
CÔNG TÁC MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ TỈNH BẮC KẠN

SỐ 1
2021

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH BẮC KẠN

Ngày 20 tháng 3 năm 2021



Lễ ký kết Biên bản 
bàn giao, nhận tài trợ 
Tết cho người nghèo 
năm 2021 giữa BTT Ủy 
ban MTTQ tỉnh và Ngân 
hàng Agribank CN tỉnh 
Bắc Kạn.

Ảnh: THU DỊU

Đồng chí Triệu Văn Ngô, 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 
tỉnh thăm và tặng quà cho 
hội viên Hội Cựu chiến binh 
chống Pháp Ma Văn Viên xã 
Nhạn Môn, Pác Nặm.

Ảnh: PHƯƠNG HOA 

Phó Chủ tịch Ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt 
Nam Trương Thị Ngọc Ánh 
tặng quà Tết cho người 
nghèo tại xã Mỹ Thanh, 
huyện Bạch Thông. 

Ảnh: PV 



Chịu trách nhiệm xuất bản:
Triệu Thị Thúy - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ VN 
tỉnh Bắc Kạn

Chịu trách nhiệm nội dung:
Ma Nhật Hoài
Lý Văn Sạch
Bùi Minh Thanh
Vũ Tiến Trì
Nguyễn Thị Tuyết Thanh
Ma Thị Mận
Nguyễn Tiến Trường
Trương Thu Dịu

Thư ký biên tập:
Đường Thục Thiền

Trụ sở: Tổ 7, phường Đức Xuân, 
T.P Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3870 552
Email: vanphong.mt@backan.gov.vn

In: 2.100 cuốn, khổ 19x27cm. 
Giấy phép xuất bản số: 52/GP-XBBT,  
ngày 24 tháng 7 năm 2020 do Sở Thông 
tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp. 
Kỳ hạn 4 số/năm. In xong và nộp lưu chiểu 
tháng 3 năm 2021.
Chế bản và in tại: Công ty cổ phần In Bắc Kạn

ĐC: Số 463, đường Kon Tum, P. Đức Xuân
T.P Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trong số này

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Kạn tham dự Đại hội 
XIII của Đảng.

 Ảnh: PV 

 Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội.........Tr2

 Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác bầu cử.....................Tr5

  Dấu ấn 2020........................................................................................................................Tr7

 Chăm lo Tết cho người nghèo năm 2021........................................Tr9

 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn..........Tr10

 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai chương trình phối hợp...........Tr12

 Các cấp Công đoàn tỉnh Bắc Kạn chăm lo đời sống...............................Tr13

 Nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác......................Tr15

 Các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn tích cực hưởng ứng..........................Tr17

 Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động.....................................Tr19

 Hội Cựu chiến binh tỉnh với việc thực hiện Nghị quyết........................Tr20

 Hội Nông dân với công tác tuyên truyền, vận động sản xuất..............Tr21

 Tấm gương Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi........................Tr23

 Sẵn sàng cho Đại hội phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026............Tr25

 Phát huy vai trò Hội Nông dân trong phát triển kinh tế........................Tr27

 Tin hoạt động............................................................................................................Tr29-34

 Kỹ thuật trồng, chăm sóc dong riềng tại Bắc Kạn...............................Tr35

 Trang thơ, vui cười............................................................................................Tr36
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Thực hiện Hướng dẫn số 46/HD-MTTW-BTT 
ngày 26/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam về Tuyên truyền 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Hướng dẫn số 03/HD-BTGTU ngày 
27/01/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn về 
tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2021 - 2026, 

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh hướng 
dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố 
tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về 

nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong 
Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt 
kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng 
pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội 
của toàn dân.

- Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần 
tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn 
thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 
Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, động 
viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, 
sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 
và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng.

2. Yêu cầu
Công tác tuyên truyền bầu cử phải đúng sự 

chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng 
và Hội đồng Bầu cử quốc gia, bảo đảm chất lượng, 
hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; 
tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân; gắn với 
triển khai thực hiện nhiệm vụ của đất nước, của 
tỉnh, địa phương, đơn vị và Nghị quyết đại hội 
đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, 

tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021-2026; phân tích, làm rõ bối cảnh 
diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này, đó là đất 
nước ta sau 35 năm đổi mới đã đạt được nhiều 
thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống cũng như 
vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là từ 
dịch bệnh Covid - 19 của năm 2020.

2. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, 
quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước 
về cuộc bầu cử được nêu trong các chỉ thị của Bộ 
Chính trị, Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 45-CT/TW 
ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về “Lãnh đạo cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; Chỉ 
thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về “Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021-2026”); các văn bản chỉ đạo, hướng 
dẫn của các cơ quan chức năng các cấp, như: Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội (Nghị quyết số  1185/

HƯỚNG DẪN 
tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
TỈNH BẮC KẠN

BAN THƯỜNG TRỰC

Số: 30/HD-MTTQ-BTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày  05  tháng 02 năm 2021
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NQ-UBTVQH14 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành 
phần đại biểu Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 
1187/NQ-UBTVQH14 về dự kiến cơ cấu, thành 
phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng 
cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2021-2026, Nghị quyết số 1186/NQ-UBTVQH14 về 
việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri, việc giới 
thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, 
tổ dân phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng 
cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội 
và đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ 
sung), Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (Hướng 
dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 về “giải 
quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, 
Ủy ban kiểm tra các cấp”), Hội đồng Bầu cử quốc 
gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và Hội đồng nhân dân các cấp...

3. Tuyên truyền các quy định của pháp luật, 
như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội 
năm 2015 (vừa được bổ sung một số điều theo 
Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương (vừa được bổ sung một số điều theo 
Luật số 47/2019/QH14), Thông tư số 01/2021/TT-
BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về “Hướng 
dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, trong đó tập trung 
tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng 
nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn 
đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số 
lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành 
phần...); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của 
người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền 
lợi và trách nhiệm của cử tri... Chú trọng giới thiệu 
những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021- 2026.

4. Nêu bật những thành tựu của Quốc hội 
và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; 
khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi 
mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám 
sát và quyết định những vấn đề quan trọng của 

đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan 
quyền lực nhà nước trong việc thể chế hóa đường 
lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi 
mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ 
Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 
năm gần đây.

5. Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả 
của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với 
công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực 
hiện...); nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm 
của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử 
tri cả nước, góp phần vào sự thành công của cuộc 
bầu cử. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và 
không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, 
nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách 
nhiệm của cử tri.

6. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu 
nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương 
kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử 
ở nơi biên giới, hải đảo, các vùng còn nhiều 
khó khăn, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 
tôn giáo.

7. Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông 
tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc 
bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, 
chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá 
Đảng và Nhà nước.

III. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN
Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành 
từ tháng 01 năm 2021, cao điểm từ tháng 4/2021 
đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc 
bầu cử, công bố kết quả bầu cử, cụ thể:

Đợt 1:  Từ tháng 01/2021, cao điểm tháng 
4/2021

Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, 
Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính 
trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế 
hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại 
biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các 

VĂN BẢN MỚI
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cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng 
cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội 
và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc 
biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, 
giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng 
của đất nước những năm gần đây.

Đợt 2:  Từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 
23/5/2021

Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu 
Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, 
quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và 
nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể 
thức bầu cử.

Tập trung tuyên truyền về công tác chuẩn bị 
tổ chức bầu cử và không khí phấn khởi, tin tưởng 
của cử tri hướng về ngày bầu cử.

Đợt 3: Sau ngày bầu cử 23/5/2021
Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các 

hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử 
trên cả nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ 

động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở 
Thông tin-Truyền thông trong việc chỉ đạo thông 
tin, tuyên truyền các hội nghị hiệp thương, giới 
thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp bảo đảm dân chủ, đúng 
quy định pháp luật.

