vị trong sạch, vững mạnh; (4) Đóng góp 
ý kiến vào việc xây dựng các văn bản, đề án 
của cơ quan, đơn vị khi được yêu cầu; (5) 
Báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện 
hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động 
của cơ quan, đơn vị.

Yêu cầu đặt ra của việc thực hiện dân 
chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị là: 
thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ 
quan, đơn vị phải gắn liền với việc bảo đảm 
sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ quan, đơn 
vị; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; 
phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, 
đơn vị và của các tổ chức đoàn thể quần 
chúng của cơ quan, đơn vị; Dân chủ trong 
khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật; kiên 
quyết xử lý hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm 
pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp 
của cán bộ, công chức, viên chức và quyền 
làm chủ của nhân dân, cản trở việc thực hiện 
nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Phòng Dân vận các CQNN (Tổng hợp)

một số điểm mới...
(Tiếp theo trang 40)
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1. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành ý 
thức tự giác của mọi người dân.

2. Mô hình sản xuất có hiệu quả tăng nhanh, 
2.566 mô hình mới có hiệu quả, trong đó 

có 1.242 mô hình hiệu quả cao; nâng tổng số mô 
hình sản xuất, hiệu quả lên 5.556 mô hình, trong đó 
có 3.036 mô hình hiệu quả cao; mô hình có liên kết 
doanh nghiệp tăng 322 mô hình bằng 05 lần so năm 
2013; không còn xã trắng mô hình sản xuất kinh 
doanh có hiệu quả;

3. Doanh nghiệp, HTX, THT trong nông 
nghiệp, nông thôn tăng nhanh về số lượng 

(thành lập mới 206 doanh nghiệp, 114 hợp tác xã, 
449 tổ hợp tác), nâng cao về chất lượng các hoạt 
động liên kết;

4. Mô hình mẫu ở tất cả 19 tiêu chí đều đã 
được xây dựng; ngoài sản xuất có nhiều mô 

hình điển hình tốt theo 19 tiêu chí (Mô hình tốt xây 
dựng năm 2014:   Giao thông 03, Thủy lợi 03, Điện 
01, Trường học 03, Cơ sở vật chất văn hóa xã 03, Chợ 
nông thôn 01, Bưu điện 01, Doanh nghiệp 05, HTX 
10, THT 15, Trạm Y tế 02, Lò xử lý rác thải mini 03, An 
ninh trật tự 02...);

5. Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đã 
được triển khai tại tất cả các xã, với 412 Khu 

dân cư kiểu mẫu được triển khai xây dựng, nhiều xã 
tất cả các thôn đều xây dựng, đã có 28 thôn cơ bản 
đạt chuẩn 10 tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới 
kiểu mẫu;

6. Vườn mẫu đã trở thành phong trào rộng 
khắp, đã có 270 vườn mẫu cơ bản đạt chuẩn 

5 tiêu chí vườn mẫu;

7. Quan điểm và chính sách “nâng đầu, đỡ 
cuối, tất cả cùng tiến bộ và phát triển” thực 

tế đã minh chứng đây là chủ trương đúng đắn, kết 
quả rõ nét:

- Các xã tốp trên bứt phá, số xã đạt chuẩn nông 
thôn mới năm 2014 là 19 xã, vượt trội so với chỉ tiêu 
kế hoạch đề ra (KH - 13 xã), nâng tổng số xã đạt 
chuẩn lên 26 xã;

- Các xã tốp dưới đột phá, số xã dưới 7 tiêu chí 
giảm 51 xã, chỉ còn 39 xã, đặc biệt không còn xã 
dưới 5 tiêu chí (đầu năm là 37 xã);

8. Hà Tĩnh là tỉnh đầu tiên trong cả nước có 
xã miền núi, biên giới đạt chuẩn nông thôn 

mới (xã Sơn Kim I);

9. Bộ tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông 
thôn mới áp dụng trên địa bàn Hà Tĩnh với 

yêu cầu cao hơn Bộ tiêu chí Quốc gia đã tạo ra các xã 
đạt chuẩn nông thôn mới thuyết phục; 

10. Chủ trương hướng mạnh về cơ sở được 
thể hiện đậm nét; trong năm số cuộc 

làm việc, kiểm tra của các đoàn công tác của tỉnh là 
gần 1.000 cuộc trên lượt xã, nhiều xã có đến hơn 
10 cuộc, thông qua đó, các địa phương đã tiếp thu 
trực tiếp định hướng chỉ đạo; khó khăn, vướng 
mắc được kịp thời tháo gỡ; tinh thần xây dựng 
nông thôn mới luôn được xốc lên, luồng sinh khí 
mới luôn được thổi vào, Nhân dân tin tưởng cao 
về xây dựng Nông thôn mới.

