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Kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

1

NâNg cao hiệu quả côNg tác giám sát 
và phảN biệN xã hội của mặt trậN tổ 

quốc và các tổ chức chíNh trị - xã hội
PHAN CAO THANH

UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ

 Đ/c Trương Thị Mai, UVBCT, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng
                                                    gặp mặt cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy                          Ảnh: P/V

Giám sát và phản biện xã hội là một chức năng quan trọng của Mặt trận tổ 
quốc và các đoàn thể nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế của sự phát triển xã 
hội trong giai đoạn hiện nay. Đó là sự cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước 
quản lý, nhân dân làm chủ” và thể hiện sự đổi mới về phương thức lãnh đạo của 
Đảng đối với hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội nhằm thực hiện 
tốt hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn 
viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; là phương thức để mở rộng dân chủ, phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân góp phần xây dựng 
các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo 
tính đúng đắn, sát với thực tiễn cuộc sống và hợp với lòng dân.
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2 Để phát huy vai trò của Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức chính 
trị- xã hội trong việc giám sát 

và phản biện xã hội, Đảng và Nhà nước đã 
ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tạo 
hành lang pháp lý thuận lợi để tổ chức thực 
hiện, đặc biệt là Quyết định số 217-QĐ/TW, 
ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị 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, Quốc hội đã ban hành Hiến pháp năm 
2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 
2015 đã đề cập và quy định một cách có hệ 
thống về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam trong giám sát, phản biện xã hội. Trong 
đó nêu rõ về khái niệm “Giám sát” là việc theo 
dõi, phát hiện, xem xét, đánh giá kiến nghị 
nhằm tác động đối với cơ quan, tổ chức và 
cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức, 
viên chức nhà nước về việc thực hiện các chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước. “Phản biện xã hội” là việc 
nhận xét, đánh giá, nêu chính kiến, kiến nghị 
đối với dự thảo các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. 
Thực hiện nghiêm túc quan điểm của 

Đảng và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, 
trong thời gian qua, công tác giám sát và phản 
biện xã hội ở tỉnh ta đã được các cấp ủy Đảng 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và bước đầu đạt 
được những kết quả quan trọng. Cấp ủy các 
cấp đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo triển khai 
tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ 
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong 
hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và các 
tầng lớp nhân dân hiểu rõ vai trò, ý nghĩa, tầm 
quan trọng của công tác giám sát và phản biện 
xã hội, trong đó xác định Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể chính trị xã hội là chủ thể thực 
hiện trên nguyên tắc: Bảo đảm sự lãnh đạo của 
Đảng, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật, Điều 
lệ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - 
xã hội; có sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội với 
các cơ quan, tổ chức có liên quan; không làm 
trở ngại các hoạt động của cơ quan, tổ chức, 
cá nhân được giám sát và phản biện; bảo đảm 
dân chủ, công khai, khách quan và mang tính 

 Họp Ban chỉ đạo QCDC  lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Đề án về Quy chế dân chủ  ở cơ sở 
                                                                                       Ảnh P/V
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xây dựng. Tôn trọng các ý kiến khác nhau, 
nhưng không trái với quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của thành viên, đoàn viên, 
hội viên.

Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể đã vận động cán bộ, đoàn 
viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát 
huy quyền và trách nhiệm trong thực hiện quy 
chế dân chủ ở cơ sở, khuyến khích sự tham 
gia của người dân trong góp ý, kiến nghị đối 
với các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm khắc 
phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác 
điều hành, quản lý nhà nước và việc chấp hành 
pháp luật, giải quyết các vấn đề ở địa phương; 
chú trọng củng cố tổ chức, đổi mới nội dung 
và phương thức hoạt động theo hướng phát 
huy tốt hơn vai trò tổ chức đại diện, nâng cao 
chất lượng hoạt động Ban Thanh tra nhân 
dân, Ban giám sát cộng đồng. Tiếp tục nâng 
cao chất lượng, hiệu quả phối hợp của MTTQ 
và các đoàn thể với Đoàn đại biểu Quốc hội, 
HĐND các cấp và các ngành chức năng trong 
giám sát việc chấp hành và thực hiện pháp 
luật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; 
tham gia góp ý, kiến nghị đối với các dự án 
luật; chủ trương chính sách, chương trình, đề 
án của HĐND, UBND; dự thảo các văn kiện 
của Đảng. Đặc biệt, trong thời gian qua, cấp 
ủy các cấp đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể chính trị- xã hội phát huy tính 
chủ động, sáng tạo, trực tiếp chủ trì xây dựng 
chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện 
giám sát, phản biện theo chuyên đề, trọng 
tâm là giám sát, phản biện việc ban hành và 
thực hiện các cơ chế chính sách, các lĩnh vực 
nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm có liên quan đến 
quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, 
hội viên và nhân dân, nổi bật là: Năm 2016, 
Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã 
hội phối hợp, Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì tổ 
chức giám sát và phản biện hệ thống chính 
sách của tỉnh về nông nghiệp, nông dân và 
xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011- 
2015. Đây là đợt giám sát, phản biện có sự 

tham gia của hệ thống dân vận, mặt trận tổ 
quốc và đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, giám sát 
trong phạm vi rộng, thời gian dài, đối tượng 
lớn (26 chính sách), liên quan đến nhiều tổ 
chức, cá nhân và nhiều vấn đề nhảy cảm, bức 
xúc trong nhân dân. Nhưng với sự tập trung 
cao của cả hệ thống và cách làm bài bản, khoa 
học nên kết quả của cuộc giám sát và phản 
biện đã đáp ứng tốt mục đích, yêu cầu đề ra, 
UBND tỉnh đã tiếp thu nghiêm túc các ý kiến 
phản biện từ đó điều chỉnh cơ chế chính sách 
phù hợp trong giai đoạn tiếp theo. Trong năm 
2017, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị 
xã hội đã tiếp tục triển khai kế hoạch giám sát 
và phản biện xã hội gắn với các chuyên đề, cụ 
thể: Mặt trận tổ quốc chủ trì giám sát 2 chuyên 
đề, Liên đoàn lao động 3 chuyên đề, Hội nông 
dân 1 chuyên đề, Đoàn TNCS 2 chuyên đề, 
Hội phụ nữ 1 chuyên đề, Hội cựu chiến binh 2 
chuyên đề. Các nội dung chuyên đề giám sát, 
phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 
chính trị xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm 
vụ và nhu cầu thực tiễn của địa phương, như: 
giám sát việc thực hiện các quy định của pháp 
luật về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
giám sát thực hiện dân chủ cơ sở trong doanh 
nghiệp, chế độ BHXH, BHYT và các chế độ 
cho người lao động, việc thực hiện chính sách 
tín dụng vay vốn hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách khác, việc thực hiện quản lý, sản 
xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp...Trong 
quá trình thực hiện giám sát, phản biện các 
chuyên đề, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
đoàn thể đã tổ chức gặp gỡ, trao đổi, phỏng 
vấn, đối thoại hàng ngàn đối tượng, tổ chức 
hàng trăm cuộc họp, hội nghị, thu thập hàng 
vạn ý kiến của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 
hội viên và nhân dân, các thông tin thu thập 
được có độ xác thực cao giúp cấp ủy, chính 
quyền các cấp kịp thời điều chỉnh các cơ chế, 
chính sách cho phù hợp, cũng như chấn chỉnh, 
rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều 
hành, tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt đạt được, công 
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tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 
còn không ít những khó khăn, hạn chế, như: 
Công tác giám sát và phản biện chưa được 
triển khai thực hiện thường xuyên, trình độ 
năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, 
công chức về lĩnh vực giám sát, phản biện 
còn hạn chế nên bị động trong xây dựng kế 
hoạch, lúng túng về phương pháp tiến hành; 
việc triển khai thực hiện cơ chế để nhân dân 
có điều kiện thuận lợi tham gia giám sát, phản 
biện theo Quyết định 217, 218 của Bộ chính 
trị và Nghị quyết TW 4 khóa XII ở một số 
địa phương đang còn khó khăn; công tác phối 
hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
chính trị - xã hội với cấp ủy, chính quyền 
trong giám sát, phản biện chưa thường xuyên, 
chưa rõ nét, công tác giám sát và phản biện 
xã hội chưa thực hiện được nhiều, kết quả đạt 
được chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sự 
mong đợi của nhân dân.

Trong thời gian tới, để phát huy tốt hơn 
vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - 
xã hội trong công tác giám sát và phản biện xã 
hội, chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một 
số nhiệm vụ sau:

Một là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác quán 
triệt, tuyên truyền Quyết định số 217-QĐ/TW 
ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị 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, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm 
của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp 
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên 
suốt trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của tỉnh và các địa phương.

Hai là: Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp 
cần tăng cường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, 
phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và 
các đoàn thể phát huy tính chủ động, sáng tạo, 
mạnh dạn tổ chức thực hiện giám sát và phản 
biện xã hội đạt chất lượng, hiệu quả. 

Ba là: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
chính trị xã hội triển khai thực hiện có hiệu 
quả quy chế giám sát phản biện xã hội gắn 
với Chương trình hành động thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XII, nhằm tạo điều 
kiện cho nhân dân thông qua Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và đoàn thể của mình giám 
sát hoạt động của cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức, các tổ chức trong hệ thống 
chính trị. Hàng năm, chủ động xây dựng kế 
hoạch triển khai công tác giám sát và phản 
biện xã hội, lựa chọn những nội dung, chuyên 
đề trọng tâm, cấp thiết mà xã hội đang quan 
tâm có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên 
và nhân dân, trong đó cần đặc biệt quan tâm 
đến việc lựa chọn thời điểm, phương pháp, 
cách làm phù hợp.

Bốn là: Tăng cường củng cố, kiện toàn, 
nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức, 
bộ máy, cán bộ; quan tâm công tác đào tạo, 
bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho cán 
bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị 
xã hội các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ của công tác giám sát và phản biện xã hội 
trong giai đoạn hiện nay và tương lai.

Công tác giám sát và phản biện xã hội 
của MTTQ và tổ chức đoàn thể là hoạt động 
có ý nghĩa hết sức quan trọng, song đây cũng 
là nhiệm vụ khó khăn, thách thức đòi hỏi cần 
có sự tập trung, phối hợp của cả hệ thống 
chính trị và đặc biệt là sự nỗ lực, sáng tạo của 
Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã 
hội các cấp. Tin tưởng rằng trên cơ sở phát 
huy những kết quả đạt được và những bài học 
kinh nghiệm quý báu rút ra từ thực tiễn của 
những năm qua, Mặt trận tổ quốc và các đoàn 
thể chính trị xã hội các cấp sẽ tiếp tục thực 
hiện thành công, hiệu quả chức năng giám sát 
và phản biện xã hội, qua đó góp phần quan 
trọng xây dựng Đảng, chính quyền trong sách 
vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản 
lý Nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh./.          PCT
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LLVT TỈNH HÀ TĨNH VỚI VAI TRÒ 
XUNG KÍCH ĐI ĐẦU TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, 

CHỐNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO LỤT
Đại tá trần Văn Sơn

UVBTV, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, giữ vững 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh 
tế - xã hội; phòng chống lụt bão được xác định là “nhiệm vụ chiến đấu trong thời 
bình” của lực lượng vũ trang, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác 
quốc phòng, quân sự địa phương.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của 
nhiệm vụ phòng chống lụt bão, 
tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục 

hậu quả do lụt bão gây ra là vô cùng quan 
trọng. Trong những năm qua lực lượng vũ 
trang tỉnh đã quán triệt, triển khai có hiệu 
quả nhiệm vụ phòng chống thiên tai, lụt 
bão. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo các 
cơ quan, đơn vị rà soát, điều chỉnh, bổ sung 
kế hoạch phòng chống thiên tai, lụt bão phù 
hợp với từng địa phương, địa bàn; đồng thời 
tổ chức huấn luyện, luyện tập, diễn tập theo 
các phương án, qua đó nâng cao trình độ chỉ 
huy, điều hành cho đội ngũ cán bộ chỉ huy 
các cấp, nâng cao nhận thức cho cán bộ, 

chiến sỹ đối với nhiệm vụ phòng chống lụt 
bão. Thường xuyên làm tốt công tác chuẩn 
bị nhất là lực lượng, phương tiện; chủ động 
theo dõi nắm chắc diễn biến của tình hình 
thời tiết. Khi có dự báo lụt bão vào địa bàn, 
các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ 
trực bảo đảm 100% quân số; chủ động tổ 
chức hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng; 
làm tốt mọi công tác chuẩn bị, khi có lệnh 
là lên đường thực hiện nhiệm vụ được ngay. 
Đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho 
cấp ủy, chính quyền địa phương có những 
chủ trương, giải pháp kịp thời kiên quyết di 
dời nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm. 

Đặc biệt, trong tháng 10, tháng 11 năm 

    Các chiến sĩ dồn sức giúp dân sau bão.                          Ảnh: P/V
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2016 trên địa bàn Hà Tĩnh xẩy ra 2 trận lũ 
lớn nhấn chìm nhiều trường học, nhà ở của 
nhân dân, phá hủy nhiều đoạn đường giao 
thông và gần đây nhất là Bão số 10 được 
đánh giá là mạnh nhất trong vòng 30 năm 
qua đã đổ bộ vào tỉnh ta (9/2017) gây thiệt 
hại hết sức nặng nề. Khi có thông báo về 
Bão số 10 của Ban Chỉ đạo Phòng chống 
bão lụt các cấp, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 
đã thành lập 5 Đoàn Công tác xuống chỉ 
đạo cơ sở, huy động 30 ô tô, thiết giáp và 
hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ thường 
trực, dân quân tự vệ trực tiếp giúp nhân dân 
thu hoạch lúa, hoa màu, neo đậu tàu thuyền 
và phối hợp di dời hơn 10 ngàn hộ dân để 
tránh trú an toàn; cùng với đó điều động 
các phương tiện, trang thiết bị tàu, xuồng, 
bộ vượt sông nhẹ, xe ô tô, phao cứu sinh... 
cùng trên 2.285 lượt cán bộ, chiến sỹ bộ đội 
thường trực; 13.694 lượt DQTV làm nhiệm 
vụ; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa 
phương giúp nhân dân sơ tán, chằng chống 
nhà cửa được 11.593 hộ/43.556 người. Với 
quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt 
hại về tính mạng, tài sản của nhân dân, tài 
sản của Nhà nước, cán bộ, chiến sỹ của lực 
lượng vũ trang tỉnh đã không quản ngại hy 
sinh, gian khổ, ngày đêm vật lộn với mưa 
lũ, di dời kịp thời người và tài sản đến nơi 
an toàn; giúp nhân dân chằng, chống nhà, 
cửa, đưa tàu thuyền vào trú ẩn an toàn; bảo 
vệ đê điều và các công trình công cộng; bảo 
đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 
vận chuyển, cung cấp mì tôm, nước uống 
cho nhân dân ở những địa bàn bị chia cắt.

Sau bão, tham mưu cho Quân khu 4, 
điều động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ 
và huy động 10.979 lượt cán bộ, chiến sỹ, 
bộ đội thường trực và dân quân tự vệ với 
hơn 54.870 ngày công phối hợp với các ban 
ngành, đoàn thể, các đơn vị của Quân khu 
tiếp tục xuống các địa bàn bị bão lụt tàn phá 
gây hậu quả nặng nề nhất là thị xã Kỳ Anh 

và các huyện: Kỳ Anh, Hương Khê, Hương 
Sơn, Vũ Quang, Cẩm Xuyên... giúp đỡ nhân 
dân khắc phục hậu quả bão lũ; tập trung 
khắc phục, sửa chữa các công trình bị hư 
hại, nạo vét bùn đất, tư sửa, dọn dẹp vệ sinh 
trường học, hội quán, thôn, xóm, hội trường 
xã, trạm xá, nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt 
sỹ, chợ; khơi thông cống rãnh, dọn tu sửa 
các tuyến đường giao thông bị hư hỏng; xử 
lý các nguồn nước bị ô nhiễm; giúp nhân 
dân tu sửa, dọn dẹp lại nhà cửa; thu gom, 
chôn, lấp xử lý các xác gia súc, gia cầm bị 
chết; phun thuốc diệt trùng, phòng dịch cho 
các hộ gia đình và khu vực công cộng; tổ 
chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; các 
nhu yếu phẩm cấp thiết cho nhân dân ở các 
địa phương khắc hậu quả do bão lũ gây ra, 
đưa các hoạt động của nhân dân địa phương. 
Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát 
động tổ chức quyên góp, mỗi cán bộ, nhân 
viên ít nhất một ngày lương để ủng hộ đồng 
bào bị thiệt hại và xây dựng mới một căn 
nhà của người dân bị sập. Với những hành 
động, việc làm kịp thời, hiệu quả, cán bộ, 
chiến sỹ LLVT được cấp ủy, chính quyền 
địa phương ghi nhận, đánh giá cao, trong 
khó khăn, vất vả, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” 
lại tỏa sáng trong lòng nhân dân. 

Trong thời gian tới, ảnh hưởng của biến 
đổi khí hậu, để chủ động phòng, chống, ứng 
cứu, khắc phục hậu quả lụt bão trên địa bàn, 
LLVT tỉnh tập trung thực hiện tốt một số 
nội dung cơ bản sau:

Một là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm 
vụ phòng chống lụt bão. Các cơ quan, đơn 
vị tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện 
nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên 
về công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn, trọng tâm là Quyết 
định 46/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy 
định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên 
tai; Quyết định 4216/2014 của Bộ Quốc 
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phòng về Kế hoạch triển khai thi hành Luật 
Phòng, chống thiên tai trong quân đội; Nghị 
quyết 436-NQ/ĐU, ngày 26-12-2014 của 
Đảng ủy Quân khu về “Lãnh đạo thực hiện 
nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả 
thiên tai, thảm họa, cứu hộ cứu nạn đến năm 
2020 và những năm tiếp theo” mà trước mắt 
là quán triệt, thực hiện Kết luận số 16-KL/
TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số 
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách 
khắc phục hậu quả Bão số 10, nhằm nâng 
cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán 
bộ, chiến sỹ và nhân dân. Từ đó làm cho 
cán bộ, chiến sỹ  lực lượng vũ trang và toàn 
dân đề cao trách nhiệm, tích cực, chủ động 
trong phòng chống thiên tai, xác định đây là 
“nhiệm vụ chiến đấu của lực lượng vũ trang 
trong thời bình”.

Hai là: Chủ động bổ sung, hoàn thiện 
kế hoạch, phương án phòng, chống lụt, bão, 
tìm kiếm, cứu nạn; kế hoạch phối hợp, hiệp 
đồng ở các cấp sát với thực tế, có tính khả 
thi cao; phối hợp nắm chắc tình hình, dự 
báo, thông báo, cảnh báo… không để bị 
động, bất ngờ. Tiếp tục tăng cường công tác 
huấn luyện, diễn tập (phòng chống bão lụt, 
cứu hộ, cứu nạn, cứu sập, hộ đê, di chuyển 
nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm, kêu gọi 
tàu, thuyền về nơi neo đậu an toàn…) ở các 
cấp với tính phức tạp cao hơn. Tham mưu 
cho cấp ủy, chính quyền địa phương hoạch 
định chủ trương, hoàn thiện cơ chế, chính 
sách và lập quy hoạch, kế hoạch, phân vùng 
có nguy cơ cao xảy ra lụt bão; vận dụng linh 
hoạt, hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” và 
theo tinh thần “ tích cực, chủ động, kịp thời, 
hiệu quả”.

Ba là: Đảm bảo 100% quân số trực, sẵn 
sàng cơ động khi có lệnh. Chuẩn bị đầy đủ 
lực lượng, cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật 
nhất là phương tiện tìm kiếm cứu hộ, cứu 
nạn; thông tin, liên lạc; đầu tư mua sắm, 
thay thế những phương tiện, trang thiết bị 
kỹ thuật xuống cấp và được bố trí ở các cơ 

quan, đơn vị; ưu tiên những địa bàn trọng 
yếu thường hay bị lũ, lụt, ngập úng, để chủ 
động phòng, chống, ứng cứu “ nhanh chóng, 
kịp thời, chính xác”. Phối hợp chặt chẽ với 
các ban, ngành của địa phương và các lực 
lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 
phòng chống lụt bão.

Bốn là: Các cơ quan, đơn vị chủ động 
theo dõi nắm chắc diễn biến tình hình; nắm 
chắc địa bàn, các hộ dân, cơ sở sản xuất 
trong diện gặp nguy hiểm cần cứu hộ, cứu 
nạn hoặc di dời khẩn cấp. Tổ chức cán bộ, 
chiến sỹ LLVT xuống các địa điểm trọng 
yếu giúp dân chằng chống nhà cửa. Khi xảy 
ra lụt bão khẩn trương, kiên quyết thực hiện 
phương án di chuyển nhân dân, cứu hộ, cứu 
nạn, bảo vệ đê điều, các công trình, tài sản 
của Nhà nước và của nhân dân, bảo đảm an 
ninh tật tự trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ 
với cơ quan, đơn vị,  các lực lượng cung cấp 
lương thực, thuốc men, chăn màn quần áo 
đến tận người dân bị ảnh hưởng do lụt bão 
gây ra.