Các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ ở 
địa phương và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các 
huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, hướng dẫn 
tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2021-2026 cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và 
các tầng lớp nhân dân; vận động cán bộ, đoàn 
viên, hội viên tích cực hưởng ứng các phong 
trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng 
bầu cử. Bám sát cơ sở, địa bàn, địa phương tăng 
cường các hoạt động, hình thức tuyên truyền 
để gắn kết các tầng lớp nhân dân trong xã hội 
hướng về ngày bầu cử; nắm bắt tư tưởng, tâm 
trạng của các tầng lớp nhân dân trước, trong và 
sau cuộc bầu cử để có những đề xuất, giải pháp 

kịp thời ngăn chặn những vấn đề nhạy cảm mới 
phát sinh.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu 

Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

2. Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử 
đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

3. Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

4. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của 
mỗi công dân!

5. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-
2026 là ngày hội của toàn dân!

6. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu 
về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện 
vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào 
Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021-2026!

7. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây 
dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của 
Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!

8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập 
thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh  
muôn năm!

10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
muôn năm!

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi 
trong sự nghiệp của chúng ta!

Trên đây là Hướng dẫn tuyên truyền cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn./.

BAN THƯỜNG TRỰC 
ỦY BAN MTTQ VN TỈNH BẮC KẠN

VĂN BẢN MỚI
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Xác định công tác bầu 
cử Đại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-
2026 là nhiệm vụ trọng tâm, 
quan trọng trong năm 2021, 
thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc 
các cấp đã phát huy vai trò chủ 
động, tích cực chuẩn bị và 
tham gia tổ chức tốt các bước, 
các công việc để ngày bầu cử 

23/5/2021 thực sự là ngày hội 
của toàn dân.

Thực hiện Chỉ thị số 45-
CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ 
Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV 
và bầu cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2021- 2026, ngay sau khi có 
văn bản chỉ đạo của Uỷ ban 
Thường vụ Quốc hội, hướng 

dẫn của Uỷ ban TWMTTQ Việt 
Nam, Ban Chỉ đạo bầu cử và Uỷ 
ban Bầu cử tỉnh, Ban Thường 
trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh Bắc 
Kạn đã ban hành Quyết định 
số: 150/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 18 
tháng 01 năm 2021 về việc 
thành lập Ban Chỉ đạo công 
tác bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

Phát huy vai trò của MttQ trong công tác bầu cử đại biểu 
Quốc hội và đại biểu hđnD các cấP nhiệM kỳ 2021 - 2026

TRIỆU THị THúY - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn

Đ/c Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị Hiệp 
thương lần thứ nhất bầu cử ĐBQH khóa XV.                                                                                                                                       Ảnh: TT

SỰ KIỆN CHÍNH TRỊ
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2021-2026 của Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn 
và Tổ giúp việc công tác bầu cử 
đại biểu Quốc hội và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ban hành 
kế hoạch số: 120/KH-MTTQ-BTT, 
ngày 15 tháng 01 năm 2021 về 
thực hiện công tác bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XV và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và 
văn bản hướng dẫn, triển khai 
công tác bầu cử đến Uỷ ban 
MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp 
xã kịp thời; Tổ chức hội nghị tập 
huấn triển khai công tác bầu cử 
cho toàn thể cán bộ, công chức 
trong hệ thống MTTQ.

Trên cơ sở hướng dẫn, 
chỉ đạo của Trung ương và 
của tỉnh, Ban Thường trực Ủy 
ban MTTQ Việt Nam các cấp 
trong tỉnh, trong khoảng thời 
gian từ 03/2 đến 17/2 đã thực 
hiện xong “Bước 1” tổ chức 
hội nghị hiệp thương lần thứ 
nhất về dự kiến cơ cấu, thành 
phần, phân bổ số lượng người 
được giới thiệu ứng cử đại 
biểu Quốc hội, đại biểu HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
Theo đó, MTTQ các cấp đang 
thực hiện “Bước 2” hướng dẫn 
cho các cơ quan, tổ chức, đơn 
vị về nội dung, thủ tục, trình 
tự giới thiệu người ứng cử; 
Đến “Bước 3” trong khoảng 
thời gian từ 15/3 đến 19/3 Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam các cấp tiến hành 
tổ chức hội nghị hiệp thương 

lần thứ hai để thỏa thuận lập 
danh sách sơ bộ những người 
ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 
XV và đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 
2026; ở “Bước 4”, Ban Thường 
trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam các cấp chủ trì phối 
hợp với chính quyền cùng cấp 
ở xã, phường, thị trấn tổ chức 
hội nghị cử tri ở nơi cư trú, để 
lấy ý kiến nhận xét và sự tín 
nhiệm của cử tri trước khi thực 
hiện “Bước 5” tổ chức hội nghị 
hiệp thương lần thứ ba để lựa 
chọn, lập danh sách chính 
thức giới thiệu người ứng cử.

Để thực hiện tốt vai trò, 
trách nhiệm của MTTQ Việt 
Nam các cấp trong bầu cử, Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam các cấp chủ trì tổ chức các 
hội nghị cử tri để các ứng cử 
viên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, 
thực hiện quyền vận động bầu 
cử; Tham gia tuyên truyền, vận 
động cử tri thực hiện quyền bầu 
cử, tự mình đi bỏ phiếu trong 
ngày bầu cử; 

Thực hiện quyền giám sát 
việc bầu cử thông qua việc cử 
đại diện của Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tham gia các đoàn giám 
sát của Ủy ban bầu cử các cấp; 
Thành lập đoàn giám sát của 
MTTQ và các tổ chức chính trị 
- xã hội để kiểm tra, giám sát 
thực hiện các công việc bầu 
cử; Tham gia xử lý, giải quyết 
đơn, thư, khiếu nại - tố cáo của 
công dân liên quan đến công 
tác bầu cử.

Trong cuộc bầu cử nhiệm 
kỳ này, ngoài các nhiệm vụ nêu 
trên, MTTQ các cấp cần tiếp 
tục thực hiện một số nhiệm vụ, 
giải pháp sau:

Một là, bảo đảm sự lãnh 
đạo của các cấp uỷ Đảng đối với 
công tác bầu cử là yếu tố quan 
trọng quyết định thắng lợi của 
cuộc bầu cử, từ việc quán triệt 
những yêu cầu, nhiệm vụ đến 
việc kiểm tra, giám sát, kịp thời 
khắc phục những hạn chế, sai 
sót (nếu có).

Hai là, thực hiện đúng 
vai trò của Mặt trận Tổ quốc 
các cấp và các tổ chức thành 
viên trong các bước hiệp 
thương, tổ chức tiếp xúc cử 
tri vận động bầu cử và động 
viên nhân dân hăng hái tham 
gia công tác bầu cử. Cần có 
những giải pháp hay để giúp 
nhân dân có điều kiện tiếp cận 
thông tin về các ứng cử viên, 
có đủ thời gian suy nghĩ, lựa 
chọn và bầu ra những người 
xứng đáng.

Ba là, có sự phối hợp chặt 
chẽ với HĐND, UBND cùng cấp 
để thống nhất trong triển khai 
tổ chức thực hiện.

Bốn là, phải thực hiện tốt 
chế độ thông tin, báo cáo và 
tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát phát hiện kịp thời 
những thiếu sót, hạn chế trong 
quá trình thực hiện và có giải 
pháp xử lý kịp thời những vấn 
đề phức tạp xảy ra trong quá 
trình bầu cử./.

SỰ KIỆN CHÍNH TRỊ



7Bản tin Công tác Mặt trận Tổ quốc và Các đoàn thể tỉnh Bắc Kạn

Năm Canh Tý-2020 đã trở thành kí ức với 
dư âm của một năm đầy biến động. Nó 
đem đến hy vọng cho tất cả mọi người 

về sự khôn ngoan, giàu có của chú chuột vàng, là 
năm sẽ kết thúc một thập niên cũ và khởi đầu cho 
một thập niên mới, một chu kỳ mới của 12 con 
giáp. Phải chăng từ những ấn tượng tốt đẹp đó 
mà trải qua một năm với bao sóng gió, tai ương 
người ta vẫn kiên tâm, bền chí, gai góc và có phần 
bình thản đón nhận nó như là một tất yếu vậy. 

