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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế 

độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định 

về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở câp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán 

bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 
Xét Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trình dự thảo Nghị quyết 

quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; 
ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu và khoán kinh phí cho 04 tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân 
dân, tiểu khu; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở 

xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu (sau đây gọi chung là 
thôn, tổ dân phố) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

1. Những người hoạt động không chuyên trách cấp xã
a) Chức danh và mức phụ cấp (mức phụ cấp hằng tháng bằng hệ số phụ cấp nhân với mức lương cơ sở)

TT Chức danh
Hệ số phụ cấp/tháng theo loại xã
Loại 1 Loại 2 Loại 3

1 Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

1,08 1,05 1,04

2 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
3 Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
4 Phó Chủ tịch Hội Nông dân
5 Phó Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
6 Phó Chỉ huy trưởng Quân sự

7 Phó Trưởng Công an xã, thị trấn (đối với xã, thị trấn chưa bố trí Phó Trưởng 
Công an chính quy)

8 Chủ tịch Hội Người cao tuổi

0,98 0,95 0,94
9 Chủ tịch Hội Khuyến học

10 Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ
11 Người làm công tác Bảo vệ trẻ em
12 Người làm công tác Đài Truyền thanh
13 Nhân viên thú y

1,014 Người làm công tác Lâm nghiệp - Kế hoạch - Giao thông
15 Trưởng ban Bảo vệ dân phố (đối với phường, thị trấn) 0,55
16 Phó ban Bảo vệ dân phố (đối với phường, thị trấn) 0,48

b) Số lượng
Mỗi đơn vị hành chính cấp xã bố trí không quá 10 người đảm nhiệm các chức danh không chuyên trách.
2. Những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố
a) Chức danh và mức phụ cấp (mức phụ cấp hằng tháng bằng hệ số phụ cấp nhân với mức lương cơ sở)

TT Chức danh

Hệ số phụ cấp/tháng
Thôn, tổ dân phố có từ 350 hộ gia 
đình trở lên; thôn thuộc xã trọng 
điểm, phức tạp về an ninh, trật tự

Thôn, tổ dân 
phố còn lại

1 Bí thư Chi bộ
1,3 1,1

2 Trưởng thôn (Tổ Trưởng Tổ dân phố)
3 Trưởng Ban công tác Mặt trận 0,8 0,6

NGHỊ QUYẾT
Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách 

ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

     HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             TỈNH BẮC KẠN                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số: 16/2020/NQ-HĐND                                                             Bắc Kạn, ngày 17 tháng 7 năm 2020

VĂN BẢN MỚI
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b) Số lượng: Mỗi thôn, tổ dân phố được bố trí không quá 03 người hoạt động không chuyên trách.
2. Hình thức kiêm nhiệm, số lượng kiêm nhiệm và mức phụ cấp kiêm nhiệm
a) Hình thức kiêm nhiệm: Cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã được kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở cấp xã. Những người hoạt động không chuyên trách 
ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, Công an 
viên, thôn đội trưởng, nhân viên y tế thôn bản, ủy viên Ban Bảo vệ dân phố.

b) Số lượng kiêm nhiệm: Cán bộ, công chức cấp xã được kiêm nhiệm không quá 01 chức danh không 
chuyên trách ở cấp xã. Những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được kiêm nhiệm 
không quá 02 chức danh khác.

c) Mức phụ cấp kiêm nhiệm: Cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và 
ở thôn, tổ dân phố khi kiêm nhiệm các chức danh khác thì được hưởng 60% mức phụ cấp của từng chức danh 
kiêm nhiệm.

3. Chế độ bảo hiểm
a) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo 

các quy định hiện hành.
b) Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được ngân sách tỉnh hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.
Điều 2. Hỗ trợ kinh phí để bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố
1. Hỗ trợ kinh phí để bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố (trừ cán bộ, công chức 

và người hoạt động không chuyên trách đang hưởng lương, phụ cấp hằng tháng từ ngân sách Nhà nước) như sau: Đối 
với thôn, tổ dân phố có từ 350 hộ trở lên; thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự: 10.000.000 đồng/
thôn, tổ dân phố/năm (mười triệu đồng). Đối với các thôn, tổ dân phố còn lại: 9.000.000 đồng/thôn, tổ dân phố/
năm (chín triệu đồng).

2. Người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố được bồi dưỡng 30.000 đồng/người/buổi (ba 
mươi nghìn đồng) từ nguồn kinh phí quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp
Các chức danh Công an viên (hoặc ủy viên Ban Bảo vệ dân phố) và Thôn đội trưởng tiếp tục được hưởng phụ 

cấp hằng tháng (mức phụ cấp hằng tháng bằng hệ số phụ cấp nhân với mức lương cơ sở) và hỗ trợ đóng bảo hiếm y 
tế đến khi có quy định mới của cơ quan có thẩm quyền, cụ thể như sau:

1. Công an viên (ở thôn): Mỗi thôn bố trí 01 người đảm nhiệm chức danh Công an viên và được hưởng phụ 
cấp hằng tháng, hệ số bằng 0,58.

2. Ủy viên Ban Bảo vệ dân phố (ở tổ dân phố): Mỗi tổ dân phố bố trí 01 người đảm nhiệm chức danh Ủy viên 
Ban Bảo vệ dân phố và được hưởng phụ cấp hằng tháng, hệ số bằng 0,4.

3. Thôn đội trưởng: Mỗi thôn, tổ dân phố bố trí 01 người đảm nhiệm chức danh Thôn đội trưởng và được 
hưởng phụ cấp hằng tháng, hệ số bằng 0,58.

Điều 4. Kinh phí thực hiện
Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân và Đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức 
khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, 
tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 17 tháng 7 
năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020./.

CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Văn Du

VĂN BẢN MỚI
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Chào mừng đại hội Đảng 
các cấp, tiến tới Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng, MTTQ các 
cấp trong tỉnh đã và đang phát 
động phong trào thi đua bằng 
các công trình, phần việc thiết 
thực, góp phần thực hiện thắng 
lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 
năm 2020 của tỉnh.

Ngay từ đầu năm, Ủy ban 
MTTQ tỉnh đã ban hành kế hoạch 

và có văn bản gửi tổ chức thành 
viên, MTTQ các cấp về tổ chức 
phát động phong trào thi đua 
lập thành tích chào mừng đại hội 
Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 
2025 đăng ký các công trình, phần 
việc chào mừng Đại hội Đảng 
các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 
và chào mừng kỷ niệm 90 năm 
Ngày truyền thống MTTQ Việt 
Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). 
Theo đó, Ban Thường trực Ủy 
ban MTTQ tỉnh phối hợp với các 
tổ chức thành viên tập trung vào 

thực hiện các công trình phúc 
lợi xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, cận 
nghèo và tiếp tục thực hiện cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh”. Cụ thể là nhân rộng các 
mô hình khu dân cư tự quản, đẩy 
mạnh các phong trào thi đua yêu 
nước trong các tầng lớp nhân 
dân; tích cực tham gia phát triển 
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 
ninh trong tỉnh.

Chủ trương của Ủy ban 
MTTQ tỉnh là lựa chọn các công 

MTTQ CáC CấP TỉNH BắC KạN Và CáC Tổ CHứC THàNH ViêN 
THi Đua CHào MừNG Đại Hội Đại Biểu ĐảNG Bộ TỉNH            

LầN THứ Xii, NHiệM Kỳ 2020 - 2025

Ông Ma Từ Đông Điền, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh phát biểu 
tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ tư khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và biểu dương điển 
hình tiên tiến trong công tác mặt trận, giai đoạn 2015 - 2020.

SỰ KIỆN CHÍNH TRỊ
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trình, phần việc trọng tâm, trọng 
điểm, phù hợp với điều kiện 
thực tế của địa phương, đơn vị 
để triển khai thực hiện. Đến hết 
tháng 03/2020 có 15 đơn vị, tổ 
chức đăng ký, đã và đang thực 
hiện được 325 công trình, 10 
phần việc với tổng giá trị trên 
48 tỷ đồng. Riêng Ủy ban MTTQ 
tỉnh đã vận động xây dựng 270 
căn nhà Đại đoàn kết (70 căn 
trị giá 40 triệu đồng/căn; 200 
căn trị giá 50 triệu đồng, căn); 
Ủy ban MTTQ cấp huyện vận 
động xây dựng 22 căn, tổng trị 
giá trên 400 triệu đồng cho hộ 
nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn; các tổ 
chức thành viên xây dựng các 
công trình như: cầu bê tông 
nông thôn, bể bơi thiếu nhi 
(Tỉnh đoàn), xây dựng và sữa 
chữa mái ấm tình thương, nhà 
tình nghĩa (Hội Liên hiệp phụ nữ, 
Hội Cựu chiến binh), xây dựng 
và nhân rộng các mô hình kinh 
tế, tổ hợp tác (Hội Nông dân), 
phát triển và củng cố các hợp 
tác xã (Liên minh HTX), sửa chữa 
và cải tạo nhà bán trú trường 
học, xây dựng Tháp xử lý khí nhà 
máy luyện chì, nâng công suất 
khu xử lý nước... (Liên đoàn lao 
động); trao học bổng tiếp sức 
mùa thi (Hội Khuyến học),.vv..

Bên cạnh đó, các tổ chức 
thành viên, hệ thống MTTQ và 
các tổ chức chính trị - xã hội 
từ tỉnh đến cơ sở cũng đã huy 
động các nguồn lực chăm lo cho 
hộ nghèo, gia đình chính sách, 
người dân bị ảnh hưởng bởi dịch 

COVID-19, cụ thể: Liên đoàn Lao 
động các cấp chỉ đạo công đoàn 
triển khai công tác tuyên truyền 
phòng, chống dịch và trang bị 
nước rửa tay kháng khuẩn, khẩu 
trang cho đoàn viên, CNVC, 
người lao động, phối hợp với 
Nhóm tình nguyện huy động 
đoàn viên công đoàn tham gia 
làm mặt nạ chắn bọt bắn tặng 
cho các đơn vị y tế và một số 
đồn biên phòng; vận động nhà 
hảo tâm, phối hợp trao hỗ trợ 
gạo cho đoàn viên công đoàn 
có hoàn cảnh khó khăn do chịu 
ảnh hưởng của dịch Covid - 19; 
Hội Liên hiệp phụ nữ vận động 
hội viên các cấp tham gia nhắn 
tin ủng hộ phòng, chống dịch 
được trên 136 triệu đồng, phối 
hợp với đơn vị hỗ trợ trang bị 
cho hội viên được trên 9000 chai 
nước sát khuẩn và trên 97.000 
chiếc khẩu trang;.vv; Hội chữ 
thập đỏ tổ chức “Hội chợ nhân 
đạo” tại một số xã trên địa bàn 
huyện Bạch Thông để tặng quà 
cho các gia đình gặp khó khăn 
do ảnh hưởng của dịch Covid - 
19; .vv..   Đồng thời, các cơ quan, 
đơn vị và sở, ngành trên địa bàn 
tỉnh đã tổ chức vận động cán bộ, 
công nhân viên chức, người lao 
động tham gia ủng hộ bằng tiền, 
vật chất cho công tác phòng, 
chống dịch bệnh. Các nhu yếu 
phẩm giúp cho công tác phòng, 
chống dịch do Ủy ban MTTQ 
tỉnh tiếp nhận đã được chuyển 
đến bệnh viện và cơ sở cách ly 
tập trung tại tỉnh, đồng thời, Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh 

phối hợp và chuyển số tiền 2 tỷ 
đồng cho Ban chi đạo phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 để 
triển khai phân bổ phù hợp với 
tình hình và điều kiện thực tế tại 
tỉnh nhằm tăng cường công tác 
phòng, chống dịch.

Ngoài ra, MTTQ và các 
tổ chức thành viên cũng tiếp 
tục đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động theo hướng tập 
trung hướng về cơ sở, địa bàn 
dân cư; nâng cao hiệu quả tham 
mưu cho cấp ủy, phối hợp với 
chính quyền và các ngành liên 
quan, huy động sức mạnh đoàn 
kết của các tầng lớp nhân dân 
tham gia thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội của từng địa phương và của 
tỉnh trong năm 2020.

 Những công trình, phần 
việc còn lại đang tiếp tục được 
triển khai thực hiện, nhằm lan 
tỏa hơn nữa khí thế thi đua, phát 
huy sức mạnh khối đại đoàn kết 
dân tộc, củng cố lòng tin của 
các tầng lớp nhân dân đối với 
Đảng, Nhà nước. Những công 
trình, phần việc được lựa chọn 
có ý nghĩa thiết thực, góp phần 
hoàn thành các mục tiêu, nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội ở 
địa phương, hưởng ứng thi đua 
chào mừng đại hội Đảng các 
cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 
- 2025) và Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng.

TrươNG THU DỊU
Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn
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Công tác giáo dục truyền 
thống cho đoàn viên 
thanh thiếu nhi được 

các cấp bộ Đoàn xác định là 
một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm trong công tác Đoàn 
và phong trào TTN. Các hoạt 
động giáo dục truyền thống 
giúp đoàn viên thanh thiếu nhi 
hiểu biết sâu sắc lịch sử hào 
hùng gian khổ anh dũng và 
vinh quang của dân tộc, của 
Đảng, của quê hương, tiếp lửa 
cho ĐVTTN sức mạnh tinh thần 
to lớn bằng niềm tự hào dân 
tộc, từ đó hình thành lý tưởng 
và nhân cách sống cao đẹp, ước 
mơ, hoài bão, trách nhiệm của 
thế hệ trẻ trong xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa.

Được sự quan tâm lãnh 
chỉ đạo sâu sát của các cấp uỷ 
Đảng, chính quyền, sự phối hợp 
của các ngành, đoàn thể trên 
địa bàn tỉnh, công tác giáo dục 
truyền thống cho ĐVTTN, đặc 
biệt là phong trào “Đền ơn đáp 
nghĩa - Uống nước nhớ nguồn” 
được các cấp bộ Đoàn triển khai 
đồng bộ tạo thành phong trào 
có ý nghĩa lớn, có sức lan tỏa 
sâu rộng trong đoàn viên thanh 
thiếu nhi. 

Phát huy vai trò xung kích, 
tình nguyện, Đoàn Thanh niên 
các cấp trong toàn tỉnh đã có 
nhiều hoạt động ý nghĩa trong 
công tác giáo dục truyền thống 

với chuỗi hoạt động “Hành trình 
về nguồn”, “Theo bước chân 
những người Anh hùng”, đến với 
các địa chỉ đỏ… hướng tới kỷ 
niệm 73 năm ngày Thương binh 
- Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020). 
Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh 
luôn động viên, khích lệ ĐVTTN 
tham gia hiệu quả các phong 
trào “Đền ơn đáp nghĩa - Uống 
nước nhớ nguồn”. Trong tuần 
lễ đền ơn đáp nghĩa năm 2020, 
các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã 
tổ chức cho đoàn viên, thanh 
thiếu nhi tham gia chỉnh trang 
04 nghĩa trang, 48 bia ghi danh, 
05 đài tưởng niệm các anh 
hùng liệt sỹ; dâng hương, hoa 
tại 486 phần mộ các anh hùng 
liệt sỹ; tặng 950 suất quà; giúp 
gia đình chính sách, cựu thanh 

niên xung phong được 800 
ngày công; khám phát thuốc 
cho hơn 1.000 đối tượng chính 
sách, người có công, người cao 
tuổi; tu sửa 02 nhà tình nghĩa, 
tổng trị giá gần 300 triệu đồng; 
đồng loạt tổ chức thắp nến tri 
ân tại các nghĩa trang, bia ghi 
danh tại các xã, thị trấn; phối 
hợp với Hội Cựu Thanh niên 
xung phong các huyện, thành 
phố tổ chức hoạt động gặp mặt 
kỷ niệm 70 năm ngày truyền 
thống lực lượng TNXP Việt Nam 
(15/7/1950 - 15/7/2020)... Qua 
các hoạt động góp phần giáo 
dục thế hệ trẻ về truyền thống 
cách mạng, lòng yêu nước, 
niềm tự hào dân tộc, tình cảm, 
trách nhiệm của tuổi trẻ đối với 
các thế hệ cha anh đã hy sinh vì 

Tuổi Trẻ Bắc Kạn với phong Trào 
“Đền ơn Đáp nghĩa - uống nước nhớ nguồn”

ĐVTN thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.
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sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
thống nhất đất nước.  

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
chủ trì phối hợp Sở LĐTB&XH 
tổ chức “Lễ thắp nến tri ân” kỷ 
niệm 73 năm ngày Thương binh, 
Liệt sỹ   (27/7/1947 - 27/7/2020) 
tại Nghĩa trang Liệt sỹ Bắc Kạn 
(Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch 
Thông). Lễ thắp nến tri ân tưởng 
niệm anh linh các liệt sỹ là việc 
làm thể hiện sự tôn vinh và tri ân 
sâu sắc đối với những người có 
công với đất nước; là dịp để thế 
hệ trẻ bày tỏ lòng thành kính, 
tưởng nhớ và biết ơn đối với các 
Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự 
nghiệp đấu tranh giải phóng dân 
tộc. Dịp này Đoàn đại biểu Quốc 
hội tỉnh Bắc Kạn, Tỉnh đoàn, Sở 
Lao động Thương binh và Xã 

hội đã trao 25 suất quà với tổng 
trị giá trên 10 triệu đồng cho gia 
đình chính sách; huy động nguồn 
lực hỗ trợ xây dựng 02 nhà tình 
nghĩa trị giá 140 triệu đồng, tặng 
02 sổ tiết kiệm và 28 suất quà 
cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó 
khăn trị giá 160 triệu đồng. Phối 
hợp với Hội Cựu Thanh niên xung 
phong tỉnh và Chi nhánh Kỹ thuật 
Viettel Bắc Kạn tổ chức hành trình 
“Tôi yêu tổ quốc tôi” với chủ đề 
“Tháng bảy tri ân” với các hoạt 
động ý nghĩa: trao 44 suất quà trị 
giá  22 triệu đồng  cho  cựu TNXP 
trên địa bàn tỉnh,  trao 01  công 
trình thanh niên, tổ chức “Ngày 
chủ Nhật xanh” tại Khu Di tích lịch 
sử TNXP Nà Tu.

Có thể nói, phong trào 
“Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước 

nhớ nguồn” là một trong những 
điểm nhấn nổi bật trong công 
tác giáo dục truyền thống cho 
ĐVTTN nói riêng và trong công 
tác Đoàn và phong trào thanh 
thiếu nhi của tỉnh trong năm. 
Mỗi phần việc, mỗi công trình 
của ĐVTN trên địa bàn tỉnh 
đã góp phần cùng toàn xã hội 
ghi nhớ đến công lao đóng 
góp của các anh hùng liệt sỹ, 
thương bệnh binh đã hy sinh 
máu xương cho nền độc lập 
của dân tộc. Đó cũng là trách 
nhiệm, việc làm mang ý nghĩa 
thiết thực cùng với cộng đồng 
chăm lo ngày càng tốt hơn đời 
sống vật chất, tinh thần cho gia 
đình chính sách, người có công 
với cách mạng.