Năm là:  Sau bão lụt phối hợp với các 
ngành, các cấp giúp đỡ nhân dân ổn định 
cuộc sống, đảm bảo các dịch vụ thiết yếu 
như: nước sạch, điện, đường, trường, trạm 
trên địa bàn; xử lý môi trường nước, rác 
thải, xác động vật chết do thiên tai... Tổ 
chức động viên thăm hỏi kịp thời các gia 
đình bị thiệt hại nặng nề do bão lụt, không 
để nhân dân bị đói, rét. Làm tốt công tác sơ, 
tổng kết rút kinh nghiệm; động viên, khen 
thưởng những tập thể và cá nhân có thành 
tích cao trong phòng chống lụt bão.

Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội 
Cụ Hồ” và những kết quả đã đạt được trong 
những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp 
tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ được giao, 
làm nòng cốt, cùng với cấp ủy, chính quyền, 
nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, 
chống, khắc phục hậu lụt quả bão, cứu hộ 
cứu nạn./. 

                                                                                                               T.V.S
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NâNg cao hiệu qủa côNg tác dâN vậN
của cơ quaN Nhà Nước troNg tìNh hìNh mới

trần thế Dũng
TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Công tác dân vận của các cơ quan 
nhà nước đã có các văn bản của 
Trung ương và của tỉnh: Kết 

luận 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban 
Bí thư Trung ương về nâng cao hiệu quả 
công tác dân vận của cơ quan nhà nước các 
cấp; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 
của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 
và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan 
hành chính nhà nước, chính quyền các cấp 
trong tình hình mới; Chỉ thị 06-CT/TU, 
ngày 14/01/2016 của Ban thường vụ Tỉnh 
ủy Hà Tĩnh có về tăng cường lãnh đạo và 
nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và phường Tân Giang ký kết Chương trình phối hợp xây 
dựng đô thị văn minh.                                                                                                                 Ảnh P/V

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 
03/6/2013 Hội nghị Trung ương 7 khóa 
XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác dân vận trong 
tình hình mới đã khẳng định “Công tác 
dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống 
chính trị, của cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các 
đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực 
lượng vũ trang. Trong đó, Đảng lãnh đạo, 
chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, 
đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt”.
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quan nhà nước các cấp; Kế hoạch số 80/KH-
UBND, ngày 23/3/2016 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-
CT/TU ngày 14/01/2016 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh 
có 66 tổ chức cơ sở đảng ở các sở, ban, ngành, 
đoàn thể cấp tỉnh- là những cơ quan đóng vai 
trò quan trọng trong tham mưu, triển khai và 
tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước đến các 
cấp chính quyền cơ sở. Thời gian qua, Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 
đã chú trọng chỉ đạo công tác dân vận của 
cơ quan nhà nước; các hoạt động hưởng ứng 
“Năm dân vận của chính quyền” (năm 2016), 
phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Một số 
kết quả nổi bật:

Cấp ủy các đơn vị đã phối hợp với lãnh 
đạo chuyên môn tổ chức quán triệt, phổ biến 
các nghị quyết, chỉ thị nhằm nâng cao nhận 
thức, ý thức và tinh thần trách nhiệm cho cán 
bộ, công chức, viên chức về công tác dân 
vận; kịp thời xây dựng kế hoạch, chương 
trình hành động, phân công lãnh đạo và cán 
bộ phụ trách công tác dân vận trong cơ quan, 
đơn vị. Nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã ban 
hành kịp thời, đồng bộ hệ thống các văn bản 
lãnh đạo, chỉ đạo để cụ thể hóa quan điểm, 
đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác 
dân vận; chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Hội 
đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành và tổ 
chức thực hiện các cơ chế, chính sách phù 
hợp với tình hình của tỉnh như: hỗ trợ khuyến 
khích đầu tư, kinh doanh, phát triển nông 
nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội, huy động 
nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới; công khai 
các thủ tục hành chính. Công tác tiếp dân, 
giải quyết đơn thư khiếu nại được coi trọng. 

Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 
được cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn quan tâm 
chỉ đạo thực hiện: bổ sung quy chế làm việc 
của cơ quan, đơn vị, quy chế văn hóa công 

sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức. Ý 
thức trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc 
của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
từng bước được nâng lên. Thực hiện quy chế 
dân chủ cơ sở đã phát huy sức mạnh tập thể, 
đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng 
đầu, không khí làm việc tại các cơ quan, đơn 
vị ngày càng dân chủ, đồng thời bảo đảm kỷ 
luật, kỷ cương hành chính, khơi dậy tiềm 
năng, trí tuệ, sức sáng tạo, trách nhiệm của 
cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây 
dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, 
vững mạnh. Các cơ quan, đơn vị đã tăng 
cường mối quan hệ phối hợp với Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể chính trị xã hội để thực 
hiện “Dân vận khéo” trong triển khai các chủ 
trương của ngành như: công tác giải phóng 
mặt bằng để xây dựng các công trình giao 
thông, công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện 
chính sách người có công, bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, công tác khám chữa bệnh, xây 
dựng nông thôn mới…

Quá trình triển khai thực hiện công tác 
dân vận trong các cơ quan nhà nước được 
cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn các đơn vị gắn 
với việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 
(khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, chống suy 
thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 
trong cán bộ, đảng viên; Chỉ thị 03 (trước 
đây) và Chỉ thị 05 (hiện nay) về học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh.

Bên cạnh những kết quả tích cực, phải 
nhìn nhận thực tế rằng, công tác dân vận của 
các cơ quan nhà nước vẫn còn nhiều hạn chế, 
khó khăn, bất cập; trong đó: Việc tổ chức 
quán triệt các quan điểm của Đảng về công 
tác dân vận ở một số cơ quan, đơn vị chưa thật 
sự đến nơi, đến chốn, thiếu thường xuyên. 
Nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức về 
công tác dân vận nói chung và công tác dân 
vận của cơ quan nhà nước chưa đầy đủ, cho 
rằng đó là trách nhiệm của các ban xây dựng 
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đảng, của các cơ quan đảng; ý thức, trách 
nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của một bộ 
phận cán bộ, công chức, viên chức còn quan 
liêu, nặng về mệnh lệnh hành chính, chưa coi 
trọng việc vận động, thuyết phục. Việc phối 
hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
trong tổ chức lấy ý kiến của người dân trước 
khi ban hành một số cơ chế chính sách, đề án, 
dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội 
chưa được quan tâm. Vì vậy, quá trình thực 
hiện không sát thực tiễn, hiệu quả kém, gây 
lãng phí về kinh tế; việc phản biện, đánh giá 
hiệu quả các cơ chế, chính sách khi đã triển 
khai thiếu kịp thời, chưa sát thực… Bên 
cạnh đó một bộ phận nhân dân chưa thực 
hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân 
của mình, chỉ quan tâm chính quyền đáp 
ứng các yêu cầu, nguyện vọng, mà chưa 
chú ý phát huy vai trò, trách nhiệm, nghĩa 
vụ của nhân dân…

Trong điều kiện tỉnh đang tập trung thực 
hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVIII, giải quyết nhiều khó khăn, thách thức 
trong quá tình phát triển, việc tăng cường 
công tác dân vận của các cơ quan nhà nước 
là vấn đề đặt ra cấp bách và cần thiết. Vì vậy, 
công tác dân vận của các cơ quan nhà nước 
trong thời gian tới cần tập trung những giải 
pháp sau:

Một là: Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức của các cơ quan nhà nước, trước 
hết là cấp ủy, người đứng đầu, đến cán bộ, 
công chức, viên chức về công tác dận vận 
nói chung và công tác dân vận của cơ quan 
nhà nước; xác định làm tốt công tác dân vận 
chính là để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên 
môn, mỗi cán bộ, công chức, viên chức là 
một cán bộ dân vận. 

Đổi mới nội dung, phương thức công 
tác dân vận của các cấp chính quyền, của cơ 
quan nhà nước theo hướng chủ động, tích 
cực, kịp thời và sát cơ sở hơn nữa. Phải thực 
sự xem công tác dân vận là nhiệm vụ thường 
xuyên gắn với thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ được giao của mỗi cơ quan nhà nước, mỗi 
cán bộ, công chức, viên chức. Nắm bắt kịp 
thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; sớm 
phát hiện những thiếu sót, bất cập trong các 
chủ trương, chính sách để đề xuất khắc phục, 
điều chỉnh hoặc kiến nghị bổ sung, hoàn 
thiện kịp thời.

Hai là: Tập trung đẩy mạnh phát triển 
kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần của nhân dân, nhất là các hộ nghèo, 
vùng khó khăn, bị ảnh hưởng của thiên tai. 
Tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tốt vai trò 
của Mặt trận và các đoàn thể trong công tác 
vận động quần chúng nhân dân đẩy mạnh sản 
xuất, kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật, sáng tạo trong lao động, tham gia 
xây dựng Đảng, chính quyền. Động viên sức 
mạnh toàn dân để tập trung tiến độ xây dựng 
nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. 

Ba là: Nâng cao năng lực quản lý nhà 
nước, tập trung đẩy mạnh cải cách hành 
chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực 
tiếp đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp; 
lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh 
nghiệp làm thước đo chất lượng, hiệu quả 
hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tiếp 
tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 
chức; cải cách chế độ công chức, công vụ; 
thực hiện phong cách cán bộ dân vận trong 
các cơ quan nhà nước: “gần dân, hiểu dân, 
học dân, trách nhiệm với dân”; “nghe dân 
nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.  Củng cố, 
nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của bộ 
máy chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở, đủ 
sức giải quyết tốt các vấn đề phát sinh tại chỗ 
với tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục 
vụ; lấy lợi ích của tổ chức, doanh nghiệp và 
người dân làm trọng tâm.

Bốn là: Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa 
các cơ quan quản lý nhà nước với Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, 
đảm bảo thực hiện quyền giám sát, phản 
biện theo quy định. Tạo mọi điều kiện để 

Xem tiếp trang 29
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CÔNG TÁC 
DÂN VẬN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

ngô Văn huỳnh
Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Tuy vậy, quá trình đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập 
kinh tế quốc tế sâu rộng hiện nay 

cũng đang đặt ra cho công tác xây dựng Đảng 
nói chung, công tác dân vận nói riêng ở tỉnh ta 
một số vấn đề cần quan tâm. 

Thứ nhất, trong những năm gần đây, tỉnh 
ta đang đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, đã thu hút được nhiều chương 
trình, dự án đầu tư, trong đó có một số dự án 
lớn mang tầm cỡ quốc gia và khu vực làm đầu 
kéo thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Gắn 
liền với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
mạnh mẽ theo xu hướng tăng tỷ trọng công 
nghiệp, thương mại, dịch vụ, giảm tỷ trọng 
nông nghiệp. Theo quá trình này là phải quy 

hoạch, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, 
tạo quỹ đất cho đầu tư phát triển. Trong một 
khoảng thời gian ngắn, trên địa bàn tỉnh ta, 
nhất là tại Thị xã kỳ Anh phải giải phóng mặt 
bằng hàng ngàn hecta, hàng vạn hộ dân và rất 
nhiều công trình phúc lợi, dân sinh, nhất là các 
công trình liên quan đến tín ngưỡng, tâm linh 
như: nhà thờ giáo xứ, đền thờ, mồ mả... ảnh 
hưởng trực tiếp đến đời sống, tâm tư tình cảm, 
phong tục tập quán của nhân dân. Cùng với sự 
vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống 
chính trị, công tác vận động nhân dân thực 
hiện các chủ trương, chính sách về công tác 
gải phóng mặt bằng, di dân tái định cư trên địa 
bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện khá đồng 
bộ, góp phần đảm bảo cho các công trình, dự 
án cơ bản được triển khai đúng tiến độ, đạt 

                                Một góc Khu kinh tế Vũng Áng, Thị xã Kỳ Anh.     Ảnh: nguồn Báo hà tĩnh

Trong những năm gần đây, mặc dù thường xuyên phải đối diện với không ít 
khó khăn, thử thách nhưng tỉnh ta vẫn luôn duy trì được sự ổn định và phát triển. 
Bộ mặt của tỉnh từ đô thị đến nông thôn có nhiều đổi mới, khởi sắc; đời sống nhân 
dân thay đổi rõ nét; dân chủ trong Đảng, trong xã hội được mở rộng; lòng tin của 
nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền ngày càng được 
củng cố. Kết quả đó thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, 
trong đó có vai trò quan trọng của công tác vận động nhân dân.
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mục đích, yêu cầu đề ra. Song, trong thực tế, 
không ít nơi còn có biểu hiện xem nhẹ, chủ 
quan, thực hiện chưa đúng các bước quy trình, 
nhất là quy trình về lấy ý kiến đóng góp của 
nhân dân, dẫn đến có nơi nhân dân bức xúc, 
tụ tập đông người gây áp lực phản đối chính 
quyền, khiếu kiện động người, vượt cấp, gây 
nguy cơ tiềm ẩn mất ổn định về an ninh trật tự, 
tạo kẽ hở để các thế lực thù địch, các phần tử 
cực đoan lợi dụng kích động, chống phá. Do 
vậy, trong thời gian tới cần có cơ chế, phối hợp 
thống nhất và chặt chẽ giải quyết vấn đề này, 
mà công tác dân vận phải đi trước một bước. 
Trong đó, vấn đề quan trọng nhất là phải nắm, 
dự báo được tình hình nhân dân và phải đặc 
biệt coi trọng công tác vận động nhân dân, từ 
khâu lấy ý kiến nhân dân tham gia vào việc lập 
quy hoạch, lập dự án, xây dựng chính sách đền 
bù đến việc bàn bạc với dân, vận động nhân 
dân trong quá trình triển khai tổ chức thực 
hiện dự án, sao cho vừa đảm bảo tiến độ dự án, 
vừa đảm bảo cho nhân dân không bị thiệt thòi, 
có điều kiện mới để phát triển sản xuất, duy 
trì cuộc sống ở mức trung bình hoặc cao hơn. 

Thứ hai, trong thời gian qua, tỉnh ta phát 
triển nhanh về các loại hình doanh nghiệp. 
Hiện nay, toàn tình có khoảng trên 6 ngàn 
doanh nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài tập trung phần lớn ở 
các khu kinh tế. Đa số các doanh nghiệp chưa 
có tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã 
hội. Công tác tập hợp, vận động công nhân, 
người lao động trong các doanh nghiệp, nhất 
là tại các khu kinh tế đang gặp nhiều khó khăn. 
Điều đó thể hiện rõ qua các vụ việc xẩy ra tại 
Khu kinh tế Vũng Áng liên quan đến việc 
Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 
981 trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế 
của Việt Nam vào tháng 5 năm 2014 và sự cố 
môi trường biển do Công ty TNHH gang thép 
Hưng Nghiệp Formosa gây ra vào tháng 4 năm 
2016. Công tác nắm tình hình và tổ chức tuyên 
truyền, vận động công nhân, người lao động 
trong Khu công nghiệp Vũng Áng vào thời 

điểm đó gần như không phát huy hiệu quả, dẫn 
đến các phần tử phản động lợi dụng “khoảng 
trống”, lợi dụng tình hình để kích động lôi kéo 
công nhân, người lao động tụ tập đám đông 
gây mất an ninh trật tự. Để công tác dân vận 
trong các khu kinh tế đạt hiệu quả, trước hết 
cần phải nắm chắc tình hình công nhân, người 
lao động, cả trong doanh nghiệp và nơi cư trú; 
đánh giá, phân tích đúng tình hình, từ đó tham 
mưu cho cấp ủy các giải pháp xử lý kịp thời, 
các giải pháp lâu dài; đồng thời thường xuyên 
kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện quy 
chế dân chủ trong doanh nghiệp, phát huy vai 
trò của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên 
trong doanh nghiệp làm tốt vai trò đại diện, 
bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người 
lao động. Bên canh đó, lãnh đạo các cấp cần 
thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của 
công nhân, chủ doanh nghiệp; huy động các 
nguồn lực xã hội cùng chung tay chăm lo đời 
sống công nhân, người lao động một cách 
thiết thực, cụ thể; tạo điều kiện thuận lợi để 
công nhân, người lao động tích cực làm việc, 
tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao 
động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng mối 
quan hệ hài hòa giữa chủ doanh nghiệp với 
người lao động.

Ban Dân vận các cấp là cơ quan tham mưu 
cho cấp ủy các chủ trương, chính sách, giải 
pháp về công tác vận động nhân dân. Muốn 
tham mưu đúng và kịp thời, hiệu quả thì điều 
quan trọng trước tiên là phải nắm được tình 
hình nhân dân nói chung, tình hình công nhân, 
người lao động trong các doanh nghiệp, khu 
công nghiệp tập trung nói riêng và sâu hơn 
nữa là phải dự báo được những biến động về 
mặt đời sống, xã hội trước tác động của quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 
nhập trong những năm tới. Trên cơ sở đó, chủ 
động tham mưu, đề xuất với các cấp ủy đảng, 
chính quyền có các chủ trương, giải pháp mới 
về công tác vận động nhân dân sát với yêu cầu 
thực tiễn đặt ra.

                                                                                                                  nVh
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ĐỘNG LỰC, TIỀM NĂNG GIÚP NÔNG DÂN 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

trần Đình gia
TUV- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

LÝ LuẬn - Kinh nghiỆM - thỰC tiỄn

Vượt lên trên cả ý nghĩa là kênh tín dụng hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, 
Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) của  Hội Nông dân Hà Tĩnh đã trở thành “phương tiện” 
hữu hiệu để tập hợp, tổ chức hội viên nông dân thông qua những mô hình kinh tế hợp tác 
cùng lợi ích, cùng trách nhiệm. Quỹ Hỗ trợ nông dân vừa là “công cụ”, vừa là một trong 
những phương tiện hữu hiệu để Hội Nông dân Hà Tĩnh hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, 
nông dân xây dựng, hình thành mô hình kinh tế tập thể, các hình thức liên kết trong sản 
xuất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của nền nông nghiệp hàng hóa trong thời kỳ hội nhập. 

Quỹ hỗ trợ nông dân được UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định số 1825- QĐ/UBND 
ngày 30/6/2014, Trên cơ sở Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí 
thư Trung ương Đảng; Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ và 

Điều lệ Quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Quỹ hỗ trợ nông dân 
trực thuộc Hội Nông dân tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh 
Hà Tĩnh, hoạt động với nguyên tắc không vì mục đích lợi nhuân, bảo toàn vốn, phát triển vốn, 
có thu phí để chi phí cho hoạt động quản lý quỹ ở các cấp. Quỹ được thành lập với mục đích: Hỗ 
trợ giúp đỡ hội viên, nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nhằm xóa 
đói giảm nghèo, nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề; góp 
phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn; tạo việc 

QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN: 

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đội tuyển Hội Nông dân tỉnh đã đạt giải nhất cuộc thi Nhà 
Nông đua tài toàn quốc lần thứ IV năm 2017.                                             Ảnh P/V 
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làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỷ thuật, 
công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, khai 
thác tiềm năng thế mạnh của từng vùng để tạo 
ra các loại nông sản hàng hóa, dịch vụ đạt chất 
lượng, hiệu quả cao. Tạo điều kiện cho các 
cấp Hội Nông dân đẩy mạnh hoạt động tuyên 
truyền, tập hợp hội viên, nông dân, thực hiện 
thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế 
của Đảng, Nhà nước đối với phát triển nông 
nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời 
sống nhân dân và xây tổ chức Hội vững mạnh.