 Bức tranh toàn cảnh về tình hình của tỉnh 
trong cả một năm với đầy ắp sự kiện và trôi nhanh 
như một đoạn phim ngắn đến nỗi nhiều người 
buột miệng: Chưa kịp làm cái gì cả… đã lại sắp đến 
Tết rồi. Mọi thứ cứ như mới xảy ra ngày hôm qua 
vậy. Nhưng chắc một số sự kiện mà người ta thật 
khó quên đó là mưa đá vào đêm giao thừa. Chắc 
phải trên dưới trăm năm qua mưa đá mới lại xuất 
hiện trong đêm 30 Tết, làm hàng nghìn ngôi nhà 
và hoa màu bị hư hỏng, ước thiệt hại vài chục tỷ 
đồng. Ngay sau Tết là sự bùng phát trở lại của dịch 
tả lợn châu Phi; rồi đại dịch Covid-19 xuất hiện, tuy 
Bắc Kạn chưa có ca nhiễm nào nhưng chúng ta vẫn 
phải vào cuộc quyết liệt với khẩu trang, nước sát 
khuẩn, giãn cách xã hội, hỗ trợ người dân…. bừng 
bừng khí thế chống dịch như chống giặc vậy. Vì 
dịch bệnh mà trong những tháng đầu năm sản 
xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp 
gặp nhiều khó khăn, thậm chí thua lỗ, công nhân 
không có việc làm nên phải về “trú ẩn” tại nông 
thôn. Học sinh phải nghỉ Tết kéo dài đến 3 tháng, 
phải học trực tuyến… thật đúng là chưa bao giờ 
như thế. Nông nghiệp và nông thôn một lần nữa 

lại trở thành cứu cánh và trụ đỡ của nền kinh tế, 
đảm bảo cho xã hội không bị xáo trộn và bình ổn, 
an toàn.

Do phải giãn cách xã hội để chống dịch nên 
nhiều phương thức hoạt động, tương tác mới có 
cơ hội được thử nghiệm và phát triển như giao 
dịch điện tử, chuyển đổi số, làm việc, học tập, trao 
đổi, kinh doanh đều qua mạng internet…kết nối 
vạn vật, không gian ảo đang tạo ra bước ngoặt và 
xu thế mới hiện nay. Bây giờ người ta có thể ngồi 
nhà nói chuyện video với người thân, bạn bè khắp 
thế giới; tham gia đấu thầu xây dựng công trình, 
làm thủ tục mua bán, vận chuyển hành khách, 
khám chữa bệnh, đến đăng ký khai sinh, bán mấy 
quả trứng gà, mớ rau,… cũng đều qua mạng mà 
không cần cửa hàng và cũng không tốn một đồng 
tiền cước điện thoại. Đến ti vi, điện thoại để bàn, 
tiền mặt, cửa hàng tạp hóa… là thứ mà tưởng sẽ 
gắn bó mãi với mỗi chúng ta thì nay đã dần trở 
nên lạc hậu, nhất là đối với giới trẻ. Những biến 
đổi của cuộc cách mạng khoa học công nghệ mà 
người ta hay gọi là Cách mạng 4.0 đã tác động và 
làm thay đổi nhiều mặt của đời sống xã hội. Nhiều 
vấn đề liên quan đến quốc kế dân sinh cũng được 
thúc đẩy, cải thiện nhiều nhất là việc cải cách thủ 
tục hành chính đã làm giảm bớt phiền hà nhũng 
nhiễu khi người dân đỡ phải gặp trực tiếp với ‘công 
bộc”, làm cả hai bên đều không bị mang tiếng là 
dân thì gian mà quan thì tham. 

Năm 2020, dấu ấn về kinh tế-xã hội của tỉnh 
ta đó là sản xuất nông, lâm nghiệp có tốc độ tăng 
trưởng cao nhất trong 5 năm gần đây. Phong trào 
xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới phát triển 

DẤU ẤN 2020
 PHẠM HUY HOÀNG 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

SỰ KIỆN CHÍNH TRỊ



8 Bản tin Công tác Mặt trận Tổ quốc và Các đoàn thể tỉnh Bắc Kạn

mạnh với gần 130 sản phẩm OCOP của tỉnh có chỗ 
đứng trên thị trường; 5,3 tấn miến dong đầu tiên 
đã được xuất sang Cộng hòa Séc, sản phẩm từ gỗ 
rừng trồng (FSC) đang tạo cơ hội lớn cho lâm sản 
tỉnh ta nhập khẩu vào thị trường châu Âu đầy hứa 
hẹn. Nhiều cụm công nghiệp được khởi công xây 
dựng, nhiều doanh nghiệp hoạt động mới và tái 
khởi động sẽ dần phát quang lau lách, phá đi sự 
đìu hiu, buồn tẻ, đón nhận được nhiều lâm sản 
góp phần tạo nên diện mạo mới cho nông nghiệp, 
nông dân và nông thôn tỉnh ta. Lần đầu tiên người 
dân được tận hưởng sự văn minh hiện đại của một 
trung tâm thương mại Vincom Plaza-Thiên đường 
mua sắm, giải trí và ẩm thực cao cấp và những 
tiện ích của nó. Cùng với việc tích nước hồ Nặm 
Cắt và chỉnh trang dòng sông Cầu sẽ tạo nên cảnh 
trên bến dưới thuyền mang dáng dấp của một đô 
thị châu Âu ngay trong lòng thành phố. Đây sẽ là 
điểm dừng chân lý tưởng, bởi du khách chỉ sau hai 
tiếng đồng hồ từ Hà Nội đã có mặt tại trung tâm 
thành phố. Từ đó toả đi các địa danh lịch sử, văn 
hoá, hồ Ba Bể, Pác Bó, đồng thời kết nối với các 
điểm kinh tế như cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng), 
Pò Mã (Lạng Sơn) và thông thương đi quốc tế. Giờ 
đây Bắc Kạn từ  “sluổm khít”  (buồng kín)  sẽ trở 
thành điểm giao thoa, kết nối rộng khắp của miền 
Đông Bắc Tổ quốc.

Một điểm nhấn quan trọng đối với tỉnh là 
huyện Chợ Đồn đuợc công nhận vùng An toàn 
khu (ATK). Đây sẽ là “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền 
thống cách mạng cho nhân dân, và cũng là điểm 
du lịch văn hoá lịch sử hấp dẫn. Cùng với sức hút 
từ những dự án du lịch tầm cỡ về khu nghỉ dưỡng, 
vui chơi, giải trí hồ Ba Bể, du khách sẽ được ngất 
ngây bên ly rượu ngô, say đắm trong các làn điệu 
Then, Sli, Lượn, Páo dung… hy vọng sẽ níu chân 
du khách muôn nơi.

Năm 2020 cũng để lại dấu ấn của nhiều cơ 
chế, chính sách mới tác động sâu sắc đến người 
dân. Có thể kể đến Nghị định 100/2019/NĐ-CP có 
hiệu lực thi hành từ 1/1/2020 làm người ta thay 
đổi thói quen lạm dụng rượu bia mà tưởng như 

sẽ mãi đeo đẳng đối với người Việt nhất là người 
miền núi. Dấu ấn của những đổi thay còn từ những 
điều không thể đo đếm được đó là sự thiện cảm 
và niềm tin đối với Đảng, Nhà nước, đối với mỗi 
cán bộ, đảng viên. Những cụm từ “Ý Đảng, lòng 
Dân”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” về sự 
nêu gương giờ lại được mọi người nhắc đến như 
từ trong tâm khảm. Sự thành công ấy được nhân 
lên bội phần khi nói đến sự đồng thuận của cả hệ 
thống chính trị, sự chia sẻ, đồng cảm và đồng hành 
của mỗi người dân với Đảng, Nhà nước trong mọi 
hoàn cảnh. Triết lý tưởng chừng giản đơn mà mỗi 
đảng viên và cán bộ đều thấm thía: Đảng không 
chỉ cần dân trong lúc bần hàn, gian khó mà càng 
phải quý trọng, chăm lo và dựa vào dân khi đất 
nước giầu mạnh…