NGUYễN DUYÊN- Tỉnh đoàn

Thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Mông Thị Thi, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông.
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Thiết thực chào mừng 90 
năm Ngày thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam, 90 năm Ngày 
thành lập Hội LHPN Việt Nam 
và chào mừng Đại hội đảng bộ 
các cấp tiến tới Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 
với chủ đề “90 hành động thiết 
thực vì phụ nữ và trẻ em” năm 
2020 do Trung ương Hội LHPN 
Việt Nam phát động, thời gian 
qua các cấp Hội, cán bộ, hội 
viên đã ra sức thi đua lập nhiều 
thành tích tiêu biểu, thực hiện 
nhiều công trình/phần việc có ý 
nghĩa thiết thực.

Để tạo sức lan tỏa, khí 
thế thi đua sôi nổi 
trong toàn hệ thống 

hội, thu hút đông đảo hội viên 
tham gia, cùng với việc tăng 
cường tuyên truyền về vai trò, 
ý nghĩa quan trọng của đại hội 
Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 
lần thứ XIII của Đảng; góp phần 
tạo sự thống nhất về tư tưởng, 
chính trị và hành động trong 
Đảng, sự đồng thuận trong xã 
hội, Ngay từ đầu năm 2020, Ban 
Thường vụ Hội LHPN tỉnh  đã 
phát động, triển khai thực hiện 
các công trình/phần việc chào 
mừng đại hội đảng các cấp gắn 
với đợt thi đua đặc biệt với chủ 
đề “90 hành động thiết thực vì 
phụ nữ và trẻ em”  sâu rộng đến 
toàn thể cán bộ, hội viên, phụ 
nữ trong toàn tỉnh với nội dung, 
hình thức phong phú, sáng tạo, 
cụ thể, linh hoạt, thực chất, hiệu 
quả. Trong đó, phát động mỗi 

cán bộ, hội viên phụ nữ có ít 
nhất 01 hành động thiết thực; 
đối với Hội LHPN các huyện, 
thành phố, đơn vị trực thuộc 
và các cơ sở Hội lựa chọn hành 
động, công trình, phần việc gắn 
với nhiệm vụ trọng tâm của Hội 
phù hợp với tình hình thực tiễn 
của địa phương và khả năng 
của cán bộ, hội viên phụ nữ để 
thực hiện đạt kết quả thiết thực, 
có thể gắn với thực hiện phong 
trào thi đua “Phụ nữ tích cực học 
tập, lao động sáng tạo, xây dựng 
gia đình hạnh phúc”;  2 cuộc vận 
động rèn luyện phẩm chất đạo 
đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, 
đảm đang”; “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch”; việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; hoạt 
động hiến đất làm đường, tham 
gia xây dựng nông thôn mới; 
vận động xã hội hóa xây dựng 
“Mái ấm tình thương”…

Một trong những phong 
trào mang lại nhiều kết quả nổi 
bật, thu hút đông đảo cán bộ, 
hội viên, phụ nữ tham gia đó 
là hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình 
thương” cho phụ nữ nghèo, có 
hoàn cảnh khó khăn. Với quyết 
tâm “không còn hộ phụ nữ khó 
khăn về nhà ở”, các cấp Hội chủ 
động rà soát hộ phụ nữ nghèo, 
khó khăn về nhà ở trên địa bàn 
toàn tỉnh. Trên cơ sở đó, Hội đẩy 
mạnh tuyên truyền, vận động 
hội viên, phụ nữ duy trì hiệu quả 
các mô hình tiết kiệm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh, 
như: “Nuôi lợn tiết kiệm”, “Ống 
tiền tiết kiệm”...; đồng thời đóng 
góp hàng trăm ngày công giúp 
các công trình sớm hoàn thành, 
qua đó phần nào giúp các gia 
đình vơi bớt khó khăn, ổn định 
cuộc sống, nhân lên tinh thần 

các cấp hội phụ nữ hướng về Đại hội                           
ĐẢng Bộ các cấp với những phần việc ThiếT Thực

Đ/c Hà Thị Liễu - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao tiền hỗ trợ nhà MATT 
cho chị Hoàng Thị Mạn, thôn Khau Lồm, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới.

(Xem tiếp trang 16)

SỰ KIỆN CHÍNH TRỊ
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Để việc thực hiện phong 
trào thi đua, học tập 
và làm theo Bác đi vào 

chiều sâu, trở thành nếp nghĩ, 
cách làm thường xuyên của 
mỗi cá nhân, các cấp Hội phụ 
nữ đã chỉ đạo 100% các cơ sở 
Hội đẩy mạnh tuyên truyền sâu 
rộng nội dung của phong trào 
thi đua gắn với việc thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW đến cán bộ, 
hội viên bằng nhiều hình thức 
phong phú. Đồng thời xây dựng 
kế hoạch triển khai cụ thể tới 
toàn thể cán bộ, hội viên phụ 
nữ phù hợp với điều kiện, nhiệm 
vụ công tác Hội và coi đây là 
một trong những tiêu chí đánh 
giá chất lượng hoạt động của 
các cấp Hội. Thông qua tuyên 
truyền, cán bộ, hội viên phụ nữ 
nhận thức sâu sắc những nội 
dung cơ bản và giá trị to lớn về 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức 
trách nhiệm trong việc tham 
gia thực hiện các phong trào thi 
đua, các cuộc vận động, nhiệm 
vụ chính trị của địa phương, có 
sự chuyển biến rõ nét về ý thức 
tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối 
sống của phụ nữ trong học tập, 
lao động, công tác.

Đáng ghi nhận là hằng năm, 
mỗi cơ sở Hội đều lựa chọn 
những việc làm cụ thể để tạo sự 
chuyển biến tích cực trong việc 
học và làm theo Bác  như xây 
dựng duy trì mô hình làm theo, 
tiết kiệm chi tiêu hằng  ngày 
để thăm, tặng quà gia đình hội 
viên có hoàn cảnh khó khăn, 
gia đình chính sách. Trong giai 
đoạn 2015-2020, toàn tỉnh đã 
xây dựng và duy trì 262 mô hình 
làm theo Bác như: “Ống tiền tiết 
kiệm”, “Hũ gạo tình thương”, 
“Nuôi lợn nhựa”, “Bỏ tiền ống 
tre”, “Sửa đổi lề lối làm việc”… Từ 
đó đã đóng góp gạo, ngày công 

với số tiền trên 8 tỷ đồng giúp 
cho trên 4.000 hội viên phụ nữ 
có hoàn cảnh khó khăn. Điển 
hình như: Phòng Tham mưu 
Hội Phụ nữ Công an tỉnh thực 
hiện mô hình “Nhóm phụ nữ tiết 
kiệm” xây dựng quỹ tình thương 
giúp đỡ học sinh nghèo có hoàn 
cảnh khó khăn, thăm hỏi tặng 
quà gia đình chính sách với số 
tiền trên 500 triệu đồng; Hội 
Liên hiệp phụ nữ thành phố Bắc 
Kạn với mô hình vận động hội 
viên phụ nữ nuôi lợn tiết kiệm, 
tổ chức mổ lợn nhân dịp 20/10 
hằng năm, kết quả thu được 
trên 800 triệu đồng để giúp các 

Hội viên phụ nữ tích cực ủng hộ mô hình “Ống gạo tiết kiệm”.

Phụ nữ Bắc Kạn tích cực thi đua, 
học tậP và làm theo lời Bác

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phụ nữ Bắc Kạn đã triển khai 
nhiều hoạt động thiết thực gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, 
xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”... Nhờ 
đó, nhiều hoạt động đã đi vào nền nếp, tạo sức lan tỏa trong hội viên phụ nữ và cộng đồng dân cư.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH 
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hộ khó khăn và xây dựng nông 
thôn mới; Chi bộ Hội LHPN tỉnh 
với mô hình cán bộ công chức, 
người lao động cùng tiết kiệm 
từ tiền lương, từ chi tiêu trong 
gia đình đã thu được số tiền 
trên 100 triệu đồng và đã hỗ trợ 
xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới làm 
200m bê tông hóa đường liên 
thôn, hỗ trợ xây 12 nhà tiêu hợp 
vệ sinh, 01 nhà tiêu tại điểm chợ 
xã, 06 điểm đốt rác thải quy mô 
hộ gia đình; 01 nhà mái ấm tình 
thương cho phụ nữ nghèo …

Phụ nữ toàn tỉnh luôn xung 
kích, gương mẫu, gắn Cuộc 
vận động xây dựng gia đình 
“5 không, 3 sạch” với Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới và đã 
thực hiện đạt được nhiều kết 
quả, đóng góp vào việc hoàn 
thành xã nông thôn mới tại địa 
phương.  Hằng năm, Hội Liên 
hiệp phụ nữ tỉnh chỉ đạo 100% 
cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, 
chính quyền thực hiện ít nhất 
01 hoạt động thiết thực tham 
gia xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh. Do đó, 108/108 
cơ sở Hội đăng ký và tổ chức 
thực hiện các hoạt động như: 
vận động các hộ gia đình chỉnh 
trang vườn hộ, làm nhà tiêu 
hợp vệ sinh, xây dựng các đoạn 
đường phụ nữ tự quản, đoạn 
đường hoa; tuyên truyền 08 
tiêu chí của cuộc vận động “Xây 
dựng gia đình 5 không, 3 sạch” 
và mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 02 
hộ gia đình đạt 8 tiêu chí… Kết 
quả, những năm qua các cấp 
Hội thực hiện được 759 công 
trình, phần việc, 816 hộ đạt 8 

tiêu chí của cuộc vận động; xây 
dựng 44 đoạn đường hoa, duy 
trì và nhân rộng được 418 đoạn 
đường phụ nữ tự quản, xây mới 
630 điểm đốt rác quy mô hộ gia 
đình, hỗ trợ xây mới 86 nhà tiêu 
hợp vệ sinh, đóng góp hơn 1,7 
tỷ đồng tiền mặt, hiến 347.098 
m2  đất, 154.398 ngày công lao 
động làm đường liên thôn, nhà 
họp thôn...

Cùng với những hoạt động 
thiết thực trên, với phương 
châm “Phong trào thi đua làm 
theo lời Bác phải cụ thể, lời nói 
phải đi đôi với việc làm”, các cấp 
Hội Phụ nữ chủ động phát huy 
sự đoàn kết, nội lực và vận động 
các nguồn lực xã hội trong công 
tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh 
tế, góp phần giảm nghèo bền 
vững. Các cấp Hội phụ nữ đã 
triển khai có hiệu quả các phong 
trào phụ nữ “Giúp nhau phát 
triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo 
có địa chỉ”, tiếp sức cùng cuộc 
vận động lớn “Xây dựng, sửa 
chữa mái ấm tình thương”… 5 
năm qua, đã giúp 29.147 lượt 
hộ hội viên nghèo, 781 lượt phụ 
nữ đứng chủ bằng các hình thức 
thiết thực cho vay không tính lãi 
số tiền 25.426 triệu đồng, giúp 
17.095 ngày công lao động, cho 
mượn đất canh tác, giúp 28.292 
cây giống, 657 con lợn giống, 
27.430 kg gạo… Nhờ đó, đã có 
2.390 hộ hội viên nghèo và 389 
hộ nghèo do hội viên phụ nữ 
đứng chủ thoát nghèo; hỗ trợ 
sửa chữa, làm mới 63 nhà mái 
ấm tình thương cho hội viên có 
hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 
trên 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cấp Hội trong 
toàn tỉnh còn phát động nhiều 
đợt thi đua đặc biệt hướng về 
phụ nữ và trẻ em nghèo. Trong 
5 năm qua, các cấp Hội đã phối 
hợp trao 107 suất học bổng 
với tổng số tiền hơn 144 triệu 
đồng cho 107 em học sinh 
nữ thuộc diện hộ nghèo, cận 
nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn vươn lên trong 
học tập; thăm và tặng 478 suất 
quà cho các em học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn, các em 
mắc bệnh hiểm nghèo trị giá 
95 triệu đồng; tặng 1.200 suất 
quà nhân dịp tết Thiếu nhi, tết 
Trung thu trị giá trên 250 triệu 
đồng. Thăm hỏi, tặng 1.500 
suất quà cho gia đình hội viên 
nghèo, gia đình chính sách trị 
giá 450 triệu đồng…

Có thể nói, việc thực hiện 
học tập và làm theo Bác của các 
cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh 
đã trở thành phong trào lan tỏa 
sâu rộng, từ đó đã xuất hiện 
nhiều gương tập thể, cá nhân 
điển hình trong phong trào thi 
đua được tuyên dương nhân 
rộng, góp phần nâng cao nhận 
thức, tạo thành phong trào 
hành động “làm theo” trong cán 
bộ, hội viên phụ nữ, giúp các 
chị ngày càng trưởng thành, tự 
giác rèn luyện, học tập, đổi mới 
tác phong, sử dụng tiết kiệm, 
chi tiêu hợp lý để giúp đỡ hội 
viên phụ nữ nghèo và làm công 
tác xã hội từ thiện. Đó là cơ sở 
vững chắc, tạo động lực thúc 
đẩy phong trào phụ nữ tỉnh nhà 
ngày càng phát triển./.

NGọC LAN

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH 
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Nâng cao chất lượng hoạt 
động công đoàn, xây dựng tổ 
chức công đoàn vững mạnh là nội 
dung Ban Chấp hành Liên đoàn 
Lao động tỉnh thường xuyên 
quan tâm chỉ đạo, nhằm thực 
hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của 
tổ chức công đoàn đại diện bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của đoàn viên, công nhân, 
viên chức và lao động trong tỉnh.

Toàn tỉnh Bắc Kạn hiện có 
722 công đoàn cơ sở, với 
trên 20 nghìn đoàn viên 

công đoàn. Trong những năm 
qua, các cấp công đoàn trong tỉnh 
tích cực chủ động đổi mới về nội 
dung, phương thức hoạt động, 
hướng mạnh về cơ sở; nghiên 
cứu vận dụng có hiệu quả các 
chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật Nhà nước 
vào thực tế hoạt động công đoàn; 
đặc biệt là công tác tham gia quản 
lý, chăm lo, đại diện bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của CNVCLĐ. Các cấp công đoàn 
tích cực tham gia cùng ngành 
chức năng liên quan kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện pháp luật 
lao động đối với người lao động, 
đôn đốc thu nợ tiền bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp. Chủ động phối hợp với 
chính quyền, người sử dụng lao 
động thực hiện tốt quy chế dân 
chủ ở cơ sở, qua đó tạo không khí 
cởi mở, phát huy quyền làm chủ 
của người lao động trong việc 
tham gia xây dựng cơ quan, đơn 
vị trong sạch vững mạnh. 

Thực hiện Chương trình 
phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, 
Liên đoàn Lao động tỉnh và các 
Liên đoàn Lao động huyện, thành 
phố, công đoàn ngành đã ký kết 
thỏa thuận hợp tác với 27 đơn vị, 
doanh nghiệp; theo đó, đoàn viên 
công đoàn, người lao động được 
hưởng ưu đãi, giảm giá tùy từng 
loại sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ 
từ 5% đến 35%. Các hoạt động xã 
hội được các cấp công đoàn quan 
tâm triển khai; đoàn viên, CNVCLĐ 
luôn là lực lượng đi đầu trong việc 
đóng góp, ủng hộ xây dựng các 
loại quỹ; tổ chức thăm hỏi, động 
viên những gia đình chính sách, 
CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn 
nhân dịp ngày lễ, tết; hỗ trợ sửa 
chữa, xây mới nhà “Mái ấm công 
đoàn” cho CNVCLĐ có hoàn cảnh 
khó khăn; triển khai các dự án, tạo 
điều kiện cho CNVCLĐ được vay 
vốn đầu tư phát triển kinh tế, tăng 
thu nhập; tư vấn pháp luật công 
đoàn kịp thời; công tác giải quyết 

và tham gia giải quyết đơn thư 
khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm 
quyền; công tác An toàn vệ sinh 
lao động - Phòng chống cháy nổ 
được quan tâm thực hiện.

Công tác thi đua, khen 
thưởng ở các cấp công đoàn có 
nhiều đổi mới, vận động đoàn 
viên CNVCLĐ tích cực phát huy 
sáng kiến, áp dụng khoa học kỹ 
thuật, nâng cao năng xuất lao 
động, hiệu quả công tác góp phần 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị, 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Phong trào thi đua “Lao động giỏi, 
lao động sáng tạo” được các cấp 
công đoàn triển khai với nhiều 
nội dung, hình thức phong phú. 
Trong các cơ quan hành chính, 
phong trào hướng vào mục tiêu 
nâng cao ý thức trách nhiệm phục 
vụ nhân dân của cán bộ công chức, 
đẩy mạnh cải cách hành chính gắn 
với cuộc vận động xây dựng người 
cán bộ, công chức, viên chức “Trung 
thành, trách nhiệm, liêm chính, 

đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động 
công đoàn đáP ứng yêu cầu, nguyện vọng 

của đoàn viên, người lao động

Trao quà của Liên đoàn Lao động tỉnh và các nhà hảo tâm cho 
người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Ngày hội tiếp sức thanh niên, 
CNVCLĐ huyện Chợ Đồn.                                                                     Ảnh: NGọC LIÊM

THỰC TIỄN KINH NGHIỆM
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sáng tạo”; trong khối trường học, 
được cụ thể hóa thành phong 
trào “Dạy tốt, học tốt” và thực hiện 
tốt cuộc vận động “Mỗi thầy, cô 
giáo là một tấm gương đạo đức, tự 
học và sáng tạo”, xây dựng “Trường 
học thân thiện, học sinh tích cực”; 
trong ngành Y tế, phong trào gắn 
với nghiên cứu khoa học, ứng 
dụng kỹ thuật công nghệ y học 
tiên tiến, công nghệ tin học vào 
quản lý hoạt động chuyên môn; 
trong khối sản xuất kinh doanh, 
tập trung vào việc phát huy sáng 
kiến, cải tiến công nghệ, ứng 
dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật 
vào sản xuất, tiết kiệm chi phí, 
giảm giá thành sản phẩm, nâng 
cao năng xuất lao động, hiệu quả 
sản xuất kinh doanh... 