Trong những năm qua, hoạt động của 
Quỹ hỗ trợ nông dân tiếp tục được củng cố và 
kiện toàn về cơ cấu tổ chức, thường xuyên bồi 
dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ các 
cấp dần đáp ứng yêu cầu; ngoài việc quản lý 
tốt nguồn vốn hiện có đang dư nợ tại các cơ 
sở, hàng năm thực hiện vận động xây dựng và 
tăng trưởng nguồn vốn ở các cấp. Ban Thường 
vụ Hội Nông dân tỉnh đã đề nghị và được Ủy 
ban nhân dân tỉnh đồng ý hàng năm bổ sung 
tăng trưởng nguồn quỹ 2 tỷ đồng/năm. Hội 
Nông dân huyện, thành, thị tham mưu đề xuất 
Ủy ban nhân huyện, thành, thị định kỳ hàng 
năm cân đối ngân sách địa phương để bổ sung 
Quỹ hỗ trợ nông dân cùng cấp, ngày càng 
hỗ trợ giúp cho nhiều hộ hội viên nông dân 
được vay vốn phát triển. Tính đến nay Quỹ 
hỗ trợ nông dân Hà Tĩnh đang quản lý gần 
24 tỷ đồng, trong đó nguồn TW 13 tỷ đồng, 
nguốn tỉnh cấp từ ngân sách 5 tỷ đồng, nguồn 
cấp huyện 6 tỷ đồng; Tiến hành giải ngân 85 
dự án cho 845 hộ vay. Trong đó có 75 dự án 
chăn nuôi (chiếm 88%); 3 dự án thủy sản, 8 
dự án trồng cây ăn quả hiệu quả kinh tế cao. 
Qua kiểm tra, đánh giá cho thấy các dự án đều 
phát huy tốt nguồn vốn, các mô hình không 
chỉ cho thu nhập cao, phát triển kinh tế mà còn 
tạo thêm việc làm cho nhiều lao động nông 
thôn, đảm bảo an sinh xã hội, hội viên an tâm 
lao động và hăng hái tham gia sinh hoạt Hội. 
Qua đó góp phần vào thực hiện thành công 
chương trình toàn dân xây dựng nông thôn 
mới của tỉnh. Đến nay không có nợ quá hạn, 
việc thu hồi vốn và phí đúng quy định. Thông 
qua nguồn vốn đã xuất hiện nhiều mô hình 

điển hình và đáng được nhân rộng như mô 
hình chăn nuôi bò sinh sản tại xã Cẩm Lạc, 
Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên; Tượng Sơn, 
huyện Thạch Hà; Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh, 
mô hình nuôi lợn liên kết tại xã Hương Minh, 
Sơn Thọ, Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, ...  Từ 
việc vay vốn quỹ HTND, các hộ đã tập hợp 
thành nhóm hộ liên kết chăn nuôi, chăn nuôi 
theo chuổi giá trị, có hợp đồng doanh nghiệp 
bao tiêu sản phẩm, qua đó tăng hiệu quả chăn 
nuôi quy mô nông hộ,… Song song với hiệu 
quả đồng vốn của các hộ vay, nên đến nay việc 
cho vay và thu hồi nợ chưa xẩy ra vấn đề gì 
khó khăn, nhờ việc thẩm định và xây dựng 
dự án đi đôi với việc xây dựng mô hình được 
triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, nhằm hạn 
chế việc tồn đọng nguồn vốn.

Một trong những điểm nhấn là Quỹ HTND 
đổi mới căn bản phương thức hỗ trợ cho nông 
dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh 
theo mô hình dự án ( thay cho vay theo hộ hay 
nhóm hộ nhỏ lẻ) để xây dựng và nhân rộng 
các mô hình liên kết, hợp tác, nhóm hộ, trang 
trại, doanh nghiệp nhỏ....Cho vay theo dự án 
còn giúp Hội Nông dân các cấp lồng ghép 
tốt hơn các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ 
và dạy nghề, từ đó phát huy tối đa hiệu quả 
kinh tế- xã hội của mô hình sản xuất. Phương 
thức hỗ trợ vốn vay theo dự án như một “ chất 
xúc tác” làm thay đổi nhận thức, tư duy sản 
xuất của hội viên, nông dân từ làm ăn nhỏ lẻ, 
manh mún tiến tới liên kết, hợp tác với nhau 
xây dựng các hình thức làm kinh tế tập thể. 
Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hội nhập 
ngày càng sâu vào nên kinh tế khu vực và thế 
giới, yêu cầu các sản phẩm nông nghiệp dù 
là nông sản thô hay đã qua chế biến không 
chỉ ngon, an toàn mà phải có giá thành cạnh 
tranh. Với tính chất sản xuất manh mún, nhỏ 
lẻ, thì khó đáp ứng được điều này. Theo đó, 
ND phải liên kết, sản xuất nông nghiệp phải 
được tổ chức theo chuỗi với quy mô hàng hóa 
tập trung mới có thể áp dụng cơ giới hóa, đầu 
tư khoa học, công nghệ để có sản lượng nông 
sản lớn, tương đối đồng nhất về chủng loại và 
chất lượng, nâng cao tính cạnh tranh của sản 
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phẩm... Hỗ trợ vốn cho các tổ, nhóm nông dân 
liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị sản 
phẩm và ngành hàng đang là mục tiêu hướng 
tới của Quỹ HTND…

Các dự án vay vốn Quỹ HTND có sự liên 
kết giữa các hộ vay đang chuyển mình từ mô 
hình nhỏ, đơn giản như tổ, nhóm ND cùng sở 
thích, tổ hợp tác, chi hội nghề nghiệp đến hợp 
tác xã, thậm chí sau này lên doanh nghiệp do 
ND góp cổ phần… Các hình thức kinh tế tập 
thể này đang ngày một rõ dần. Quỹ HTND góp 
phần phát huy các thế mạnh nông nghiệp của 
mỗi địa phương… Đó là các mô hình HTX 
sản xuất nấm,  chăn nuôi đại gia súc trâu, bò ở 
các huyện miền núi, chăn nuôi lợn, gà thương 
phẩm ở các huyện đồng bằng, nuôi thủy sản, 
cây con, đặc sản ở các huyện ven biển...Một 
số mô hình ban đầu là chi hội nghề nghiệp, 
nhóm ND liên kết đã vươn lên thành các HTX 
kiểu mới. Có những mô hình đã bước đầu hình 
thành chuỗi sản phẩm và ngành hàng có sự 
liên kết giữa ND với ND, giữa ND với doanh 
nghiệp và được tác động thêm bởi chính sách 
hỗ trợ của địa phương như mô hình nuôi bò 
ở Hương khê, nuôi hươu lấy nhung Hương 
Sơn... Như vậy, Quỹ HTND là động lực, tiềm 
năng giúp nông dân phát triển bền vững và để 
các cấp Hội tham gia vào thực hiện quá trình 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông 
thôn mới…

Tuy nhiên, Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp 
vẫn còn một số tồn tại hạn chế chậm được 
khắc phục đó là: nhận thức của một số cán bộ 
hội cơ sở còn hạn chế trong việc hiểu đúng về 
ý nghĩa mục đích của Quỹ hỗ trợ nông dân, 
chưa thực hiện chặt chẽ việc quản lý nguồn 
vốn nhất là nguồn vốn ở cơ sở tự vận động, 
còn thiếu phương pháp trong việc tuyên 
truyền vận động hội viên, nông dân phát triển 
và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay vào đúng 
mục đích. Một số huyện, thành, thị hội chưa 
tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính 
quyền nên việc tăng trưởng nguồn vốn chậm, 
chủ yếu trông chờ vào nguồn vốn của cấp trên. 
Hiệu quả sử dụng vốn còn hạn chế, đa phần 

các tổ nhóm được vay vốn mới chỉ dừng lại ở 
mức độ bảo toàn nguồn vốn;Một số tổ nhóm 
vay vốn sau khi hết chu kỳ vay không duy trì 
được tổ, nhóm, các mô hình hiểu quả được 
nhân rộng chưa nhiều…

Để nguồn quỹ hỗ trợ nông dân thực sự là 
nguồn lực giúp nông dân phát triển sản xuất, 
thời gian tới cần tập trung thực hiện các giải 
pháp sau:

Trước hết đội ngủ cán bộ Hội các cấp cần 
quán triệt sâu sắc mục đích, hoạt động của Quỹ 
hỗ trợ nông dân, từ đó thực hiện tốt công tác 
tuyên truyền, vận động đến các tầng lớp nhân 
dân, hội viên nông dân sử dụng vốn vay đúng 
mục đích. Làm tốt công tác tham mưu với cấp 
ủy, chính quyền, tranh thủ sự ủng hộ của các 
cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các tập thể 
cá nhân có điều kiện quan tâm giúp đỡ hỗ trợ 
để vận động tăng trưởng nguồn vốn quỹ.  

Thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn 
và phí cho vay, công tác kiểm tra, giám sát 
hoạt động của Quỹ theo điều lệ và những quy 
định, hướng dẫn của các cấp; phân công cán 
bộ có năng lực, trách nhiệm, sâu sát cơ sở để 
trực tiếp quản lý; thường xuyên kiện toàn đào 
tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, giáo dục ý thức trau 
dồi đạo đức nghề nghiệp cho đội ngủ cán bộ 
làm công tác quản lý Quỹ ở các cấp.

Vận động hội viên nông dân thực hiện liên 
kết sản xuất, thành lập các tổ nhóm, tổ hợp tác, 
để tổ chức các hình thức sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ, đa dạng hóa các ngành nghề phù hợp 
với tiềm năng thế mạnh của địa phương, đáp 
ứng nhu cầu thị trường, từng bước kết nối tiêu 
thụ sản phẩm.

Các cấp Hội tích cực phối hợp với các 
ngành, các đơn vị, các doanh nghiệp hỗ trợ 
các tổ nhóm nông dân về dạy nghề, về hạch 
toán quản lý, các phương pháp kỹ năng về 
marketting sản phẩm và hỗ trợ về vốn. Có như 
vậy nguồn vốn của Quỹ mới thực sự phát huy 
hiệu quả là giúp hội viên nông dân làm giàu và 
giảm nghèo bền vững, đó là mục đích ý nghĩa 
tồn tại của Quỹ hỗ trợ nông dân./. 

  t.Đ.g
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nguYỄn Văn hẢi
Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hồng Lĩnh

TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN 
Ở ĐẢNG BỘ THỊ XÃ HỒNG LĨNH

Quán triệt tinh 
thần Nghị quyết Đại 
hội XII của Đảng 
“Tiếp tục đổi mới, 
nâng cao hiệu quả 
công tác dân vận, 
tăng cường quan hệ 
mật thiết giữa Đảng 
với nhân dân” và 
Nghị quyết số 25-
NQ/TW “về tăng 
cường và đổi mới sự 
lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác dân 
vận trong tình hình 
mới”.Trong thời 
gian qua, các cấp ủy 
Đảng, chính quyền, 
Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể chính 
trị - xã hội ở thị xã 
Hồng đã đổi mới 
trong công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo triển 
khai thực hiện công 
tác dân vận, đạt 
được nhiều kết quả 
quan trọng. 

Nội dung công tác dân vận từng bước được đổi mới 
có trọng tâm, trọng điểm, hình thức đa dạng, phong 
phú phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, bám sát 

nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và hướng về cơ sở, 
bám sát địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 
tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, 
quốc phòng - an ninh của địa phương. Trong đó, thông qua việc 
tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, 
nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận trong tình 
hình mới, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính 
quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác dân vận đã có 
sự chuyển biến rõ nét. Hệ thống dân vận đã chủ động phối hợp 
nắm chắc tình hình nhân dân; kịp thời tham mưu giải quyết tốt 
các vấn đề nổi cộm, bức xúc phát sinh ngay tại cơ sở, góp phần 
giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và hệ thống chính 
trị, sự đồng thuận trong nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, 
đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là qua sự cố môi trường 

Thị xã Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của 
các Ban Chỉ đạo.             Ảnh: P/V 
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biển, di dời chợ cũ, giải phóng mặt bằng các 
dự án,... công tác vận động quần chúng đã 
có đóng góp hết sức quan trọng.

Xác định, các chi đoàn, chi hội ở các 
thôn, tổ dân phố có vị trí và tầm quan trọng 
đặc biệt, đây chính là nơi tập hợp các tầng 
lớp nhân dân, là nơi vận động, tổ chức, 
động viên các lực lượng và nguồn lực để 
thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các địa 
phương. Nên Ban Thường vụ Thị ủy đã tiến 
hành chỉ đạo tiến hành khảo sát và tổ chức 
hội thảo đánh giá thực trạng về tổ chức và 
chất lượng hoạt động, từ đó đã có ban hành 
Chỉ thị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm 
củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động của các chi đoàn, chi 
hội, từ đó góp phần củng cố hệ thống chính 
trị ở cơ sở.

Để tăng cường mối quan hệ chặt chẽ 
cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, 
phát huy tinh thần trách nhiệm của cán 
bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ và 
trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe tâm 
tư, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời 
cụ thể hóa việc thực hiện Quy chế công tác 
dân vận của hệ thống chính trị và Quy định 
về việc MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã 
hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy Quy 
chế dân chủ cơ sở, Ban Thường vụ Thị ủy 
đã ban hành Quy định về quy chế, tiếp xúc 
đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp 
ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân 
trên địa bàn. Qua triển khai thực hiện, bước 
đầu đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc 
giúp các cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm 
bắt và giải quyết những kiến nghị, đề xuất 
của nhân dân, nhất là tập trung giải quyết 
dứt điểm ngay từ cơ sở các vấn đề tồn đọng 
kéo dài, gây băn khoăn trong dư luận, tuyên 
truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân 
đối với các chủ trương, chính sách mới, 
hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo 
vượt cấp.

Mặc dù lâu nay đã có rất nhiều văn 
bản của cấp ủy và chính quyền để chỉ đạo 
thực hiện công tác dân vận của các cơ quan 
nhà nước, nhưng trong thực tiễn còn bộc 
lộ nhiều hạn chế, khó khăn. Để khắc phục, 
Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Chỉ thị 
về về công tác dân vận chính quyền với 
những mục tiêu, giải pháp thiết thực, trọng 
tâm là chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính, tiếp dân và giải quyết công việc 
cho tổ chức, công dân. Do đó, đến nay ở 
các cơ quan nhà nước trên địa bàn công tác 
tiếp dân, tác phong, lề lối làm việc của cán 
bộ, công chức ngày càng đi vào nền nếp; 
kỷ luật, kỷ cương hành chính được chấp 
hành nghiêm túc hơn; hạn chế tối đa tình 
trạng sách nhiễu, vô cảm đối với người dân 
và doanh nghiệp khi đến giao dịch; đồng 
thời cán bộ, công chức, viên chức cũng 
thực hiện tốt hơn công tác giải thích, tuyên 
truyền, vận động cho nhân dân. Bên cạnh 
đó, UBND các cấp đã quan tâm thực hiện 
tốt hơn việc xây dựng nội dung, chương 
trình phối hợp, sơ kết, đánh giá hiệu quả 
chương trình phối hợp với MTTQ và các 
đoàn thể cùng cấp.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua 
“Dân vận khéo” toàn diện trên tất cả các 
lĩnh vực, nhất là xây dựng được 107 mô 
hình, điển hình “Dân vận khéo” trong phát 
triển kinh tế, giảm nghèo, chỉnh trang đô 
thị, xây dựng nông thôn mới. Để phong trào 
đi vào thực chất, hiệu quả, Ban chỉ đạo các 
cấp thường xuyên kiểm tra đột xuất, đánh 
giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng 
dẫn, giúp đỡ xây dựng mô hình của các địa 
phương, đơn vị; khắc phục tình trạng hình 
thức, chạy theo thành tích, không có hiệu 
quả. Từ đó, đưa phong trào này ngày càng 
đi vào thực chất hơn, góp phần vào thực 
hiện nhiệm vụ trọng tâm của Thị xã và cơ 
sở. Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2017, 
toàn Thị xã đã đăng ký và đang tập trung 
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triển khai 47 công trình chỉnh trang đô thị 
như xây dựng đường bê tông, đường điện 
chiếu sáng, mương thoát nước, trồng cây 
xanh... (gấp 4 lần năm 2016); đồng thời, 
cũng đã tích cực góp phần củng cố các tiêu 
chí Nông thôn mới chưa đạt so với quy định 
mới ở xã Thuận Lộc.

Để nắm chắc hiệu quả hoạt động của 
Khối dân vận, hàng quý Thường trực các 
cấp ủy đã tổ chức giao ban với MTTQ và 
các đoàn thể cùng cấp, từ đó có những định 
hướng chỉ đạo kịp thời các hoạt động công 
tác vận động quần chúng một cách cụ thể, 
thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng 
tâm của địa phương tránh chung chung, với 
quan điểm là “rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, 
rõ kết quả”; tất cả các hoạt động phải hướng 
mạnh về cơ sở. Đội ngũ cán bộ làm công 
tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể được 
quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử 
dụng; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ 
làm việc của MTTQ,  đoàn thể được đầu tư, 
cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. 
Thông qua hoạt động giám sát, phản biện và 
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hệ thống 
dân vận, MTTQ và các đoàn thể đã phát 
hiện được nhiều vướng mắc, sai sót trong 
quá trình triển khai thực hiện các chương 
trình, dự án, đề án; thực hiện chính sách xã 
hội ở cơ sở, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, 
phối hợp với chính quyền giải quyết, góp 
phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, 
tăng cường củng cố quan hệ máu thịt giữa 
Đảng, nhà nước với nhân dân. 

Nhờ làm tốt công tác dân vận, niềm tin 
của nhân dân Hồng Lĩnh đối với Đảng, Nhà 
nước và cấp ủy, chính quyền các cấp ở Thị 
xã được tăng cường; kinh tế - xã hội tiếp tục 
phát triển, đời sống của nhân dân được cải 
thiện; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội trên địa bàn, củng cố vững chắc 
hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, công tác dân vận trong thời 

gian qua vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, 
đó là: việc quán triệt, triển khai thực hiện 
các nghị quyết của Đảng về công tác dân 
vận, quy chế dân chủ ở cơ sở chưa thật sự 
sâu sắc, có nơi còn hình thức, chưa kịp thời; 
công tác dân vận chính quyền cơ sở chưa 
có nhiều chuyển biến rõ nét; việc dự báo 
tình hình chưa sát, nắm tình hình nhân dân 
chưa chắc, phát hiện chưa kịp thời những 
bức xúc xã hội phát sinh để có biện pháp 
xử lý chưa phù hợp; quy chế công tác dân 
vận chưa được triển khai đồng bộ, thường 
xuyên; việc thực hiện công tác kiểm tra, 
giám sát về công tác dân vận còn hạn chế, 
có lúc thiếu kịp thời. Một bộ phận không 
nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 
còn thiếu gương mẫu, suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, xa dân, vô cảm 
trước khó khăn, bức xúc của nhân dân, vi 
phạm quyền làm chủ của nhân dân là thách 
thức không nhỏ đối với công tác dân vận và 
ảnh hưởng đến mối quan hệ máu thịt giữa 
nhân dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền 
trên địa bàn; cản trở quá trình phát triển của 
Thị xã.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng 
về công tác dân vận, Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, 
trong thời gian tới công tác dân vận của 
hệ thống chính trị ở thị xã Hồng Lĩnh phải 
thường xuyên đổi mới theo hướng hiệu quả, 
trong đó, trọng tâm thực hiện tốt các giải 
pháp sau: 

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường quán triệt 
sâu sắc, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị 
quyết, quy chế, quy định của Trung ương, 
của tỉnh, thị xã về công tác dân vận nhằm 
nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các 
cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức 
trong hệ thống chính trị đối với công tác dân 
vận, xác định rõ công tác dân vận là trách 
nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mọi 
cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, 
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hội viên, các đoàn thể nhân dân, trong đó 
“Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực 
hiện, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội làm 
tham mưu và nòng cốt”. 

Thứ hai, tiếp tục đổi mới phương thức 
lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, nâng 
cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, người 
đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, 
đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong 
việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác 
dân vận trong tình hình mới. Tập trung thực 
hiện tốt chương trình hành động thực hiện 
Nghị quyết đại hội Đảng các cấp về công 
tác dân vận. Lựa chọn nội dung, xây dựng 
kế hoạch để hệ thống dân vận, MTTQ, các 
đoàn thể thực hiện có hiệu quả các chương 
trình trọng tâm, 3 khâu đột phá nhằm trong 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị 
xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các 
nghị quyết chuyên đề về huy động nguồn 
lực xây dựng thị xã đạt đô thị loại III vào 
năm 2020, nghị quyết xây dựng, nâng cao 
nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 
2017-2020 và những năm tiếp theo. 

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh việc thực 
hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị 
quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy.Trong đó, 
chú trọng triển khai thực hiện quy chế dân 
chủ ở cơ sở một cách nền nếp, tiếp tục đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới 
lề lối làm việc, nâng cao trình độ văn hóa 
giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, công chức, 
viên chức trong mối quan hệ với nhân dân 
nhằm tăng cường sự hài lòng, ghi nhận của 
nhân dân. Tiếp tục cụ thể hóa phương châm 
“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, 
giám sát” nhằm thu hút, tập hợp nhân dân, 
huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát 
triển kinh tế, chỉnh trang đô thị, xây dựng 
Nông thôn mới.

Thứ tư, phát huy có hiệu quả vai trò 
và khả năng to lớn của hệ thống dân vận, 
MTTQ và các đoàn thể là dự báo sát tình 

hình, phát hiện sớm những bất cập trong 
việc thực hiện chính sách, pháp luật ở cơ 
sở; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, 
kiến nghị của nhân dân để phản ánh, phối 
hợp đề xuất giải pháp giải quyết, nhất là 
những vấn đề nhạy cảm, có quan hệ trực 
tiếp đến quyền và lợi ích của tổ chức, công 
dân. Tăng cường lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể chính trị - xã hội, đẩy mạnh 
các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng 
các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, gắn 
với thực hiện Chỉ thị 05 về “việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh” để mang lại lợi ích thiết thực cho 
hội viên, đoàn viên, có như vậy mới thu hút, 
tập hợp được quần chúng vào tổ chức và 
giữ vững sự phát triển của các phong trào. 