10 dấu ấn nổi bật năm 2014
trong xây dựng nông thôn mới tại Hà Tĩnh

HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 
110 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 
năm 2015. Trong đó, quyết nghị một số chỉ 
tiêu chủ yếu năm 2015 như sau:

-  Tốc độ tăng trưởng kinh tế 24%. 
- GDP bình quân đầu người: 40 triệu đồng. 
- Sản lượng lương thực: trên 51 vạn tấn. 
- Tăng thêm 23 xã đạt chuẩn nông 

thôn mới; không còn xã dưới 7 tiêu chí.

- Thu ngân sách trên địa bàn: 14.500 
tỷ đồng, trong đó thu nội địa: 7000 tỷ 
đồng, thu thuế xuất, nhập khẩu: 7.500 tỷ 
đồng. 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,5-2%. 
- Tạo việc làm cho trên 3,2 vạn lượt 

người, tỷ lệ lao động qua đào tạo 53%. 
- 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ sở an 

toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu, 100% 
xã, phường, thị trấn ổn định chính trị.

Một số chỉ tiêu Kt - Xh năM 2015
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ngày 09/01/2015, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định số 04/2015/
NĐ-CP, quy định về thực hiện dân 

chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước và 
đơn vị sự nghiệp công lập thay thế Nghị định 
số 71/1998/NĐ-CP, ngày 08/9/1998 của Chính 
phủ về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ 
trong hoạt động của cơ quan. Nghị định số 
04/2015/NĐ-CP gồm 5 chương, 4 mục và 18 
điều khác với Nghị định 71/1998/NĐ-CP, ở 
Nghị định 04 phạm vi điều chỉnh và đối tượng 
áp dụng được mở rộng, bao gồm  cơ quan hành 
chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, 
theo đó dân chủ trong cơ quan, đơn vị bao gồm: 
trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn 
vị của cán bộ, công chức, viên chức trong việc 
thực hiện dân chủ trong hoạt động nội bộ của 
cơ quan, đơn vị; những việc phải công khai để 
cán bộ, công chức, viên chức biết; những việc 
cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến, 
người đứng đầu cơ quan quyết định; những việc 
cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm 
tra. Dân chủ trong quan hệ và giải quyết công 
việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan 
bao gồm: trách nhiệm của người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên 
chức trong quan hệ và giải quyết công việc với 
công dân, cơ quan tổ chức có liên quan; quan 
hệ giữa người đứng đầu với cơ quan, đơn vị với 
cơ quan cấp trên và với cơ quan cấp dưới.

Theo Nghị định 04 trách nhiệm của người 
đứng đầu cơ quan, đơn vị được quy định tại 
điều 4 với 10 nhiệm vụ cụ thể, trong đó có 5 
nhiệm vụ mới cơ bản được quy định như sau: 
(1) Thực hiện dân chủ trong quản lý và điều 
hành hoạt động của cơ quan, đơn vị; (2) trong 
quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng thực hiện 
chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, 
viên chức; (3) Tổ chức các cuộc họp giao ban 
định kỳ, hành tháng, hành quý và 06 tháng để 

đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được 
giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
phải thực hiện trong thời gian tới của cơ quan, 
đơn vị; (4) cuối năm, người đứng đầu cơ quan, 
đơn vị phải đánh giá tổ chức tổng kết hoạt động 
của cơ quan, đơn vị tại hội nghị cán bộ, công 
chức, viên chức quy định tại Nghị định này; (5) 
tổ chức đánh giá định kỳ hàng năm với cán bộ, 
công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản 
lý theo trình tự, thủ tục quy định... Lắng nghe ý 
kiến phản ánh, phê bình của cán bộ, công chức, 
viên chức. Khi cán bộ, công chức, viên chức 
đăng ký được gặp và có nội dung, lý do cụ thể 
thì bố trí thời gian thích hợp để gặp và trao đổi; 
Thông báo công khai để cán bộ, công chức, 
viên chức biết được những việc được quy định 
tại Nghị định này; ban hành quy chế quản lý 
trang thiết bị làm việc trong cơ quan, đơn vị bảo 
đảm thực hiện hiệu quả, tiết kiệm...

 Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên 
chức cũng được quy định tại điều 6 với 5 nhiệm 
vụ khác với 3 điều so với Nghị định 71 như 
sau: (1) nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy 
chế làm việc của cơ quan, đơn vị; thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm thông 
tin chính xác, kịp thời; thực hiện các quy định 
về nghĩa vụ, đạo đức văn hóa giao tiếp, quy 
tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề 
nghiệp và những việc không được làm theo 
quy định của pháp luật; (2) Chịu trách nhiệm 
trước pháp luật, trước người phụ trách trực tiếp 
và trước người đứng đầu trong cơ quan, đơn 
vị về việc thi hành nhiệm vụ của mình. Trong 
khi thi công công vụ, cán bộ, công chức được 
trình bày ý kiến, đề xuất việc giải quyết những 
vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình 
khác với ý kiến của người phục trách trực tiếp, 
nhưng vẫn phải chấp hành sự chỉ đạo và hướng 
dẫn của người phụ trách trực tiếp, đồng thời có 

Một số điểm mới
trong Nghị định số 04/2015/NĐ-CP

(Xem tiếp trang 38)
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TRầN Vũ THìN

Đảng là mùa xuân
  
Rồi có một ngày, mẹ sẽ đi xa
Thì con ơi, bên con còn có Đảng
Như ngọn Hải đăng trong đêm tỏa sáng
Định hướng cuộc đời, nâng bước con đi

Con ơi con, nếu như có những khi
Còn thấy kẻ làm ô danh dự Đảng
Vun vén cho mình, giả danh cách mạng
Con hãy khinh thường, và nhớ tránh xa

Đảng muôn đời, như máu đỏ và hoa
Trái tim lớn, biết vui, buồn chia sẽ
Là sức sống truyền qua bao thế hệ
Cho muôn người,được hạnh phúc, ấm no

Nếu khi nào, con thoảng chút âu lo
Con hãy tin, có Đảng làm điểm tựa
Đảng là mẹ hiền, cho con dòng sữa
Để thành người biết vì nước, vì dân

Mẹ đi rồi, mãi còn đó mùa xuân
Ấy là Đảng thắm bài ca giữ nước
Ấy là Đảng trọn nghĩa tình sau trước
Tổ Quốc vĩnh hằng, khi có Đảng trong ta

Xuân 2015

TRầN HẬU BẢNG

mừng Đảng
 mừng Xuân ất mùi

Mừng Đảng, mừng Xuân có mấy vần
Chúc mừng Ất vị bước sang Xuân
Dân giàu nước mạnh đường đi tới
Ý Đảng sáng ngời đẹp lòng Dân
Văn minh đô thị bước ra quân
Nông thôn đổi mới bước lại gần
Năm mới dựng xây đời thêm mới
Con đường đi tới đẹp tình Xuân

TRươNG NGọC ÁNH

TIẾNG GỌI MÙA XUÂN
Đã nghe mầm nhú trong cây

Đã nghe chim én gọi bầy tầng không
Đã nghe sóng hát trên sông

Hình như mùa chuyển trong lòng xuân ơi
Bâng khuâng ru giữa đất trời

Mùa xuân về giữa những lời yêu thương
Dẫu còn chút rét vấn vương

Cuối mùa là để môi hường đó thôi
Nụ xuân e ấp trao lời

Khi bình minh nở bên trời nắng lên
Thì thầm là tiếng dịu êm

Tiếng tơ ru cả êm đềm vào xuân
Xoè tay chút nắng thanh tân

Bước xuân bảng lảng như gần như xa
Bên trời pháo nở thành hoa

Tiếng mùa xuân gọi thiết tha cõi lòng.



I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN:
Dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo 

tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình được thực hiện theo Hiệp 
định tài trợ: Khoản vay số I-901-VN/Khoản cấp không số 
I-C-1458-VN/khoản vốn vay ủy thác số E-21-VN giữa 
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
và Quỹ Phát triển nông nghiệp Quốc tế (IFAD) ký ngày 
27/11/2013 tại Rome, Italy.

1. Tên dự án: “Phát triển nông thôn bền vững vì 
người nghèo Hà Tĩnh” (tên viết tắt là SRDP).

2. Cơ quan chủ quản và chủ Dự án: Ủy ban nhân dân 
tỉnh Hà Tĩnh.

3. Đơn vị thực hiện Dự án: Ban điều phối dự án “Phát 
triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Hà Tĩnh”.