Công tác tuyên truyền, giáo 
dục CNVCLĐ đã được quan tâm, 
nội dung, hình thức tuyên truyền 
luôn được đổi mới phù hợp với 
thực tế từng loại hình công đoàn 
cơ sở và điều kiện sinh hoạt, công 
tác của đoàn viên, CNVCLĐ. Liên 
đoàn Lao động tỉnh đã chủ động 
đổi mới công tác tuyên truyền, 
vận động đoàn viên, CNVCLĐ 
thực hiện chủ trương của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà 
nước, nghị quyết của công đoàn 
với nhiều hình thức đa dạng, 
phong phú như: Lập trang nhóm 
facebook Lao động & Công đoàn 
Bắc Kạn, nhóm Zalo, nâng cấp 
Trang thông tin điện tử LĐLĐ 
tỉnh, phối hợp với Đài Phát thanh 
- Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc 
Kạn xây dựng chuyên mục “Lao 
động và Công đoàn” định kỳ...Các 
hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 
thao được tổ chức sôi nội trong 
các cấp công đoàn, qua đó đã để 
lại ấn tượng tốt đẹp, có sức lan 
tỏa sâu rộng, tạo sự đoàn kết gắn 
bó, thống nhất giữa cán bộ, công 

chức, lao động trong các cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp.

Để đạt được những kết quả 
nêu trên, các cấp công đoàn đã 
đổi mới phương pháp chỉ đạo, đổi 
mới nội dung hoạt động, hướng 
về cơ sở, lấy công đoàn cơ sở làm 
địa bàn hoạt động, lấy CNVCLĐ 
làm đối tượng vận động. Nhờ đó, 
chất lượng hoạt động của công 
đoàn cơ sở thời gian qua đã được 
nâng lên. Có được kết quả trên 
là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo của các cấp ủy, sự quan tâm 
tạo điều kiện của chính quyền, 
người sử dụng lao động, cùng với 
sự nỗ lực, cố gắng, nhiệt tình của 
đội ngũ cán bộ công đoàn các 
cấp, nhất là cán bộ công đoàn cơ 
sở đã góp phần xây dựng tổ chức 
công đoàn cơ sở vững mạnh, đưa 
hoạt động công đoàn tỉnh ngày 
càng đạt nhiều kết quả đáng 
khích lệ, góp phần hoàn thành 
các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh 
quốc phòng của tỉnh nhà.

Để tiếp tục nâng cao chất 
lượng hoạt động của tổ chức công 
đoàn trong thời gian tới nhằm đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức 
công đoàn trong tình hình mới, yêu 
cầu nguyện vọng của đoàn viên, 
CNVCLĐ, các cấp công đoàn trong 
tỉnh cần tập trung thực hiện tốt 
một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là:  Tiếp tục đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, giáo dục 
chính trị tư tưởng, giáo dục pháp 
luật, việc chấp hành nội quy, 
quy chế làm việc cho đoàn viên, 
CNVCLĐ với hình thức,  phương 
pháp phù hợp với từng loại hình 
công  đoàn cơ sở. Đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn 
với thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4, khóa XI, XII về xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng.

Hai là: Tổ chức phát động, 
triển khai thực hiện các phong 
trào thi đua yêu nước trong 
CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào 
thi đua “Lao động giỏi, lao động 
sáng tạo, bảo đảm an toàn vệ sinh 
lao động”, góp phần thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, lập thành tích 
chào mừng đại hội đảng các cấp, 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, 
Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng. Tổ chức sơ kết, tổng kết và 
biểu dương khen thưởng kịp thời 
những tập thể, cá nhân điển hình 
tiên tiến trong thực hiện phong 
trào thi đua.

Ba là:  Đa dạng các hình 
thức  chăm lo đời sống vật chất, 
tinh thần cho CNVCLĐ; thực 
hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ 
sở.  Thường xuyên nắm bắt tâm 
tư nguyện vọng của đoàn viên, 
CNVCLĐ; đề xuất với chính quyền, 
người sử dụng lao động giải quyết 
kịp thời những vấn đề bức xúc, 
nổi cộm của đoàn viên, CNVCLĐ, 
vận động CNVCLĐ tích cực tham 
gia các hoạt động xã hội.

Bốn là: Tiếp tục đổi mới nội 
dung, phương pháp hoạt động 
công đoàn; từng bước nâng cao 
chất lượng công tác kiểm tra, 
giám sát đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ. Đẩy mạnh công tác đào tạo, 
bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ 
cán bộ công đoàn, xứng đáng là 
lực lượng nòng cốt, đi đầu trong 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa trên địa bàn tỉnh.

Năm là: Thực hiện tốt việc 
quản lý và sử dụng tài chính công 
đoàn đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả 
theo quy định của Nhà nước và 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

VI VăN NGHĨA                                 
Chủ tịch Liên đoàn Lao động 

tỉnh Bắc Kạn
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NHìN Lại PHoNG Trào THi Đua yêu NướC 
TroNG CNVCLĐ TỉNH BắC KạN, Giai ĐoạN 2015-2020

Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phát động sâu rộng các phong trào thi đua 
yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) với nhiều nội dung hình thức đa dạng 
phong phú và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật; rất nhiều giải pháp, sáng kiến, đề tài được đánh giá 
cao và áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, cho thấy 
phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhận được sự quan tâm và tích cực hưởng ứng 
của CNVCLĐ.

Các cấp công đoàn trong 
tỉnh luôn bám sát sự lãnh 
đạo của Tỉnh uỷ, Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam, Liên 
đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và các 
quy định về thi đua khen thưởng 
để chủ động phối hợp với các cấp 
chính quyền, ban, ngành, đoàn 
thể phát động, chỉ đạo, tổ chức 
thực hiện các phong trào thi đua 
yêu nước trong CNVCLĐ  và đạt 
được nhiều kết quả quan trọng, 
tạo nên khí thế sôi nổi trong lao 
động sản xuất, công tác và học 
tập, góp phần thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương. Thông 
qua các phong trào thi đua trọng 
tâm như: “Lao động giỏi, lao động 
sáng tạo”; “Học tập nâng cao trình 
độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu sự 
nghiệp Công nghiệp hóa-Hiện đại 
hóa đất nước”; “Xanh - Sạch - Đẹp, 
Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; 
“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Thi 
đua liên kết phục vụ sự nghiệp 
CNH, HĐH nông nghiệp và phát 
triển nông thôn”; “Đổi mới, sáng 
tạo, hiệu quả trong hoạt động 
của tổ chức Công đoàn”, “Dân vận 
khéo”… đã thu hút đông đảo cán 
bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực 
hưởng ứng, tham gia. 

Từ thực tế trong quá trình 
công tác, lao động cùng với 
niềm đam mê sáng tạo, nghiên 
cứu, đội ngũ CNVCLĐ trong tỉnh 
đã có nhiều sáng kiến, giải pháp 
cải tiến kỹ thuật được áp dụng 
vào thực tế làm lợi hàng trăm 
triệu đồng cho cơ quan, đơn vị, 
xã hội, điển hình như: Giải pháp 
“Tận dụng nhiệt của bếp lò để 
làm nóng nước dùng cho hộ gia 
đình” của tác giả Nguyễn Tiến 
Hồng - Nhân viên thiết bị trường 
THCS Mỹ Thanh, huyện Bạch 
Thông có giá trị làm lợi 160 triệu 
đồng; Đề tài “Lắp ráp mạch giám 

sát chạy máy phát điện và triển 
khai hệ thống phát điện đột 
nhập, phá hoại tiếp địa tại các 
trạm viễn thông” của tác giả Hà 
Quang Thuật-Giám đốc Trung 
tâm Công nghệ thông tin Viễn 
thông Bắc Kạn giá trị làm lợi 830 
triệu đồng; Đề tài “Thiết bị đọc 
công tơ và in nhanh thông báo 
hóa đơn tiền điện”, “Sử dụng 
kính chịu nhiệt gắn trên mũ bảo 
hộ lao động và găng tay chống 
cháy để phòng chống tai nạn 
lao động khi thao tác đóng, cắt 
Aptomat” của tác giả Dương 
Quang Sơn-Giám đốc Công ty 

Trao Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho các điển hình tiên 
tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. 

Ảnh: NGọC LIÊM
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Điện Lực Bắc Kạn, đã làm lợi cho 
công ty 840 triệu đồng; Đề tài 
“Nghiên cứu tuyển chọn một 
số giống lúa thuần” của tác giả 
Nguyễn Thị Hồng-Chi Cục Trồng 
trọt và bảo vệ thực vật làm lợi 
trên 1,3 tỷ đồng...

Phong trào thi đua “Xanh 
- Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ 
sinh lao động” được các cấp công 
đoàn cụ thể hóa bằng các hoạt 
động thiết thực, phù hợp với 
điều kiện thực tế của mỗi cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp; 
triển khai hiệu quả các hoạt 
động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc 
gia về ATVSLĐ-PCCN”, “Tháng 
hành động về ATVSLĐ”, Tuần lễ 
“Nước sạch” và “Ngày môi trường 
thế giới”... Nhiều đơn vị, doanh 
nghiệp đã đầu tư đổi mới, nâng 
cấp các phương tiện, máy móc, 
thiết bị và ứng dụng những tiến 
bộ khoa học công nghệ vào 
quá trình sản xuất, công tác; 
xây dựng, cải tạo nhà xưởng, 
tạo môi trường làm việc an toàn 
cho người lao động... điển hình 
như Công ty Cổ phần Hồng Hà, 
Công ty TNHH MTV Cấp thoát 
nước Bắc Kạn, Công ty Cổ phần 
khoáng Sản Bắc Kạn, Công ty 
TNHH Hoàng Nam Bắc Kạn, 
Công ty Điện lực Bắc Kạn.

Phong trào thi đua “Giỏi 
việc nước - Đảm việc nhà” được 
triển khai hiệu quả, đã trở thành 
động lực thúc đẩy chị em phát 
huy tài năng, trí tuệ, tích cực thi 
đua lao động giỏi, lao động sáng 
tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao; thường xuyên tự học, 
tự nghiên cứu, học tập nâng cao 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ, 

lý luận chính trị,… góp phần 
vào việc hoàn thành chỉ tiêu, kế 
hoạch của đơn vị, ổn định việc 
làm, đảm bảo thu nhập gia đình.

Phong trào thi đua “Đổi 
mới, sáng tạo, hiệu quả trong 
hoạt động của tổ chức Công 
đoàn” được các cấp công đoàn 
quan tâm triển khai thực hiện, 
tập trung vào việc sáng tạo 
trong tổ chức các hoạt động 
chăm lo đời sống vật chất, tinh 
thần cho đoàn viên người lao 
động, đổi mới phương thức chỉ 
đạo, triển khai thực hiện…

Công tác khen thưởng đã 
được các cấp công đoàn chú 
trọng, ngoài khen thưởng toàn 
diện, thường xuyên hàng năm, 
còn khen thưởng đột xuất, khen 
chuyên đề và đặc biệt quan tâm 
khen thưởng đối với công nhân, 
lao động trực tiếp sản xuất, 
công chức, viên chức không giữ 
chức vụ lãnh đạo, quản lý. Trong 
5 năm qua có 04 tập thể được 
tặng Cờ thi đua, 30 tập thể, 25 
cá nhân được tặng Bằng khen 
toàn diện, 06 cá nhân được tặng 
Bằng Lao động sáng tạo của 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam; LĐLĐ tỉnh tặng Cờ cho 
14 tập thể, Bằng khen cho 218 
tập thể, 475 cá nhân; LĐLĐ các 
huyện, thành phố, công đoàn 
ngành tặng Giấy khen cho 640 
tập thể, 2.425 cá nhân. Có 24 
công trình, sản phẩm thi đua 
chào mừng các ngày lễ lớn, sự 
kiện trọng đại của đất nước được 
công nhận với tổng trị giá trên 
69,828 tỷ đồng... Tại các Hội nghị 
biểu dương điển hình tiên tiến 
trong trong CNVCLĐ giai đoạn 

2015-2020 do LĐLĐ tỉnh, các 
LĐLĐ huyện, thành phố, Công 
đoàn ngành tổ chức đã có 25 
tập thể, 311 cá nhân được biểu 
dương khen thưởng; 01 tập thể, 
03 cá nhân được đề nghị Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam, 
Ủy nhân dân tỉnh khen thưởng.

Có thể khẳng định, phong 
trào thi đua trong CNVCLĐ đã 
có nhiều chuyển biến tích cực, 
phương thức tổ chức thi đua có 
nhiều đổi mới cả về bề rộng và 
chiều sâu, nội dung thi đua đã 
bám sát vào mục tiêu, nhiệm vụ 
của ngành, địa phương, cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp đã thu hút 
đông đảo CNVCLĐ tham gia, góp 
phần thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ của từng cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp, động viên khích 
lệ tinh thần cán bộ, CNVCLĐ 
trong tỉnh cùng chung tay phát 
triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phát huy truyền thống tốt 
đẹp của giai cấp công nhân và 
tổ chức công đoàn Việt Nam tin 
chắc rằng trong thời gian tới 
các cấp công đoàn, đoàn viên, 
CNVCLĐ trong tỉnh sẽ phát huy 
những kết quả đã đạt được trong 
5 năm qua, tích cực lao động 
sản xuất và công tác, đổi mới tư 
duy ngày càng năng động, sáng 
tạo để nâng cao chất lượng và 
hiệu quả các phong trào thi đua 
yêu nước góp phần xây dựng 
giai cấp công nhân Việt Nam 
ngày càng chuyên sâu, chuyên 
nghiệp vì sự giàu đẹp, văn minh 
của quê hương và sự phát triển 
bền vững của đất nước.

NGUYễN NGọC LIÊM
Ban Công tác cơ sở LĐLĐ tỉnh
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Với chủ đề: “Thanh niên 
Bắc Kạn sáng tạo, tình nguyện 
vì cộng đồng” Chiến dịch 
“Thanh niên tình nguyện hè” 
năm 2020 đã được các cấp 
bộ Đoàn trong tỉnh tập trung 
triển khai quy mô, bài bản, 
rộng khắp, theo tuyến đối 
tượng, thu hút đông đảo đoàn 
viên, thanh niên, học sinh, 
sinh viên tham gia. Chiến dịch 
đã có nhiều công trình, phần 
việc thanh niên được thực 
hiện, qua đó thể hiện tình 
cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ 
đối với cuộc sống cộng đồng. 

Chiến dịch thanh niên tình 
nguyện hè năm 2020 
được Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn tập trung chỉ đạo các 
cấp bộ Đoàn thực hiện các công 
trình, phần việc thanh niên gắn 
với chào mừng Đại hội Đảng các 
cấp, ưu tiên các công trình, phần 
việc tại chỗ để chào mừng Đại 

hội Đảng bộ của địa phương, 
đơn vị; Tập trung tổ chức các 
hoạt động tình nguyện tại chỗ, 
thu hút đông đảo đoàn viên, 
thanh niên và các lực lượng xã 
hội cùng tham gia. Vận động, 
phát huy những người có uy 
tín trong xã hội, đội nhóm tình 
nguyện tham gia các hoạt động 
trong Chiến dịch.

Đồng thời chỉ đạo các 
huyện, thành đoàn thành lập 
các đội hình thanh niên tình 
nguyện tại chỗ để triển khai thực 
hiện các hoạt động trong chiến 
dịch. Theo đó, toàn tỉnh tổ chức 
được 304 đội hình thanh niên 
tình nguyện tập trung, thu hút 
hơn 9.000 đoàn viên thanh niên 
(ĐVTN) tham gia.

Cùng với tổ chức các đội 
hình tình nguyện tập trung, 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây 
dựng kế hoạch cụ thể cho các 
chương trình, chiến dịch nhỏ 
như: Chương trình tiếp sức mùa 

thi; Chiến dịch Tình nguyện mùa 
hè xanh; Chiến dịch tình nguyện 
Hoa phượng đỏ; Chiến dịch tình 
nguyện Kỳ nghỉ hồng; Chiến dịch 
tình nguyện Hành quân xanh.

Việc tổ chức các chương 
trình, chiến dịch nhỏ được phân 
kỳ thời gian, đối tượng và nội 
dung cụ thể nhằm huy động 
đông đảo lực lượng ĐVTN tham 
gia và đảm bảo tính liên tục, 
thông suốt của toàn “Chiến dịch 
Thanh niên tình nguyện hè”. Đây 
được xem là một trong những 
giải pháp đem lại hiệu quả thiết 
thực mà các cấp bộ Đoàn đã 
triển khai thực hiện trong nhiều 
năm trở lại đây. 

Với Chương trình Tiếp sức 
mùa thi, toàn tỉnh đã thành lập 14 
đội hình với 195 tình nguyện viên 
tham gia. Tổ chức phát 358 suất 
ăn miễn phí cho thí sinh có hoàn 
cảnh khó khăn. Hỗ trợ 2.680 chai 
nước, 1.470 hộp sữa, hơn 2.000 
chiếc bánh ngọt, bánh mỳ miễn 
phí với tổng trị giá gần 50 triệu 
đồng; Tổ chức tư vấn “Hành trang 
kỳ thi” cho các thí sinh: tư vấn về 
việc chuẩn bị kiến thức, sức khỏe, 
tâm lý vững vàng trước kỳ thi. Tổ 
chức, động viên, thăm hỏi các thí 
sinh, phát hơn 1.000 tờ rơi, hướng 
dẫn thí sinh làm thủ tục chuẩn bị 
thi, chỉ dẫn sơ đồ khu vực thi. Đặc 
biệt, nhằm thực hiện tốt công tác 
phòng, chống dịch, tại các điểm 
thi đều trang bị dung dịch rửa tay 
sát khuẩn và phát khẩu trang y tế 
cho các thí sinh.

Cùng với các hoạt động hỗ 
trợ các thí sinh, các hoạt động 

Tuổi TrẺ TỉNH BắC KạN Với 
CHiẾN DỊCH THaNH NiêN TìNH NGuyệN HÈ NĂM 2020

 Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức khánh thành và bàn giao công trình 
“Ngôi nhà 19/8” cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Tà Han, xã 
Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn.
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xây dựng nông thôn mới và văn 
minh đô thị thu hút đông đảo đoàn 
viên thanh niên tham gia, tiêu biểu 
như: khánh thành 03 cầu dân sinh 
nông thôn với tổng trị giá gần 500 
triệu đồng; sửa chữa đường giao 
thông liên thôn 11,7 km trị giá hơn 
50 triệu đồng; xây dựng 02 công 
trình thắp sáng đường quê trị giá 
trên 45 triệu đồng; vận động xây 
mới 02 điểm sinh hoạt, vui chơi 
cho thanh thiếu nhi với tổng kinh 
phí 10 triệu đồng; tặng 08 xe đạp, 
đỡ đầu 06 thiếu nhi, tặng 450 xuất 
quà cho các em học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn, xây dựng bồn rửa 
tay cho học sinh với tổng trị giá hơn 
400 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn đã 
có nhiều hoạt động thiết thực góp 
phần đảm bảo an sinh xã hội, tiêu 
biểu như: vận động xây dựng 03 
nhà tình nghĩa cho hộ dân có hoàn 
cảnh khó khăn với giá trị hơn 300 
triệu đồng; tổ chức khám cấp phát 
thuốc miễn phí cho hơn 1.500 người 
thuộc đối tượng chính sách, người 
có công, người khuyết tật, người cao 
tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn 
với tổng trị giá 300.000.000đ; tặng 
trên 350 xuất quà gia đình cựu TNXP, 
gia đình chính sách, gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân có 
hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 
trên 400 triệu đồng; giúp đỡ 300 gia 
đình chính sách, gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn, gia đình có thanh 
niên lên đường nhập ngũ…

Tính tới thời điểm hiện tại, toàn 
tỉnh có 08 công trình thanh niên cấp 
huyện, thành phố và hơn 200 công 
trình, phần việc thanh niên cấp cơ 
sở. Các hoạt động của Chiến dịch 
Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bắc 
Kạn năm 2020 sẽ tiếp tục được triển 
khai đến hết tháng 8 năm 2020.