Một năm cũ đã qua với đầu năm mưa đá, 
cuối năm giá băng- Bao gian nan thử thách đã 
lùi lại phía sau nhờ chúng ta biết phát huy cội 
nguồn sức mạnh nội sinh của dân tộc để thực 
hiện thắng lợi mục tiêu kép là khống chế được 
dịch bệnh và đảm bảo phát triển kinh tế- xã hội, 
làm bạn bè quốc tế phải ngỡ ngàng, thán phục. 
Chúng ta tự hào về điều đó nhưng không tự mãn 
hay say sưa chiến thắng, bởi trước mắt còn nhiều 
chông gai, thử thách, nếu thiếu niềm tin, ý chí và 
khát vọng để vượt lên chính mình thì nguy cơ 
tụt hậu vẫn luôn hiện hữu. Một năm mới lại bắt 
đầu, năm Tân Sửu- với hình ảnh con Trâu mới- 
biểu tượng sức mạnh, sự chịu thương chịu khó, 
nhẫn nại và bền bỉ, cùng với sức sáng tạo, đổi 
mới, hy vọng sẽ mang đến những bước tiến mới 
của năm 2021. Trong không khí hân hoan chào 
mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ XIII mỗi chúng ta lại bừng lên niềm lạc quan, 
sự kỳ vọng vào sự anh minh của Đảng sẽ tiếp tục 
dẫn dắt dân tộc vượt qua giông tố để cập bến 
bờ hạnh phúc. Bên ánh lửa bập bùng của những 
khu nhà mới bỗng vang lên tiếng hát “Bắc Kạn 
mình đây, tuy hôm nay còn nghèo nhưng lửa 
trong tim đã cháy”… cứ ngân nga, lắng đọng, 
đắm say lòng người./.
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Theo số liệu thống kê sơ 
bộ, hiện toàn tỉnh có 
15.009 hộ nghèo, trong 

đó có nhiều gia đình có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn, cần sự 
sẻ chia, giúp đỡ của xã hội. Hằng 
năm, Ban Thường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành 
Kế hoạch vận động đóng góp 
ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; 
phối hợp với các đoàn thể tích 
cực vận động nhân dân thực 
hiện công tác chăm lo cho người 
nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán. 

Để quà Tết Nguyên đán 
đến các đối tượng kịp thời và 
đúng địa chỉ, Ban Thường trực 
Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành 
Kế hoạch và các văn bản về việc 
triển khai thực hiện công tác 
chăm lo cho người nghèo nhân 
dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 
2021, đồng thời có văn bản gửi 
đến các cơ quan, đơn vị  đóng 
trên địa bàn tỉnh đề nghị vận 
động, phối hợp tổ chức chăm lo 
Tết cho các gia đình chính sách, 
người có công, trẻ em nghèo, 
các hộ nghèo, hộ bị thiên tai hỏa 
hoạn trên địa bàn tỉnh. Thường 
trực Ban vận động Quỹ “Vì người 
nghèo” tỉnh đã chỉ đạo Ban vận 
động Quỹ “Vì người nghèo” các 
cấp phối hợp với các cơ quan, 
đoàn thể, đặc biệt là ngành Lao 
động-TB&XH tìm hiểu, nắm cụ 
thể số lượng các đối tượng chính 
sách, xã hội, người nghèo tại địa 
phương nhằm phân bổ quà Tết 
cho hộ nghèo đảm bảo đồng 
bộ, công khai, đúng đối tượng 

và tránh chồng chéo. Bên cạnh 
đó, vận động, tuyên truyền, kêu 
gọi các doanh nghiệp, tổ chức, 
cá nhân hảo tâm trong và ngoài 
nước ủng hộ vật chất để có 
thêm nhiều phần quà Tết dành 
tặng cho các người nghèo, đặc 
biệt là hộ nghèo thuộc gia đình 
chính sách, người có công, hộ 
đặc biệt khó khăn.

Theo tổng hợp báo cáo số 
liệu của các tổ chức, đơn vị trên 
địa bàn tỉnh và công tác tiếp 
nhận, phân bổ kinh phí của 
Ban vận động Quỹ “Vì người 
nghèo” các cấp, toàn tỉnh đã 
chuyển 20.622 suất quà cho 
người nghèo, đối tượng chính 
sách, người có hoàn cảnh khó 
khăn nhân dịp Tết nguyên đán 
với tổng trị giá trên 11,790 tỷ 
đồng, mỗi suất trị giá từ 300 
nghìn đồng đến 1.150 nghìn 
đồng, trong đó có 10.360 suất 
quà cho hộ nghèo.   

Tết Nguyên đán Tân Sửu 
năm 2021, toàn tỉnh có 284 hộ 
nghèo trên địa bàn tỉnh được 
đón Tết trong ngôi nhà Đại 
đoàn kết mới, khang trang, ấm 
áp. Sống trong những ngôi nhà 
mới, các hộ nghèo sẽ yên tâm 
phát triển kinh tế, từng bước ổn 
định cuộc sống và thoát nghèo.

Chung tay giúp đỡ hộ 
nghèo, những người có hoàn 
cảnh khó khăn, gia đình chính 
sách đón Tết cổ truyền là việc 
làm thiết thực, thể hiện truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc “Lá 
lành đùm lá rách”, “Thương 
người như thể thương thân”. 
Điều đó cũng thể hiện trách 
nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành 
và toàn xã hội để ngày Tết của 
người nghèo, gia đình chính 
sách được trọn vẹn hơn. 

TRƯƠNG THU DịU
Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh Bắc Kạn

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN - Trương Thị Ngọc Ánh 
tặng quà Tết cho người nghèo tại xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới.

CHĂM LO TẾT CHO NGƯỜI NGHÈO NĂM 2021
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Hòa chung trong không 
khí tưng bừng, phấn 
khởi của tuổi trẻ cả nước 

ra sức thi đua lập thành tích 
hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày 
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), 
70 năm ngày Bác Hồ tặng thơ 
TNXP (28/3/1951-28/3/2021). 
Đoàn Thanh niên tỉnh Bắc Kạn 
đã tích cực đẩy mạnh các phong 
trào hành động cách mạng 
trong thanh niên trên tất cả các 
lĩnh vực của đời sống xã hội và 
đạt được nhiều kết quả nổi bật, 
tiêu biểu trong đó là Phong trào 
“Tuổi trẻ sáng tạo” và “Thanh 
niên tình nguyện”.

Tuổi trẻ sáng tạo
Những năm qua, phong 

trào tuổi trẻ sáng tạo đã được 
các cấp bộ Đoàn trong toàn 
tỉnh triển khai rộng rãi, không 
ngừng phát huy phẩm chất 
sáng tạo của đoàn viên, thanh 
thiếu nhi. Phong trào được 
triển khai thông qua nhiều hình 
thức đa dạng, phong phú, phù 
hợp: Thông qua các buổi sinh 
hoạt của Đoàn, Hội, Đội; đăng 
tải các nội dung tuyên truyền 
trên các phương tiện thông tin 
đại chúng của Đoàn, các trang 
mạng xã hội, website của Đoàn 
thanh niên tỉnh Bắc Kạn… Đồng 
thời, định hướng, tạo điều kiện 
cho cán bộ, đoàn viên, thanh 
niên, học sinh, sinh viên đề 
xuất ý tưởng, sáng kiến sáng 
tạo và tích cực phối hợp với các 

tổ chức, cá nhân có những giải 
pháp hỗ trợ, giúp đỡ để hiện 
thực hóa các ý tưởng, sáng kiến.

Thực hiện cuộc vận động 
“Mỗi đoàn viên, thanh niên một 
ý tưởng, sáng kiến sáng tạo”, 
trong năm 2020 các cấp bộ 
Đoàn đã đề xuất được 2.734 ý 
tưởng, sáng kiến, giải pháp lên 
ngân hàng ý tưởng sáng tạo 
Thanh niên Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ban Thường 
vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp với 
Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ 
thuật tỉnh tổ chức cuộc thi Sáng 
tạo thanh thiếu niên, nhi đồng 
tỉnh Bắc Kạn lần thứ V, năm 
2019 - 2020. Cuộc thi đã nhận 
được 215 mô hình, các mô hình 
dự thi có tính mới, sáng tạo, tính 
thẩm mỹ, thân thiện với môi 
trường, phù hợp với yêu cầu của 

cuộc thi và có khả năng áp dụng 
trong thực tế.