4. Tên nhà tài trợ: Quỹ phát triển Nông nghiệp quốc 
tế (IFAD);

5. Thời gian thực hiện: 05 năm (từ năm 2014-2018)
6. Phạm vi thực hiện: Dự án triển 

khai trên địa bàn 50 xã thuộc 10 huyện 
của tỉnh Hà Tĩnh (trừ Thị xã Hồng Lĩnh và 
Thành phố Hà Tĩnh).

7. Đối tượng hưởng lợi Dự án: Nhóm đối tượng thụ 
hưởng trực tiếp tập trung vào:

- Hộ nghèo nông thôn có đất và nhân lực;
- Lao động phổ thông ở nông thôn chưa được đào 

tạo nghề;
- Người dân nông thôn thiếu đất sản xuất nhưng có 

nguyện vọng và khả năng sản xuất;
- Dân tộc thiểu số thiếu thu nhập, kỹ năng và các 

yếu tố sản xuất khác.
8. Tổng nguồn vốn thực hiện: 22.917.000 USD, 

trong đó:
- Vốn vay IFAD: 11.630.200 USD;
- Vốn đồng tài trợ, ủy thác của Tây Ban Nha: 

4.848.800 USD;
- Vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam: 2.896.700 USD;
- Vốn đóng góp của người hưởng lợi:  

3.541.300 USD.

TỔNG QUAN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỀN VỮNG
VÌ NGƯỜI NGHÈO HÀ TĨNH (SRDP)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
Dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô 

thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh 
được thực hiện theo Hiệp định cụ thể giữa Chính phủ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương 
quốc Bỉ ký ngày 20/6/2013 tại Hà Nội, Việt Nam.

1. Tên dự án: “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát 
triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà 
Tĩnh” (tên viết tắt là: IWMC).

2. Cơ quan chủ quản và chủ dự án: Ủy ban Nhân dân 
tỉnh Hà Tĩnh. 

3. Đơn vị thực hiện: Ban điều phối dự án “Phát triển 
nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Hà Tĩnh” và dự án 

“ Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong 
mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh” (Viết tắt là: 
SRDP - IWMC).

4. Tên nhà tài trợ: Chính phủ Vương Quốc Bỉ- Ủy 
quyền qua Cơ quan Phát triển Bỉ (BTC).

5. Tổng nguồn vốn đầu tư:   8.800.000 EUR
Trong đó: Chính phủ Vương Quốc Bỉ:              

7.800.000 EUR 
Đóng góp của Chính phủ Việt nam tương đương:  

1.000.000 EUR
6. Thời gian thực hiện dự án:  6 năm, (từ tháng 

6/2013- 6/2019).
7. Vùng dự án: Tỉnh Hà Tĩnh, tập trung hơn vào 

thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh và vùng phụ cận.

TỔNG QUAN DỰ ÁN 
“QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC 
TỔNG HỢP VÀ PHÁT TRIỂN 
ĐÔ THỊ TRONG MỐI LIÊN HỆ 
VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI 
TỈNH HÀ TĨNH” (IWMC)
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troNg SỐ NàY

TRỤ SỞ
SỐ 6 - ĐƯỜNG NGUYỄN ThIẾP

ThÀNh PhỐ hÀ TĨNh 

ĐT: 0393. 858 676 - 0393. 693 286
Email: thongtindanvanht@gmail.com

* Chịu trách nhiệm xuất bản
Trưởng Ban biên tập

PHAN CAO THANH
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận 

Tỉnh ủy

* Ban biên tập:
TRầN văN kỳ

LÊ MạNh kIềU
TrầN THàNH NAM

* Thư ký BBT và trình bày:
TrầN THàNH NAM

* Bìa 1: Tiết mục diễn xướng 
dân ca trong Lễ đón nhận Di 
sản văn hoá phi vật thể đại 
diện của nhân loại.             

 Ảnh: Quang Sáng
_______________________
In 2000 cuốn khổ 19x26,5 cm. 
Tại Công ty CP In Hà Tĩnh. 
Giấy phép xuất bản số 21/
GPXBBT,  ngày 21/9/2009 của 
Sở Thông tin và Truyền thông.
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Trang
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận góp phần 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2015

PHAN CAo THANH 1
- Xây dựng văn hoá trong Đảng 

HỒ SỸ MÃo 5
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW (khoá 
IX) về công tác tôn giáo                                    LÊ MẠNH KIỀU 8
- Phát huy hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng Nông 
thôn mới                                                                  LÊ VĂN VINH 11
- Những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Thông báo 
kết luận 292-TB/TW                              NGUYỄN QUANG TIẾN 13
- Công tác dân vận trong nhận thức và hành động của một Bí 
thư chi bộ                                                                  TRÍ THỨC 15
- Xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng Nông thôn mới