 THU HUỆ - TĐBK

các cấp hội phụ nữ... 
(Tiếp theo trang 8)

đoàn kết, gắn bó, tương trợ nhau trong cộng đồng. Từ các 
hoạt động thiết thực, nhiều chị em, học sinh nghèo, có hoàn 
cảnh khó khăn đã được hỗ trợ kịp thời. Cụ thể từ đầu năm đến 
nay, Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN các huyện thành phố, đơn vị trực 
thuộc đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh quyên 
góp, ủng hộ tiền mặt, đóng góp ngày công lao động… thực 
hiện, hoàn thành 12/12 công trình chào mừng Đại hội đảng bộ 
tỉnh lần thứ XII (vượt 02 công trình so với đăng ký) gồm: 9 nhà 
Mái ấm tình thương, 02 nhà đại đoàn kết, 01 phòng học và công 
trình vệ sinh tự hoại trị giá gần 1 tỷ đồng. Tiêu biểu như: Hội phụ 
nữ huyện Na Rì vận động hội viên phụ nữ toàn huyện ủng hộ 
được 24 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm tình thương 
cho chị Triệu Thị Thảo, hội viên phụ nữ Thôn Hợp Thành, xã Sơn 
Thành; Hội phụ nữ huyện Chợ Đồn vận động được trên 40 triệu 
đồng hỗ trợ xây dựng 02 nhà Mái ấm tình thương cho chị Thào 
Thị Chứ, hội viên phụ nữ Thôn Khuổi Đẩy, xã Bình Trung và chị 
Lý Thị Dư, thôn Nà Liền, xã Nam Cường; Hội phụ nữ Công an 
tỉnh phối hợp với Hội Phụ nữ khối thi đua số 4 - Bộ Công an 
Xây dựng 02 phòng học và khu công trình vệ sinh tự hoại cho 
học sinh tại điểm Trường Tiểu học thôn Cốc Diển, xã Phúc Lộc, 
huyện Ba Bể trị giá trên 500 triệu đồng... tại 100% cơ sở Hội 
cũng tích cực vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện các 
công trình/phần việc chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp bằng 
những hoạt động cụ thể, phù hợp với khả năng và thực tế của 
Hội. Theo đó, các cơ sở Hội đã tổ chức được trên 300 hoạt động 
ra quân vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng ngõ xóm, thu 
gom rác thải; xây dựng mới 58 đoạn đường phụ nữ tự quản; 
trồng mới 24 con đường hoa; hỗ trợ xây mới 26 nhà tiêu hợp vệ 
sinh... Các hoạt động này đã góp phần cùng địa phương thực 
hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới, tạo cảnh quan môi 
trường ngày càng xanh - sạch - đẹp. 

Có thể thấy, những công trình, phần việc chào mừng Đại 
hội đảng các cấp của phụ nữ dù lớn hay nhỏ đều góp phần 
tạo nên không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi hướng về Đại hội 
đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII và Đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng. Mỗi kết quả hoạt động cơ sở Hội đã giúp thêm 
nhiều chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên 
trong cuộc sống; đồng thời lan tỏa ý thức trách nhiệm vì cuộc 
sống cộng đồng của người dân, xây dựng quê hương Bắc Kạn 
văn minh, nghĩa tình và khẳng định vai trò, vị thế, nâng cao 
chất lượng hoạt động Hội, đóng góp vào sự phát triển kinh 
tế, xã hội địa phương, chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm 
kỳ 2020 - 2025.

NGọC LAN
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Thực hiện Nghị định 
số  99/2005/NĐ-CP, 
ngày 28/7/2005, Quyết 

định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 
18/4/2005 và Nghị định số 
84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015, 
Nghị định số 159/2016/NĐ-CP 
ngày 29/11/2016 của Chính 
phủ; Thông tri số 25/TTr-MTTW-
BTT, ngày 10 tháng 8 năm 2017 
của Ban Thường trực Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam hướng dẫn về tổ chức 
và hoạt động của Ban Thanh tra 
nhân dân, Ban Giám sát đầu tư 
của cộng đồng tại xã, phường, 
thị trấn. Trong 10 năm qua, 
dưới sự chỉ đạo trực tiếp về 
chuyên môn nghiệp vụ của Ủy 
ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, 
cấp huyện,  sự quan tâm lãnh 
đạo thường xuyên của Đảng 
ủy, UBND, UBMTTQ cấp xã, Ban 
Thanh tra nhân dân (Ban TTND), 
Ban Giám sát đầu tư của cộng 
đồng (GSĐTCCĐ) trên địa bàn 
tỉnh Bắc Kạn đã duy trì và thực 
hiện nghiêm túc các công việc 
của MTTQ  các xã, phường, thị 
trấn đề ra và đạt được những kết 
quả đáng khích lệ.

Hằng năm, Ban Thường 
trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh đã quan tâm tổ chức các 
hội nghị tập huấn về kỹ năng, 
nghiệp vụ cho các trưởng (phó) 
ban và thành viên Ban TTND, Ban 
GSĐTCCĐ; phối hợp với Ban Dân 
tộc tỉnh tập huấn về kỹ năng, 
nghiệp vụ cho 2.440 lượt thành 
viên Ban GSĐTCCĐ ở các xã thuộc 
Chương trình 135. Công tác triển 

khai, tuyên truyền các văn bản 
hướng dẫn về hoạt động của Ban 
TTND và Ban GSĐTCCĐ được Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ cấp 
huyện, cấp xã quan tâm và triển 
khai thực hiện. Với 1.086 thành 
viên Ban TTND và 7.686 lượt 
thành viên Ban GSĐTCCĐ của 
108 xã, phường, thị trấn (Trước 
ngày 01/3/2020 là 122 xã, phường, 
thị trấn), các thành viên thường 
xuyên được kiện toàn, bổ sung 
kịp thời khi thiếu khuyết và có 
tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình 
trong công việc, có kinh nghiệm, 
đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện 
theo quy định...

Trong công tác giám sát ở 
xã, phường, thị trấn, Ban TTND 
đóng vai trò nòng cốt giám sát 
việc thực hiện chính sách, pháp 
luật; việc giải quyết khiếu nại tố 
cáo và giám sát việc thực hiện 
quy chế dân chủ ở cơ sở, góp 

phần phát huy dân chủ, đấu 
tranh chống tham nhũng, tiêu 
cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp chính đáng của nhân dân. 
Từ 2010 đến nay, các Ban TTND 
trên địa bàn tỉnh đã tổ chức giám 
sát các vụ việc ở cơ sở cụ thể 
như: Huyện Ba Bể  giám sát 842 
cuộc, phát hiện 265 vụ việc vi 
phạm, kiến nghị xử lý 15 vụ việc, 
được xem xét, giải quyết 15 vụ 
việc; kiến nghị cơ quan có thẩm 
quyền, thu hồi 2.900.000 đồng. 
Huyện Chợ Đồn giám sát được 
61 cuộc, phát hiện 10 vụ việc và 
đã được kiến nghị xem xét, giải 
quyết.  Huyện Chợ Mới, giám sát 
được 332 cuộc, phát hiện 05 vụ 
việc vi phạm đã kiến nghị và được 
xem xét, giải quyết 05 vụ việc. 
Huyện Na Rì giám sát được 243 
cuộc, đã phát hiện 19 vụ đã kiến 
nghị và được xem xét, giải quyết 

NhìN lại 10 Năm hoạt độNg của côNg tác thaNh tra NhâN dâN 
và giám sát đầu tư của cộNg đồNg trêN địa bàN tỉNh bắc KạN

Bà Triệu Thị Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh 
phát biểu tại Hội nghị tập huấn công tác giám sát và phản biện xã hội 
năm 2020.

(Tiếp theo trang 19)
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Trong 5 năm (2015 - 2020), 
các cấp Hội Nông dân 
tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh 

phong trào nông dân thi đua 
sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn 
kết giúp nhau làm giàu và giảm 
nghèo bền vững, kết quả có 
68.308 hộ đăng ký, qua bình xét 
có 20.967 hộ đạt hộ sản xuất kinh 
doanh giỏi các cấp.

Để đạt được kết quả đó, 
hằng năm Hội Nông dân tỉnh 
giao chỉ tiêu phát động thi đua, 
chỉ đạo bình xét tôn vinh, nêu 
gương hộ sản xuất kinh doanh 
giỏi; tổ chức hướng dẫn hội viên 
nông dân đăng ký phấn đấu 
đạt tiêu chuẩn hộ SXKD giỏi các 
cấp. Trong quá trình triển khai, 
Hội thường xuyên tổ chức kiểm 
tra, giám sát, cuối năm có báo 
cáo thành tích của từng hộ và 
tiến hành suy tôn cấp giấy công 

nhận hộ sản xuất kinh doanh 
giỏi trong năm và đề nghị Hội 
Nông dân tỉnh, UBND tỉnh tặng 
Bằng khen cho nhũng hộ có 
thành tích xuất sắc trong thực 
hiện phong trào.

Đồng thời, để giúp hội viên 
thực hiện phong trào thi đua 
SXKD giỏi hiệu quả, các cấp hội 
nông dân đã bám sát chương 
trình, mục tiêu phát triển kinh tế 
- xã hội của tỉnh, phối hợp với các 
ngành liên quan thực hiện hiệu 
quả các mục tiêu đề ra. Hội phối 
hợp tổ chức 4.913 lớp tập huấn 
khoa học kỹ thuật cho 299.607 
lượt hội viên nông dân về các 
lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, 
bảo vệ thực vật…; Hỗ trợ hội 
viên nông dân vay vốn, thông 
qua Ngân hàng Chính sách xã 
hội, Ngân hàng Nông nghiệp 
và PTNT, Ngân hàng TMCP Bưu 

điện Liên Việt giúp cho hội viên 
nông dân có vốn kịp thời đầu tư 
cho sản xuất kinh doanh, nhờ 
đó nhiều hộ nông dân đã thoát 
nghèo và vươn lên làm giàu 
chính đáng. Đến nay, tổng dư nợ 
vốn vay Ngân hàng chính sách 
xã hội đạt 596.684 triệu đồng/ 
470 Tổ TK&VV/12.643 hộ; Ngân 
hàng Nông nghiệp và PTNT là 
120,954 tỷ đồng/103 tổ/1.501hộ 
vay; Ngân hàng TMCP Bưu điện 
Liên Việt 16,960 tỷ đồng/54 
tổ/239 hộ vay. 

Bên cạnh đó, Hội còn duy 
trì và xây dựng phát triển Quỹ 
Hỗ trợ nông dân, tổng nguồn 
vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn 
tỉnh hiện nay đang quản lý là 
22,793 tỷ đồng/600 hộ vay.
Phối hợp với công ty CP vật tư 
kỹ thuật nông nghiệp cung ứng 
1.768 tấn phân bón cho hội 
viên, nông dân theo hình thức 
trả chậm; hướng dẫn hội viên 
nông dân tham gia các mô hình 
kinh tế tập thể. Từ đó, góp phần 
thúc đẩy phong trào ngày càng 
phát triển,  khích lệ hội viên, 
nông dân tích cực chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo 
hướng sản xuất hàng hóa, vượt 
khó vươn lên làm giàu, tích cực 
khai thác lợi thế, tiềm năng đất 
đai, lao động để phát triển sản 
xuất; ứng dụng tiến bộ khoa học Mô hình chăn nuôi bò của hộ bà Lường Thị Thiêm - xã Như Cố (Chợ Mới).

Sức bật từ phong trào nông dân thi đua            
Sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau 

làm giàu và giảm nghèo bền vững
Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm 

nghèo bền vững là phong trào lớn, trọng tâm do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động. Đến 
nay, phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia, tăng 
hộ khá, giàu, tạo thêm công ăn việc làm và cải thiện đời sống cho nhiều hộ nông dân, góp phần giảm 
tỷ lệ hộ nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn.
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19 vụ. Huyện Ngân Sơn, giám sát 
được 67 cuộc. TP Bắc Kạn, giám 
sát được 59 cuộc. Huyện Bạch 
Thông, giám sát được  214 cuộc. 
Huyện Pác Nặm giám sát được 
203 cuộc, phát hiện 25 vụ việc vi 
phạm đã kiến nghị và được xem 
xét, giải quyết 25 vụ việc, kiến 
nghị cơ quan có thẩm quyền thu 
hồi 4.500.000 đồng...

Cùng với hoạt động giám 
sát của Ban TTTND, các Ban 
GSĐTCCĐ tại xã, phường, thị 
trấn đã đi vào hoạt động có nề 
nếp, chủ động tổ chức các cuộc 
giám sát các chương trình, dự 
án được đầu tư tại địa phương 
(bao gồm các công trình thuộc 
nguồn vốn nhà nước và các 
chương trình dự án như: Chương 
trình 135, Chương trình 30a, Dự 
án 3PAD, Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn 
mới và các nguồn do nhân dân 
đóng góp...) đã tổ chức giám sát 

được 5.624 cuộc với 3.439 công 
trình được đầu tư như: Huyện 
Ba Bể giám sát được 1.510 cuộc; 
Huyện Chợ Mới giám sát được 
992 cuộc; Huyện Pác Nặm giám 
sát được 849 cuộc; Huyện Bạch 
Thông giám sát được 600 cuộc; 
Huyện Chợ Đồn giám sát được 
499 cuộc. Huyện Na Rì giám sát 
được 566 cuộc; Huyện Ngân 
Sơn, giám sát được 320 cuộc; 
Thành phố Bắc Kạn giám sát 
được 288 cuộc. Qua giám sát, 
Ban GSĐTCCĐ đã phát hiện 205 
công trình có dấu hiệu sai phạm, 
đã kiến nghị và được cấp có 
thẩm quyền xem xét giải quyết, 
các chủ đầu tư đã khắc phục sửa 
chữa kịp thời; một số ít dự án do 
tập kết vật liệu xây dựng đã ảnh 
hưởng đến việc đi lại của người 
dân, Ban GSĐTCCĐ đã có ý kiến 
nhắc nhở kịp thời. 

 Tuy nhiên, bên cạnh những 
kết quả đạt được vẫn còn những 

khó khăn hạn chế trong hoạt 
động giám sát của Ban TTND 
và Ban GSĐTCCĐ như: Trình độ 
năng lực của một số thành viên 
Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ còn 
hạn chế, do đó còn lúng túng 
trong tổ chức và tham gia các 
hoạt động giám sát tại cộng 
đồng; Cán bộ MTTQ cấp xã 
thường xuyên thay đổi, nhất là 
việc sáp nhập đơn vị hành chính 
cấp xã theo Nghị quyết 855/NQ-
UBTVQH14 cũng là một trong 
những khó khăn thách thức đối 
với hoạt động của Ban TTND, 
Ban GSĐTCCĐ. 

Trong tình hình mới hiện 
nay, để đáp ứng yêu cầu và 
nhiệm vụ, Ban TTND, GSĐTCĐ  tại 
xã, phường, thị trấn phải tiếp tục 
nâng cao chất lượng hoạt động, 
tập huấn nâng cao trình độ, 
năng lực của thành viên, từng 
bước góp phần thực hiện hiệu 
quả công tác giám sát của MTTQ 
các cấp trong tỉnh./.

THU HIềN                                    
Ban DCPL &DTTG

kỹ thuật vào sản xuất mang lại 
hiệu quả kinh tế cao, nhiều mô 
hình sản xuất, chăn nuôi có hiệu 
quả trong lĩnh vực nông nghiệp, 
nông thôn được phát hiện và 
nhân rộng, điển hình như: hộ 
ông Dương Văn Tui - Thôn Bản 
Tèng, xã Yên Đĩnh, huyện Chợ 
Mới với mô hình trồng rừng và 
dịch vụ, năm 2019 thu nhập của 
gia đình từ mô hình là 787 triệu 
đồng, bình quân thu nhập trên 
13 triệu đồng/người/tháng, tạo 
công ăn việc làm cho 5 - 10 lao 
động có thu nhập từ 5-7 triệu 
đồng/tháng, hiến 30m2 đất để 
làm đường; hộ ông Bế Văn Chín 
- Thôn Bản Cải, xã Liêm Thủy, 

huyện Na Rì với mô hình chăn 
nuôi, trồng trọt và dịch vụ cho 
thu nhập 760 triệu đồng/năm, 
bình quân thu nhập 10.550.000 
đồng/người/ tháng, hướng dẫn, 
phổ biến kinh nghiệm sản xuất 
kinh doanh, áp dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật cho 10-15 hộ 
trong thôn, giúp đỡ hội viên khó 
khăn về vốn, vật tư để phát triển 
sản xuất…

Để tiếp tục thực hiện có 
hiệu quả phong trào nông dân 
thi đua sản xuất, kinh doanh 
giỏi, đoàn kết giúp nhau làm 
giàu và giảm nghèo bền vững, 
thời gian tới, các cấp Hội trong 
tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng 

cao hiệu quả và phấn đấu để 
phong trào phát triển về chất, 
chuyển đổi mạnh cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi, tạo ra những 
sản phẩm nông nghiệp có giá trị 
và khả năng cạnh tranh cao trên 
thị trường; trong đó, chú trọng 
công tác phối hợp chuyển giao 
khoa học kỹ thuật, tiếp cận các 
nguồn vốn vay ưu đãi nhằm giúp 
hội viên vươn lên làm giàu chính 
đáng, góp phần quan trọng vào 
chương trình giảm nghèo, xây 
dựng nông thôn mới, xây dựng 
tổ chức Hội và hệ thống chính trị 
vững mạnh.