Hưởng ứng cuộc thi “Dự án 
khởi nghiệp sáng tạo thanh niên 
nông thôn” năm 2020 do Trung 
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
phát động, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn đã triển khai cuộc thi cấp 
tỉnh nhằm tìm ra những sáng 
kiến ý tưởng, những dự án sáng 
tạo góp phần giải quyết các vấn 
đề cộng đồng, xã hội, thúc đẩy 
và phát huy vai trò, đóng góp 
của đoàn viên, thanh niên trong 
phong trào sáng tạo trẻ. Cuộc 
thi đã lựa chọn được 04 nhóm 
tác giả tham dự vòng bán kết, 
chung kết. Kết quả có 02 nhóm 
dự án đạt giải Ba toàn quốc là: 
Dự án “Chăn nuôi và chế biến gà 
quế vi sinh” và Dự án “Gối thảo 
dược người Dao”.

ĐoàN THaNH NiêN CộNg SảN Hồ CHí MiNH TỉNH BắC KạN
Đẩy MạNH CáC PHoNg Trào “Tuổi Trẻ SáNg Tạo”, 

“THaNH NiêN TìNH NguyệN”

Các nhóm tác giả tham dự vòng Bán kết cuộc thi “Dự án khởi nghiệp 
sáng tạo thanh niên nông thôn” năm 2020.
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Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 
Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh 
niên Việt Nam tỉnh phối hợp tổ 
chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc 
tôi”, Liên hoan “Tuổi trẻ sáng 
tạo”, với các hoạt động như: Tổ 
chức các trò chơi tìm hiểu lịch 
sử, địa lý của quê hương, xếp 
hình lá cờ Tổ quốc và đồng diễn 
của gần 400 em học sinh; trưng 
bày, giới thiệu các mô hình, sản 
phẩm sáng tạo; tuyên dương, 
trao tặng Bằng khen cho các tập 
thể, cá nhân tiêu biểu trong thực 
hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng 
tạo” giai đoạn 2017 - 2020. Đồng 
thời, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
đã phát động Hội thi “Sáng tạo 
kỹ thuật” tỉnh Bắc Kạn lần thứ 
VI đến toàn thể các bạn đoàn 
viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh. 
Đây là dịp để đoàn viên, thanh 
niên thể hiện tình yêu đối với Tổ 
quốc, không ngừng trau dồi, bồi 
dưỡng, phấn đấu trong công 
việc, học tập, tăng cường giao 
lưu, học hỏi, đoàn kết, sáng tạo 
trong phong trào thanh niên.

Thanh niên tình nguyện 
vì cộng đồng

Nhằm phát huy vai trò 
xung kích, tình nguyện và tinh 
thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, 
các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh 
đã tổ chức nhiều hoạt động tình 
nguyện sôi nổi, ý nghĩa. Phong 
trào được triển khai sâu rộng, 
mạnh mẽ đến các đối tượng 
đoàn viên, thanh thiếu nhi, tập 
trung chủ yếu vào các nội dung: 
tình nguyện đảm bảo an sinh 
xã hội; tham gia xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh; tình 
nguyện bảo vệ môi trường, ứng 
phó với biến đổi khí hậu và tham 
gia đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông. Phong trào đã tạo điều 
kiện cho đoàn viên, thanh niên 
trên địa bàn được đóng góp sức 
trẻ vào sự nghiệp xây dựng và 
phát triển quê hương.

Thực hiện chương trình tình 
nguyện đảm bảo an sinh xã hội, 
các cấp bộ Đoàn đã triển khai 
nhiều hoạt động thiết thực, phù 
hợp với nhu cầu thực tế của địa 
phương: Huy động nguồn lực 
tặng 4.570 suất quà; 2,3 tấn gạo, 
nhiều nhu yếu phẩm cho các 
gia đình chính sách, gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 1 
tỷ đồng; giúp đỡ hơn 1000 ngày 
công khắc phục thiệt hai do mưa 
đá trên địa bàn; vận động được 
119 triệu đồng ủng hộ đồng bào 
miền Trung…tổ chức các hoạt 
động khám bệnh, phát thuốc 
miễn phí; thăm tặng quà thanh 
niên công nhân có hoàn cảnh khó 
khăn, hiến máu tình nguyện. Đặc 
biệt là các hoạt động tham gia 
phòng chống dịch bệnh Covid 
- 19 (tham gia trực tiếp công tác 
phòng chống dịch bệnh, trực tại 
các chốt kiểm dịch; tặng khẩu 
trang, mũ chắn giọt bắn, cài đặt 
ứng dụng khai báo y tế…).

Nhằm phát huy vai trò của 
Đoàn Thanh niên trong tham gia 
xây dựng nông thôn mới, các cấp 
bộ Đoàn huy động nguồn lực 
xây dựng 06 nhà văn hóa, nhà 
họp thôn, nhà nhân ái; 5 điểm 
trường, phòng học lắp ghép, 
02 nhà cho học sinh nghèo, 41 
điểm vui chơi cho thiếu nhi; xây 
16 cầu nông thôn; đổ bê tông 
40 sân nhà họp thôn, sân trường 
học, sân bóng chuyền, 5,5 km 
đường nông thôn; lắp đèn chiếu 
sáng 6,5 km đường nông thôn 
với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cấp bộ 
Đoàn đã thực hiện chương trình 
tình nguyện bảo vệ môi trường, 
ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổ 
chức đồng loạt “Ngày Chủ nhật 
xanh” với các hoạt động: Dọn 
dẹp vệ sinh môi trường, phát 
tờ rơi, túi thân thiện với môi 
trường, thu gom, phân loại rác 
thải, bóc xóa quảng cáo rao vặt, 
trồng cây xanh, hỗ trợ nhân dân 
xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, di 
dời chuồng trại ra xa nơi ở.

Cùng với các chương trình 
trên, công tác tham gia đảm bảo 
trật tự an toàn giao thông đã 
được các cấp bộ Đoàn quan tâm 
triển khai thông qua: Phối hợp 
với các cơ quan chức năng, Ban 
ATGT tỉnh, các huyện, thành phố 
tổ chức các hoạt động tuyên 
truyền bảo đảm trật tự ATGT tại 
địa phương, đơn vị; phối hợp với 
cửa hàng Honda Vinamotor chi 
nhánh Bắc Kạn tổ chức tuyên 
truyền lái xe an toàn cho 700 
đoàn viên, thanh niên và thay 
dầu xe miễn phí cho 300 đoàn 
viên, thanh niên và nhân dân.

Có thể nói, phong trào tuổi 
trẻ sáng tạo và phong trào thanh 
niên tình nguyện đã khẳng định 
được vai trò xung kích của tuổi 
trẻ tỉnh Bắc Kạn trong mọi lĩnh 
vực của đời sống xã hội. Trong 
thời gian tới, Ban Thường vụ 
Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh 
phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” 
và “Thanh niên tình nguyện” để 
phát huy tốt hơn nữa vai trò, 
trách nhiệm, sức sáng tạo của 
đoàn viên, thanh thiếu nhi, đóng 
góp xứng đáng vào sự phát triển 
của quê hương Bắc Kạn.

BAN PHONG TRÀO - TĐBK

SỰ KIỆN CHÍNH TRỊ
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Năm 2020, trong điều 
kiện có nhiều khó 
khăn thách thức, song 

với tinh thần nỗ lực vượt khó, 
đoàn kết, thi đua lập thành tích 
chào mừng Đại hội Đảng các 
cấp, hướng tới Đại hội lần thứ 
XIII của Đảng, kỷ niệm 90 năm 
Ngày thành lập Mặt trận Dân 
tộc Thống nhất Việt Nam, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam các cấp đã 
bám sát nhiệm vụ chính trị, tổ 
chức triển khai thực hiện có hiệu 
quả các nội dung trong chương 
trình phối hợp và thống nhất 
hành động tạo sự chuyển biến 
toàn diện trên các lĩnh vực hoạt 
động và hoàn thành tốt chương 
trình, kế hoạch đề ra. 