                                           PHAN THỊ HỒNG LAM 17
- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về 
trung thực, trách nhiệm, gắn bó với Nhân dân, đoàn kết, xây 
dựng Đảng trong sạch vững mạnh                       PHAN HƯƠNG 19
- Dấu ấn Cẩm Xuyên                                                  TRẦN VŨ THÌN 22
- “Dân vận khéo” ở Trường Sơn                          LÊ ĐÌNH THỌ 25
- Thoát nghèo bằng nghị lực                                             VĂN HÙNG 27
- Đưa dân ca ví, giặm vào trường học một hướng bảo tồn và 
phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc                THÁI VĂN SINH 29
- Hải Quan Hà Tĩnh đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và phòng chống ma tuý

                                                          TRẦN ĐÌNH LỤC 31
- Khi Quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào đời sống Nhân dân                                               

HỒ ĐỨC TIẾN 30
 - Bác Hồ dạy “Tết phải đến mọi nhà”                           CHÍ TÂM 31

TIN hOạT ĐỘNG

- Hội nghị Tổng kết công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân 
vận khéo” năm 2014
- Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết Chỉ thị 03-CT/
TW của Bộ Chính trị                                           QUỳNH TRANG

36

37

BạN cầN BIẾT

- 10 dấu ấn nổi bật năm 2014 trong xây dựng Nông thôn mới 
của Hà Tĩnh                                                                         BBT(ST)

- Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015                       BBT

39

39

- Một số điểm mới trong Nghị định số 04/2015/NĐ-CP
          PHÒNG DÂN VẬN CCQNN (Tổng hợp)

40

TrANG ThƠ

- Chùm thơ mừng Đảng, mừng Xuân                                                                        41



Tổ chức thực hiện:
- Ban quản lý dự án ISDP-HIRDP-ICDP 

Hà Tĩnh là cơ quan thực hiện các tiểu dự án, chịu 
sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chỉ đạo dự án. Được 
UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 599/QĐ-
UBND ngày 06/3/2013 về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quyết định số 979/QĐ-UBND 
ngày 5/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà 
Tĩnh về việc kiện toàn Ban quản lý Dự án ISDP-
HIRDP-ICDP Hà Tĩnh từ khi triển khai đến khi 
kết thúc (bao gồm cả quá trình lập kế hoạch và 

tổ chức thực hiện).
- Ban chỉ đạo dự án do Ủy ban nhân dân 

tỉnh (cơ quan chủ quản dự án) thành lập.  
- Nhóm hỗ trợ kỹ thuật huyện có trách nhiệm 

phối hợp với địa phương trong công tác giải 
phóng mặt bằng, tái định cư và giám sát các hoạt 
động của dự án trên địa bàn.

- UBND xã chịu trách nhiệm giám sát các 
hoạt động của dự án trên địa bàn, tổ chức triển 
khai công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư.

BAN QUảN Lý Dự áN isDp - HiRDp - iCDp Hà TĩNH
Địa chỉ: Số 04 - ngõ 2 - đường võ Liêm Sơn – TP hà Tĩnh – tỉnh hà Tĩnh

Điện thoại: 039.3859273        Fax: 039.3859273        

Nguồn vốn dự án hIrDP:
Tổng vốn của dự án:           18.626.009 USD 
a. Vốn oDA:                      14.619.724 USD 
b. Vốn đối ứng:                     4.006.285 USD
Thời gian thực hiện dự án:   2011 - 2016

Nguồn vốn dự án IcDP:
 Tổng vốn của dự án:            14.210.405 USD
 a. Vốn oDA                          11.500.000 USD
 b. Vốn đối ứng                         2.710.405 USD
Thời gian thực hiện dự án:   2012-2017

Trong đó:
  - Vốn oDA tài trợ cho chi phí XDCB, phương tiện thiết bị và đào tạo tập huấn nâng cao năng lực.  
  - Vốn đối ứng từ ngân sách được phân bổ dành cho đối ứng xây lắp, dịch vụ tư vấn, quản lý dự án, dự 
phòng…, vốn đối ứng của địa phương hưởng lợi bằng công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư.

TRẠM Y TẾ - XÃ TƯỢNG SƠN - HUYỆN THẠCH HÀ - TỈNH HÀ TĨNH