TrIỆU THỊ HằNG (HND tỉnh)

NhìN lại 10 Năm... (Tiếp theo trang 17)
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Sau 10 năm thực hiện Kết 
luận số 66-KL/TW của Ban 
Bí thư Trung ương Đảng 

về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 
số 09-NQ/TW của Bộ Chính 
trị khoá IX nhận thức và trách 
nhiệm của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân đối với công tác CCB 
được nâng lên; Công tác tổ chức 
cơ sở Hội ngày càng được củng 
cố; Hoạt động của Hội CCB các 
cấp có bước phát triển; Nội dung, 
phương thức hoạt động của Hội 
thường xuyên được đổi mới, 

hướng về cơ sở; Các phong trào 
thi đua được đẩy mạnh, bản chất 
truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” tiếp 
tục được giữ vững và phát huy; 
Cán bộ, hội viên luôn đề cao cảnh 
giác, kiên quyết đấu tranh với 
những quan điểm sai trái, những 
hành vi vi phạm pháp luật, góp 
phần giữ vững an ninh - quốc 
phòng, trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn tỉnh; Các CCB được học 
tập tư tưởng, tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 
05-CT/TW của Bộ Chính trị.                        

Tổ chức Hội các cấp trong 
tỉnh ngày càng được củng cố 
với tổng số 16.451 hội viên, sinh 
hoạt tại 1.036 chi hội, hàng năm 
tổ chức Hội đạt “trong sạch, 
vững mạnh” 95% trở lên; hội 
viên “gương mẫu” đạt 99% trở 
lên. 10 năm qua đã  có gần 700 
hội viên ưu tú được kết nạp vào 
đảng, nâng tổng số hội viên là 
đảng viên hiện có 5.325 đồng 
chí, chiếm 32,36% tổng số hội 
viên và chiếm 15,6% tổng số 
đảng viên của đảng bộ tỉnh; Số 

Tập huấn công tác Hội CCB đối với cán bộ Hội cơ sở.

TổNG KẾT 10 NĂM THựC HiệN KẾT LuậN Số 66-KL/TW Của  
BaN Bí THư TruNG ươNG ĐảNG Về TiẾP TụC THựC HiệN              

NGHỊ QuyẾT Số 09-NQ/TW Của Bộ CHíNH TrỊ KHoá iX Về 
TĂNG CườNG Sự LãNH Đạo Của ĐảNG Đối Với CôNG TáC           

Cựu CHiẾN BiNH ViệT NaM TroNG Giai ĐoạN CáCH MạNG Mới
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hội viên được tín nhiệm bầu vào 
cấp uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2010-2015 
chiếm 40,68%; nhiệm kỳ 2015-
2020 chiếm 19,93%; trong đó bí 
thư đảng uỷ chiếm 39,34%; phó 
bí thư, thường trực đảng: 31,55%. 
Hàng năm cán bộ, hội viên CCB 
tham gia cấp ủy đều hoàn thành 
tốt nhiệm vụ. Hội CCB là tổ chức 
chính trị xã hội có số lượng đảng 
viên đông, chất lượng tốt, mọi 
đảng viên luôn nêu cao tính tiên 
phong, gương mẫu. 

Các thế hệ CCB trong tỉnh 
phát huy bản chất, truyền thống 
“Bộ đội cụ Hồ”, nêu cao tinh thần 
dám nghĩ, dám làm, vượt khó đi 
lên, phong trào cựu chiến binh 
giúp nhau giảm nghèo, làm kinh 
tế giỏi ngày càng nhân rộng. 
Hội đã chủ động phối hợp với 
các cấp, các ngành tạo điều kiện 
cho hội viên tham gia vào các 
chương trình phát triển kinh tế, 
kết hợp với sử dụng có hiệu quả 
các nguồn vốn vay của Ngân 
hàng Chính sách xã hội. Hiện 
nay các cấp Hội trong tỉnh nhận 
ủy thác vay vốn Ngân hàng 
chính sách xã hội là: 361.410 
triệu đồng, với 293 tổ tiết kiệm 
và vay vốn, 7.502 hộ vay, cùng 
với nguồn quỹ Hội do hội viên 
đóng góp là 10.213 triệu đồng 
để giúp đỡ hội viên lúc khó khăn 
với lãi xuất thấp. Trong 10 năm 
qua đã có hơn 10.000 lượt hộ 
cựu chiến binh trong tỉnh được 
vay để phát triển kinh tế gia 
đình, từng bước cải thiện nâng 
cao đời sống, tỷ lệ hộ nghèo 
của cựu chiến binh ngày càng 
giảm: năm 2010 là 7,1% (theo 
tiêu chí cũ) đến nay còn 7,95% 

(theo chuẩn nghèo đa chiều), có 
04/108 cơ sở xã, phường, thị trấn 
không còn hộ hội viên cựu chiến 
binh nghèo. Năm 2019, Hội CCB 
tỉnh đã vận động thành lập “Câu 
lạc bộ hội viên CCB sản xuất kinh 
doanh hiệu quả” với 95 hộ tham 
gia; hiện nay toàn tỉnh có 8 HTX, 
8 tổ hợp tác, 17 doanh nghiệp, 
22 trang trại, 481 gia trại do CCB 
làm chủ...Từ đó đã tạo việc làm 
cho hàng trăm lao động chủ yếu 
là con, em CCB có thu nhập ổn 
định; Các hoạt động tình nghĩa 
luôn được quan tâm duy trì tốt, 
các cấp Hội đã vận động cán bộ, 
hội viên trong tỉnh ủng hộ 1 tỷ 
535 triệu đồng, tham gia 2.027 
ngày công lao động, xoá 43 
ngôi nhà tạm, nhà dột nát cho 
hội viên có khó khăn về nhà ở, tổ 
chức thăm hỏi tặng quà các gia 
đình chính sách, cựu chiến binh 
nghèo khó khăn vào các dịp lễ 
Tết. Thực hiện chương trình xây 
dựng nông thôn mới, các gia 
đình hội viên đã tự nguyện hiến 
163.596 m2 đất, quyên góp ủng 
hộ trên 2 tỷ đồng để xây dựng 
các công trình nông thôn...

Tuy nhiên, quá trình thực 
hiện Nghị quyết 09-NQ/TW còn 
tồn tại một số hạn chế như: 
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ 
chức quán triệt, triển khai thực 
hiện Kết luận số 66-KL/TW ở một 
số cấp ủy đảng, chính quyền 
có mặt còn hạn chế, hình thức, 
nhận thức về vai trò, vị trí của 
Hội Cựu chiến binh chưa thật 
đầy đủ. Hoạt động phối hợp 
giữa Hội CCB với chính quyền, 
các ban, ngành, đoàn thể ở một 
số cơ sở chưa chặt chẽ, chưa 

thực sự hiệu quả; việc giải quyết 
các vấn đề mới nảy sinh ở một 
số cơ sở chưa nhạy bén, kịp 
thời. Hoạt động của Hội một số 
nơi chậm đổi mới về nội dung, 
phương thức hoạt động.

Trong thời gian tới, để tiếp 
tục thực hiện có hiệu quả kết 
luận 66-KL/TW, Hội Cựu chiến 
binh tỉnh đã đưa ra một số giải 
pháp sau: Chỉ đạo các cấp Hội 
tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết 
luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư 
Trung ương; Thường xuyên làm 
tốt công tác tham mưu cho cấp 
uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ 
đạo về công tác và hoạt động 
của Hội; duy trì có hiệu quả sự 
phối hợp chặt chẽ với chính 
quyền và các ban, ngành, đoàn 
thể để Hội thực hiện tốt nhiệm 
vụ; Tuyên truyền, vận động các 
thế hệ cựu chiến binh phát huy 
tinh thần đoàn kết, tích cực 
tham gia xây dựng và bảo vệ 
Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội 
chủ nghĩa, nêu cao tinh thần tự 
lực tự cường, giúp nhau giảm 
nghèo bền vững, làm giàu chính 
đáng; Tập trung xây dựng tổ 
chức Hội, hội viên hoàn thành 
tốt nhiệm vụ, gia đình hội viên 
văn hóa, phát huy tốt vai trò 
nòng cốt của tổ chức Hội trong 
thực hiện tham gia các hoạt 
động, phong trào; Phối hợp tốt 
với các cơ quan chức năng để 
thực hiện đầy đủ, kịp thời các 
chế độ, chính sách đối với cựu 
chiến binh theo quy định của 
pháp luật.

XUÂN QUỳNH
 Hội CCB tỉnh
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Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) hoạt động 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. 

Từ năm 2011 trở về trước, tuy nguồn vốn của 
Quỹ còn hạn hẹp nhưng Hội Nông dân tỉnh Bắc 
Kạn đã triển khai được nhiều dự án giúp nông dân 
xóa đói giảm nghèo. Các cấp Hội đã vận động hội 
viên, nông dân và các hộ sản xuất kinh doanh giỏi 
tự nguyện đóng góp xây dựng quỹ để chủ động hỗ 
trợ nông dân đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi. 
Thông qua hoạt động của Quỹ, các cấp Hội ngày 
càng tham gia có hiệu quả hơn vào các chương trình 
phát triển kinh tế của địa phương, nâng cao đời sống 
nông dân và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Từ 
năm 2012 trở lại đây, các cấp Hội Nông dân trong 
tỉnh đã huy động vốn bằng nhiều hình thức nhằm 
mục tiêu hỗ trợ hội viên nông dân vươn lên làm giàu. 
Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn 
tỉnh là gần 24 tỷ đồng. Ban điều hành Quỹ hỗ trợ 
nông dân tỉnh đã triển khai cho 1.371 hộ thuộc các 
xã trong tỉnh vay với hơn 47 tỷ đồng. Trong đó, mục 
đích sử dụng vốn vay chủ yếu là chăn nuôi, trồng 
trọt, dịch vụ. Trong quá trình cho vay, Ban điều hành 
Quỹ HTND tỉnh thường xuyên kiểm tra và chỉ đạo 
Ban điều hành Quỹ HTND các cấp tổ chức kiểm tra 
định kỳ. Nhờ đó, từ khi xây dựng đến nay, Quỹ HTND 
các cấp tăng trưởng đều, không có thất thoát, nợ 
đọng. Các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, 
đạt được hiệu quả kinh tế cao, điển hình như:

Dự án “Chăn nuôi trâu, bò vỗ béo” xã Hoàng Trĩ, 
huyện Ba Bể với tổng vốn vay là 310 triệu đồng/10 
hộ vay từ tháng 8 năm 2018, thời gian vay 24 tháng. 
Sau khi giải ngân các hộ đầu tư mở rộng quy mô 

chăn nuôi mua được 18 con trị giá 292,5 triệu đồng. 
Trong 24 tháng triển khai thực hiện dự án, các hộ vay 
đã nuôi được 4 lứa với 72 con trâu bò vỗ béo, như 
vậy sau 2 năm mỗi hộ thu nhập từ 20- 40 triệu đồng 
đã tạo được việc làm tăng thu nhập cho hộ gia đình. 
Bình quân mỗi hộ tăng từ 10 triệu - 20 triệu đồng/
năm. Sau khi kết thúc dự án còn có 07 hộ vẫn duy trì 
thực hiện mô hình. Từ việc tham gia dự án đã có  01 
hộ thoát nghèo.

Dự án Chăn nuôi dê tại xã Yên Đĩnh, huyện Chợ 
Mới với tổng số vốn thực hiện dự án là 650 triệu 
đồng/16 hộ vay, sau 02 năm triển khai thưc hiện đã 
phát triển 500 con dê, trong đó lựa chọn được 160 
con dê giống; thu nhập từ chăn nuôi dê 22 triệu 
đồng/năm, tăng từ 5 triệu - 8 triệu đồng so với trước 
khi triển khai thực hiện dự án. Dự án cũng đã giúp 
được 05 hộ thoát nghèo, 10 hộ đạt hộ sản xuất kinh 
doanh giỏi cấp xã. Đến nay 7 hộ vẫn duy trì chăn 
nuôi dê.

Từ những kết quả của các mô hình sử dụng vốn 
vay của Quỹ HTND cho thấy, tuy nguồn vốn vay từ 
30 đến 100 triệu đồng/hộ chưa phải là cao nhưng 
đã thực sự có ý nghĩa đối với các mô hình sản xuất 
của cán bộ hội viên, nông dân. Không chỉ là giúp đỡ 
hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô 
hình phát triển kinh tế nhằm xóa đói giảm nghèo 
mà thông qua Quỹ HTND nhiều địa phương đã vận 
động hội viên, nông dân nâng cao quy mô sản xuất 
hàng hóa, phát triển ngành nghề; góp phần chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn. Đồng thời từ nguồn 
vốn quỹ đã tạo việc làm tăng thu nhập, thúc đẩy việc 
ứng dụng tiến bộ kỹ 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. Đối với công 
tác Hội, Quỹ HTND trở thành công cụ cho hoạt động 
công tác Hội thúc đẩy các phong trào thi đua trong 
nông dân, tham gia thực hiện thắng lợi các chương 
trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh ở nông thôn. Số lượng nông 
dân tham gia công tác Hội ngày càng tăng từ 46.963 
hội viên năm 2013 đến năm 2020 tăng  lên là 50.173, 
tăng 3.210 hội viên, số hộ sản xuất kinh doanh giỏi 
các cấp tăng qua các năm từ 2.904 hộ đạt năm 2013 
lên 4.892 hộ đạt năm 2019./.

LưU HIềN
 Hội Nông dân tỉnh BKMô hình chăn nuôi gà tại thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông

Hiệu Quả Từ NGuỒN QuỸ HỖ TrỢ NôNG DÂN
THỰC TIỄN KINH NGHIỆM
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Qua hơn 02 năm triển khai thực hiện phong 
trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao 
năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập 

quốc tế” (gọi tắt là Đoàn kết sáng tạo), trên địa bàn 
tỉnh Bắc Kạn đã có những hoạt động hiệu quả, cách 
làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của 
địa phương.

Để phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo được 
triển khai sâu rộng và đạt kết quả, Ủy ban MTTQ các 
cấp và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã chủ động 
triển khai thực hiện phong trào thi đua Đoàn kết 
sáng tạo gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong 
trào thi đua khác; MTTQ các cấp tiếp tục phát huy, 
nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả; 
đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực và sự 
tham gia của toàn xã hội xây dựng nông thôn mới.

Ngày 13 tháng 7 năm 2020, Ban Thường trực 
Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành Quyết định số 95/QĐ-
MTTQ-BTT về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, 
công nhận sáng kiến, ý tưởng mới gồm 16 đồng chí 
là đại diện lãnh đạo của một số sở, ngành, đại điện 
lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh làm 
thành viên và 01 đồng chí chuyên viên MTTQ tỉnh 
làm thư ký. Đồng thời ban hành Công văn số 464/
MTTQ-BTT, ngày 8/7/2020 của Ban Thường trực Ủy 
ban MTTQ tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa 
bàn tỉnh lựa chọn, gửi hồ sơ các sáng kiến, ý tưởng 
mới để xét, công nhận trong phong trào “Đoàn 
kết sáng tạo” năm 2020. Tính ngày 28/8/2020 Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nhận được 16 bộ hồ 
sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến, ý tưởng mới để 
Hội đồng thẩm định tổ chức xét, lựa chọn công nhận 
và tuyên dương vào dịp tổng kết Phong trào Đoàn 
kết sáng tạo năm 2020. Song song với đó MTTQ tỉnh 
phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây 
dựng mỗi tháng 01 chuyên mục Đoàn kết sáng tạo 
để tuyên truyền đến các tầng lớp nhân về các sáng 
kiến, ý tưởng mới đã được áp dụng, đưa vào hoạt 
động và mang lại hiệu quả cao; triển khai thực hiện 
xây dựng 02 mô hình: Sản xuất phân vi sinh công 
nghệ cao tại  thôn Nà Nạc, xã Hiệp Lực, huyện Ngân 
Sơn và xây dựng mô hình chế biến các sản phẩm từ 
lợn được chăn nuôi sạch theo quy trình khép kín tại 

thôn Nà Nghè, xã Yến Dương, huyện Ba Bể; tổ chức 
triển khai, hướng dẫn tuyên truyền về Phong trào 
Đoàn kết sáng tạo tại huyện Ba Bể và Ngân Sơn với 
hơn 140 người tham dự.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển 
khai phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo ở một số 
nơi còn hình thức, chưa thường xuyên, liên tục, biện 
pháp tổ chức phong trào còn lúng túng, chưa thực 
sự phát huy sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính 
trị. Chưa kịp thời nhân rộng các điển hình tiêu biểu, 
mô hình hay. Nhiều sáng kiến, ý tưởng mới chưa 
được triển khai áp dụng để đánh giá hiệu quả…

Trong thời gian tới, để phong trào Đoàn kết 
sáng tạo ngày càng phát huy hiệu quả, Ban Thường 
trực Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy 
mạnh triển khai, tuyên truyền, vận động đoàn viên, 
hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt 5 nội 
dung của phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo. 
Xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai phong trào 
thi đua Đoàn kết sáng tạo ở cơ quan, đơn vị, địa 
phương; tổ chức đánh giá, tôn vinh, khen thưởng 
kịp thời các điển hình tiêu biểu, tập thể tích cực thi 
đua phát huy sáng kiến, ý tưởng mới trong thực 
hiện phong trào thi đua… Phối hợp phát động 
phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam”, Chương trình mục tiêu quốc gia về “giảm 
nghèo bền vững” và phong trào thi đua “Bắc Kạn 
chung sức xây dựng nông thôn mới”.

HỒNG VIỆT - MTTQ tỉnh

Hội nghị triển khai phong trào đoàn kết sáng tạo tại huyện Ba Bể

Đẩy mạnh phong Trào “Đoàn KếT sáng Tạo, nâng cao 
năng suấT, chấT lượng, hiệu quẢ, hội nhập quốc Tế”
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Nhiều năm qua, phát huy vai 
trò, trách nhiệm của mình, 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

(MTTQ) các cấp trong tỉnh đã phối 
hợp tuyên truyền, vận động toàn 
dân chấp hành các quy định của 
pháp luật về đảm bảo trật tự an 
toàn giao thông (ATGT), góp phần 
giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông 
trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền, vận 
động toàn dân chấp hành các quy 
định của pháp luật về bảo đảm trật 
tự ATGT được Ủy ban MTTQ tỉnh triển 
khai thường xuyên, liên tục. Đặc biệt, 
công tác này càng được đẩy mạnh 
khi Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban ATGT 
tỉnh ký kết Chương trình phối hợp 
số 18, ngày 11/4/2017 về “Vận động 
toàn dân tham gia bảo đảm trật tự 
ATGT giai đoạn 2017 - 2021”. Theo đó, 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh 
phối hợp với các tổ chức thành viên 
và chỉ đạo MTTQ các huyện, thành 
phố triển khai các hình thức tuyên 
truyền, lấy đội ngũ cán bộ Mặt trận 
và lãnh đạo các tổ chức thành viên 
làm nòng cốt trong công tác này. 
Từ đầu năm 2017 đến nay, Ủy ban 
MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp 
tổ chức và lồng ghép tổ chức được 
hàng nghìn cuộc tuyên truyền đảm 
bảo trật tự ATGT, thu hút trên 70.000 
lượt người nghe. Cùng đó, vận động 
gần 100.000 hộ gia đình ký cam kết 
bảo đảm trật tự ATGT, gắn với bảo 
đảm an ninh trật tự; cấp phát 37.800 
cuốn Bản tin Công tác Mặt trận và 
các đoàn thể tỉnh Bắc Kạn với nhiều 
tin, bài về nội dung tuyên truyền về 
ý thức chấp hành quy định của pháp 
luật về bảo đảm trật tự ATGT. Đồng 
thời, phối hợp tổ chức tuyên truyền 
thông qua các phương tiện thông 
tin như: Đài Phát thanh- Truyền hình 
tỉnh, Báo Bắc Kạn, loa truyền thanh 
các địa phương. Riêng MTTQ tỉnh 
phối hợp với Ban an toàn giao thông 

và Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền 
Luật Giao thông đường bộ tại các 
khu dân cư từ được 22 hội nghị với 
hơn 2.500 lượt người tham gia, phát 
hơn 4.800 cuốn tài liệu và tờ rơi tại 
các khu dân cư trên địa bàn tỉnh, 
tuyên truyền nâng cao thực hiện ý 
thức chấp hành quy định của pháp 
luật về an toàn giao thông. 