Thứ năm, Đổi mới nội dung phương 
thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể 
chính trị - xã hội, các hội quần chúng đáp 
ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, 
hướng về các thôn, tổ dân phố, đa dạng hình 
thức tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân 
dân, khắc phục hành chính hóa trong hoạt 
động; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo 
vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn 
viên, hội viên và nhân dân. Tăng cường 
phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống 
chính trị về công tác dân vận... nhằm phát 
huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, góp phần 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh 
trên địa bàn. 

Tin tưởng rằng, dưới sự tăng cường 
lãnh đạo của các cấp ủy đảng, với những 
kết quả đổi mới trong thời gian qua và sự 
vận dụng sáng tạo những giải pháp đã đề ra, 
công tác dân vận ở Thị xã trong những năm 
tới sẽ tiếp tục đạt được những thành công 
mới, góp phần xây dựng Hồng Lĩnh ngày 
càng phát triển bền vững, văn minh, đạt các 
tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020./.

  nVh
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côNg tác dâN vậN của ĐảNg, 
một gÓc NhìN tỪ phía NgưỜi dâN

thS. Vũ thanh Loan
Viện nghiên cứu Văn học 

Thế kỷ XXI là thế kỷ của 
toàn cầu hóa, của hội 
nhập kinh tế, thông tin và 

tri thức. Đất nước đang trên đà phát 
triển, hiện đại hóa về mọi mặt (giáo 
dục, y tế, văn hóa,…), chất lượng 
sống của người dân dần được nâng 
cao và cải thiện. Công dân thế kỷ 
XXI là công dân toàn cầu với khả 
năng tiếp cận, chia sẻ thông tin bằng 
nhiều kênh đa dạng: báo chí, truyền 

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban  Dân vận 
Trung ương thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Ảnh P.V

Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình 
xây dựng, trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt 
Nam luôn đặc biệt chú trọng công tác dân vận, 
coi đây là một trong những công tác mang 
tính cốt tử của Đảng trong việc tăng cường, 
củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân; 
mở rộng quy mô, sức mạnh của Đảng trong 
công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước. Là đối 
tượng, mục tiêu của công tác dân vận, trong 
xu hướng hội nhập quốc tế hiện nay, nhân dân 
đã nhìn thấy gì ở công tác dân vận của Đảng?
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hình, internet… Điều này, một mặt vừa 
tạo điều kiện cho công tác tuyên truyền, 
vận động của Đảng dễ dàng đến với người 
dân, nhưng mặt khác cũng là môi trường 
thuận lợi để các thế lực thù địch lây lan 
giữa lòng dân chúng. Do vậy, để phù hợp 
với tình hình mới, các phương thức dân 
vận của Đảng cũng cần được nhận thức 
và triển khai thật đổi mới, sáng tạo và 
thiết thực.

Đánh giá đúng tình hình, Đảng đã có 
nhiều chủ trương, quyết sách mới về các 
hoạt động, trong đó có công tác dân vận. 
Qua các kỳ Đại hội, Đảng Cộng sản Việt 
Nam đều tập trung vào tư tưởng “lấy dân 
làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân; coi sự nghiệp cách 
mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân 
dân, vì nhân dân. Đảng nhấn mạnh sự gắn 
bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân và 
việc đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác vận động quần 
chúng cần phù hợp với thực tiễn ở từng 
thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng,… 
Đồng thời, Đảng cũng rút ra những bài 
học kinh nghiệm sâu sắc về công tác vận 
động quần chúng, lấy đó làm cơ sở để 
tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác dân vận.

Ngoài Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp 
hành Trung ương lần thứ 8 (Nghị quyết 
8b), khóa VI (27-3-1990) - Nghị quyết 
chuyên đề đầu tiên về công tác dân vận, 
một dấu mốc quan trọng nữa đó là Nghị 
quyết 25 - NQ/TW, ngày 03-6-2013 về 
“Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác dân vận trong tình 
hình mới”. Đây là Nghị quyết có tầm quan 
trọng đặc biệt và ý nghĩa to lớn về công 
tác dân vận trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội 
nhập quốc tế.

Đến Đại hội lần thứ XII, Đảng tiếp 

tục khẳng định: “Tiếp tục đổi mới, nâng 
cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường 
quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân” 
nhằm phát huy sức mạnh to lớn của khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 
nhập quốc tế. 

Đường lối, chính sách về công tác dân 
vận được các cấp ủy Đảng địa phương 
triển khai thành những phong trào cụ thể, 
thiết thực và mới mẻ.

Công tác dân vận đã được quan tâm 
đúng mức với nhiều cách làm hay, sáng 
tạo và mang lại hiệu quả thiết thực. Việc 
nắm bắt diễn biến tâm lý, tư tưởng của 
nhân dân, giải quyết kịp thời, thỏa đáng 
những vấn đề bức xúc nảy sinh từ thực 
tiễn; tổ chức động viên, khích lệ nhân 
dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở 
địa phương, cơ sở được chú trọng thường 
xuyên hơn. Công tác dân vận không chỉ có 
các phong trào chuyên biệt như cuộc thi 
“Dân vận khéo” mà còn được lồng ghép 
trong các phong trào, hoạt động như: “Đền 
ơn đáp nghĩa”, “Lá lành đùm lá rách”, 
“Ngày vì người nghèo”,… các đợt quyên 
góp, ủng hộ nhân dân miền Trung vùng 
bão lũ, hoặc đồng bào vùng núi gặp lở đất 
vừa qua. Những hoạt động này được Đảng 
bộ các cấp chỉ đạo, phối hợp thực hiện 
cùng với các đoàn thể xã hội khác như 
tổ chức Công đoàn các cơ quan, đơn vị, 
Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông 
dân, Hội Chữ thập đỏ các địa phương nên 
không hề mang nặng tính chính trị, khuôn 
sáo mà giàu tính nhân văn, thấm đẫm tinh 
thần tương thân tương ái, chứa chan tình 
người. Do vậy, những phong trào ấy đã thu 
hút được sự ủng hộ của nhân dân khắp nơi 
một cách tự nhiên, không gượng ép. Cũng 
qua đó, Đảng đã thể hiện được sự quan 
tâm thực sự tới đời sống nhân dân, đưa 
nhân dân lại gần hơn, được nhân dân tin 
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tưởng hơn.
Một trong những điểm nổi bật của 

công tác dân vận trong thời kỳ hiện nay 
là chủ trương để nhân dân cùng làm dân 
vận. Dân vừa là đối tượng, mục tiêu của 
công tác dân vận, của các hoạt động và 
phong trào xã hội mà Đảng, Nhà nước, 
các đoàn thể tác động tới nhằm phục vụ 
dân. Dân còn là chủ thể của công tác dân 
vận, hoạt động dân vận. Dân cư trong khu 
phố, xóm làng có khi xảy ra mâu thuẫn, 
khúc mắc nhưng cùng nhau hòa giải để 
đạt tới đồng thuận, tăng cường đoàn kết, 
đó cũng chính là nhân dân đang làm dân 
vận. Các mô hình Ban công tác Mặt trận 
ở khu dân cư có vai trò hòa giải, tự chủ, 
tự quản, tuyên truyền xây dựng gia đình 
văn hóa, xóm làng văn hóa, khối phố văn 
hóa, cộng đồng văn hóa…, đó cũng chính 
là hoạt động dân vận.

Nhân dân tham gia tuyên truyền đường 
lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của 
Đảng và Nhà nước; tổ, nhóm phụ nữ cùng 
động viên nhau vượt qua khó khăn thiếu 
thốn, góp vốn cho nhau làm ăn kinh tế, 
động viên nhau cùng cố gắng giỏi việc 
nước, đảm việc nhà; Đoàn Thanh niên 
cùng chung tay xây dựng lối sống văn hóa, 
văn minh, phát động các phong trào giữ 
vệ sinh lối xóm… đó cũng là những biểu 
hiện của công tác dân vận, với vai trò nổi 
bật của người dân, của cộng đồng dân cư.

Không gì có sức thuyết phục con 
người, thu phục nhân tâm mạnh, bền bỉ 
bằng sự chân thật, thành thật, sự trung 
thực và lòng chân thành. Do vậy, những 
người làm công tác dân vận thường được 
“chọn mặt gửi vàng”, là những người có 
tiếng nói trong quần chúng nhân dân, có 
đạo đức, được nhân dân tôn trọng, yêu 
mến. Đó là người cựu chiến binh đã cống 

hiến một phần xương máu cho đất nước, là 
bà mẹ đảm đang, tháo vát, vun vén cho gia 
đình hạnh phúc, con cái thành đạt; là đoàn 
viên thanh niên giỏi giang, ngoan hiền… 
- những con người ấy luôn là gương sáng 
về lối sống chuẩn mực trong cộng đồng. 
Chính họ là cầu nối bền chặt giữa Đảng và 
nhân dân. 

Chính những hoạt động cụ thể ấy, 
những con người ấy đã đưa công tác dân 
vận đi vào thực chất, có chiều sâu, có trọng 
tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao.

Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận 
một thực tế là công tác dân vận hiện nay 
vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần khắc 
phục. Đó là việc triển khai học tập, quán 
triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, 
chỉ thị của Đảng về công tác dân vận còn 
chậm, kém hiệu quả. Công tác dân vận 
chưa đánh giá đúng, chưa dự báo chính 
xác và nắm bắt kịp thời những diễn biến 
về tâm lý, tư tưởng; tâm tư, nguyện vọng 
của nhân dân để có những biện pháp, cách 
thức tiến hành dân vận một cách hiệu quả. 
Những thực tế này vẫn cần tiếp tục được 
Đảng quan tâm và cùng nhân dân tìm các 
biện pháp để tháo gỡ, khắc phục.

Công tác dân vận đúng và khéo như 
chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh bao hàm 
và quan trọng hơn cả là việc gây dựng và 
củng cố niềm tin của nhân dân. Nếu mọi 
việc lớn nhỏ trong công tác dân vận, trong 
hành vi ứng xử, hành xử của những cán 
bộ làm dân vận, những tổ chức phụ trách 
công tác dân vận… đều luôn luôn vì dân, 
biết dựa vào dân, làm những gì dân mong, 
dân muốn, tránh những gì dân chán, dân 
ghét thì sẽ được dân tin, dân theo. Lời dạy 
ấy của Người vẫn luôn tỏa rạng giá trị tới 
tận ngày nay./.

                                                                       V.L
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PHÁT HUY TỐT CÔNG TÁC DÂN VẬN KHÉO 
TRONG ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN 

GIAI ĐOẠN 2012- 2017

 Năm 2017 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần 
thứ XVII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; năm thứ hai 
triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XVIII. Thời gian qua, với sự chăm lo, lãnh đạo, dìu dắt của cấp 
ủy Đảng các cấp; sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, MTTQ và các ban, 
ngành, đoàn thể, các địa phương; sự đồng hành, hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân…tuổi trẻ toàn tỉnh đã tích cực thi đua, tổ chức các phong trào hành 
động cách mạng, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên cụ thể, thiết thực, 
gặt hái nhiều thành tích chào mừng Đại hội đoàn các cấp, hướng đến Đại hội đoàn 
toàn tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ X.

nguYỄn thÀnh ĐỒng
Phó Bí thư Tỉnh đoàn

Để đạt được thành tích đó, nhiệm 
kỳ qua cán bộ, đoàn viên thanh 
niên toàn tỉnh luôn nỗ lực đổi 

mới nội dung, hình thức hoạt động; phát huy 
vai trò xung kích trong công tác dân vận khéo, 
mà thể hiện tiêu biểu là công tác mở rộng mặt 
trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Tính đến 
nay, toàn tỉnh có gần 24 vạn đoàn viên, thanh 
niên trong độ tuổi (chiếm 18,6% dân số, 32% 
lực lượng lao động), có mặt trên địa bàn là 
134.357 người, chiếm 56,36% (trong đó có 
88.500 đoàn viên). Số lượng thanh niên nông 
thôn, đô thị chiếm 54,61%; thanh niên trường 
học chiếm 37,14%; thanh niên công chức, 
viên chức chiếm 2,95%; thanh niên công nhân 
chiếm 3,62%; thanh niên lực lượng vũ trang 
chiếm 1,68%. Tỷ lệ tập hợp thanh niên có 
mặt trên địa bàn vào tổ chức Đoàn đạt 78,2% 
(tăng 8,2% so với đầu nhiệm kỳ 2012-2017). 
Các phong trào hoạt động của Đoàn ngày 
càng hỗ trợ nhiều hơn cho thanh niên trong 
quá trình học tập, lập thân, lập nghiệp... Từ 

thực tiễn phong trào đã xuất hiện ngày càng 
nhiều tấm gương thanh niên dân tộc thiểu số, 
thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên hoàn 
lương, thanh niên công nhân tiêu biểu trong 
lao động sản xuất, trong học tập, rèn luyện và 
công tác, nhiều thanh niên đã trưởng thành 
qua phong trào, trở thành hội viên, đoàn viên 
được phát triển Đảng…

“Dân vận khéo” trong tổ chức Đoàn 
trước hết là đổi mới phương thức tập hợp 
thanh niên, tập trung ở địa bàn dân cư vùng 
sâu vùng xa, khu vực đặc thù, thanh niên 
dân tộc thiểu số, tôn giáo, thanh niên tại các 
doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Nhiều mô 
hình đoàn kết, tập hợp thanh niên mới được 
thành lập đã phát huy hiệu quả rõ nét, tạo sức 
hấp dẫn với hội viên, thanh niên như: thành 
lập các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo ngành, 
nghề, sở thích; tổ chức “Ngày hội đoàn viên”, 
“Ngày hội tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Ngày hội 
thanh niên công nhân”, Diễn đàn “Đảng với 
thanh niên -  Thanh niên với Đảng”, “Thanh 
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niên sống đẹp, sống có ích”, “Hội thi tuyên 
truyền ca khúc cách mạng”, “Cuộc thi tiếng 
hát thanh niên tôn giáo”... có tác động sâu 
sắc trong việc giáo dục chính trị tư tưởng, ý 
thức tuân thủ pháp luật, truyền thống, cổ vũ 
tinh thần yêu nước, tinh thần xung kích tình 
nguyện, xây dựng lối sống đẹp, có văn hóa, 
có trách nhiệm với cộng đồng, tạo môi trường 
xã hội lành mạnh để thanh niên học tập, phấn 
đấu, rèn luyện, trưởng thành. 

Để củng cố, phát triển lực lượng, Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn thường xuyên theo dõi 
nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, 
thanh niên, tiếp thu những ý kiến đóng góp, 
kinh nghiệm hay để có giải pháp thực hiện 
phù hợp. Chú trọng đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động của Đoàn, Hội, đa dạng hoá 
các loại hình tập hợp theo hướng phù hợp nhu 
cầu, nguyện vọng của thanh niên. Từ thực 
tiễn của các địa phương, đơn vị, Ban Thường 
vụ Tỉnh đoàn vận động lực lượng thanh niên 
tham gia hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh, tình nguyện vì an sinh xã hội 
thông qua các đợt hoạt động cao điểm hàng 
năm như: „Tháng Thanh niên”, „Chiến dịch 

Thanh niên tình nguyện 
Hè”, „Chương trình 
tình nguyện mùa Đông”, 
«Xuân tình nguyện”, 
„Thanh niên xung kích 
mùa bão lũ”, “Ngày về 
cơ sở”, „Ngày thứ bảy 
tình nguyện”, „Ngày 
chủ nhật xanh”... đã thu 
hút hàng chục ngàn lượt 
đoàn viên thanh niên 
tham gia với hàng ngàn 
công trình, phần việc 
thanh niên trong nhiệm 
kỳ, tạo hiệu ứng lan tỏa 
rộng rãi, được cấp ủy, 
chính quyền các cấp và 
Nhân dân ghi nhận, đánh 
giá cao. 

Công tác “Dân vận 
khéo” của Đoàn còn thể hiện qua công tác vận 
động nguồn lực xã hội hóa, với nhiều cách làm 
sáng tạo như: tổ chức “Đêm nhạc từ thiện”, 
“Tìm kiếm giọng hát hay”… quyên góp kinh 
phí để tặng quà các gia đình chính sách, thanh 
thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho 
bệnh nhân tại bệnh viện, hỗ trợ xây dựng nhà 
nhân ái... Đặc biệt, rút kinh nghiệm từ công 
tác ứng phó và khắc phục thiệt hại của các 
đợt bão lũ các năm 2013, 2014, 2016, 2017, 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chủ động dự 
báo sớm tình hình, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn 
vào cuộc kịp thời hỗ trợ nhân dân thu hoạch 
mùa, di dân tránh trú, neo đậu tàu thuyền, 
chằng chống nhà cửa, cơ quan, trường học. 
Đồng thời tạo mối liên hệ với các cơ quan 
Báo chí, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh 
để vận động nguồn lực hỗ trợ nhân dân. Từ 
năm 2013 đến nay, tổ chức Đoàn đã kêu gọi, 
huy động hơn 30 tỷ đồng của các nhà hảo tâm 
kịp thời trao tận tay người dân khi xảy ra thiên 
tai, bão lũ, thể hiện được sắc xanh của tuổi 
trẻ, ghi lại dấu ấn và niềm tin trong lòng Nhân 
dân. 

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp Tỉnh đoàn hỗ trợ xây dựng 
mô hình chăn nuôi lợn cho thanh niên đồng bào dân tộc Chứt

Ảnh P.V



Số
 0

3 
- 2

01
7

TH
Ô

N
G

 T
IN

 D
Â

N
 V

Ậ
N

 H
À

 T
ĨN

H 
25

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
đã thực hiện tốt công tác thanh vận đối với 
đoàn viên, thanh niên tại các địa bàn khó 
khăn, phức tạp, xung kích góp phần thực 
hiện hiệu quả các chương trình, dự án trọng 
điểm của tỉnh, địa phương, đơn vị. Trong 
nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn huy 
động hơn 15.000 lượt đoàn viên, thanh niên 
tình nguyện tại chỗ và tình nguyện chi viện 
hỗ trợ hàng ngàn hộ dân di dời nhà cửa, ổn 
định đời sống phục vụ các dự án trọng điểm 
của tỉnh như: Dự án Khu liên hợp Gang thép 
và cảng Sơn Dương (Formosa), Dự án thủy 
lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang... Ngay sau khi 
sự cố môi trường biển xảy ra tại các tỉnh miền 
Trung, bên cạnh việc chỉ đạo các cấp bộ Đoàn 
trong toàn tỉnh tập trung tuyên truyền, định 
hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh thiếu 
nhi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập 
các tổ công tác đặc biệt trực tiếp xuống bám, 
nắm các địa bàn để theo dõi, nắm bắt diễn 
biến, tư tưởng của Đoàn viên thanh niên; chỉ 
đạo sinh hoạt Đoàn, định hướng tư tưởng cho 
thanh niên trước âm mưu chống phá của các 
thế lực thù địch...Thành công rõ nét nhất là 
việc đã tuyên truyền, vận động 100% đoàn 

viên thanh niên, đặc biệt 
tại 02 địa bàn trọng điểm 
huyện Kỳ Anh và thị xã 
Kỳ Anh tham gia bầu cử 
Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân các cấp, được 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
biểu dương, tặng bằng 
khen.

Luôn xác định “dân 
vận khéo” là cái gốc, 
thông qua tổ chức các 
hoạt động phong trào 
thiết thực, tổ chức Đoàn 
ngày càng được củng cố 
và phát triển; mặt trận 
đoàn kết, tập hợp thanh 
niên được mở rộng; chất 
lượng của đoàn viên từng 

bước được nâng lên; đội ngũ cán bộ đoàn 
đông đảo, trẻ trung, có trình độ chuyên môn 
đã và đang trở thành nguồn cán bộ kế cận tin 
cậy của Đảng, chính quyền và đoàn thể ở các 
cấp. Có được thành tích đó là nhờ đội ngũ cán 
bộ Đoàn, đoàn viên đã làm tốt công tác dân 
vận khéo trong thanh niên. Cán bộ Đoàn làm 
tốt công tác dân vận khéo, mỗi phong trào 
Đoàn là phong trào dân vận khéo để thanh 
niên hiểu, tự nguyện và hăng hái tham gia.