Phát huy những kết quả 
đạt được, khắc phục hạn chế, 
tồn tại trong năm qua, ngay từ 
đầu năm 2021, Ban Thường trực 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã 
xây dựng và triển khai Chương 
trình phối hợp và thống nhất 
hành động năm 2021, theo đó 
đã hướng dẫn MTTQ các cấp 
phối hợp với các đoàn thể tổ 
chức các hoạt động mừng Đảng, 
mừng xuân, chào mừng thành 
công Đại hội XIII của Đảng với 
hình thức phù hợp về yêu cầu 
phòng, chống dịch Covid-19, 
đồng thời thực hiện tốt nhiệm 
vụ chăm lo, phục vụ Tết cho 
nhân dân theo Chỉ thị số 44/CT-
TTg, ngày 21/12/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ và Chỉ thị số 
02-CT/TU ngày 28/12/2020 của 
Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tổ chức 
Tết năm 2021. Trong dịp Tết 
Nguyên đán, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam các cấp đã phối hợp với 
các ban, ngành, đoàn thể, các 
tổ chức, cá nhân trong và ngoài 
tỉnh thăm và tặng 20.622 suất 
quà, tổng trị giá 11.790.041.000 
đồng cho đối tượng chính sách, 
người nghèo, trẻ em có hoàn 
cảnh khó khăn, người tàn tật,…
trên địa bàn tỉnh (mỗi suất quà 
trị giá từ 300.000 đồng đến 
1.150.000 đồng).

Công tác bầu cử đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
các cấp cũng được Ban Thường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
triển khai, hướng dẫn đến MTTQ 

các huyện, thành phố thực hiện 
đảm bảo theo đúng thời gian 
quy định.

Nhằm tiếp tục thực hiện 
tốt các nội dung trong chương 
trình phối hợp và thống nhất 
hành động của MTTQ Việt Nam 
tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng 
kế hoạch hoạt động công tác 
với một số chỉ tiêu cụ thể như: 
100% Ủy ban MTTQ Việt Nam 
các cấp xây dựng chương trình, 
kế hoạch thực hiện Nghị quyết 
đại hội đảng bộ các cấp và Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 
2020-2025. Phấn đấu 100% 
MTTQ các cấp xây dựng được 
từ 01 mô hình trở lên về chỉ đạo 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP
VÀ THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG NĂM 2021

Đ/c Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 
2020, triển khai chương trình phối hợp thống nhất và hành động năm 2021.

(Xem tiếp trang 26)

THỰC TIỄN KINH NGHIỆM
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Nhằm chăm lo đời sống 
vật chất, tinh thần cho 
đoàn viên và công 

nhân viên chức lao động (ĐV, 
CNVCLĐ) nhân dịp Tết Nguyên 
đán Tân Sửu năm 2021, thiết 
thực chào mừng Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng, ngay từ tháng 12/2020 
Liên đoàn Lao động tỉnh đã 
ban hành văn bản chỉ đạo các 
cấp công đoàn chủ động tham 
mưu với cấp ủy, phối hợp với 
chính quyền, chuyên môn cùng 
cấp, trên cơ sở tình hình thực tế 
của từng ngành, địa phương, 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
xây dựng kế hoạch tổ chức các 
hoạt động chăm lo Tết Nguyên 
đán Tân Sửu năm 2021 cho ĐV, 
CNVCLĐ cấp mình đảm bảo 
thiết thực, hiệu quả; tập trung 
bám sát cơ sở, chủ động phối 
hợp với các ngành chức năng 
tăng cường kiểm tra, giám sát 
người sử dụng lao động trong 
thực hiện các quy định của 
pháp luật về điều kiện làm việc, 
thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ 
ngơi, không để người sử dụng 
lao động lợi dụng buộc người 
lao động tăng ca, làm thêm giờ, 
không được nghỉ Tết hoặc nghỉ 
Tết ít hơn thời gian luật định; 
trong việc thực hiện các chế độ, 
chính sách (trả lương, thưởng) 
cho người lao động trong dịp 
cuối năm; kịp thời phát hiện và 
có giải pháp đảm bảo quyền lợi 

của người lao động ở các doanh 
nghiệp gặp khó khăn, bị ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19; tuyên 
truyền, vận động ĐV, CNVCLĐ 
thực hiện nghiêm các văn bản 
chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 
dân tỉnh và các cơ quan chức 
năng về phòng chống tội phạm 
và vi phạm pháp luật, tuân thủ 
các quy định về phòng chống 
cháy nổ, trật tự an toàn giao 
thông, vệ sinh an toàn thực 
phẩm, phòng chống các tệ nạn 
xã hội, đảm bảo an ninh, đặc 
biệt là tuyên truyền, vận động 
ĐV, CNVCLĐ gương mẫu thực 
hiện nghiêm khuyến cáo “5K” 
trong phòng chống dịch bệnh 
Covid-19; cân nhắc kỹ việc về 
quê ăn Tết theo lời kêu gọi của 

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt 
Nam, nhất là đối với những địa 
bàn nơi đến đang có người bị 
nhiễm Covid-19, nên lựa chọn 
phương án ở lại đón tết tại địa 
phương… tổ chức đón Tết, vui 
Xuân tiết kiệm, an toàn. LĐLĐ 
tỉnh còn cử cán bộ theo dõi, 
trực tiếp xuống cơ sở nắm tình 
hình triển khai các hoạt động 
chăm lo của các cấp công đoàn 
để kịp thời nắm bắt tư tưởng, 
tâm tư nguyện vọng của người 
lao động.

Các cấp công đoàn chủ 
động, tích cực triển khai thực 
hiện chỉ đạo của công đoàn cấp 
trên, giải quyết kịp thời những 
kiến nghị của đoàn viên, người 
lao động bảo đảm hài hòa lợi ích 

CáC Cấp Công đoàn tỉnh BắC Kạn Chăm lo đời sống
vật Chất, tinh thần Cho đv, CnvClđ nhân dịp                     

tết nguyên đán tân sửu năm 2021

Đồng chí  Tòng Thị Phóng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ 
tịch Thường trực Quốc hội và đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ 
viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam tặng quà Tết công nhân lao động Bắc Kạn.

THỰC TIỄN KINH NGHIỆM
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các bên theo quy định luật pháp; 
tuyên truyền, động viên cán bộ 
CNVCLĐ  nghiêm chỉnh  chấp 
hành những quy định của Đảng 
và Nhà nước, những quy định 
của đơn vị, doanh nghiệp đảm 
bảo đón Xuân  vui vẻ, phấn 
khởi,  đi đôi với  an toàn, tiết 
kiệm, chống  các  tệ nạn xã  hội, 
góp phần giữ vững an ninh trật 
tự, an toàn xã hội. 

Với phương châm “Tất cả 
ĐV, CNVCLĐ đều có Tết” các 
cấp công đoàn tích cực tham 
gia, phối hợp với người sử dụng 
lao động xây dựng kế hoạch trả 
lương, trả thưởng, chi phúc lợi 
cho đoàn viên, người lao động 
và giám sát việc chi trả chế độ 
trong dịp Tết nhằm đảm bảo 
quyền lợi của người lao động. 
Ở một số cơ quan, đơn vị đã hỗ 
trợ tiền tết cho ĐV, CNVCLĐ từ 
các nguồn tiết kiệm chi, khoán 
chi ở mức từ 1.000.000đ đến 
18.000.000đ/người. Ở khu vực 
doanh nghiệp còn gặp khó 
khăn trong sản xuất kinh doanh 
do ảnh hưởng của dịch Covid - 
19 dẫn đến việc làm và thu nhập 
và của người lao động không ổn 
định, mặc dù vậy công đoàn các 
doanh nghiệp đã cùng người 
sử dụng lao động có nhiều 
biện pháp tháo gỡ khó khăn, 
thanh toán tiền lương hoặc cho 
người lao động tạm ứng lương 
tháng 01/2021 để mọi người 
lao động ai cũng có Tết; một số 
doanh nghiệp chi thưởng, hỗ 
trợ tết cho công nhân lao động 
từ 1.000.000đ đến 10.000.000đ/
người như Công ty TNHH May 
Công nghiệp Bắc Kạn, Công ty 
cổ phần Hồng Hà, Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Đầu tư - 
Phát triển Việt Nam chi nhánh 
tỉnh Bắc Kạn, Bưu điện tỉnh ...; 
doanh nghiệp có tháng lương 
thứ 13 như: Công ty cổ phần 
Hồng Hà, Công ty TNHH DVTM 
Anh Thư, Công ty TNHH xây 
dựng Phú Thành...