Hằng năm, các khu dân cư đều 
tổ chức cho các hộ gia đình ký cam 
kết “Gia đình bảo đảm an toàn giao 
thông”; cụ thể hoá các tiêu chí xây 
dựng “Khu dân cư văn hoá ATGT” vào 
nội dung bình xét tiêu chuẩn “Gia đình 
văn hoá” và “Khu dân cư văn hóa” trong 
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam và các đoàn thể các cấp 
duy trì hoạt động, tăng cường công 
tác kiểm tra hoạt động của các mô 
hình “Khu dân cư văn hóa ATGT”, triển 
khai các hoạt động hướng dẫn thực 
hiện “Khu dân cư không vi phạm trật 
tự ATGT”, “Khu dân cư giữ gìn trật tự 

ATGT”, “Đoạn đường tự quản”; xây 
dựng xã, phường, thị trấn không có 
người vi phạm giao thông…Trên 
cơ sở mô hình “Khu dân cư văn hóa 
ATGT” đã xây dựng, các huyện, thành 
phố tiếp tục chỉ đạo và xây dựng 
nhân rộng mô hình “Khu dân cư văn 
hóa ATGT” đến các khu dân cư, tiến 
tới việc xây dựng xã, phường, thị trấn 
thực hiện tốt công tác đảm bảo trật 
tự an toàn giao thông trên địa bàn 
toàn tỉnh. Ban vận động đã phối hợp 
với các ban ngành, chi hội thực hiện 
tốt về công tác tuyên truyền. 

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ 
tỉnh tiếp tục đa dạng hóa hình thức 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 
trật tự ATGT; xây dựng các mô hình 
phù hợp; tiếp tục đưa nội dung bảo 
đảm ATGT vào tiêu chí xây dựng, 
bình xét danh hiệu “Gia đình văn 
hoá“, “Khu dân cư văn hoá”…, góp 
phần thực hiện tốt công tác đảm 
bảo trật tự ATGT trên toàn tỉnh.

BAN PT&TG
Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn

Mặt trận tổ quốc phát huy
vai trò tuyên truyền an toàn giao thông

Các hộ dân thôn Đèo Vai II ký cam kết xây dựng mô hình điểm “Khu 
dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.
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Là một kỹ sư nông nghiệp 
được giao nhiệm vụ 
tham mưu cho lãnh đạo 

Chi cục Trồng trọt & BVTV Bắc 
Kạn thực hiện nhiệm vụ quản 
lý Nhà nước và triển khai thực 
hiện các chương trình về lĩnh 
vực trồng trọt trên địa bàn 
tỉnh. Xác định rõ điều đó, chị 

đã không ngừng trau dồi, học 
tập từ sách, báo, đồng nghiệp 
và gắn với việc thực hiện cuộc 
vận động “Học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh” để nâng cao kiến 
thức, trình độ chuyên môn. Với 
chức vụ Trưởng phòng Quản lý 
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, 

chị luôn phát huy và nêu cao vai 
trò, trách nhiệm của một lãnh 
đạo phòng, luôn gương mẫu 
chấp hành tốt đường lối, quan 
điểm, chủ trương, nghị quyết của 
Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước và các nội quy, quy chế 
của đơn vị. 

Hàng năm chị đã chủ động 
triển khai thực hiện kế hoạch 
sản xuất bằng việc tham mưu 
phương án và các văn bản chỉ 
đạo sản xuất trong lĩnh vực 
trồng trọt trên địa bàn tỉnh; đề 
xuất đưa các giống lúa, ngô 
năng suất, chất lượng, các tiến 
bộ kỹ thuật trồng trọt vào thực 
tiễn sản xuất trên địa bàn tỉnh; 
thực hiện chức năng quản lý 
Nhà nước về thẩm định chất 
lượng giống cây công nghiệp, 
cây ăn quả lâu năm phục vụ sản 
xuất theo kế hoạch hàng năm 
đảm bảo chất lượng theo quy 
định. Tổ chức thực hiện các thủ 
tục hành chính về công nhận 
nguồn giống (cây đầu dòng) 
cây công nghiệp, cây ăn quả lâu 
năm; tổng hợp, báo cáo định kỳ 
tình hình sản xuất nông nghiệp, 
sử dụng giống cây trồng và 
tham mưu một số văn bản khác 
về lĩnh vực trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật cho Lãnh đạo Chi cục 
báo cáo cấp trên đầy đủ, kịp thời 
theo quy định. 

Hưởng ứng phong trào 
thi đua lao động sáng tạo thực 
hiện tốt nhiệm vụ được giao 
nhằm góp phần nhỏ bé của 
mình vào sự phát triển sản xuất 

Chị Nguyễn Thị Hồng đang theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, phát 
triển của giống lúa mới.                                                                        Ảnh: NGọC LIÊM

GươnG điển hình tronG phonG trào                    
thi đua lao độnG Giỏi, lao độnG sánG tạo

Trong những năm qua phong trào thi đua lao động giỏi, 
lao động sáng tạo do tổ chức Công đoàn phát động luôn thu hút 
đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) 
trong tỉnh hưởng ứng tham gia. Các phong trào thi đua đã đi 
vào nề nếp, có chiều sâu trong mọi ngành, mọi lĩnh vực, gắn liền 
với nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi của CNVCLĐ, qua phong 
trào xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu trên các 
lĩnh vực, vị trí công tác. Bằng nhiệt huyết và lòng đam mê nghề 
nghiệp, những cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đã không ngừng tìm 
tòi, học hỏi, nghiên cứu các đề tài, ý tưởng, sáng kiến mới, áp 
dụng thành công trong sản xuất và cuộc sống. Trong những 
tấm gương lao động sáng tạo ấy phải kể đến chị Nguyễn Thị 
Hồng-Trưởng phòng Quản lý trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Chi 
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bắc Kạn.
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nông nghiệp nói chung và phát 
triển cây trồng nói riêng, chị đã 
đề xuất Dự án nghiên cứu khoa 
học “Nghiên cứu tuyển chọn 
một số giống lúa thuần tại tỉnh 
Bắc Kạn”. Ngay sau khi được 
UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt 
Dự án, với kinh nghiệm sẵn có 
của bản thân, chị đã cùng anh 
em đồng nghiệp trong đơn vị 
phối hợp với cơ sở, trực tiếp là 
người nông dân triển khai thực 
hiện thử nghiệm, theo dõi 12 
giống lúa mới trong 3 năm (6 vụ 
sản xuất) với mục tiêu là tuyển 
chọn được giống lúa thuần phù 
hợp với điều kiện sinh thái của 
địa phương để đưa vào cơ cấu 
giống lúa của tỉnh để đáp ứng 
được nhu cầu sản xuất, đặc biệt 
là có giống lúa ngắn ngày để 
tạo điều kiện phát triển sản xuất 
cây vụ đông nhằm nâng cao thu 
nhập trên một đơn vị diện tích 
canh tác và từng bước thay thế 
những giống lúa cũ đã nhiễm 
sâu bệnh.

Trong quá trình triển khai 
thực hiện Dự án khoa học việc 
bố trí các thử nghiệm cũng gặp 
những khó khăn nhất định, cụ 
thể như các địa điểm thực hiện 
xa trung tâm nên việc đi lại khó 
khăn, đặc biệt là việc vận chuyển 
vật tư để phục vụ nghiên cứu. 
Mặt khác người dân tham gia 
thử nghiệm chưa được tiếp xúc 
nhiều với các tiến bộ khoa học 
mới, tập quán canh tác có từ 
lâu đời. Ngoài ra, một số hộ còn 
thói quen trông chờ ỷ lại, nên 
việc hướng dẫn, vận động làm 
theo kỹ thuật mới gặp nhiều 
khó khăn. Vì vậy, đòi hỏi cán bộ 
kỹ thuật phải kiên trì, tập trung 

và rất nỗ lực để hướng dẫn cũng 
như giúp đỡ người dân trong 
việc chăm sóc cây trồng, cụ thể 
như việc bón phân theo giai 
đoạn sinh trưởng của cây, việc 
quản lý sâu bệnh…để thay đổi 
dần thói quen và tập quán canh 
tác lạc hậu.

Với sự nỗ lực của bản thân 
cùng với sự hỗ trợ của đồng 
nghiệp, sau 03 năm thực hiện 
tuyển chọn, năm 2015 đã lựa 
chọn được 03 giống lúa thuần 
mới có khả năng sinh trưởng, 
phát triển phù hợp với điều kiện 
thời tiết, khí hậu, điều kiện thâm 
canh chăm sóc của bà con nông 
dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, 
giúp bà con nông dân có thêm 
cơ hội lựa chọn cơ cấu giống 
phù hợp với điều kiện, thị hiếu 
của gia đình, tăng năng suất, 
chất lượng trong sản xuất lúa 
gạo, góp phần tăng thu nhập. 
Đồng thời tạo điều kiện thuận 
lợi cho các nhà chuyên môn, các 
nhà quản lý trong việc vận động 
bà con nông dân thực hiện tốt 
chủ trương chuyển đổi cơ cấu 
giống cây trồng, bố trí cơ cấu 
thời vụ nhằm hạn chế tác động 
của điều kiện thời tiết cực đoan, 
nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo 
sản phẩm hàng hóa đáp ứng 
nhu cầu của thị trường. Các 
giống lúa mới tuyển chọn được 
Sở Nông nghiệp & PTNT Bắc Kạn 
đưa vào cơ cấu giống lúa chủ 
đạo của tỉnh và được bà con 
nông dân trên 8 huyện, thành 
phố đưa vào sản xuất từ vụ xuân 
năm 2015. Đề tài “Nghiên cứu 
tuyển chọn một số giống lúa 
thuần tại tỉnh Bắc Kạn” do chị 
làm chủ nhiệm đề tài có giá trị 

làm lợi trên 1,3 tỷ đồng, được 
Hội đồng khoa học cấp tỉnh 
nghiệm thu và được đánh giá 
xếp loại xuất sắc. 

Từ những kết quả đạt được 
bằng sự nỗ lực phấn đấu của bản 
thân, với sự quan tâm của lãnh 
đạo các cấp và sự hỗ trợ của các 
đồng nghiệp chị đã có những 
đóng góp tích cực, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao được các 
cấp, các ngành ghi nhận, biểu 
dương, khen thưởng, trong đó 
năm 2015 được Đảng ủy Các cơ 
quan tỉnh tặng Giấy khen “Đã có 
thành tích xuất sắc trong học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh”; Đảng ủy Sở Nông 
nghiệp & PTNT tặng Giấy khen 
gương điển hình tiên tiến trong 
học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh năm 2019; Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn tặng danh hiệu “Chiến sĩ 
thi đua cơ sở”  năm 2015; Danh 
hiệu lao động tiên tiến năm 2016, 
2017, năm 2018, 2019; Ban chấp 
hành Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 
Bằng Lao động sáng tạo năm 
2016; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc 
Kạn tặng Bằng khen đã có thành 
tích tiêu biểu, xuất sắc trong các 
phong trào thi đua năm 2019; 
Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển 
tỉnh Bắc Kạn”...

Với những thành tích đã 
đạt được, năm 2020 chị vinh 
dự được Liên đoàn Lao động 
tỉnh biểu dương, khen thưởng 
tại Hội nghị điển hình tiên tiến 
trong CNVCLĐ tỉnh Bắc Kạn, giai 
đoạn 2015 - 2020.

BùI THỊ THANH THỦY
Ban Công tác cơ sở LĐLĐ tỉnh
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Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) 
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã tích cực tham gia 
phát triển kinh tế - xã hội, tham gia góp sức xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các phong trào 
“Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” 
của các cấp Hội đã có sức lan tỏa sâu rộng, được đông 
đảo CCB hưởng ứng, góp phần giúp hàng nghìn hội 
viên phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống và đẩy lùi 
đói nghèo. Từ năm 2016 đến nay các cấp Hội tổ chức 
hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn về công tác xoá đói 
giảm nghèo được 25 lớp với 821 hội viên tham gia; Tập 
huấn nâng cao kiến thức vay vốn làm kinh tế được 41 
lớp với 1.640 hội viên tham gia; Tập huấn về công tác 
xây dựng nông thôn mới được 24 lớp; với 785 hội viên 
tham gia.

Hội Cựu chiến binh các cấp đã tích cự hưởng ứng 
phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh”, tham gia phòng chống các 
dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, 
vận động trẻ em đi học đúng độ tuổi, động viên con, 
em tích cực học tập, lao động trở thành người công dân 
tích cực của xã hội; Tham gia tích cực vào các chương 
trình mục tiêu quốc gia, tạo mọi nguồn lực để giảm 
nghèo bền vững, nâng cao đời sống, xóa nhà dột nát, 
tạm bợ cho hội viên CCB. Các Hội viên còn tham gia 
hiến đất được 151.596 m2, góp 99.826 ngày công lao 
động, quyên góp ủng hộ gần 2 tỷ đồng để xây dựng 
các công trình nông thôn mới. Tiêu biểu có hội viên 
Hà Ngọc Bảu hội viên xã Quang Phong, huyện Na rì đã 
hiến 1.000m2 đất ruộng hai vụ.

Cùng với đó, Hội CCB cơ sở đã tham gia cùng 
với chính quyền, các đoàn thể xác định đối tượng hộ 
nghèo, hộ chính sách có đủ điều kiện vay vốn, xác định 
đối tượng vay vốn theo từng chương trình của Ngân 
hàng CSXH để việc bình xét đối tượng vay vốn đều đảm 
bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình, công khai, dân 
chủ. Cũng nhờ có hoạt động uỷ thác với Ngân hàng 
CSXH, tổ chức Hội CCB đã thu hút ngày càng đông đảo 
hội viên gắn bó với tổ chức Hội, góp phần tích cực vào 
việc phát triển kinh tế xã hội, xoá đói, giảm nghèo, xây 
dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình hạnh phúc, ổn 
định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Hiện quỹ Hội giúp 
nhau phát triển kinh tế không lãi hoặc lãi suất thấp từ 
tháng 1/2016 - 3/2020: Tổng dư nợ  9.605.908.000 triệu 
đồng, giải quyết được 182 lao động, Mô hình SXKD do 
hội viên CCB làm chủ: Doanh nghiệp nhỏ và vừa:  26 

DN, thu hút 612 lao động. Hợp tác xã: 10 HTX, thu hút 
183 lao động. Tổ hợp tác sản xuất:  3 THT, thu hút 21 lao 
động. Gia trại:  225  GT, thu hút 1.225 lao động. Hộ kinh 
doanh dịch vụ: 1.360 hộ, thu hút 1.780  lao động. 

Các cấp hội còn tích cực tham gia chuyển dịch cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, 
phát triển kinh tế hộ gia đình, phát triển ngành nghề và 
các mô hình trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã do CCB 
làm chủ để mở rộng sản xuất giải quyết việc làm, tăng tỷ lệ 
khá giàu của CCB. Kết quả, thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo 
(Theo tiêu chí tiếp cận đa chiều) toàn tỉnh có 15.667 hộ hội 
viên, trong đó năm 2016 có 1.913 hộ nghèo (chiếm 12,21 
%) đến tháng 3/2020 giảm xuống còn 1.322 hộ nghèo 
(chiếm 8,4 %). Số hộ có mức sống trung bình: 8.518 hộ 
(chiếm 54, 4 %), số hộ khá, giàu: 4.392 hộ (28%).   

Có thể thấy, kết quả đã đạt được trong thời gian 
qua là kết quả có được từ những biện pháp cụ thể và 
sự nỗ lực của đông đảo hội viên Hội CCB tỉnh Bắc Kạn. 
Với việc đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “CCB 
giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, nhiều mô hình 
phát triển kinh tế của CCB Bắc Kạn đã không ngừng 
được nhân rộng, đời sống vật chất và tinh thần của CCB 
không ngừng được nâng cao. Trước yêu cầu nhiệm vụ 
cách mạng trong thời kỳ mới, các cấp hội, cán bộ hội 
viên CCB trong tỉnh cần tiếp tục phát huy bản chất 
truyền thống “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi 
mới”, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 
trị của Hội, tiếp tục cống hiến công sức để góp phần 
xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh./. 

Bài & ảnh: PHươNG HOA - Hội CCB tỉnh Bắc Kạn

Hội nghị tập huấn công tác xóa đói giảm nghèo 
cho cán bộ hội viên Cựu chiến binh tỉnh năm 2020.

cựu chiến Binh tham gia Phát triển 
kinh tế, xóa đói giảm nghèo
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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH
* Hội thảo nâng cao tỷ lệ nữ lãnh đạo quản lý 

và đại biểu HĐND các cấp
Sáng 13/8, Hội LHPN và Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc 

Kạn tổ chức Hội thảo chủ đề “Nâng cao tỷ lệ nữ lãnh 
đạo quản lý và đại biểu HĐND các cấp” nhiệm kỳ 2021-
2026. Các đồng chí: Ma Từ Đông Điền- Ủy viên BTV, 
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN 
tỉnh; Hà Thị Liễu- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh 
chủ trì hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận 
việc thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng 
và bổ nhiệm cán bộ trong thời gian qua. Đối với tỉnh 
Bắc Kạn, tỷ lệ nữ tham gia Đại biểu Quốc hội, HĐND 
các cấp chiếm tỷ lệ khá cao: Tham gia đại biểu Quốc hội 
chiếm 66,67%; HĐND tỉnh chiếm 40%; HĐND cấp huyện 
29,46%; cấp xã hơn 25%. Trên 15 ý kiến tham gia thảo 
luận được ghi nhận, tổng hợp để xây dựng các giải pháp 
trong thời gian tới của tỉnh.