Trước thềm Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần 
thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ toàn 
tỉnh sẽ vận dụng linh hoạt, sáng tạo công tác 
dân vận khéo trong thanh niên; mỗi đoàn viên 
thanh niên, mỗi cơ sở đoàn, hội sẽ biến sự 
khát khao, ngọn lửa xung kích, tình nguyện 
rực cháy trong trái tim mình thành những 
hành động, những việc làm sáng tạo, hiệu quả 
ngay nơi địa bàn mình sinh sống; nỗ lực, phấn 
đấu hết mình trong học tập, lao động, công 
tác; đem đến những công trình mang đậm dấu 
ấn tri thức, sức mạnh, lòng nhiệt huyết; cống 
hiến sức trẻ xây dựng quê hương Hà Tĩnh 
ngày càng phát triển nhanh, bền vững hơn theo 
hướng công nghiệp hiện đại./.             N.T.Đ

Đoàn thanh niên giúp dân gặt lúa đối phó mưa bão.                                                      
Ảnh P.V
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thS. nguYỄn Mỹ hạnh
Trưởng khoa Dân vận- Trường Chính trị Trần Phú

THỰC HÀNH DÂN VẬN, GIẢI PHÁP 
NỀN TẢNG CHO YÊU CẦU PHÁT TRIỂN 

BỀN VỮNG HIỆN NAY

Công tác dân vận là một hoạt động 
được các nhà nước, các tổ chức 
chính trị và các đảng thực hành 

từ xa xưa. Đó là một công tác quan trọng, xét 
từ vai trò, tầm quan trọng của nhân dân, của 
con người trong lịch sử và tồn tại xã hội. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh cho rằng “vô luận việc gì 
đều do con người làm ra”. “Trong thế giới 
không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của 
nhân dân. Do đó, Người khẳng định “Việc 
dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc 

gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng 
thành công”.

Quán triệt tư tưởng, quan điểm của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta rất coi trọng dân 
vận, chú trọng lãnh đạo đội ngũ cán bộ đảng 
viên thực hành dân vận, giữ gìn, củng cố mối 
quan hệ gần gũi với nhân dân; gương mẫu, 
hi sinh vì lợi ích của nhân dân và Tổ quốc. 
Những chủ trương vận động, tập hợp quần 
chúng đã được quyết nghị từ cương lĩnh đầu 
tiên của Đảng, xuyên suốt quá trình chuẩn bị 

    Lãnh đạo tỉnh trao quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng.                             Ảnh P.V
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giành chính quyền (1930 – 1945), quá trình 
bảo vệ chính quyền (1945 -1954) và đấu tranh 
thống nhât đất nước (1954 – 1975). Bước vào 
công cuộc đổi mới, BCH Trung ương Đảng 
đã ban hành hai nghị quyết chuyên đề về công 
tác dân vận và nhiều Quyết định, chỉ thị của 
Bộ Chính trị, Chính phủ về công tác dân vận. 
Đồng thời, các chỉ thị của Bộ Chính trị về 
đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, 
phong cách Hồ Chí Minh đều nhấn mạnh vai 
trò, vị trí của công tác dân vận trong quá trình 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhằm lãnh đạo, 
chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống 
chính trị làm công tác dân vận.

Nhờ đánh giá rất cao vai trò nhân dân, 
coi trọng dân vận, cách mạng Việt Nam đã 
đi từ thắng lợi này sang thắng lợi khác trong 
những điều kiện hết sức khó khăn, ngặt 
nghèo về vật chất, về trang thiết bị, khoa học 
kỹ thuật. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam 
đã chứng minh cho giá trị thực tiễn của việc 
thực hành dân vận trong đời sống chính trị. 
Thực hành dân vận đã biến sức mạnh tinh 
thần của đảng chính trị thành lực lượng vật 
chất gồm sức mạnh toàn dân, khối đoàn kết 
nhất trí cao độ tập trung vào mục tiêu nhiệm 
vụ giải phóng dân tộc, chứng minh quan 
điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận 
kém thì việc gì cũng kém! Dân vận khéo thì 
việc gì cũng thành công!”

Thực hành dân vận đặt ra yêu cầu rất 
cao đối với người cán bộ: nói phải đi đôi với 
làm; gương mẫu trong việc làm, hành động; 
coi người dân là chủ thể trong cống hiến và 
phục vụ. Xây dựng, ban hành chủ trương, 
chính sách phải bàn bạc với nhân dân, căn cứ 
nguyện vọng, lợi ích nhân dân. Có thể thấy, 
thực hành dân vận và thực hành dân chủ gắn 
bó chặt chẽ với nhau: để dân vận hiệu quả 
phải phát huy dân chủ, và phát huy dân chủ 
chính là điều kiện căn cốt để xây dựng khối 
đoàn kết nhất trí trong nhân dân.

Tuy nhiên, có một thực tế là ý thức của 
một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên 

hiện nay về dân vận còn chưa đầy đủ. Một 
bộ phận trong hệ thống chính trị còn mơ hồ 
về lý luận và thực tiễn về công tác dân vận; 
chưa tự ý thức về trách nhiệm, nghĩa vụ bản 
thân trong thực hành dân vận. Nhiều cán bộ 
còn hồn nhiên cho rằng vấn đề hoạt động dân 
vận, chất lượng công tác dân vận do Ban Dân 
vận, Mặt trận và các đoàn thể quyết định.

Hậu quả của nhận thức đó là một bộ phận 
không nhỏ cán bộ đảng viên không thực hành 
dân vận; suy thoái về đạo đức lối sống; tham 
ô, nhũng nhiễu, quan liêu, nói không đi đôi 
với làm. Nhiều việc làm vi phạm quyền dân 
chủ của nhân dân về kinh tế, chính trị, xã 
hội thật sự là những vấn đề phản dân vận, 
làm xói mòn niềm tin của nhân dân, tạo trở 
ngại cho việc tuyên truyền vận động nhân 
dân thực hiện chủ trương của Đảng và chính 
sách, luật pháp của nhà nước. Cán bộ, đảng 
viên không gương mẫu, nhân dân sẽ không 
gương mẫu. Cán bộ đảng viên vi phạm luật 
pháp, quan liêu, xa rời lợi ích nhân dân, cộng 
đồng, nhân dân sẽ không quan tâm đến lợi 
ích cộng đồng, xã hội. Tội phạm, các vi phạm 
trong các lĩnh vực đời sống xã hội gia tăng: 
nhiều doanh nghiệp không tập trung vào cải 
tiến kỹ thuật, hạ giá thành sản phẩm mà lèo 
lái, lách luật; lương thực thực phẩm không 
an toàn; môi trường ô nhiễm, mạnh ai nấy 
xả thải; an ninh trật tự nảy sinh nhiều vấn 
đề; các giá trị văn hóa truyền thống có nguy 
cơ bị xói mòn, thay vào đó là du nhập những 
kiểu cách sống vội, ẩu, nặng về tiền bạc, vật 
chất…Kinh tế có sự tăng trưởng trước mắt 
nhưng tiềm ẩn nguy cơ không bền vững khi 
các giá trị sống, sự an toàn của cộng đồng bị 
xem thường như sức khỏe, môi trường, văn 
hóa, văn minh, tiến bộ… 

Hiện nay, mục tiêu cơ bản mà Đảng và 
nhân dân ta đang hướng tới là trung bình 
tăng GDP từ 6,5 - 7%/năm; bình quân GDP/ 
người từ 3.200 $ - 3.500 $/năm; tỉ trọng công 
nghiệp và dịch vụ /GDP là 85%; năng suất 
lao động xã hội tăng 5 %/năm, tỉ lệ lao động 
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qua đào tạo đạt khoảng 65 – 70%(2020). Tỉ 
lệ hộ nghèo giảm bình quân 1 – 1,5%/năm. 
Đến 2020, 95% dân cư thành thị, 90% dân 
cư nông thôn được sử dụng nước sạch; 85% 
chất thải nguy hại, 95 -100% chất thải y tế 
được xử lý. Tỉ lệ che phủ rừng đạt 42%. Bảo 
đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; 
bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn 
vẹn lãnh thổ.

Trên cơ sở định hướng của Trung ương 
và căn cứ tình hình thực tiễn, Đại hội Đảng 
bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII xác định mục 
tiêu đến 2020 GDP/người đạt 80 triệu đồng, 
tỉ trọng công nghiệp, xây dựng chiếm 56% 
GDP. Thu ngân sách 46 000 tỷ VNĐ; kim 
ngạch xuất khẩu trên 5 tỉ $/năm; giá trị sản 
xuất đạt 140 triệu/ha/năm. Tỉ lệ các khu công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động 
có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 
tiêu chuẩn môi trường trên 75%. Tỉ lệ nghèo 
giảm 2,5 – 3%/năm theo chuẩn mới. 100% 
xã phường thị trấn ổn định chính trị.

Có thể thấy, những mục tiêu kinh tế - 
xã hội mà Trung ương và tỉnh ta đề ra thể 
hiện quan điểm gắn bó chặt chẽ giữa vấn đề 
phát triển kinh tế với phát triển xã hội; CNH 
– HĐH gắn liền với phát triển nông nghiệp 
nông thôn; tăng trưởng đi liền với nâng cao 
mức sống, cải thiện điều kiện sống về vật 
chất, tinh thần của người dân và bảo vệ môi 
trường. Đó chính là những thành tố của phát 
triển bền vững, hay nói cách khác đó là quan 
điểm phát triển bền vững.

Trước những mục tiêu nêu trên, căn cứ 
giá trị lý luận và thực tiễn của việc thực hành 
dân vận, các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm 
mà đảng ta xác định là xây dựng đảng, đội 
ngũ cán bộ, phát triển nguồn nhân lực, phát 
huy nhân tố con người. Để tác động đến tư 
tưởng, nhận thức, hành vi của con người, 
việc nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ 
cho đội ngũ cán bộ đảng viên về dân vận và 
thực hành dân vận là một yêu cầu vừa khách 
quan, vừa cấp thiết. Trong hệ thống 9 nhóm 

giải pháp có mối liên quan chặt chẽ với nhau 
của chuỗi các nhận thức, hành động phải làm, 
Nghị quyết Đại hội tỉnh Hà Tĩnh khẳng định 
một nhóm giải pháp là nâng cao chất lượng 
công tác dân vận của hệ thống chính trị. 

Xác định lấy công tác dân vận và thực 
hành dân vận để tổ chức thực hiện mục tiêu 
phát triển kinh tế xã hội vừa là sự phát huy 
truyền thống, kinh nghiệm lãnh đạo đất nước 
của đảng ta, vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 
Đó là một trong những giải pháp nền tảng 
để đảm bảo sự phát triển bền vững; phát 
triển kinh tế đi liền với xây dựng những giá 
trị sống văn hóa văn minh. Phát triển trên 
cơ sở khơi dậy nguồn lực quan trọng nhất: 
con người. Ðể đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang… 
thực hành dân vận, phải tăng cường xây dựng 
Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các 
tổ chức đảng, nhà nước, các ban ngành đoàn 
thể, mọi cơ quan đơn vị, nhất là Ban dân vận 
các cấp phải quan tâm đào tạo, giáo dục về 
lý luận công tác dân vận; về tư tưởng, tấm 
gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh bằng 
những cách thức đa dạng, thiết thực. Tổ chức 
tập huấn rèn luyện các kỹ năng, nghiệp vụ 
dân vận hàng năm. Phát huy vai trò các tổ 
chức đảng, đoàn thể, chính quyền, nhân dân 
trong giáo dục, rèn luyện giám sát đạo đức 
lối sống, tác phong; kiểm tra, thanh tra hoạt 
động chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán 
bộ công khai, minh bạch. Mặt khác, thực 
hiện tốt công tác đánh giá, tuyển dụng, bố 
trí, đề bạt cán bộ. Chú trọng đổi mới, thiết 
kế, xây dựng các bộ công cụ, các phương 
pháp giúp tuyển dụng cán bộ vừa có tài vừa 
có tâm cho bộ máy nhà nước. Việc nâng cao 
chất lượng xây dựng luật pháp và thi hành 
luật pháp trong đời sống xã hội, nhất là hệ 
thống luật pháp liên quan đến đội ngũ cán 
bộ của Đảng và bộ máy nhà nước càng phải 
đảm bảo liêm chính, nghiêm minh. Mọi chủ 
trương đường lối của Đảng, chính sách luật 
pháp của Nhà nước, các chiến lược, kế hoạch 



Số
 0

3 
- 2

01
7

TH
Ô

N
G

 T
IN

 D
Â

N
 V

Ậ
N

 H
À

 T
ĨN

H 
29

phát triển kinh tế - xã hội, các dự án 
hạ tầng kinh tế kỹ thuật cho CNH 
và dân sinh ở tầm vĩ mô hay vi mô 
phải được xây dựng trên sơ sở đảm 
bảo có sự tham gia của người dân, 
đa chiều, cân nhắc toàn diện lợi ích 
các bên trước mắt và lâu dài.  Đấy 
chính là “hết sức làm” “những gì có 
lợi cho dân, “hết sức tránh” “những 
gì có hại cho dân”. 

Khi sự tự ý thức và thực hành dân 
vận đạt đến mức độ tự giác, chính là 
người cán bộ có những phẩm chất 
đạo đức quan trọng: yêu dân. Yêu 
dân là yêu quê hương đất nước, là 
“tận hiếu, tận trung” trong quan 
điểm Hồ Chí Minh. Người yêu dân, 
yêu nước sẽ chấp hành tốt đường lối 
của đảng, pháp luật của nhà nước; 
tận tụy thực hiện chức trách nhiệm 
vụ được giao phó, không có “đất” 
cho chủ nghĩa cá nhân, cho những 
sai phạm trong quản lý điều hành 
kinh tế – xã hội. Cán bộ gương mẫu 
thực hành dân vận thì dân tin, dân 
yêu và noi theo, là cơ sở để xây dựng 
phát triển quê hương đất nước hiện 
đại, văn minh bền vững. Có thể thấy, 
bài học về thực hành dân vận trong 
thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ 
đã được nhận thức nhưng phải được 
phát huy cao độ trong công cuộc đổi 
mới hiện nay. Bởi lẽ, niềm tin của 
nhân dân, cái gốc của sức mạnh đoàn 
kết toàn dân là ưu thế tuyệt đối trong 
so sánh với các nguồn lực khác, càng 
phát huy càng tạo ra những giá trị 
gia tăng cho quá trình phát triển. Do 
vậy, đòi hỏi cán bộ, đảng viên, cả hệ 
thống chính trị phải tăng cường thực 
hành dân vận để xây dựng, củng cố 
khối đại đoàn kết đó./.

                                                                                              n.M.h

Mặt trận, đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân tham 
gia xây dựng các cơ chế, chính sách, các chương 
trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế- xã hội trên 
địa bàn tỉnh, đặc biệt là chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng các 
mô hình phát triển kinh tế có giá trị cao. 

Các chương trình, dự án phải bảo đảm phù 
hợp với thực tiễn và lợi ích, nguyện vọng chính 
đáng của người dân; tăng cường đối thoại, trao 
đổi trực tiếp với Nhân dân, chú ý lắng nghe ý kiến 
Nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện; kết 
hợp công tác quản lý, điều hành với việc thường 
xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, 
thuyết phục. 

 Năm là: Cần có đánh giá kết quả thực hiện 
các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đó 
là Chỉ thị 06-CT/TU, ngày 14/01/2016 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo và 
nâng cao hiệu quả công tác dận vận của cơ quan 
nhà nước các cấp; Kế hoạch số 80/KH-UBND, 
ngày 23/3/2016 về triển khai Chỉ thị 06: kết quả 
thực hiện ở các sở, ban, ngành, những hạn chế, 
bất cập, khó khăn. 

Đồng thời, quan tâm nghiên cứu lý luận, tổng 
kết thực tiễn, giải đáp kịp thời những vấn đề thực 
tiễn đặt ra, nhất là về xây dựng và củng cố niềm 
tin của Nhân dân đối với Đảng, mối quan hệ giữa 
Đảng với Nhân dân; từ đó tham mưu các chủ 
trương, chính sách phù hợp, nâng cao hiệu quả 
công tác dận vận trong tình hình mới.

Kiểm tra, đánh giá người đứng đầu các cơ 
quan đơn vị trong việc thực hiện quy chế dân chủ 
cơ sở, nhất là minh bạch về chi tiêu tài chính công, 
quản lý tài sản công, công tác tổ chức cán bộ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, định 
kỳ đánh giá hoạt động công tác dân vận của các 
cơ quan nhà nước./.

                                                                t.t.D

NÂNG CAO...
(Tiếp theo trang 10)



Số
 0

3 
- 2

01
7

TH
Ô

N
G

 T
IN

 D
Â

N
 V

Ậ
N

 H
À

 T
ĨN

H 
30

    huYỆn LộC hÀ

tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo 
của đảng để tiếp tục xây dựng đảng bộ 

trong sạch, vững mạnh
nguYỄn Đăng LộC

Trưởng phòng Dân tộc - Tôn giáo, Ban Dân vận TU

Đổi mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng là một trong những 
nội dung  quan trọng của công 

tác xây dựng Đảng hiện nay, nhằm giữ vững 
vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước 
và xã hội, góp phần xây dựng Đảng trong 
sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ 
chức và đạo đức. Sự lãnh đạo của Đảng luôn 
là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi 
của cách mạng Việt Nam. Đổi mới phương 
thức lãnh đạo của Đảng là một trong mười 
nhiệm vụ về xây dựng Đảng, được Đảng ta 
xác định trong Báo cáo chính trị tại Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XII. Nội dung đổi 
mới phương thức lãnh đạo của Đảng được 

tập trung vào 5 vấn đề cơ bản:
Một là: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

thực hiện và tiếp tục đổi mới phương thức 
lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt 
trận Tổ quốc và hệ thống chính trị;

Hai là: Tiếp tục cụ thể hóa phương thức 
lãnh đạo của Đảng được xác định trong 
Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển 
năm 2011); 

Ba là: Coi trọng xây dựng văn hóa 
trong các tổ chức Đảng, hệ thống chính trị;

Bốn là:  Nâng cao chất lượng việc xây 
dựng và ban hành nghị quyết của Đảng, 
pháp luật Nhà nước; 

       Phiên họp thường kỳ của Ban chấp hành huyện Lộc Hà (Khóa III).             Ảnh: P/V
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Năm là: Nâng cao chất lượng việc tổng 
kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về hoạt 
động lãnh đạo của Đảng và công tác xây 
dựng Đảng.  

Năm vấn đề cơ bản nêu trên có quan 
hệ mật thiết với nhau tạo nên năng lực lãnh 
đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu 
của Đảng, là chỉnh thể thống nhất tạo nên 
sức mạnh của Đảng, để đảm bảo Đảng hoàn 
thành trọng trách cầm quyền lãnh đạo xã 
hội, lãnh đạo đất nước.

Trong tình hình hiện nay, việc tự xây 
dựng, chỉnh đốn đảng, đổi mới phương thức 
lãnh đạo của đảng đang được trung ương và 
tỉnh chỉ đạo quyết liệt, trong đó tập trung 
chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 
Trung ương IV (khóa XII) gắn với thực 
hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị 
về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; một 
số địa phương, đơn vị trong tỉnh, thời gian 
qua đã làm tốt công tác xây dựng, chỉnh 
đốn đảng, trong đó có huyện Lộc Hà, là 
địa phương tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh 
hưởng của sự cố môi trường biển, các thế 
lực phản động lợi dụng tình hình kích động 
nhân dân tụ tập, tuần hành, gây mất an ninh 
trật tự, an toàn xã hội ở một số nơi, nhưng 
đảng bộ huyện Lộc Hà đã quyết tâm khắc 
phục khó khăn, đảm bảo an ninh trật tự, ổn 
định đời sống nhân dân, tập trung đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà 
nước, cả hệ thống chính trị, phát huy được 
tính tích cực, chủ động, sáng tạo của chính 
quyền nhà nước vừa tránh bao biện làm 
thay, vừa tránh buông lỏng sự lãnh đạo của 
Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, 
điều hành của chính quyền, làm tốt công tác 
vận động nhân dân, giám sát, phản biện của 
các tổ chức, đoàn thể, góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế, xã hội. Do đó, 9 tháng 
đầu năm 2017, kinh tế-xã hội huyện Lộc Hà 
có bước phát triển khá, giá trị CN-TTCN, 

xây dựng đạt 1.180 tỷ đồng, đạt 77,63% kế 
hoạch, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Giá trị thương mại, dịch vụ, du lịch đạt 815 
tỷ đồng, đạt 93,97% kế hoạch, tăng 14,78% 
so với cùng kỳ năm 2016. Thu ngân sách 
trên địa bàn đạt 108.736 triệu đồng, bằng 
108,7% so với dự toán tỉnh giao và 97,1% 
so với dự toán HĐND huyện giao, bằng 
195,5% so với cùng kỳ năm 2016; Tổng 
vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 585.389 triệu 
đồng, đạt 43,59% kế hoạch; chấp thuận 28 
dự án với tổng số vốn 74,313 tỷ đồng; công 
tác xây dựng Nông thôn mới được tập trung 
chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả khá.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt 
được, Đảng bộ huyện Lộc Hà đã tự đánh 
giá, nhận thấy rằng phương thức lãnh đạo 
của Đảng bộ, nhất là ở  một số địa phương, 
cơ sở đang còn một số bất cập, tồn tại, hạn 
chế: năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của một số tổ chức đảng ở địa phương, cơ 
sở còn thấp, thậm chí có nơi mất sức chiến 
đấu; công tác quản lý, giáo dục rèn luyện 
đảng viên ở một số nơi chưa được quan 
tâm thường xuyên; việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa đều, 
chưa đi vào chiều sâu; việc đấu tranh chống 
âm mưu, hoạt động chống phá của các thế 
lực thù địch, phòng, chống “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” đôi lúc còn bị động, hiệu 
quả chưa cao; chất lượng công tác kiểm tra, 
giám sát và xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi 
phạm còn nhiều hạn chế; vai trò giám sát, 
phản biện của Hội đồng nhân dân, Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân chưa đạt 
yêu cầu đề ra.