Để kịp thời chia sẻ với đoàn 
viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó 
khăn, các cấp công đoàn trong 
tỉnh đã triển khai các hoạt động 
chăm lo đời sống vật chất tinh 
thần cho ĐV, CNVCLĐ, trong đó 
LĐLĐ tỉnh tổ chức chương trình 
Tết sum vầy gắn kết yêu thương 
tại 02 địa điểm: Công ty cổ phần 
Govina Khu Công nghiệp Thanh 
Bình huyện Chợ Mới và Công 
ty Cổ phần Môi trường & Công 
trình đô thị Bắc Kạn. Tại chương 
trình Tết Sum vầy ĐV, CNVCLĐ và 
tổ chức công đoàn tỉnh Bắc Kạn 
đã vinh dự được đón các đồng 
chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 
các ban, bộ, ngành, Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam đến 
thăm, trực tiếp trao những món 
quà nghĩa tình, ấm áp cho đoàn 
viên, người lao động, đây chính 
là sự động viên, sự quan tâm lớn 
lao của Đảng, Nhà nước, các ban, 
bộ, ngành, tổ chức công đoàn 
dành cho giai cấp công nhân 
và tổ chức công đoàn, qua đó, 
đoàn viên, người lao động càng 
thêm tin tưởng vào đường lối, 
lãnh đạo của Đảng, chính sách 
pháp luật của nhà nước và cảm 
nhận được tình cảm gần gũi, 
ấm áp mà các đồng chí lãnh đạo 
cấp cao gửi gắm đến công nhân 
lao động và tổ chức công đoàn 
mỗi dịp Tết đến xuân về. LĐLĐ 
tỉnh triển khai hỗ trợ 688 suất 

quà Tết, với tổng trị giá 733 triệu 
đồng (từ nguồn kinh phí hoạt 
động của LĐLĐ tỉnh, Tổng LĐLĐ 
Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc 
gia Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Khí 
Việt Nam và Ngân hàng Thương 
mại Cổ phần Đầu tư - Phát triển 
Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn) 
cho đoàn viên, người lao động 
bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, 
thiên tai; có hoàn cảnh khó khăn, 
mắc bệnh hiểm nghèo. Trong dịp 
Tết nguyên đán năm 2021 đã có 
7.583 đoàn viên, người lao động 
được tặng quà, hỗ trợ tiền với 
tổng giá trị trên 7,978 tỷ đồng 
từ các nguồn hỗ trợ của chuyên 
môn, kinh phí của các công đoàn 
(cấp trên cơ sở, CĐCS), nguồn 
đóng góp của các nhà hảo tâm 
trong và ngoài tỉnh.

Có thể thấy, công tác chăm 
lo đời sống vật chất, tinh thần 
cho ĐV, CNVCLĐ nhân dịp Tết 
Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 
với phương châm “Tất cả đoàn 
viên, người lao động đều có Tết”, 
“Ở đâu có đoàn viên, người lao 
động gặp khó, ở đó có tổ chức 
công đoàn”, cùng sự quan tâm 
của cấp ủy, chính quyền, sự 
đồng hành, hỗ trợ tích cực của 
các tổ chức, cá nhân, hoạt động 
chăm lo Tết cho đoàn viên, người 
lao động của các cấp công đoàn 
tỉnh đã đạt được những kết quả 
quan trọng, thiết thực, tạo dấu 
ấn sâu sắc, thể hiện vai trò, vị thế 
của tổ chức công đoàn, là chỗ 
dựa tin cậy của đoàn viên, người 
lao động.

LƯU THOAN - Ban Công tác  
cơ sở LĐLĐ tỉnh
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Với vai trò và trách 
nhiệm của mình, hàng 
năm các công đoàn cơ 

sở đã tham gia với chủ sử dụng 
lao động xây dựng và kiện toàn 
đội ngũ cán bộ phụ trách công 
tác ATVSLĐ, mạng lưới an toàn 
vệ sinh viên, phối hợp với chủ 
sử dụng lao động tổ chức huấn 
luyện về ATVSLĐ cho người lao 

động trong các đơn vị doanh 
nghiệp. Các cấp công đoàn tổ 
chức tuyên truyền pháp luật 
về ATVSLĐ đến người lao động 
lao động, người sử dụng lao 
động thông qua nhiều hình 
thức khác nhau như: Cấp, phát 
tờ rơi, sổ tay, tổ chức “Hội thi 
an toàn vệ sinh viên giỏi”; phát 
động phong trào “Xanh -Sạch - 

Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh 
lao động”; tham gia xây dựng 
các công trình, sáng kiến liên 
quan đến ATVSLĐ góp phần 
nâng cao hiệu quả sản xuất, cải 
thiện môi trường và điều kiện 
lao động... Công tác tự kiểm 
tra ATVSLĐ ở cơ sở được công 
đoàn cơ sở phối hợp với đội 
ngũ cán bộ phụ trách công tác 
ATVSLĐ, chủ sử dụng lao động 
định kỳ kiểm tra để kịp thời 
đôn đốc, nhắc nhở người lao 
động chấp hành các nội quy, 
quy trình, biện pháp an toàn vệ 
sinh lao động, khắc phục các 
thói quen, nếp suy nghĩ thiếu 
trật tự, thiếu vệ sinh tại nơi làm 
việc. Hàng năm LĐLĐ tỉnh và 
các công đoàn cấp trên cơ sở 
chủ động phối hợp với Mặt 
trận tổ quốc Việt Nam, ngành 
Lao động thương binh và xã 
hội, ngành Y tế tham gia việc 
thanh tra, kiểm tra, giám sát 
công tác ATVSLĐ tại các doanh 
nghiệp nhằm phát hiện, kiến 

NâNg Cao Vai Trò CỦa Tổ CHứC CôNg ĐoàN TroNg CôNg TáC 
aN ToàN Vệ SiNH lao ĐộNg

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10c/NQ-BCH ngày 12/01/2017 của BCH Tổng LĐLĐVN về 
“Nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới”. Trong những 
năm qua, các cấp Công đoàn trong toàn tỉnh luôn quan tâm đến công tác An toàn vệ sinh lao 
động, tích cực phối hợp với người sử dụng lao động cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng văn 
hóa an toàn lao động tại nơi làm việc, chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
cho người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và tăng năng suất lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh giám sát việc thực hiện pháp luật 
về ATVSLĐ tại Chi nhánh công ty TNHH thương mại Hồng Ngọc, 
huyện Chợ Mới.                                                                            Ảnh: NGọC LIÊM

THỰC TIỄN KINH NGHIỆM
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nghị và yêu cầu khắc phục 
các vi phạm về nguy cơ mất 
ATVSLĐ tại các đơn vị nhằm 
bảo đảm quyền lợi và an toàn 
cho người lao động.

Tháng hành động về 
ATVSLĐ hằng năm được các 
cấp công đoàn quan tâm triển 
khai bằng nhiều hoạt động 
thiết thực, phù hợp với từng 
đơn vị, doanh nghiệp, trong đó 
tập trung phối hợp với chính 
quyền, người sử dụng lao động 
tổ chức tuyên truyền, phổ biến 
các chính sách, pháp luật về 
công ATVSLĐ cho đoàn viên, 
CNVCLĐ, đặc biệt chú trọng 
tuyên truyền các quy định của 
Bộ luật Lao động, Luật Bảo 
hiểm xã hội, Luật An toàn vệ 
sinh lao động, căng treo băng 
zôn tuyên truyền tại đơn vị, 
doanh nghiệp; tuyên truyền 
về công tác ATVSLĐ thông các 
chuyên trang, chuyên mục, 
trang thông tin điện tử, mạng 
xã hội; tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát về công tác 
ATVSLĐ…

Tuy nhiên, trên địa bàn 
tỉnh thời gian qua vẫn xảy ra 
những vụ tai nạn lao động, 
trong đó năm 2020 xảy ra 4 
vụ tai nạn lao động làm chết 4 
người, tăng 01 vụ so với năm 
2019. Nguyên nhân dẫn đến 
các vụ tai nạn lao động nghiêm 
trọng trên là do sự chủ quan 
của người lao động vi phạm về 

việc không tuân thủ quy trình, 
chưa có biện pháp làm việc an 
toàn, không sử dụng đầy đủ 
phương tiện bảo hộ lao động, 
người lao động chưa được 
huấn luyện hoặc huấn luyện 
chưa đầy đủ về ATVSLĐ. Người 
sử dụng lao động chưa làm tốt 
công tác tự kiểm tra ATVSLĐ, 
trang bị phương tiện bảo vệ 
cá nhân chưa đầy đủ, chưa 
tổ chức huấn luyện ATVSLĐ, 
không xây dựng quy trình, nội 
quy an toàn lao động.