Những giải pháp được thống nhất đưa ra trong 
thời gian tới là: Chú trọng vai trò của cấp ủy trong lãnh 
đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ. Tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ, đặc biệt 
là cán bộ nữ; cụ thể hóa Dự án “Thúc đẩy bình đẳng 
giới và nâng cao năng lực phụ nữ tham chính”. Đẩy 
mạnh công tác truyền thông về bình đẳng giới, xóa bỏ 
định kiến về nữ giới tham gia công tác lãnh đạo, quản 
lý. Chủ động hơn nữa trong công tác phân công, điều 
động nhiệm vụ đối với cán bộ nữ… Phối hợp tốt giữa 
Ủy ban MTTQ và HĐND các cấp trong công tác hiệp 
thương, đảm bảo cơ cấu, số lượng cán bộ nữ. Phát huy 
vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN trong triển khai các 
hoạt động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 
và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
theo quy định./.

BAN DCPL-DT&TG

* Bàn giao nhà đại đoàn kết tại huyện Ba Bể
Sáng ngày 20/8/2020, đại diện Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, Ban Giám 
đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT (Agribank) chi 
nhánh tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban MTTQ huyện Ba Bể tổ chức 

nghiệm thu, bàn giao 03 ngôi nhà đại đoàn kết thuộc 
xã Địa Linh, huyện Ba Bể được hỗ trợ từ nguồn tài trợ 
của Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn.

Các hộ được bàn giao nhà gồm: Lý Văn Sính (thôn 
Tát Dài), Mã Thị Tiềm (thôn Pác Nghè) và hộ Nông Phan 
Khoanh (thôn Lủng Coóc, xã Quân Hà), huyện Bạch 
Thông, tỉnh Bắc Kạn. Đây là 03 trong số 20 hộ của huyện 
Ba Bể được hỗ trợ từ nguồn tài trợ của Ngân hàng 
Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn do Ban vận động Quỹ 
“Vì người nghèo” tỉnh tiếp nhận và phân bổ, với mức hỗ 
trợ cho mỗi hộ là 50 triệu đồng. Từ nguồn hỗ trợ này, 
cùng với sự giúp đỡ về vật chất, ngày công lao động của 
nhân dân trong thôn do Ủy ban MTTQ cấp xã, Ban Công 
tác Mặt trận ở các thôn vận động, 03 ngôi nhà được khởi 
công từ tháng 4 năm 2020, đến nay đã được bàn giao và 
đưa vào sử dụng. Đây cũng là 03 trong số các công trình 
chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII của 
Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh.

TrươNG THU DỊU - Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn

* Tuyên truyền về chế độ, chính sách bảo hiểm 
tại Ba Bể

Sáng 19/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn 
phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chính sách 
pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các thành 
viên MTTQ tại huyện Ba Bể.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về quyền 
lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT; những quy 
định về bảo hiểm thất nghiệp; giải đáp những vướng 
mắc cho đối tượng tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT 
và BHTN. Qua đó cán bộ làm công tác Mặt trận nắm bắt 
rõ hơn về chế độ, chính sách, quyền lợi của người tham 
gia bảo hiểm.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
tỉnh đã phối hợp triển khai phong trào “Đoàn kết sáng 
tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; tổ 
chức hướng dẫn lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân 
đối với kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 
huyện Ba Bể./.

HỒNG VIỆT - MTTQ tỉnh

Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Lý Văn 
Sính, thôn Tát Dài, xã Địa Linh, huyện Ba Bể.

TIN HOẠT ĐỘNG
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* Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác giám 
sát và phản biện xã hội năm 2020

Ngày 23/7/2010, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị tập huấn công 
tác giám sát, phản biện xã hội và hoạt động của Ban 
Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng 
đồng.Dự hội nghị có ông Phan Văn Vượng - Phó Trưởng 
Ban Dân chủ - Pháp Luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 
Nam, bà Triệu Thị Thúy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
tỉnh và 120 học viênlà cán bộ Ủy ban MTTQ các huyện 
vàTrưởng (phó), thành viên Ban Thanh tra nhân dân, 
Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, phường, thị 
trấn trong tỉnh, cán bộ ban chuyên môn thuộc cơ quan 
Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tại hội nghị tập huấn, các học viên đã được nghe 
ông Phan Văn Vượng - Phó Trưởng Ban Dân chủ- Pháp 
Luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam truyền tải 
những kiến thức về kỹ năng, nghiệp vụ giám sát và 
phản biện xã hội, về tổ chức và hoạt động của Ban 
Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng 
đồng tại xã, phường, thị trấn. Đồng thời,các đại biểu 
dự hội nghị đã trao đổi, chỉ ra những tồn tại, hạn chế 
và thảo luận đưa ra phương án khắc phục những tồn 
tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện công 
tác giám sát và phản biện xã hội, tổ chức và hoạt động 
của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của 
cộng đồng.

Những kiến thức trang bị cho các học viên ở lớp 
tập huấn là những kiến thức rất cơ bản để vận dụng 
trong thực tiễn hoạt động giám sát và phản biện xã hội, 
góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng của MTTQ các 
cấp đặc biệt là hoạt động của các Ban Thanh tra nhân 
dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở trong 
thời gian tới./.

THU HIềN

TỈNH ĐOÀN
* Sôi nổi các hoạt động “Tiếp sức mùa thi” của 

tuổi trẻ Bắc Kạn
Chương trình “Tiếp sức mùa thi” là một trong 

những hoạt động đầy ý nghĩa của Chiến dịch Thanh 
niên tình nguyện hè 2020, nhằm phát huy tinh thần 
xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong 
việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, tạo 
môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống 
hiến và trưởng thành.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” được diễn ra từ 
ngày 08/8 đến ngày 10/8/2020 tại 13 điểm thi tốt nghiệp 
THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh với hơn 200 bạn đoàn 
viên thanh niên tham gia. Trước thời điểm diễn ra kỳ 
thi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các Huyện, Thành 
đoàn, Đoàn Các cơ quan tỉnh, Đoàn trường Cao đẳng 
Bắc Kạn tổ chức thành lập các đội hình thanh niên 

tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” tại 100% địa điểm thi 
trên toàn tỉnh; triển khai các hoạt động cụ thể  như: tổ 
chức tìm kiếm giới thiệu nhà trọ miễn phí, nhà trọ giá 
rẻ, an toàn, địa điểm ăn uống, giới thiệu quán ăn bình 
dân, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho thí sinh 
và người nhà thí sinh; xây dựng phương án hỗ trợ đối 
với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn; triển khai các 
hoạt động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe trước kỳ thi 
như: tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát cẩm nang 
hướng dẫn phòng các bệnh dễ lây nhiễm, triển khai các 
phương án phòng chống dịch bệnh có thể xảy ra tại 
điểm thi, điểm đăng ký thi có số lượng đông thí sinh…

Đặc biệt trong thời gian diễn ra kỳ thi, các tình 
nguyện viên đã hỗ trợ: hơn 300 suất ăn miễn phí cho các 
thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, 2.680 chai nước suối, 
1.470 hộp sữa, hơn 2.000 chiếc bánh ngọt với tổng trị giá 
hơn 50.000.000đ. Ngoài ra còn phối hợp phát khẩu trang 
miễn phí,nước rửa tay sát khuẩn; hỗ trợ xe ôm miễn phí 
đưa, đón thí sinh, điều tiết giao thông; phát hơn 1.000 tờ 
rơi, hướng dẫn sơ đồ phòng thi, trông đồ, trông xe miễn 
phí cho thí sinh...

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2020 đã để 
lại ấn tượng sâu đậm trong lòng thí sinh và người nhà 
thí sinh; góp phần làm giảm áp lực, căng thẳng cho 
các thí sinh trong quá trình tham gia kỳ thi. Hy vọng 
rằng Chương trình “Tiếp sức mùa thi” sẽ ngày càng 
lớn mạnh hơn, giúp cho thêm nhiều hơn các thí sinh 
và truyền ngọn lửa nhiệt tình cho thế hệ trẻ - thế hệ 
thanh niên Việt Nam giàu nhiệt huyết và trách nhiệm 
với cộng đồng. 

BAN XDĐ

* Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn mở rộng 
lần thứ bảy khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 

Ngày 24/7/2020, Tỉnh đoàn Bắc Kạn tổ chức Hội 
nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn mở rộng lần thứ bảy 
khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022, sơ kết giữa nhiệm kỳ 

Đoàn thanh niên hỗ trợ chuẩn bị bữa trưa cho thí 
sinh tại điểm thi trường THPT Bộc Bố (huyện Pác Nặm).

TIN HOẠT ĐỘNG
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* Gương Cựu chiến binh điển hình hiến đất xây 
dựng nông thôn mới

Hưởng ứng phong trào “Bắc Kạn chung sức xây 
dựng nông thôn mới «  do chính quyền, địa phương 
phát động. Những năm qua các gia đình hội viên trên 
địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã tự nguyện hiến trên 160.000 m2 
đất, tham gia hàng ngàn ngày công lao động, quyên 
góp ủng hộ trên 2 tỷ đồng để xây dựng các công trình 
nông thôn mới…   Trong đó tiêu biểu có hội viên Hà 
Ngọc Bảu hội viên xã Quang Phong, huyện Na Rì hiến 
1.000m2 đất ruộng hai vụ; hội viên Đinh Thiện Viễn, xã 
Thuần Mang, huyện Ngân Sơn hiến 2.000 m2 đất vườn 
đồi để làm đường giao thông; hội viên Dương Văn 
Quân, Hoàng Văn Kiên xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm 
hiến 1.500 m2 đất; Hội viên Nông Văn Xuân xã Đổng 
Xá huyện Na Rỳ hiến 1.300m2 đất ruộng, CCB Triệu Văn 
Tường, Triệu Văn Giáp xã Xuân Lạc, Chợ Đồn đóng góp 
35 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp 6 triệu và 
35 ngày làm đường cho dân đi lại được thuận tiện...
Những điển hình trên đã được các cấp, các ngành ghi 
nhận và tặng Bằng khen.

Xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ quan 
trọng của cả nước nói chung và của tỉnh Bắc Kạn nói 
riêng. Xác định trách nhiệm của mình trong những 
năm qua, Hội CCB tỉnh đã tích cực chỉ đạo tuyên truyền, 
động viên hội viên phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, 
tích cực cùng với địa phương xây dựng nông thôn mới.

NGUYễN MAI - Hội CCB tỉnh

* Sơ kết công tác Hội Cựu chiến binh 6 tháng 
đầu năm 2020

Ngày 18/6/2020, Ban chấp hành Hội Cựu chiến 
binh (CCB) tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công 
tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.  Dự và chỉ đạo hội 
nghị có đồng chí Phan Thị Na - Phó Trưởng Ban Dân vận 
Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả 
hoạt động của Hội, trong 6 tháng đầu năm Hội đã tập 
trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu ngay từ đầu năm nổi 
bật như: tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền 
và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; 
triển khai đồng bộ các mặt hoạt động công tác đến 
các cấp Hội; thực hiện tốt các hoạt động nghĩa tình, 
kịp thời vận động giúp đỡ những gia đình hội viên gặp 
khó khăn hoạn nạn; hoạt động tuyên truyền giáo dục 
truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; kịp thời tham 
mưu, kiện toàn đội ngũ cán bộ các xã, thị trấn sáp nhập 
theo Nghị quyết 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNHthực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự hội 
nghị có các đồng chí: Ma Từ Đông Điền - Ủy viên BTV 
Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện một số cơ quan ban, 
ngành, đoàn thể tỉnh và các đồng chí Ủy viên BCH Tỉnh 
đoàn Bắc Kạn khóa X; Thường trực các Huyện, Thành 
đoàn và Đoàn trực thuộc.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 
XI, Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X và đề ra phương 
hướng nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nửa nhiệm kỳ qua, các nhóm chỉ tiêu cơ bản của 
Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Kạn đã được các cơ 
sở Đoàn nghiêm túc triển khai, thực hiện và cơ bản đã 
hoàn thành theo đúng tiến độ. Với 725 công trình, hơn 
9000 phần việc thanh niên từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở; 
Kết nạp được 7.538 đoàn viên mới, giới thiệu 3.292 
đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, 2.430 đảng 
viên trẻ được kết nạp từ đoàn viên; quản lý, triển khai 
1,94 tỷ đồng nguồn vốn Quốc gia giải quyết việc làm 
cho các mô hình, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên vay 
vốn phát triển kinh tế; tư vấn xuất khẩu lao động, giới 
thiệu việc làm cho 4501 ĐVTN; nhận đỡ đầu thường 
xuyên 354 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao 535 xe 
đạp; trên 20 nghìn kg gạo, 1247 đàn gà cho thiếu nhi 
có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 2,7 tỷ đồng.

Hội nghị đã bầu bổ sung 02 đồng chí ủy viên BTV, 
02 đồng chí BCH Tỉnh đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022 
và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh khóa X, 
nhiệm kỳ 2017-2022; trao chứng nhận cho 03 tập thể, 
12 cá nhân đạt giải Hội thi trực tuyến trên mạng tìm 
hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với 
chủ đề “Ánh sáng soi đường”; trao 01 giải Nhất, 03 giải 
Nhì, 06 giải Ba cho các tập thể đạt giải trong Cuộc thi 
truyền thông “Thanh, thiếu nhi Bắc Kạn chung tay 
phòng, chống dịch Covid-19”.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nông Bình Cương - Bí 
thư Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn thời gian tới tập 
trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: tổ chức 
tuyên truyền và thực hiện các công trình, phần việc 
thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII 
và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đổi 
mới phương thức giáo dục của Đoàn, tập hợp đoàn kết 
đoàn viên thanh niên trên các trang mạng xã hội; tập 
trung về cơ sở, đẩy mạnh thực hiện các chương trình, 
phong trào hành động cách mạng của Đoàn; tiếp tục 
huy động nguồn lực chăm sóc, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn 
cảnh khó khăn; chú trọng công tác xây dựng tổ chức 
Đoàn vững mạnh từ đó góp phần thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ công tác Đoàn và tham gia phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương./.

BAN XDĐ
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* Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị góp ý 
vào các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần 
thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 13/8/2020, Ban Thường vụ Hội LHPN tổ chức 
Hội nghị lấy ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo Văn kiện 
trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026  
và Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn 
lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Hội nghị có các đồng 
chí là UVBCH Hội LHPN tỉnh khóa VIII; Cán bộ Hội chuyên 
trách tỉnh, huyện.

Hội nghị đã được nghe định hướng nội dung đóng 
góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội và các nội 
dung tổng quan của các Dự thảo Văn kiện, trong đó nhấn 
mạnh những điểm mới trong Dự thảo Văn kiện trình Đại 
hội XIII của Đảng và dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XII. Các đại biểu dự Hội nghị nhất trí cao 
với các nội dung trong dự thảo văn kiện. Các đại biểu đề 
nghị các dự thảo văn kiện cần chỉnh sửa, bổ sung đánh 
giá và nhiệm vụ giải pháp đúng mức, sát thực tiễn hơn 
về một số nội dung: Công tác gia đình, trẻ em; Thực hiện 
bình đẳng giới trong các lĩnh vực, nhất là lồng ghép giới 
trong lao động, việc làm, phát triển nguồn nhân lực nữ, 
cán bộ nữ...

Các đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu, mục tiêu của 
dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Về Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng, các 
đại biểu tập trung tham gia đóng góp ý kiến. Về tầm nhìn 
và định hướng phát triển đất nước, với mục tiêu cụ thể 
để phát triển đất nước đến năm 2025, năm 2030 và năm 
2045. Các ý kiến cho rằng phương án 1 là hợp lý để xác 
định các tiêu chí phát triển phù hợp với điều kiện hiện 
nay của nước ta. Về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, các đại biểu đề nghị bổ sung 
nội dung bình đẳng giới, xây dựng gia đình trong mục 
tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp; Ảnh hưởng của 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNHcủa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đã hoàn thành kế 
hoạch kiểm tra công tác Hội của 19 xã, thị trấn.

Ngoài ra, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã chỉ đạo các 
cấp Hội phối hợp với cấp uỷ, chính quyền và các đoàn 
thể tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính 
sách, gia đình hội viên CCB gặp khó khăn và cán bộ 
tiền nhiệm của Hội với tổng số 2.500 hội viên được 
tặng quà trị giá 710,8 triệu đồng và có 286 hộ hội 
viên được cấp gạo cứu đói với tổng số là 13.635 kg; 
Tổ chức thăm hỏi, động viên tặng quà cho thanh niên 
lên đường nhập ngũ 840 xuất, trị giá 179,3 triệu đồng.   

Đối với cấp Hội cơ sở đã đoàn kết nỗ lực phấn 
đấu, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên và các nhiệm vụ 
chính trị của địa phương tích cực chủ động triển khai 
tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, các mặt công tác của 
hội; tích cực phối hợp với cấp uỷ, chính quyền và đoàn 
thể tham gia kịp thời giúp đỡ nhân dân, hội viên khắc 
phục hậu quả do gió lốc, mưa đá xảy ra ngày 24/01 
tức 30 tết trên địa bàn 23 xã thuộc 6 huyện trong tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu tham 
luận đóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm, phương hướng xây dựng tổ chức hội 
trong sạch vững mạnh. Phấn đấu 6 tháng cuối năm 
2020 sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế 
- xã hội, an ninh quốc phòng. Làm tốt các công tác 
tuyên truyền giáo dục động viên cán bộ, hội viên; 
hỗ trợ xây nhà cho hội viên hộ nghèo, hội viên có 
hoàn cảnh khó khăn; tham gia các hoạt động thăm 
hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, hội viên gặp 
khó khăn nhân dịp 27/7; 22/12; nâng cao chất lượng 
quản lý vốn vay NHCSXH; tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát; tiếp tục chủ động đẩy mạnh phong trào 
CCB gương mẫu, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm 
nghèo bền vững; tiếp tục giữ vững phát huy bản chất 
truyền thống “Bộ  đội Cụ Hồ”./.

PHươNG HOA - Hội CCB tỉnh Bắc Kạn
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đại dịch COIVD - 19 trong phần bối cảnh, dự báo tình 
hình. Đại biểu đề nghị một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng 
tâm, khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 cho phù 
hợp với thực tiễn, đưa vào dự thảo xây dựng tầm nhìn 
chiến lược về phát triển nông nghiệp; Sử dụng công 
nghệ thông tin trong đổi mới phương thức hoạt động 
của MTTQ và các các tổ chức chính trị-xã hội...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch 
Hội LHPN tỉnh khẳng định các ý kiến góp ý thể hiện trí 
tuệ, trách nhiệm, tâm huyết của cán bộ Hội, hội viên 
phụ nữ trong tỉnh mong muốn các ý kiến sẽ được xem 
xét, tiếp thu để góp phần bổ sung hoàn thiện các Dự 
thảo Báo cáo trình Đại hội XIII của Đảng và Đại hội đại 
biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII.