Trong thời gian tới, Ban chấp hành 
Đảng bộ huyện Lộc Hà tiếp tục xác định: 
xây dựng, chỉnh đốn để nâng cao năng lực 
lãnh đạo của đảng là đòi hỏi tự thân, thường 
xuyên của toàn đảng bộ, luôn phải gắn chặt 
việc đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng với yêu cầu cụ thể của từng giai đoạn 
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cách mạng, sát với tình hình thực tiễn của 
mỗi địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện. 
Để tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, 
vững mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, 
các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số giải 
pháp sau: 

Thứ nhất:  tập trung đổi mới phương 
thức lãnh đạo của đảng bộ, trọng tâm là 
công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ, đảng viên; 
làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, 
nêu gương; tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát; kiên định các nguyên tắc tổ chức 
và hoạt động của Đảng; thực hiện đúng 
nguyên tắc tập trung dân chủ; bám sát quy 
chế hoạt động, gắn trách nhiệm cá nhân, 
nhất là người đứng đầu.

 Thứ hai:  tiếp tục triển khai thực hiện 
có hiệu quả chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 
trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của 
cấp ủy đảng, hiệu quả quản lý điều hành 
của chính quyền các cấp; đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động của MTTQ và các 
tổ chức đoàn thể. Tăng cường công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng; tập hợp và phát huy 
tốt sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; làm tốt 
việc nắm bắt, định hướng thông tin dư luận 
xã hội. 

Thứ ba:  làm tốt việc đánh giá, phân 
loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, đánh 
giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, 
quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển 
cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm 
chất, năng lực, có ý thức tổ chức kỷ luật, có 
uy tín trong Đảng và nhân dân. Quan tâm 
đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ, thu hút con em 
đã được đào tạo về làm việc tại địa phương. 

Thứ tư: tập trung nâng cao năng lực 
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng 
đầu cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò là hạt 

nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Đổi mới 
và nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi 
bộ, phương thức hoạt động của các tổ chức, 
đoàn thể; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc, 
chế độ quy định của Đảng, nêu cao ý thức 
tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết 
thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong 
nhân dân. Đổi mới phong cách và lề lối làm 
việc của cấp ủy, người đứng đầu, vai trò nêu 
gương của cán bộ, đảng viên. 

Thứ năm: tiếp tục tập trung triển khai 
thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa 
XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW 
của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh” ngày càng đi sâu vào cuộc sống, 
trở thành ý thức tự giác của mỗi một cán bộ, 
đảng viên. Làm tốt công tác kiểm tra, giám 
sát đối với tổ chức đảng, đảng viên nhất là 
vai trò người đứng đầu, phụ trách các lĩnh 
vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng. 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, đổi 
mới phương thức lãnh đạo của Đảng được 
đảng bộ huyện Lộc Hà xác định là công 
việc thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi các cấp, 
các ngành trong toàn huyện phải chủ động, 
tích cực, có quyết tâm chính trị cao; đồng 
thời cần thận trọng, có bước đi vững chắc, 
vừa làm vừa tổng kết rút kinh nghiệm, bảo 
đảm thiết thực, hiệu quả, sát với đặc điểm, 
tình hình của từng cấp, từng ngành, từng 
địa phương, đơn vị. Tiến hành đồng bộ các 
giải pháp nêu trên không chỉ thực hiện tốt 
chủ trương  đổi mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng, mà còn góp phần rất quan trọng 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của toàn Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng 
bộ huyện Lộc Hà vững mạnh về chính trị, 
tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tạo động lực 
đưa huyện Lộc Hà phát triển nhanh, mạnh, 
bền vững.                   

           N.Đ.L
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Người bí thư Chi bộ “DâN vậN khéo” 
ở thôN giáo toàN tòNg

 Mỹ Dung
Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Hương Khê

Phong trÀo thi Đua “Dân VẬn Khéo”

Chúng tôi đến thôn 
Hải Thịnh, làng 
Thịnh Lạc, xã Gia 

Phố vào một ngày mùa thu 
tháng Mười, từng hồi chuông 
giáo đường ngân vang báo 
hiệu một ngày mới bắt đầu. 
Cổng làng nằm cạnh bờ sông, 
phía trước là cây cầu dẫn 
lối vào làng, phía sau là dãy 
tre xanh ngút uốn lượn theo 
dòng sông ôm lấy ngôi làng, 
phảng phất đâu đây nét đẹp 
của những ngôi làng cổ xưa 
mà không phải ở đâu cũng có 
được. Trong công cuộc xây 
dựng Nông thôn mới hôm nay, 
thôn Hải Thịnh là một trong những điểm sáng 
dẫn đầu cả huyện về xây dựng Khu dân cư 
kiểu mẫu. 

Rảo bước trên con đường làng sạch sẽ 
được lát bằng bê tông giữa hai hàng rào xanh 
tươi mát, chúng tôi tìm đến nhà ông Lê Hồng 
Tư, người đã có 23 năm liên tục làm Bí thư 
chi bộ ở một thôn giáo toàn tòng. Bên ấm chè 
xanh, chúng tôi ngồi nghe ông kể chuyện về 
phong trào vận động nhân dân xây dựng Khu 
dân cư kiểu mẫu.

Được biết, ông sinh năm 1938 trong một 
gia đình khó khăn. Năm 20 tuổi, ông viết 
đơn tình nguyện xin gia nhập quân ngũ. Đã 
từng có mặt ở cả 3 chiến trường B, C, K, rồi 
chuyển ra Bắc phụ trách công tác tuyên giáo 

của quân khu. Năm 1971, ông về công tác tại 
Đảng ủy xã Gia Phố và giữ các chức vụ Phó 
Bí thư, Bí thư rồi Chủ tịch UBND xã. Năm 
1994, ông nghỉ hưu và từ đó đến nay ông là 
Bí thư chi bộ thôn Hải Thịnh, làng Thịnh Lạc, 
xã Gia Phố. 

Học tập và làm theo Bác, ông luôn tâm 
niệm “đã làm thì phải làm tới nơi tới chốn”. 
Vì thế nên khi có chủ trương của cấp trên ông 
luôn triển khai một cách khoa học trong chi 
bộ và nhân dân và ông cũng chính là người 
đầu tiên gương mẫu thực hiện. Trong cuộc vận 
động chỉnh trang vườn hộ, ông đã tiến hành 
phá bỏ các loại cây có giá trị kinh tế thấp, 
quy hoạch lại mảnh vườn của mình một cách 
gọn gàng, có tính toán. Sau khi chỉnh trang, 
giờ vào vườn ông là những hàng cam, bưởi 

Đồng chí Lê Hồng Tư – Bí thư Chi bộ thôn Hải Thịnh nhiệt huyết 
với phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

  Ảnh: P/V
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lúc lỉu quả trên cành, lấp ló dưới gốc cây là 
những tổ ong đang say sưa làm mật và xa kia 
là vườn rau xanh ngát. Ông Tư nhẩm tính thu 
nhập từ vườn và chăn nuôi của ông mỗi năm 
cho thu nhập khoảng 120 triệu đồng, cộng với 
các khoản thu nhập khác cũng đủ để cho ông 
và vợ sống thoải mái tuổi già. Khu vườn của 
ông là một trong số 05 vườn ở Hải Thịnh được 
công nhận là vườn mẫu cấp tỉnh.

Từng trải qua nhiều cương vị công tác 
khác nhau, ông Tư cho rằng điểm quan trọng 
nhất là ở chi bộ, nếu chủ trương đúng mà chi 
bộ không triển khai tốt thì chủ trương đó cũng 
hỏng, nếu cán bộ chi bộ mà không gương mẫu 
thì dân người ta không tin, vì gần dân nhất là 
chi bộ. Khi xã vận động nhân dân hiến đất hiến 
cây, làm đường bê tông, ông thấy chủ trương 
đúng lắm, lại nhớ đến cái năm 1977 huyện có 
chủ trương đưa dân lên đồi, ông là người tiên 
phong, để bây giờ chúng ta có được những 
cánh đồng phì nhiêu thẳng cánh cò bay. Tại 
Chi bộ, ông Tư đưa chủ trương làm đường vào 
nội dung sinh hoạt, rồi sau đó tuyên truyền, 
vận động, giải thích cho dân hiểu. Giờ đây 
thôn Hải Thịnh đường nào cũng bê tông, có 
chỗ đã làm tới lần 2, lần 3; hầu hết các trục 
đường chính đều có đèn chiếu sáng vào ban 
đêm. Đặc biệt là hơn 6000m hàng rào xanh 
được chăm sóc và cắt tỉa gọn gàng tạo nên 
nét riêng có mà không phải bất cứ thôn nào 
cũng làm được. Nhờ năng nổ, nhạy bén và cần 
cù, người dân nơi đây có thu nhập khá cao, 
khoảng 31,8 triệu đồng/người/năm (cao hơn 
mức bình quân chung toàn xã Gia Phố hiện 
nay là 30,5 triệu đồng/người/năm), 100% hộ 
có nhà ở đảm bảo 3 cứng, có nước sạch, công 
trình vệ sinh đảm bảo, công tác chỉnh trang 
vườn hộ đạt yêu cầu đề ra; cổng làng, hội quán 
khang trang, làng được công nhận là Làng văn 
hóa cấp tỉnh. 

Có một điều thú vị là trong thôn Hải 
Thịnh, gia đình ông Tư là hộ lương dân duy 
nhất trong tổng số 106 hộ. Ông luôn cảm thấy 
ấm áp, vững dạ trước tình làng, nghĩa xóm, 
mỗi khi có việc vui buồn, tối lửa tắt đèn làng 

xóm có nhau. Ông luôn được nhân dân giúp 
đỡ với tình cảm chân thành, nồng hậu, người 
ta quý ông ở cái tình, có trước, có sau. 

Là một xóm giáo toàn tòng, ngoài thời 
gian lao động làm ăn, bà con còn dành thời 
gian để đi nhà thờ theo tín ngưỡng của mình. 
Lịch công tác của ông Tư vì vậy cũng khác so 
với các bí thư chi bộ khác. Ông thường sắp 
xếp các lịch họp chi bộ và họp xóm tránh các 
giờ hành lễ, ngày cuối tuần để thuận lợi cho 
đảng viên và nhân dân. Từ đó, chất lượng sinh 
hoạt cao hơn, thành phần tham dự đầy đủ hơn. 
Phối hợp tốt với Ban hành giáo và Linh mục 
trong việc triển khai các công việc của Đảng, 
chính quyền là một trong những chìa khóa 
thành công của ông. Việc tổ chức ngày hội đại 
đoàn kết, ngày tết Trung thu, giao lưu bóng 
đá, bóng chuyền…ông đều bàn bạc, thảo luận 
với Ban hành giáo của Nhà thờ và nhận được 
sự ủng hộ cao nên nhân dân tham gia rất đông. 
Việc cưới, việc tang trong xóm cũng vậy, luôn 
đảm bảo văn minh tiết kiệm, phù hợp với 
hương ước của làng. Việc huy động xã hội 
hóa trong xây dựng các công trình phúc lợi, 
nhà văn hóa thôn, các thiết chế văn hóa, làm 
đường điện chiếu sáng đều được các hộ dân 
bàn bạc dân chủ, đồng thuận tham gia đóng 
góp một cách vui vẻ, thoải mái. Phong trào 
xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa và 
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa ở Khu dân cư” được thực 
hiện tốt, toàn thôn có 97/106 hộ gia đình đạt 
danh hiệu “gia đình văn hóa” chiếm tỷ lệ 92%.

Chia sẻ về những kinh nghiệm trong công 
tác xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, ông Tư  
cho rằng: Có những thành công đó là nhờ sự 
chỉ đạo sâu sát, hướng dẫn tận tình của cấp 
trên; sự nỗ lực cố gắng của toàn bộ hệ thống 
chính trị thôn, với phương châm “đi từng ngõ, 
gõ từng nhà”, vận động từng người dân cùng 
tham gia để dần dần thay đổi những tập tục, 
nét nghĩ cố hữu. Quan trọng hơn nữa đó là 
phát huy vai trò của người đứng đầu “đảng 

Xem tiếp trang 37
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Công táC vận động nhân dân góp phần 
giải quyết những vấn đề phứC tạp, ổn 

định đời sống, khôi phụC sản xuất sau 
sự Cố môi trường biển

hỒ Minh hẰng
Phó Trưởng Đài TT-TH thị xã Kỳ Anh

Thị xã Kỳ Anh là địa phương chịu nhiều thiệt hại của sự cố môi trường biển. 
Dù gặp phải muôn ngàn khó khăn, nhưng với sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, 
của tỉnh, sự nỗ lực vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền nhất là trong công tác tuyên 
truyền, vận động nhân dân, đến nay thị xã đã từng bước khôi phục, phát triển sản xuất, 

đời sống người dân dần ổn định.

Huy động cả hệ thống 
chính trị tuyên truyền, vận 
động ổn định tình hình, đảm 
bảo an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội

Sự cố môi trường biển 
xảy ra tại 4 tỉnh miền Trung 
mà thị xã Kỳ Anh là trung 
tâm chịu những thiệt hại, ảnh 
hưởng đến sự phát triển kinh 
tế-xã hội, đời sống nhân dân 
và tình hình an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội. Ngay 
sau khi sự cố xẩy ra, dưới sự 
lãnh đạo chỉ đạo của Trung 
ương, của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh 
ủy, cả hệ thống chính trị, xã 
hội thị xã đã vào cuộc quyết 
liệt: tổ chức sinh hoạt chi 
đoàn, chi hội; phân công cán 
bộ thường xuyên bám sát cơ 
sở nắm tình hình đoàn viên, 
hội viên và các tầng lớp nhân 
dân; tham mưu, đề xuất với 
cấp ủy, chính quyền giải quyết 

những vấn đề vướng mắc, 
tuyên truyền các chủ trương, 
chính sách của trung ương, 
của tỉnh về hỗ trợ bà con ngư 
dân và các đối tượng bị ảnh 
hưởng do sự cố môi trường, 
tuyên truyền bầu cử đại biểu 
Quốc hội và đại biểu HĐND. 
Từng đảng viên, cán bộ cơ sở 

đã lăn lộn bám địa bàn, gặp 
gỡ, giải thích cho người dân 
hiểu và thực hiện nghĩa vụ 
của mình.

Với sự tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo quyết liệt của Ban 
Thường vụ Thị ủy, tình hình 
an ninh trật tự được đảm bảo, 
đại bộ phận nhân dân đã nhận 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thị xã Kỳ Anh động viên, thăm hỏi 
bà con xã Kỳ Lợi bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển

                                                                Ảnh P/V
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thức được vấn đề, chia sẻ với 
những khó khăn chung của thị 
xã, thực hiện tốt nghĩa vụ và 
quyền lợi của công dân. Cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XIV và đại biểu HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 
được tổ chức thành công, an 
toàn và đúng luật, tỷ lệ cử tri 
đi bầu cử đạt 99,70%. Địa bàn 
được cho là nóng bỏng nhất, 
mọi việc lại diễn ra khá suôn 
sẻ. Tỷ lệ giáo dân đi bỏ phiếu 
cao, công tác bầu cử được 
Trung ương đánh giá cao.

Sau ngày Chính phủ công 
bố nguyên nhân sự cố, cả thị 
xã lại dồn sức cho công tác bồi 
thường thiệt hại với bộn bề 
ngổn ngang và phức tạp bởi 
cơ chế, chính sách còn nhiều 
bất cập. Các thế lực thù địch 
vẫn không ngừng kích động, 
chống phá bằng các luận điệu 
lôi kéo, xúi dục nhân dân tụ 
tập đông người, cản trở, gây 
ách tắc giao thông tuyến Quốc 
lộ 1A...Việc giữ được ổn định 
an ninh chính trị, không để 
xảy ra điểm nóng là một 
trong những nhiệm vụ hết sức 
nặng nề đối với cấp ủy, chính 
quyền thị xã. Ý thức rõ vấn đề 
này, với ý chí quyết tâm cao, 
cả hệ thống chính trị thị xã đã 
phát huy cao độ, thực hiện tốt 
tinh thần chỉ đạo của Trung 
ương, của tỉnh.

 Hàng tháng trời, hàng 
nghìn lượt cán bộ, đảng viên 
từ thị xã đến cơ sở đã trải qua 
những ngày thứ bảy, chủ nhật 
không ngơi nghỉ: trực chiến, 
giải tỏa đám đông, vận động 
nhân dân, trấn áp kẻ xấu...

Hàng trăm cuộc đối thoại 
trên tinh thần điềm đạm, lắng 
nghe, giải thích, ghi nhận đề 
xuất của người dân đã góp 
phần không nhỏ trong việc 
giữ được ổn định an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội 
trên địa bàn. Cùng với đó, các 
nguồn thông tin chính thống, 
mang tính chất định hướng 
được truyền tải thường xuyên 
bằng nhiều hình thức đã giúp 
cho người dân nâng cao tinh 
thần cảnh giác, không để các 
thể lực thù địch, phản động có 
cơ hội kích động, xuyên tạc, 
gây mất trật tự. 

Có thể khẳng định, đến 
nay, tình hình an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn luôn được giữ vững, 
niềm tin của người dân vào 
Đảng, Nhà nước, chính quyền 
các cấp tiếp tục được khẳng 
định. Đã hơn một năm từ khi 
sự cố môi trường xảy ra, dù 
bên cạnh có nhiều bài học 
đau xót phải rút kinh nghiệm, 
nhưng ấn tượng đẹp đẽ về 
tinh thần, ý chí, lòng tận tụy 
với công việc, trách nhiệm 
và tình cảm với nhân dân của 
những cán bộ, đảng viên kiên 
trung bám dân, bám cơ sở vẫn 
nguyên vẹn và sâu đậm...Có 
được kết quả đó, ngoài sự vào 
cuộc đồng bộ, tích cực của 
cả hệ thống chính trị, còn có 
phần quan trọng của công tác 
tuyên truyền, vận động nâng 
cao ý thức, trách nhiệm, tinh 
thần cảnh giác của mỗi một 
người dân thị xã Kỳ Anh. 

Nỗ lực ổn định đời sống, 
khôi phục, phát triển sản xuất

Sau hơn 1 năm xảy ra sự 
cố môi trường, bằng sự chỉ 
đạo sâu sát của cấp ủy, chính 
quyền, sự vào cuộc quyết 
liệt, kịp thời, hiệu quả của 
cả hệ thống chính trị, công 
tác bồi thường thiệt hại đã 
cơ bản hoàn thành. Đến nay 
Hội đồng chi trả thị xã đã chi 
trả hơn 442,23 tỷ đồng cho 
16.163 đối tượng bị thiệt hại 
tại 9 xã, phường. Cùng với 
việc tập trung công tác chi 
trả bồi thường, cả hệ thống 
chính trị đang đồng hành 
cùng ngư dân phục hồi sản 
xuất, ổn định cuộc sống.  Ban 
Dân vận Thị ủy đã chủ động, 
sáng tạo trong công tác tham 
mưu, phối hợp đồng bộ giữa 
Tổ Công tác của trung ương, 
của tỉnh, của thị xã Kỳ Anh và 
phường, xã; phối hợp với Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể 
nhân dân trong tuyên truyền 
vận động nhân dân ổn định 
đời sống, khôi phục sản xuất. 

Ngay sau sự cố môi 
trường, cấp ủy, chính quyền 
thị xã đã chỉ đạo triển khai 
các giải pháp thực hiện Đề 
án ổn định, khôi phục sản 
xuất trong đó chú trọng hỗ trợ 
đầu tư thực hiện các mô hình 
kinh tế bước đầu cho hiệu quả 
cao. Song song với công tác 
khôi phục lại hoạt động trên 
ngư trường bằng việc cải 
hoán tàu cá công suất lớn, thì 
việc chuyển đổi sinh kế phù 
hợp nhằm tăng thu nhập và 
ổn định đời sống cho bà con 
ngư dân cũng được các cấp, 
các nghành đặc biệt quan tâm.

Vượt qua gian khó, gặt 
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hái những kết quả quan trọng
 Những nỗ lực của thị xã 

trong bồi thường thiệt hại và 
sự vào cuộc kịp thời của các 
bộ, ngành trung ương trong 
việc đánh giá, phân tích làm 
cơ sở công bố biển an toàn 
đã khuyến khích ngư dân 
Kỳ Anh tiếp tục vươn khơi 
bám biển, khai thác hải sản, 
giữ vững ngư trường truyền 
thống, sản lượng đánh bắt đạt 
khá cao, cộng với đó là giá 
bán ổn định nên đời sống, sản 
xuất của người dân dần đi vào 
ổn định.