BAN TG-GĐ, HỘI LHPN TỈNH

* Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn chung tay phòng 
chống dịch COVID-19

Nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng 
chống, ngăn ngừa làn sóng lây lan thứ hai của đại 
dịch COVID-19, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Bắc 
Kạn bằng nhiều hình thức, cách làm khác nhau đã và 
đang làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, góp 
phần cùng địa phương ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh 
COVID-19.

Cán bộ Hội LHPN tỉnh phát khẩu trang miễn phí 
cho phụ nữ nghèo, bán hàng rong tại khu chợ dân sinh

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch 
bệnh  Covid-19, Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn đã nêu cao 

tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm trong tổ 
chức quán triệt và triển khai kịp thời các văn bản 
chỉ đạo của cấp trên,  thường xuyên cập nhật tình 
hình dịch bệnh và các khuyến cáo phòng, chống 
dịch bệnh của ngành Y tế trên các nhóm facebook, 
nhóm zalo, trang fanpage Phụ nữ Bắc Kạn, trang 
Thông tin điện tử của Hội; tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế, tăng 
cường vận động, cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện 
nghiêm việc khai báo, cung cấp thông tin nếu có 
đi về từ các vùng có dịch; thường xuyên thực hiện 
việc vệ sinh môi trường, khử trùng tại nơi ở, nơi làm 
việc, hạn chế tập trung đông người, thường xuyên 
rửa tay với xà phòng, đeo khẩu trang nơi công 
cộng, trên các phương tiện giao thông; trực tiếp 
hướng dẫn từng hội viên phụ nữ cài đặt ứng dụng 
Bluezone để góp phần truy vết, phòng, chống 
dịch Covid-19 hiệu quả.  Kết quả, 100% cơ sở Hội 
đều phân công các Chi hội trưởng phụ nữ tại địa 
bàn tích cực tham gia các hoạt động giám sát các 
trường hợp người dân từ vùng dịch trở về, trường 
hợp tiếp xúc với người nhiễm bệnh, nghi nhiễm, 
thông tin kịp thời cho các cơ quan có thẩm quyền 
để phối hợp thực hiện các biện pháp cách ly; tổ 
chức được 1.028 cuộc tuyên truyền phòng, chống 
dịch Covid-19 tới 41.367 lượt chị; vận động trên 
25.326 lượt chị tham gia thực hiện tốt hoạt động 
tổng vệ sinh làm sạch cảnh quan môi trường tại các 
đoạn đường, khu chợ dân sinh...

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Hội LHPN tỉnh 
chủ động vận động nguồn lực từ Trung ương Hội 
LHPN Việt Nam được 200 suất quà hỗ trợ cho 200 hội 
viên phụ nữ nghèo bị ảnh hưởng bởi Covid-19; phối 
hợp với Tổ chức Apheda Quốc tế tại Việt Nam, phát 
miễn phí trên 15.000 chiếc khẩu trang vải, khẩu trang 
Y tế đến từng hội viên phụ nữ nghèo, người dân bán 
hàng rong... trong địa bàn tỉnh.  

Các hoạt động thiết thực của các cấp Hội phụ 
nữ trong tỉnh đã thể hiện tinh thần chủ động, sự vào 
cuộc quyết liệt của các cấp Hội, hội viên, phụ nữ, từ 
đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự giác, 
tinh thần đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ nhau của từng cán 
bộ,  hội viên, phụ nữ và nhân dân trong việc cùng 
chung tay phòng chống, ngăn ngừa sự lây lan của làn 
sóng dịch bệnh Covid-19 thứ hai, cùng thực hiện tốt 
mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau vì dịch bệnh, 
góp phần tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp 
phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch 
bệnh trên địa bàn tỉnh.

           BAN TGGĐ, HỘI LHPN TỈNH
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Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân 
Việt Nam lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội 
Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII đã đề ra, góp 
phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

DUY HOÀI - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

* Đẩy nhanh tiến độ sản xuất lúa nếp 
Tài  hướng hữu cơ

Thời điểm này, thành viên  HTX Yến 
Dương (Ba Bể) đang khẩn trương xuống 
đồng gieo cấy lúa nếp Tài. Vụ mùa thực hiện 
10 ha lúa nếp Tài hướng sản xuất hữu cơ, 
sẽ hoàn thành gieo cấy trong tháng 8/2020.

Thành viên HTX Yến Dương đang cấy 
lúa nếp Tài

Để bảo đảm lịch gieo cấy theo đúng 
tiến độ đề ra, HTX Yến Dương  đã sớm ban 
hành kế hoạch sản xuất vụ mùa. Trên cơ sở 
đó yêu cầu các hộ thành viên HTX tổ chức 
sản xuất theo phương châm tích cực, khẩn 
trương, tập trung huy động nhân lực,… gieo 
cấy lúa mùa.  HTX đã tăng cường thông tin 
tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật 
gieo cấy cho các thành viên, chuẩn bị đủ 
lượng giống, chủng loại theo cơ cấu, tưới, 
tiêu nước hợp lý, cách phòng, trừ sâu bệnh 
cho lúa… để nâng cao năng xuất, chất lượng 
sản phẩm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu 
kế hoạch năm 2020./.

MA THỊ NINH 
HTX Yến Dương (Ba Bể)

* Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn biểu dương 
điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Trung tuần tháng 7/2020 Hội Nông dân tỉnh 
Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình 
tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2015 - 2020. Tham dự 
Hội nghị có đồng chí Hoàng Duy Chinh- Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc 
hội tỉnh Bắc Kạn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, 
ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Thường trực, cán bộ cơ 
quan Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo Hội Nông dân 
các huyện, thành phố và 60 đại biểu là các gương 
điển hình tiên tiến trong công tác Hội và phong 
trào nông dân.

Đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân 
tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong 5 năm qua, công tác thi đua đã đượccác 
cấp Hội Nông dân trong tỉnh tích cực triển khai 
thực hiện, chú trọng đổi mới cả nội dung và hình 
thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát các 
nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó đã xuất 
hiện nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong 
công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; sản xuất 
kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm 
nghèo bền vững và tham gia xây dựng nông thôn 
mới. Tại Hội nghị này, 09 tập thể và 44 cá nhân điển 
hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 được Hội Nông 
dân tỉnh tặng Bằng khen.

Phát huy những thành tích đã đạt được, 
những năm tới các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc 
Kạn tập trung chỉ đạo, phát động các phong trào 
thi đua yêu nước, động viên cán bộ, hội viên 
nông dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết  

HỘI NÔNG DÂN TỈNH

TIN HOẠT ĐỘNG
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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

* CNVCLĐ tích cực hưởng ứng Ngày Hội hiến 
máu “Giọt hồng Bắc Kạn” năm 2020

Hưởng ứng Ngày Hội hiến máu “Giọt hồng Bắc 
Kạn” do Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện 
tỉnh phối hợp với Viện huyết học - Truyền máu Trung 
ương tổ chức ngày 10/7/2020, tại Trung tâm huấn luyện 
và thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bắc Kạn, đoàn viên và 
công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) đóng trên địa 
bàn thành phố Bắc Kạn đã tích cực tham gia hiến máu 
tình nguyện. 

Đoàn viên, CNVCLĐ xếp hàng khám sàng lọc sức 
khỏe để hiến máu.                                        Ảnh: NGọC LIÊM

Để góp phần thành công cho Ngày Hội hiến máu 
“Giọt hồng Bắc Kạn” năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh 
đã chỉ đạo các công đoàn đoàn đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền đến đoàn viên, CNVCLĐ về nghĩa cử cao 
đẹp “Hiến máu để cứu người”; đồng thời vận động cán 
bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có thể chất khoẻ mạnh tham 
gia hiến máu tình nguyện.

Ngày Hội hiến máu đã thu hút được đông đảo 
cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn 
thanh niên và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn tham 
gia hiến máu, trong đó có 725 đoàn viên, CNVCLĐ đóng 
trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đăng ký hiến máu tình 
nguyện, qua khám sàng lọc có 277 đoàn viên, CNVCLĐ 
đủ sức khỏe hiến được máu và thu được 375 đơn vị máu 
góp phần sẻ chia những đơn vị máu quý giá để mang 
lại sự sống cho hàng nghìn người bệnh cần truyền máu.

LưU THỊ THOAN
Ban Công tác cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh

* Giải bóng chuyền hơi CNVCLĐ tỉnh Bắc Kạn 
lần thứ hai năm 2020

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành 
lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2020), chào 

mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng. Trong 3 ngày từ 17/7-19/7/2020, 
tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Kạn, Liên đoàn 
Lao động tỉnh và Sở Văn hóa thể thao và Du lịch phối 
hợp tổ chức thành công giải bóng chuyền hơi CNVCLĐ 
tỉnh Bắc Kạn lần thứ hai năm 2020.

Thi đấu trận chung kết nội dung bóng chuyền 
hơi nam giữa đội bóng LĐLĐ huyện Pác Nặm và đội 
bóng Công đoàn ngành Y tế.                Ảnh: NGọC LIÊM

Tham dự giải có tổng số 32 đội bóng (trong đó có 
19 đội bóng chuyền hơi nam, 13 đội bóng chuyền hơi 
nữ) với gần 300 vận động viên đến từ các huyện, thành 
phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Các đội bóng 
được chia làm 9 bảng với 56 trận thi đấu vòng tròn tính 
điểm, xếp hạng chọn đội nhất, nhì bảng vào thi đấu 
vòng tiếp theo.

Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, tranh tài quyết liệt giữa 
các đội bóng giải đã thành công tốt đẹp. Kết thúc giải, 
Ban Tổ chức đã trao 02 bộ giải, trong đó nội dung nam: 
Trao giải nhất, cúp, cờ, huy chương vàng cho đội Liên 
đoàn Lao động huyện Pác Nặm; giải nhì, huy chương 
bạc cho đội Công đoàn ngành Y tế; 02 giải ba, huy 
chương đồng cho Liên đoàn Lao động huyện Ngân 
Sơn và đội Công đoàn ngành Giáo dục & Đào tạo; 01 
giải vận động viên tấn công xuất sắc nhất, 01 giải vận 
động viên chuyền hai xuất sắc nhất. Nội dung Nữ: trao 
giải nhất, cúp, cờ, huy chương vàng cho đội Liên đoàn 
Lao động huyện Ba Bể; giải nhì, huy chương bạc cho 
đội Công đoàn ngành Y tế; 02 giải ba, huy chương đồng 
cho đội Công đoàn ngành Giáo dục & Đào tạo và đội 
Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Kạn, 01 giải vận 
động viên tấn công xuất sắc nhất, 01 giải vận động viên 
chuyền hai xuất sắc nhất.

BùI THỊ THANH THỦY
Ban Công tác cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh

TIN HOẠT ĐỘNG
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Trong những năm gần đây, ở nước ta tình hình 
dịch bệnh gia súc, gia cầm diễn biến hết sức 
phức tạp, gây tổn thất rất lớn cho ngành chăn 

nuôi. Chăn nuôi an toàn sinh học rất quan trọng và 
bức thiết vì giúp khống chế dịch bệnh, tăng năng 
suất và hiệu quả chăn nuôi, làm cho chăn nuôi phát 
triển bền vững; chăn nuôi an toàn sinh học tạo ra sản 
phẩm chất lượng, vệ sinh đồng thời giúp bảo vệ sức 
khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường.

“Chăn nuôi an toàn sinh học” là việc áp dụng 
đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn ngừa sự tiếp xúc 
của vật nuôi với các mầm bệnh. Các mầm bệnh (các 
vi sinh vật gây bệnh) có rất nhiều trong môi trường. 
Chúng sống và phát triển mạnh trong những điều 
kiện nhất định về nhiệt độ và ẩm độ. Chúng cũng 
dễ dàng bị tiêu diệt khi gặp điều kiện bất lợi. Vì vậy, 
để hạn chế sự phát triển của mầm bệnh, đảm bảo 
“chăn nuôi an toàn” cần xây dựng chương trình vệ 
sinh, sát trùng chuồng nuôi và các dụng cụ chăn 
nuôi. Chương trình vệ sinh, sát trùng cần phải bao 
gồm tất cả các khu vực trong, ngoài chuồng nuôi 
kể cả khu vực bảo quản thức ăn và tất cả các dụng 
cụ chăn nuôi. Tần suất áp dụng tùy thuộc vào quy 
trình và phương thức chăn nuôi. Cần có sổ sách 
theo dõi ghi chép chương trình vệ sinh, sát trùng 
(thời gian, loại thuốc, nồng độ pha…).

1. Nguyên tắc vệ sinh, sát trùng:
- Phải luôn luôn làm sạch tất cả phân và các 

chất bẩn. Khi có phân là có vi sinh vật gây bệnh, 
đặc biệt là Salmonella.

- Chỉ dùng thuốc sát trùng sau khi đã làm 
sạch bề mặt.

- Phải để khô hoàn toàn vì vi sinh vật gây 
bệnh không thể sống trong môi trường khô.

2. Quy trình vệ sinh, sát trùng:
Bước 1- Làm sạch chất hữu cơ trước khi rửa:
Hầu hết các thuốc sát trùng không có tác dụng 

diệt khuẩn nếu dụng cụ được sát trùng không sạch 
sẽ. Đất, rơm, trấu, sữa, máu, phân gây bất hoạt 
thuốc sát trùng. Trước khi rửa bằng nước cần dùng 
chổi, xẻng hoặc các dụng cụ thích hợp làm sạch các 
chất hữu cơ bám trên nền chuồng, tường chuồng, 
trên bề mặt các dụng cụ chăn nuôi...

Bước 2 - Rửa sạch bằng nước: 
Sau khi vệ sinh cơ học các chất hữu cơ tiến 

hành rửa sạch bằng nước. Đối với dụng cụ, sàn, 
vách ngăn… bị chất bẩn bám chặt bề mặt lâu 
ngày, cần ngâm nước 1-3 ngày trước khi rửa. Đối 
với một số chỗ khó rửa (các góc, khe ...), phải dùng 
vòi xịt áp suất cao bằng hơi.

Bước 3 - Tẩy bằng xà phòng, nước vôi hoặc 
thuốc tẩy: 

Dùng nước xà phòng, nước vôi 30% hoặc 
thuốc tẩy rửa để phun, dội rửa lên nền hoặc ngâm 
các dụng cụ chăn nuôi.

Bước 4 - Sát trùng bằng thuốc sát trùng: 
Dùng thuốc sát trùng với liều lượng phù hợp. 

Cần kiểm tra pH nguồn nước trước khi pha loãng. 
Không được dùng nước cứng để pha thuốc sát 
trùng vì sẽ làm giảm hoặc làm mất tác dụng của 
thuốc sát trùng. Dùng nước có nhiệt độ phù hợp 
để pha loãng thuốc

Lưu ý thời hạn dùng thuốc và thời hạn dùng 
dung dịch thuốc sát trùng đã pha loãng. Cần đảm 
bảo đủ thời gian cho thuốc tiếp xúc với dụng cụ 
được sát trùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 
Khi phun thuốc sát trùng, phải mặc quần áo bảo 
hộ lao động.

Bước 5 - Để khô: 
Sau khi khử trùng bằng thuốc, cần phải để 

khô dụng cụ và trang thiết bị. Với chuồng nuôi, 
thời gian để khô trước khi thả gia súc, gia cầm vào 
là 1-2 ngày, không được để khô dưới 12 giờ.

(Theo: khuyennongvn.gov.vn)

NGuyêN TắC, Quy TrìNH Vệ SiNH, 
SáT TrùNG CHuỒNG Trại Và DụNG Cụ CHĂN Nuôi

KHOA HỌC VỚI NHÀ NÔNG
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Bà vợ hay quên
Ăn xong, khi đã lên xe đi được khá xa, bà vợ 

mới sực nhớ là mình quên cặp kính trên bàn ăn. 
Suốt quãng đường trở lại quán, ông chồng luôn 
mồm cằn nhằn tính hay quên của bà vợ.

Đến chỗ cũ, khi bà vợ tất tả chạy vào tìm 
kính, ông chồng dặn với theo:

- Bà nhớ cầm ra luôn cho tôi cả mũ lẫn                           
ô nhé!

- !?!

Bò sữa
 Một nông dân nói với vợ:
- Anh rất muốn cho con bò nhiều sữa của 

nhà mình lai giống với một con đà điểu cổ 
thật dài.

- Để làm gì hả anh?
- Để ra một con vật mà nó vắt sữa ở nhà ta 

nhưng lại ăn cỏ nhà hàng xóm.

BBT (Sưu tầm)

Những năm kháng chiến trường kỳ
Anh đã xung phong lên đường đánh giặc

Quyết chiến đấu bảo vệ Tổ quốc
Giành Độc lập - Thống nhất nước nhà

Khi cuộc chiến giao tranh ác liệt
Anh đã bị thương ở chiến trường

Một chân Anh không còn nguyên vẹn
Lắp chân giả bước đi khập khiễng

Đi ống không, in dấu chân tròn
Dẫu sao không phàn nàn ngại khó

Có những lúc trở trời trái gió
Vết thương đau tái phát sưng căng
Đau Anh vẫn cắn răng chịu đựng

Nay Anh trở về với đời thường
Tăng gia sản xuất vẫn hăng say

Niềm vui với tay cuốc, tay cày
Đào ao thả cá, nuôi đàn vịt

Buổi chiều say mê với đàn trâu
Gương Thương binh phấn đấu làm giàu

Cho gia đình, mọi người noi theo
Xứng đáng là “ Tàn nhưng không phế”

Lời Bác Hồ khen ngợi Thương binh.

HOÀNG VăN KIỆM
Tổ Khuổi Dủm - Phường Huyền Tụng - TP. Bắc Kạn

DẤU CHÂN TrÒN TrÊN ĐưỜNG LÀNG
(Tặng các đồng chí Thương binh)

GÓC THƯ GIÃN



Đồng chí Hà Văn Nghiên - 
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến 
binh tỉnh trao tiền hỗ trợ làm 
nhà tình nghĩa cho hội viên 
CCB Hoàng Văn Đoạn, xã Côn 
Minh, huyện Na Rì.

Ảnh: PHƯƠNG HOA 

Đồng chí Phạm Duy Hưng- 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà 
cho gia đình có công với cách 
mạng nhân dịp Tri ân các anh 
hùng liệt sỹ 27/7/1947 - 27/7/2020.

Ảnh: HỨA THUYẾT 

Đồng chí Lưu Văn Quảng, 
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc 
Kạn (người đứng hàng đầu) trao 
tặng bò Chương trình Chung 
tay vì cộng đồng cho hội viên 
nông dân xã Nam Mẫu, huyện 
Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Ảnh: DUY HOÀI  



Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020.
 Ảnh: NGỌC LIÊM

Ông Ma Từ Đông Điền, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ             
Việt Nam tỉnh trao bằng khen biểu dương các tập thể, cá nhân ủng hộ phòng, chống Covid-19.

 Ảnh: THỤC THIỀN