6 tháng đầu năm 2017 
thu ngân sách trên địa bàn thị 
xã đạt 170 tỉ đồng, giá trị sản 
xuất công nghiệp đạt 4.426 tỷ 
đồng, tổng mức bán lẻ hàng 
hóa ước đạt 1.436 tỷ đồng, 
thu nhập bình quân đầu người 
đạt trên 40 triệu đồng/năm. 
Tình hình kinh tế bắt đầu có 
những khởi sắc, nhất là trong 
thu hút đầu tư với một số dự 
án bị ngưng trệ nay được tái 
khởi động và có nhiều làn 
sóng đầu tư mới vào với KKT 

Vũng Áng, an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội được 
đảm bảo. Giáo dục, y tế được 
đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu 
cầu học tập, chăm sóc sức 
khỏe của người dân; đời sống 
văn hóa, tinh thần của bà con 
không ngừng được nâng lên...

Có thể khẳng định công 
tác vận động nhân dân, góp 
phần giải quyết những vấn 
đề phức tạp, phát sinh sau sự 
cố môi trường trên địa bàn 
thị xã trong thời gian qua đã 
được triển khai, phối hợp 
thực hiện đồng bộ theo Quyết 
định 290-QĐ/TW của Bộ 
Chính trị (khóa X) về “Quy 
chế công tác dân vận của hệ 
thống chính trị”, đó là: “Đảng 
lãnh đạo, chính quyền tổ chức 
thực hiện, Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể tham mưu 
nòng cốt”. 

Sau hơn một năm gồng 
mình trong gian khó, cấp ủy, 
chính quyền thị xã Kỳ Anh 
đã nổ lực hết sức mình trong 
công tác tuyên truyền, vận 
động nhân dân chung sức, 

chung lòng quyết tâm ổn định 
đời sống, khôi phục sản xuất. 
Biển rộng lớn đã dang tay 
đón những con tàu ra khơi với 
những mùa bội thu tôm cá, 
cùng với đó là tiếng nói cười 
nhộn nhịp của thực khách trên 
các bè mực trong mùa du lịch 
biển 2017 đã minh chứng rõ 
rằng về sức sống đang rộn 
ràng gõ nhịp trên vùng đô thị 
trẻ sau 1 năm sóng gió. Khi 
biển đã hồi sinh cùng với 
những nỗ lực cố gắng trong 
ổn định đời sống, khôi phục 
sản xuất và thì câu chuyện về 
sự cố môi trường biển đã dần 
khép lại, thị xã Kỳ Anh đang 
bước sang giai đoạn phát 
triển mới. 

Tin tưởng, với cách làm 
đồng bộ, thời gian tới công tác 
dân vận của hệ thống chính trị 
tiếp tục tham gia tích cực vào 
thực hiện các nhiệm vụ chính 
trị trọng tâm của thị xã Kỳ 
Anh, góp phần đảm bảo an 
ninh trật tự, duy trì sự ổn định 
và phát triển chung của tỉnh 
Hà Tĩnh./.                    h.M.h

viên đi trước, làng nước theo sau”. Gia đình 
đảng viên hiến đất, hiến cây trước, di dời 
chuồng trại, chỉnh trang vườn hộ trước thì bà 
con mới nghe và làm theo được. Trong thôn 
có hộ ông Lê Đình Tư tự chặt 17 gốc bưởi để 
quy hoạch lại vườn, ông Lê Đình Hóa hiến 
100 m2 đất để làm đường… và nhiều hộ gia 
đình khác cũng tự nguyện đóng góp để xây 
dựng Nông thôn mới.

Theo chân ông Tư đến Hội quán thôn 

Hải Thịnh, nhìn ông cùng mọi người dọn 
dẹp hội quán, tỉa cây, làm cỏ sân thể thao… 
ít ai nghĩ rằng ông đã bước vào cái tuổi “xưa 
nay hiếm” mà vẫn căng tràn nhiệt huyết với 
“việc xóm, việc làng”. Ông cũng rất đỗi tự 
hào vì bao công sức của ông nói riêng và 
tập thể cán bộ, nhân dân thôn Hải Thịnh nói 
chung đã có kết quả xứng đáng. Hải Thịnh 
hôm nay là điểm sáng của xã Gia Phố về xây 
dựng Khu dân cư mẫu, là địa chỉ để nhiều 
địa phương, đơn vị về tham quan học tập mô 
hình “dân vận khéo” trong xây dựng Nông 
thôn mới./.                                               M.D

Người bí thư...
(Tiếp theo trang 34)
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Phát huy dân chủ thông qua đối 
thoại trực tiếP với nhân dân

nguYỄn thiÊn
Ban Dân vận Thành ủy Hà Tĩnh

  thÀnh Phố hÀ tĩnh

Ngày 25/10/2016, Ban 
thường vụ Thành ủy TP Hà 
Tĩnh ban hành Quyết định 
số 281- QĐ/Th.U “Ban 
hành Quy chế đối thoại 
trực tiếp giữa người đứng 
đầu cấp ủy Đảng, Chính 
quyền các cấp của Thành 
phố với Nhân dân trên địa 
bàn”. Từ đó đến nay, việc 
tổ chức hội nghị đối thoại 
trực tiếp hai cấp từ thành 
phố đến phường, xã đã đi 
vào nền nếp, bài bản, đạt 
chất lượng, hiệu quả cao. 
Đối thoại không chỉ là là sự 
đổi mới  phương thức lãnh 
đạo của Đảng, quản lý điều 
hành của chính quyền; làm 
cho mối quan hệ giữa cán 
bộ với nhân dân gần gũi 
hơn mà việc trao đổi thông 
tin hai chiều là trở thành 
diễn đàn phát huy quyền 
làm chủ thực sự của người 
dân. 

Sau khi ban hành 
quy chế đối thoại, 
thành phố đã tập 

trung tổ chức thực hiện đối 
thoại một cách nghiêm túc, 
bài bản. Đồng thời, chỉ đạo 

các phường, xã tổ chức đối 
thoại 01 lần/quý để giải 
quyết những vấn đề tồn tại, 
hạn chế và kịp thời nắm bắt 
những vấn đề mới phát sinh 
ở cơ sở. Trong qua trình tổ 
chức thực hiện và chỉ đạo 
cơ sở triển khai, thành phố 
giám sát chặt chẽ, kiểm tra, 
đôn đốc thường xuyên, do 
đó chất lượng hội nghị ngày 
càng được nâng cao, đi vào 
chiều sâu với sự đa dạng, 
phong phú về nội dung. 
Từ cuối năm 2016 đến nay, 
thành phố đã tổ chức 02 
lần đối thoại trực tiếp giữa 
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch 
HĐND, Chủ tịch UBND 

thành phố với Bí thư, thôn 
trưởng, tổ trưởng tổ dân phố 
trên địa bàn; 16 phường, xã 
đã tổ chức tổng cộng 32 lần 
đối thoại giữa người đứng 
đầu cấp ủy, chính quyền địa 
phương với nhân dân trên 
địa bàn, đạt 100% đơn vị 
tổ chức. Trước khi diễn ra 
đối thoại, thành phố và các 
phường, xã đều thông báo 
rộng rãi về nội dung, thời 
gian, địa điểm tổ chức đối 
thoại để người dân biết tham 
gia ý kiến hoặc phản ánh ý 
kiến của mình qua tổ liên 
gia. Đặc điểm chung của 
các cuộc đối thoại hai cấp 
của thành phố là đều diễn ra 

  Hội nghị đối thoại cấp thành phố (lần thứ 2).      Ảnh P/V



Số
 0

3 
- 2

01
7

TH
Ô

N
G

 T
IN

 D
Â

N
 V

Ậ
N

 H
À

 T
ĨN

H 
39

rất nghiêm túc, sôi nổi, với 
một không khí dân chủ, cởi 
mở, thẳng thắn; người chủ 
trì luôn thể hiện thái độ tôn 
trọng, cởi mở, gần gũi, tạo 
được tâm lý thoải mái cho 
người dân khi tiếp xúc. Qua 
đó, những tâm tư nguyện 
vọng; những thắc mắc, bức 
xúc; những trăn trở và kiến 
nghị, đề xuất đối với việc 
thực hiện các chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp 
luật của nhà nước, đặc biệt 
chủ trương chính sách liên 
quan sát sườn đến quyền 
lợi, nghĩa vụ công dân được 
trao đổi thẳng thắn. Tại hội 
nghị đối thoại thành phố đã 
có 33 lượt phát biểu với 98 
ý kiến; phường, xã có 450 
lượt ý kiến kiến nghị, phản 
ánh những tồn  tại, nổi cộm 
trên các lĩnh vực kinh tế, văn 
hóa, xã hội, an ninh quốc 
phòng, xây dựng hệ thống 
chính trị đều được. Nổi lên 
là vấn đề xây dựng đô thị 
văn minh, cơ chế hỗ trợ xây 
dựng nông thôn mới, việc 
quy hoạch và quản lý đất đai, 
vệ sinh môi trường, an toàn 
vệ sinh thực phẩm, quản lý 
trật tự đô thị, cây xanh, giải 
phóng mặt bằng, giải quyết 
nợ xây dựng cơ bản, cấp đổi 
giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất; việc xây dựng hệ 
thống chính trị …Bên cạnh 
các kiến nghị, đề xuất, nhân 
dân đã đóng góp nhiều sáng 
kiến, giải pháp hữu ích thể 
hiện sự tâm huyết và trăn 

trở đầy trách nhiệm trước 
các vấn đề còn tồn tại trong 
đời sống xã hội với một ý 
thức cao, góp phần giúp các 
địa phương tháo gỡ những 
khó khăn đang tồn tại, hoàn 
thành nhiệm vụ đặt ra. 

Thông qua các cuộc đối 
thoại, người đứng đầu cấp 
ủy, chính quyền các cấp đã 
lắng nghe và nắm bắt được 
tâm tư, nguyện vọng, những 
phản ánh của nhân dân đối 
với những vấn đề còn tồn 
tại, vướng mắc trong quá 
trình tổ chức thực hiện chủ 
trương đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của 
nhà nước, cơ chế chính sách 
của Tỉnh, thành phố, những 
quy định, quy chế của địa 
phương, những vấn đề chưa 
phù hợp, nhân dân chưa 
đồng thuận, và những vấn 
đề còn thiếu hoặc mới nảy 
sinh. Trên cơ sở đó, có căn 
cứ thực tiễn để lãnh đạo, chỉ 
đạo cơ sở; các phòng, ban, 
ngành liên quan giải quyết 
kịp thời; đồng thời kiến 
nghị, đề xuất với cấp trên 
xây dựng, bổ sung, điều 
chỉnh chủ trương, chính 
sách cho phù hơp với tình 
hình  thực tiễn; điều chỉnh 
phương thức, phong cách 
lãnh đạo, điều hành, xác 
định trách nhiệm tập thể, cá 
nhân, tạo được sự đoàn kết, 
quyết tâm cao hơn trong nội 
bộ. Với tinh thần cầu thị và 
rất thẳng thắn, người đứng 
đầu cấp ủy, chính quyền đã 

giải thích, làm rõ những vấn 
đề mà nhân dân băn khoăn, 
thậm chí hiểu sai; những 
vấn đề còn gặp khó khăn, 
vướng mắc lãnh đạo cũng 
thẳng thắn thừa nhận, giải 
thích, làm rõ nguyên nhân 
để người dân chia sẽ. Từ đó 
người dân và cấp ủy, chính 
quyền hiểu và gần nhau 
hơn, đồng thuận đồng hành 
cùng nhau trong thực hiện 
chủ trương, chính sách của 
Đảng và nhà nước. Chính 
vì thế, có thể nói đối thoại 
với nhân dân là thêm một 
lần để cấp ủy, chính quyền 
địa phương chuyển tải 
chủ trương, đường lối của 
Đảng; chính sách, pháp luật 
của nhà nước vào đời sống 
nhân dân một cách cụ thể, 
rõ ràng hơn, tạo sự đồng 
thuận, nhất quán giữa “ý 
Đảng, lòng dân”. Bên cạnh 
đó, đây cũng là diễn đàn 
đánh giá đầy đủ đúng năng 
lực, trách nhiệm của cán bộ 
công chức; là cơ hội để cán 
bộ, công chức thêm một lần 
nữa được nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ và 
ý thức trách nhiệm trong 
thực thi công vụ; góp phần 
quan trọng cải cách hành 
chính, xây dựng nền hành 
chính công mang tính phục 
vụ. Nói về việc tổ chức hội 
nghị đối thoại trực tiếp giữa 
người đứng đầu cấp ủy, 
chính quyền ở địa phương, 
đồng chí Lê Hữu Sơn – Chủ 
tịch UBND xã Thạch Bình 
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khẳng định “Đời sống nhân 
dân diễn ra trên nhiều lĩnh 
vực và có nhiều vấn đề nảy 
sinh, phát sinh trong cuộc 
sống. Phải thẳng thắn thừa 
nhận rằng bên cạnh những 
kết quả tích cực thì cũng có 
những việc cấp ủy, chính 
quyền chưa làm được, hoặc 
làm chưa hiệu quả. Vì vậy, 
tổ chức đối thoại, nghe dân 
phản ánh, kiến nghị và cả 
hiến kế, đề xuất giải pháp 
giúp chúng tôi thực hiện 
tốt hơn vai trò, trách nhiệm 
của mình và hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chính trị đề ra. Địa 
phương chúng tôi sẽ  tiếp tục 
tổ chức nghiêm túc đối thoại 
theo quy chế và nghiên cứu 
để chất lượng và hiệu quả 
việc tổ chức đối thoại ngày 
càng được nâng cao..

Không chỉ đối thoại 
trực tiếp, đối với những vấn 
đề không đủ thời gian trả lời 
trực tiếp tại hội nghị, chủ trì 
trả lời bằng văn bản; những 
vấn đề vượt thẩm quyền chủ 
trì tổng hợp báo cáo cấp có 
thẩm quyền xem xét, trả 
lời. Sau hội nghị, các ý kiến 
nghị, phản ánh, bức xúc của 
nhân dân được giao cho các 
đơn vị liên quan kiểm tra, 
rà soát và có giải pháp giải 
quyết kịp thời, khắc phục 
những tồn tại mà đại biểu 
đề cập. Đến thời điểm hiện 
nay, thành phố là đơn vị đầu 
tiên trong 13 huyện, thị, 
thành trong toàn tỉnh ban 
hành quy chế và đã tổ chức 

đối thoại nghiêm túc, chất 
lượng. Việc đối thoại theo 
quy chế đã ban hành, được 
các cấp, các ngành ghi nhận 
và đặc biệt được nhân dân 
trên địa bàn đánh giá cao. 
Với phương châm phát huy 
dân chủ trực tiếp và không 
dấu khuyết điểm, không 
ngại nghe các ý kiến trái 
chiều, chú trọng tạo ra môi 
trường dân chủ và làm thế 
nào để người dân nói thẳng, 
nói thật thành phố không 
đặt hàng câu hỏi trước, mà 
ngay tại hội nghị các ý kiến 
được thẳng thắn phản ánh, 
trao đổi, bày tỏ, điều đó làm 
cho không khí hội nghị sôi 
nổi, thực chất hơn. Cái được 
lớn nhất là của hội nghị đối 
thoại là đã tạo được một bầu 
không khí rất dân chủ, hài 
hòa, cởi mở, gắn bó trách 
nhiệm của người lãnh đạo 
Đảng, chính quyền với nhân 
dân. Người dân được bày tỏ 
tâm tư, nguyện vọng, góp ý, 
phản ánh, kiến nghị với tinh 
thần xây dựng, thái độ tích 
cực. Người đứng đầu cấp 
ủy, chính quyền tiếp thu, 
lắng nghe và trả lời trách 
nhiệm, thấu đáo những vấn 
đề nhân dân bức xúc, đồng 
thời chỉ đạo giải quyết kịp 
thời những vấn đề chính 
đáng mà nhân dân đề đạt. 
Điều đó làm cho nhân dân 
càng tin tưởng, phấn khởi, 
quyết tâm nỗ lực thực hiện 
thành công nhiệm vụ chính 
trị của các địa phương; làm 

cho mối quan hệ giữa Đảng, 
chính quyền với nhân dân 
ngày càng bền chặt. Đồng 
chí Võ Đình Lương – Bí thư 
chi bộ thôn Nam Quang – 
xã Thạch Trung phấn khởi 
tâm sự: “Chúng tôi rất 
đồng tình khi thành phố tổ 
chức hội nghị đối thoại. Vì 
tại diễn đàn này, chúng tôi 
được trực tiếp gặp gỡ, trực 
tiếp bày tỏ và quan trọng 
nhất là được người lãnh 
đạo cao nhất của Đảng bộ, 
chính quyền thành phố trả 
lời, giải quyết các kiến nghị, 
đề xuất của mình. Điều đó 
làm chúng tôi rất tin tưởng 
và an tâm”. 

Thành phố luôn xác 
định đối thoại trực tiếp giữa 
người đứng đầu cấp ủy, 
chính quyền với nhân dân 
là việc trọng tâm cần thực 
hiện thường xuyên theo quy 
chế với phương châm tiếp 
tục nâng cao chất lượng, 
hiệu quả để đáp ứng tốt 
hơn sự mong chờ, kỳ vọng 
của nhân dân. Bởi Sau đối 
thoại, khi những băn khoăn, 
thắc mắc được tháo gỡ, 
những tồn tại hạn chế được 
giải quyết, nhân dân thêm 
tin tưởng, phấn khởi đồng 
hành, chia sẽ, quyết tâm 
cùng cấp ủy chính quyền 
thành phố thực hiện thành 
công nhiệm vụ chung, xây 
dựng thành phố Hà Tĩnh 
ngày càng văn minh, hiện 
đại, phát triển bền vững./.

                   NT 
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CHI BỘ THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC 
VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG TRONG 

HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC
hỒng Sơn

Thấm nhuần lời 
dạy của Bác Hồ “Dễ 
trăm lần không dân 
cũng chịu, khó vạn lần 
dân liệu cũng xong” và 
thực hiện phương châm 
“Nhà nước và nhân dân 
cùng làm”. Thời gian 
qua Chi ủy, ban cán sự 
tổ dân phố 2, phường 
Bắc Hồng (thị xã Hồng 
Lĩnh) luôn chú trọng, 
quan tâm đến công tác 
vận động quần chúng, 
chi bộ luôn gắn bó chặt 
chẽ với nhân dân, phát 
huy được sức mạnh đoàn 
kết của nhân dân. Là 
khối phố nằm phía Bắc 
của phường với 1.480 
nhân khẩu, hiện nay 
chi bộ có 90 đảng viên. 
Nhằm đảm đương tốt vai 
trò lãnh đạo nhân dân tổ 
dân phố, chi bộ luôn giữ 
vững đoàn kết, nghiêm 
túc đảm bảo sinh hoạt 
hàng tháng, dành thời 
gian học tập, nghiên cứu 
các chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng, Nhà nước, 
học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh.

Tổ dân phố 2, phường 
Bắc Hồng là một 
trong những tổ dân 

phố còn gặp rất nhiều khó 
khăn, đặc biệt là khó khăn 
trong việc phát huy các 
nguồn lực trong nhân dân 
để thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị của địa phương. 

Trước thực tại đó, Chi ủy, 
ban cán sự tổ dân phố đã tổ 
chức nhiều cuộc họp, hội ý 
bàn các giải pháp thảo gỡ. 
Chi bộ và ban cán sự tổ dân 
phố xác định để có bước bức 
phá, phát triển mới cho tổ 
dân phố ngoài việc quan tâm 
thực hiện tốt các chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước thì vấn 
đề cốt lõi là phải huy động 
được sức mạnh tổng hợp 
trong nhân dân. Với quan 
điểm đó và để thực hiện 
được điều này thì công tác 
vận động quần chúng được 
xem là nhiệm vụ quan trọng 
nhất. Xác định được điều đó, 

trong những năm qua, chi bộ 
luôn thực hiện tốt công tác 
vận động quần chúng, đặc 
biệt là trong việc vận động 
nhân dân huy động nguồn 
lực xây dựng cơ sở hạ tầng. 
Để hoàn thành các kế hoạch 
đề ra, giải pháp hàng đầu mà 
chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện là phát huy quy chế dân 

Chi ủy, ban cán sự tổ dân phố 2, phường Bắc Hồng họp triển khai 
xây dựng lại Nhà văn hóa tổ dân phố

            Ảnh: PV
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chủ ở cơ sở. Với ý thức, trách 
nhiệm cùng chung tay xây 
dựng cơ sở hạ tầng, hầu hết 
bà con đã tích cực tham gia 
ý kiến vào các kế hoạch xây 
dựng, khơi dậy được nguồn 
lực sẵn có của địa phương. 
Việc xây dựng các công 
trình sau khi bàn bạc, thống 
nhất trong chi bộ đều được 
đưa ra công khai trước nhân 
dân. Vì vậy, mọi chủ trương, 
việc làm của chi bộ đều tạo 
được sự đồng tình cao của 
cán bộ, đảng viên và nhân 
dân trong tổ dân phố và các 
cơ quan, doanh nghiệp đóng 
trên địa bàn.

Được biết trước đây tổ 
dân phố sinh hoạt rất khó 
khăn, bởi Nhà văn hoá đã 
xuống cấp nghiêm trọng, 
các trang thiết bị lại quá 
lỗi thời, đến một chiếc loa 
xem như “phương tiện ngôn 
luận” chung của cả tổ dân 
phố cũng chưa được sắm, 
mỗi dịp lễ, tết hoặc có phong 
trào văn hoá văn nghệ cả tổ 
dân phố lại “rối như tơ” phải 
lo sắp xếp, vay mượn. Bởi 
vậy, việc xây dựng nhà văn 
hoá tổ dân phố là một việc 
làm rất cần thiết. Trước tình 
hình đó, cấp uỷ, Ban cán sự 
tổ dân phố trình kế hoạch ra 
chi bộ, lúc đầu gặp không ít 
khó khăn, do nguồn kinh phí 
đầu tư lớn, nguồn lực trong 
nhân dân còn gặp nhiều khó 
khăn. Với cách làm sáng tạo, 
phát huy quy chế dân chủ cơ 
sở và bằng sự kiên trì, linh 
hoạt, Chi bộ tổ dân phố 2, 

phường Bắc Hồng đã vận 
động được các hội đoàn thể, 
các tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp có lòng hảo tâm đóng 
trên địa bàn đóng góp được 
gần 300 triệu đồng xây dựng 
Nhà văn hóa tổ dân phố, 
trong đó huy động nguồn 
lực từ nhân dân được hơn 
200 triệu đồng. Quá trình 
xây dựng nhà văn hóa cấp 
uỷ, ban cán sự tổ dân phố 
đã thành lập các tổ giám sát 
kỹ thuật và thu chi tài chính 
với cách làm việc công khai, 
dân chủ, công tâm được 
nhân dân rất tin tưởng nên 
chỉ hơn 3 tháng sau, nhà 
văn hoá tổ dân phố 2 cơ bản 
hoàn thành đúng thời gian, 
đảm bảo chất lượng với diện 
tích 180 m2, tổng kinh phí 
hơn 01 tỷ đồng và chuẩn bị 
đưa vào sử dụng nhân ngày 
hội Đại đoàn kết toàn dân 
tộc 18/11/2017.

Bên cạnh huy động 
nhân dân đóng góp xây 
dựng nhà văn hóa, Chi bộ, 
ban cán sự tổ dân phố 2 đã 
thực hiện tốt công tác vận 
động nhân dân tự giác đóng 
góp kinh phí và hàng ngàn 
ngày công để xây dựng các 
tuyến đường giao thông, các 
tuyến đường điện thắp sáng 
trong nội khối. Với phương 
châm “Nhà nước và nhân 
dân cùng làm”, tổ dân phố 2 
đã huy động các nguồn lực, 
ngày công xây dựng được 
hơn 700 m đường nội khối, 
đến nay, tổ dân phố đã khép 
kín đường nhựa bê tông; huy 

động nhân dân làm được 
hơn 650 m đường điện thắp 
sáng với trị giá 120 triệu 
đồng. Kết quả đó đã tạo cho 
nhân dân tổ dân phố một 
niềm tin vào sự lãnh đạo của 
Chi bộ Đảng, niềm tin vào 
sự đoàn kết trong khu dân 
cư, tạo không khí thi đua sôi 
nổi trong tổ dân phố. 

Có thể khẳng định, việc 
vận động nhân dân phát huy 
nguồn lực xây dựng cơ sở 
hạ tầng ở Chi bộ tổ dân phố 
2, phường Bắc Hồng đã góp 
phần nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm của các cấp, 
các ngành, các địa phương 
về công tác vận động quần 
chúng của Đảng. Thông 
qua xây dựng các mô hình 
“Dân vận khéo” về huy 
động nguồn lực đã động 
viên và phát huy tốt quyền 
làm chủ của nhân dân, huy 
động được nguồn lực trong 
nhân dân, góp phần thực 
hiện thắng lợi mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội, đảm 
bảo an ninh quốc phòng trên 
địa bàn. Ghi nhận những kết 
quả đó, nhiều năm liền Chi 
bộ tổ dân phố 2, phường Bắc 
Hồng được công nhận danh 
hiệu trong sạch vững mạnh 
tiêu biểu; được Đảng bộ và 
UBND thị xã Hồng Lĩnh 
tặng Giấy khen về thành 
tích xuất sắc trong phong 
trào thi đua “Dân vận khéo” 
và “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”./.             h.S
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Viết sau bão số 10
Hiểm họa môi trường chưa dứt
Lại siêu bão mới ập vào
Khó khăn càng thêm chồng chất
Phận nghèo lắm nỗi lao đao

Ngư dân mất thuyền, treo lưới
Lấy gì kiếm kế sinh nhai
Hàng trăm đồng tôm, đồng muối
Trôi theo biển rộng, sông dài

Ngôi nhà nghĩa tình vừa dựng
Đượm đà nghĩa Đảng, lòng dân
Lại tan tành theo gió, sóng...
Lấy gì cho mẹ nương thân...!

Hàng ngàn hecta cây, trái
Tác tao sau bão số 10
Chưa no, đã lo thiếu đói
Nén đau, nhịn khóc, lại cười !...

Thương quê nghèo trong hoạn nạn
Người người san sẽ niềm đau
Đói no, rách lành đùm bọc
Quản chi gian khó, dãi dầu

Chia nhau tấm chăn, manh áo
Chia nhau bát cháo, cọng rau
Cùng  nhau vượt qua giông bão
Tình người sáng đến mai sau....
                               Kỳ Anh 16/9/2017

DƯƠNG XUÂN THÂU

Nhớ về thu ấy
Mưa ngâu tươi đóa cúc vàng
Mùa thu cách mạng rực trang sử hồng
Bình minh tỏa rạng non sông
Tuyên ngôn Bác đọc triệu lòng xốn xang

Pháp thua, Nhật cũng đầu hàng
Trẻ già, trai gái dòn tan tiếng cười
Niềm vui khôn tả ai ơi !
Tự do, độc lập, rạng ngời con tim
Đồng xanh, bay mỏi cánh chim
Trời cao, gió lộng, bình minh rạng ngời
Dân ta làm chủ đất trời
Xương rơi, máu đổ trọn lời thủy chung
Giang sơn dậy sóng anh hùng
Bắc, Nam sum họp vui chung một nhà
Biên cương hải đảo xa xa
Rộn ràng, hùng tráng bài ca chủ quyền
Đời vui tựa giấc mơ tiên
Văn minh, hiện đại sáng lên từng giờ
Lòng dân, ý Đảng nên thơ
Đất trời rực rỡ sắc cờ mùa thu.

ÁNH DƯƠNG

Xứng lời Bác răn
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thánh công, thành công, đại thành công”
Lời vàng của Bác muôn lòng tạc ghi
Trở thành sức mạnh thần kỳ
Dời non, lấp biển có chi sánh bằng
Làm nên sự nghiệp vẻ vang
Miền xuôi, miền ngược rộn ràng ngày xuân
Giáo lương đoàn kết tương thân
Nghĩa tình son sắt, ái ân trọn lời
Chung tay xây dựng cuộc đời
Dân giàu, nước mạnh cùng người sánh vai
Chung tay xây đắp tương lai
Con rồng, cháu lạc khắp nơi rộn ràng
Tự hào thay dân tộc Việt Nam
Hòa bình, hội nhập muôn vàn tiếng ca
Truyền thống cách mạng dân ta
Vườn ươm đoàn kết ngát hoa tứ thời
Bác yên giấc ngủ Bác ơi
Cháu con xin nguyện xứng lời Bác răn.
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Giang để cho thuyền bè đi lại giao lưu dễ dàng. Thời đó, 
thuyền buôn của thương gia người Hoa sang buôn bán 
phải chờ đợi lâu mới được khám hàng cho lưu thông. Đến 
thời  Đinh Nho Hoàn làm Đốc trấn, ông đã cho mở đường 
thông luồng lạch đến tận biên giới và có lệnh khám hàng 
phải làm nhanh chóng, thuận tiện cho chủ hàng. Nhờ đó, 
Hoa thương ở Cao Bằng và khách thương buôn bán ngày 
càng phát đạt, trở nên giàu có, nhân dân no đủ. Để ghi 
nhớ công ơn của ông, giới buôn bán đã góp tiền cùng 
nhau làm một tấm bia dựng trước cửa nhà Hội quán để ca 
ngợi công đức của Đinh Đốc trấn. Bia ghi rằng: “Lòng tinh 
thành của ông, chim cá đều cảm động, chính lệnh, ơn huệ 
của ông, cỏ cây đều biết” (Theo Phong thổ ký các huyện  
tỉnh Hà Tĩnh, sở Văn hóa Thông tin Hà Tĩnh, năm 2001).

Sau một thời gian làm Đốc trấn Cao Bằng, triều đình 
điều Đinh Nho Hoàn về kinh đô, ông được bổ giữ chức 
Thượng bảo tự khanh tức giữ ấn triện ở Hàn lâm viện. Đến 
năm 1715, ông được triều đình cử đi sứ sang nhà Thanh. 
Chuyến đi sứ của ông được Đại Việt sử ký tục biên ghi 
rõ: “Ất Mùi (Vĩnh Thịnh) năm thứ 11 (1715) (Thanh Khang 
Hy thứ 54). Mùa xuân, tháng Giêng. Sai sứ thần Nguyễn 
Công Cơ, Lê Anh Tuấn (người xã Thanh Mai, huyện Tiên 
Phong), Đinh Nho Hoàn (người An Ấp, huyện Hương Sơn), 
Nguyễn Mậu Áng (người xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm) sang 
Thanh”. Chức vụ của từng người trong sứ bộ được ghi rõ 
trong Cương mục: “Chánh sứ là Hộ bộ Tả thị lang Nguyễn 
Công Cơ, Thái bộ Tự khanh Lê Anh Tuấn. Phó sứ là Thượng 
bảo Tự khanh Đinh Nho Hoàn và Lại khoa Cấp sự trung 
Nguyễn Mậu Áng”. Sứ bộ lên đường giữa tháng 2-1715, đi 
cả bằng thuyền, bằng xe, đến Yên Kinh (tức Bắc Kinh nay) 
để dâng quốc thư và lễ vật vấn an chúc thọ vua Thanh.

Trên đường đi, Đinh Nho Hoàn chẳng may lâm bệnh 
và qua đời. Bắc triều khen ngợi công lao ông, vua Khang 
Hy nhà Thanh đã có văn điếu, có câu rằng: “Sống ở khoa 
giáp là cái sống vinh quang; chết vì việc nước thì chết cũng 
như sống”. Sau khi về nước, việc tang của ông được Chánh 
sứ Nguyễn Công Cơ tâu lên triều đình, triều đình sai Hữu 
Thị lang bộ Lễ Tạ Đăng Huân, người đỗ cùng khoa với quan 
Phó sứ đến làm lễ dụ tế, truy tặng Phó sứ Đinh Nho Hoàn 
chức Tả Thị lang bộ Lại. Đinh Nho Hoàn có người vợ thứ 
là bà Phan Thị Viên, sắc sảo, giỏi thơ văn,  Bà là con quan 
Thủ bộ họ Phan, làng Do Lễ, huyện Hưng Nguyên, về nhà 

chồng năm 18 tuổi. Khi nghe tin ông được sung vào sứ 
bộ, bà nói “Kẻ đại trượng phu ở đời há lại chịu buộc tay, bó 
chân nơi thôn xóm, chỉ có điều ước mong là sao cho ngời 
chữ trung trinh. Còn duyên phận “phấn tàn son quyện, lụa 
thảm hồng sầu” của thiếp “này sao đủ băn khoăn”. Người 
nghe ai cũng cảm động. Ngày ông lên đường, bà dâng 
mười bài thơ tiễn tặng, có câu: “Đỗ Mục, Lưu Thần kỳ ngộ 
dị, Tô Khanh, Phú Bật hữu nhân nan; Khuyến quân vật dĩ 
thuyền quyên cố, Đái đắc trung trinh nhị tự hoàn” 

Thái Kim Đỉnh dịch:
Duyên tiên nào hiếm trên đời
Khó thay là việc chọn vời sứ tinh
Sá chi nhi nữ chút tình
Mong chàng vẹn chữ trung trinh ngày về
Khi hay tin Đinh Nho Hoàn qua đời, bà đã thắt cổ tự 

tử bằng chính chiếc áo ông tặng bà trước lúc lên đường. 
Triều đình tâu lên, vua Lê phong cho Phan thị tước hiệu: 
“Trinh nhất Á thận phu nhân”, sai lập từ đường và ban biển 
vàng đề hai chữ “Tiết phụ”. Bà được nhân dân lập đền thờ 
tại xã Sơn Hòa (Hương Sơn, Hà Tĩnh), đền được công nhận 
là Di tích lịch sử Văn hóa cấp tỉnh.

Không chỉ là một Đốc trấn giúp triều đình trấn giữ 
miền biên viễn trọng trấn Cao Bằng bình yên trong nhiều 
năm, rồi về triều đình giúp triều đình làm việc đại sự, Đinh 
Nho Hoàn còn là một thi nhân có tiếng. Trong số những 
người đi sứ có thơ còn được lưu lại, Đinh Nho Hoàn có một 
tập thơ đã được dịch và công bố, đó là tác phẩm Mặc Ông 
sứ tập.  Tập thơ được sáng tác khi ông đi sứ Trung Quốc. 
Với nội dung là thơ vịnh phong cảnh trên đường đi; cảm 
tác hay họa đáp, tiễn tặng bạn bè... bài kí về việc đặt ruộng 
thờ cúng, bài minh khắc trên chiếc khánh đá chùa Thượng 
Bảo; bài răn dạy con cháu biết sống trung, hiếu... tập thơ 
120 bài này thực sự là một di sản lớn mà Đinh Nho Hoàn 
để lại cho văn học cổ nước ta. Trước tác của Đinh Nho Hoàn 
để lại tuy không nhiều nhưng được các nhà nghiên cứu 
đánh giá rất cao: “Thơ Đinh Nho Hoàn nhuần nhị, ngọt 
ngào và chứa chan những tình cảm, ý vị, đẹp đẽ, thể hiện 
nồng nàn lòng yêu quê hương đất nước và niềm tự hào 
dân tộc” (Tổng tập văn học Việt Nam, T6, tr.315).  

Có thể nói Hoàng giáp Đinh Nho Hoàn là một nhân 
vật lịch sử, học hành đỗ đạt cao, có nhiều đóng góp về 
chính trị, ngoại giao đồng thời là một nhà thơ để lại nhiều 
vần thơ có giá trị cho kho tàng văn học nước nhà. Con 
người ấy, tâm hồn ấy hậu thế không thể không vinh danh.

K.H

hoàNg giáp...
(Tiếp theo trang bìa 3)
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1
PHAN CAO THANH
Nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

5
Đại tá trần Văn Sơn
LLVT tỉnh Hà Tĩnh với vai trò xung kích đi đầu trong công 
tác phòng, chống khắc phục hậu quả bão lụt

8
trần thế Dũng
Nâng cao hiệu qủa công tác dân vận của cơ quan Nhà nước 
trong tình hình mới

11
ngô Văn huỳnh
Một số vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận trong giai đoạn 
hiện nay

13
trần Đình gia
Quỹ hộ trợ nông dân: Động lực, tiềm năng giúp nông dân 
phát triễn bền vững.

16
nguYỄn Văn hẢi
Tăng cường và đổi mới công tác Dân vận ở Đảng bộ thị xã 
Hồng Lĩnh.

20 thạC Sỹ Vũ thanh Loan
Công tác dân vận của Đảng, một góc nhìn từ phía người dân.

23
nguYỄn thÀnh ĐỒng
Phát huy tốt công tác dân vận khéo trong đoàn kết tập hợp 
thanh niên giai đoạn 2012- 2017

26
th.S nguYỄn Mỹ hạnh
Thực hành dân vận, giải pháp nền tảng cho yêu cầu phát triển 
bền vững hiện nay.

30
nguYỄn Đăng LộC
HUYỆN LỘC HÀ: Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng để tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

33 Mỹ Dung
Người Bí thư Chi bộ “Dân vận khéo” ở thôn giáo Toàn Tòng.

35

hỒ Minh hẰng
Công tác vận động nhân dân góp phần giải quyết những vấn đề 
phức tạp, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất sau sự cố môi 
trường biển

38
nguYỄn thiÊn
THÀNH PHỐ HÀ TĨNH: Phát huy dân chủ thông qua đối 
thoại trực tiếp với nhân dân.

41
hỒng Sơn
Chi bộ thực hiện tốt công tác vận động quần chúng trong huy 
động nguồn lực.

43 trang thơ



Hương Sơn xưa kia thuộc phủ Đức Quang được 
xem là vùng đất học của xứ Nghệ. Trong tiến 
trình lịch sử của quê hương, nơi đây có nhiều 

dòng họ khoa bảng nổi tiếng...trong đó không thể không 
nhắc đến Hoàng giáp Đinh Nho Hoàn.

 Đinh Nho Hoàn , người xã An Ấp, huyện Hương Sơn, 
tự là Tồn Phác, hiệu Mặc Trai (cũng gọi là Mặc Ông), sinh 
ngày mồng 5 tháng 10 năm Tân Hợi, niên hiệu Cảnh Trị thứ 
9 (7 - 11- 1671) trong dòng họ Đinh Nho, vốn nổi tiếng là 
vọng tộc trên đất Hoan Châu. Ông là con của cụ Đinh Nho 
Công và phu nhân Đặng thị. Sách Nghệ An ký của Bùi 
Dương Lịch và Hà Tĩnh nhân vật chí của Nguyễn Hoằng 
Ân đều ghi cha ông là: Đinh Nho Công, người xã An Ấp, 
huyện Hương Sơn, năm 34 tuổi,  đỗ Hội nguyên khoa Canh 
Thìn, đời Lê Huyền Tông, niên hiệu Cảnh Trị thứ 8 (1670), 
làm quan đến Thiêm đô Ngự sử. Em của Đinh Nho Hoàn là 
Đinh Nho Tông, đậu Hương cống có công lớn được phong 
tước Hương Nghĩa hầu.

Thửa nhỏ, ông nổi tiếng thông minh hiếu học, được 
cha kèm học, sau về kinh đô thụ giáo với nhiều bậc danh 
sư. 30 tuổi, ông đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân (tức Hoàng 
giáp) khoa Canh Thìn niên hiệu Chính Hòa 21 (1700).  Văn 
bia đề danh tiến sĩ khoa Canh Thìn niên hiệu Chính Hòa 

năm thứ 21 (1700) tại Quốc Tử Giám (bia số 55) ghi đây 
là khoa thi mà “Bấy giờ người dự thi đông đến trên 2.000 
người, chọn được hạng xuất sắc là bọn Nguyễn Hiệu 19 
người. Ngày tháng 5 triệu vào điện thí, ban cho Nguyễn 
Đinh Ức đỗ Tiến sĩ cập đệ, bọn Tạ Đăng Huân 3 người đỗ 
Tiến sĩ xuất thân, bọn Trần Toàn 15 người đỗ Tiến sĩ xuất 
thân. Ngày 22 xướng loa gọi tên người thi đỗ, quan Bộ 
lễ rước bảng vàng ra treo ngoài cửa nhà Thái học. Sau đó 
lại ban cho áo mũ phẩm phục, hoa bạc yến Quỳnh, cưỡi 
ngựa đi xem phố phường, rồi vinh quy về nhà”. Về sự kiện 
này, chính Đinh Nho Hoàn cho biết: “Cha mẹ tôi có 12 con, 
Mặc Trai tôi là con thứ. Khoa Canh Thìn 30 tuổi thi Hội đỗ 
thứ hai, vào thi Đình được ban Đệ nhị giáp (Hoàng giáp). 
Tháng trọng thu (tháng 8) năm Nhâm Ngọ (9 - 1702) 
phụng sai Sơn Tây xứ. Tháng mạnh thu (tháng 7) năm 
Giáp Thân (8 - 1704) phụng sai đốc trấn Cao Bình...” 

Sách Các nhà khoa bảng Việt Nam cho biết sau khi 
thi đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân, Đinh Nho Hoàn được 
bổ nhiệm làm Hàn lâm viện khoảng 2 năm rồi được bổ 
chức Tham chính xứ Sơn Tây. Gần 2 năm sau lại được triều 
đình điều bổ chức Đốc trấn Cao Bình (Cao Bằng). 

Thời gian ở Cao Bằng, ông làm nhiều việc ích nước, 
lợi dân như sửa đường, phá ghềnh đá trên sông Bằng 
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