Để thực hiện tốt công tác 
ATVSLĐ, giảm thiểu tối đa các 
vụ tai nạn lao động và phát huy 
vai trò của tổ chức Công đoàn 
trong công tác ATVSLĐ thời 
gian tới, các cấp công đoàn 
trong toàn tỉnh cần tập trung 
vào một số giải pháp sau:

- Tiếp tục đổi mới nội dung, 
đa dạng hóa các hình thức 
tuyên truyền phù hợp để người 
lao động và người sử dụng lao 
động hiểu và nắm vững các quy 
định cuả pháp luật về công tác 
ATVSLĐ.

- Đẩy mạnh công tác huấn 
luyện, tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức về an toàn trong 
lao động cho chủ sử dụng lao 
động, người lao động, nhất là 
mạng lưới An toàn vệ sinh viên.

- Chủ động, tích cực tham 
gia với người sử dụng lao động 
xây dựng các nội quy, quy 
định, thỏa ước lao động tập 

thể hàng năm, chương trình, 
kế hoạch ATVSLĐ, cải thiện 
điều kiện làm việc, chăm sóc 
sức khỏe cho người lao động.

- Tăng cường công tác tự 
kiểm tra và phối hợp kiểm tra 
về ATVSLĐ; kịp thời khắc phục 
các hiện tượng mất an toàn 
trong lao động sản xuất; đề 
xuất xử lý vi phạm trong việc 
thực hiện các quy định của 
pháp luật về ATVSLĐ.

- Duy trì thường xuyên 
phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, 
bảo đảm ATVSLĐ” với nội dung 
thiết thực, có hiệu quả, tổng 
kết đánh giá phong trào đồng 
thời có hình thức khen thưởng 
kịp thời các tập thể, cá nhân có 
thành tích.

- Phối hợp với người sử 
dụng lao động tổ chức rà soát, 
kiện toàn mạng lưới an toàn 
vệ sinh viên, Ban chấp hành 
công đoàn cở sở hướng dẫn 
mạng lưới an toàn vệ sinh 
viên hoạt động, tổ chức các 
phong trào thi đua phát huy 
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 
đổi mới công nghệ, cải thiện 
điều kiện làm việc, tìm các 
biện pháp nhằm hạn chế tai 
nạn lao động và thực hiện tốt 
chế độ chính sách về ATVSLĐ 
trong doanh nghiệp.

ĐINH NGọC CƯỜNG - 
Ban Công tác cơ sở LĐLĐ tỉnh

THỰC TIỄN KINH NGHIỆM
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Nhận thức được phong 
trào thi đua có ý nghĩa 
hết sức quan trọng, là 

động lực, là yếu tố thúc đẩy sự 
phát triển kinh tế - xã hội, hằng 
năm Ban thường vụ Hội Liên 
hiệp Phụ nữ tỉnh đã cụ thể hoá 
nội dung phong trào thi đua vào 
điều kiện cụ thể và xây dựng 
thành các tiêu chí thi đua để vận 
động các cấp Hội trong tỉnh tích 
cực hưởng ứng các cuộc vận 
động, phong trào thi đua yêu 
nước, tạo động lực thúc đẩy các 
tầng lớp phụ nữ trong tỉnh phát 
huy truyền thống tốt đẹp, tinh 
thần đoàn kết, năng động, sáng 
tạo trong lao động sản xuất, học 
tập, công tác, hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao và góp 
phần thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh.

Các cấp Hội đã cụ thể hóa 
phong trào thi đua “Phụ nữ tích 
cực học tập, lao động sáng tạo, 
xây dựng gia đình hạnh phúc”, 

2 cuộc vận động xây dựng “Gia 
đình 5 không, 3 sạch” và cuộc vận 
động rèn luyện phẩm chất đạo 
đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, 
đảm đang” gắn với việc triển 
khai thực hiện Chủ đề năm của 
TW Hội phát động, thực hiện 
Chỉ thị số 05 – CT/TW lồng ghép 
với các phong trào thi đua của 
địa phương tới 174.091 lượt cán 
bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh. 
Các phong trào thi đua được 
triển khai cùng với thực hiện 
các nhiệm vụ trọng tâm của 
Hội trên tất cả các lĩnh vực: Phát 
triển kinh tế, xây dựng gia đình 
hạnh phúc, bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của 
phụ nữ; thực hiện các hoạt động 
nhân đạo, từ thiện, xây dựng và 
sửa chữa mái ấm tình thương 
cho phụ nữ nghèo, công tác hậu 
phương quân đội…Bằng những 
hình thức cụ thể và thiết thực 
nên đã nhận được sự đồng lòng, 
hưởng ứng của các tầng lớp phụ 
nữ trong toàn tỉnh. Cùng với đó, 

trong năm các cấp Hội thực hiện 
có hiệu quả đợt thi đua đặc biệt 
với nội dung “90 hành động thiết 
thực vì phụ nữ và trẻ em” gắn với 
thực hiện cuộc vận động học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. Kết 
quả các cấp Hội đã vận động cán 
bộ, hội viên xây dựng 12 “Mái ấm 
tình thương ” tặng phụ nữ nghèo 
với trị giá trên 200 triệu đồng. 
Hội phụ nữ Công an tỉnh vận 
động thêm các nguồn lực xây 
dựng 1 điểm trường trị giá gần 
500 triệu đồng. Năm 2020, các 
cấp Hội trong tỉnh tiếp tục duy 
trì và nhân rộng 262 mô hình: 
“Ống tiền tiết kiệm” “Hũ gạo tình 
thương”, “Nuôi lợn nhựa” ở các cơ 
sở Hội. Trong năm các cấp Hội đã 
vận động chị em tiết kiệm được 
hơn trên 1 tỷ đồng, 7.074 kg gạo 
giúp cho hơn 569 hội viên phụ 
nữ có hoàn cảnh khó khăn (Điển 
hình là Hội LHPN thành phố tổ 
chức mổ lợn nhựa tiết kiệm nhân 
dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội 

CÁC CẤP HỘI PHỤ NỮ TỈNH BẮC KẠN 
TíCH CỰC HƯỞNg ứNg CáC PHoNg Trào THi Đua yêu NƯỚC

 Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì 
phải thi đua”, trong năm qua, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn đã tích cực hưởng 
ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động do Trung ương Hội, UBND và UB MTTQ 
tỉnh phát động. Thông qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát 
triển KT – XH của địa phương và đưa phong trào phụ nữ tỉnh Bắc Kạn ngày càng 
phát triển.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH 
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LHPN Việt Nam 20/10 được 749 
triệu đồng). Các cơ sở Hội đã hỗ 
trợ được 23.558 công, 7.013 vác 
củi, 15.125 kg gạo và hơn 1 tỷ  
đồng cho 1.685 hộ gia đình hội 
viên ốm đau, thiên tai, hoạn nạn. 

Đồng thời, các cấp Hội chủ 
động triển khai thực hiện cuộc 
vận động “Xây dựng gia đình 5 
không, 3 sạch” gắn với chương 
trình mục tiêu quốc gia “Xây 
dựng nông thôn mới”. Năm 2020 
thực hiện hoàn thành 212 
công trình, phần việc góp phần 
xây dựng Nông thôn mới, vận 
động 54.782 chị tham gia quét 
dọn đường làng ngõ xóm; xây 
dựng mới 35 đoạn đường hoa, 
6 đoạn đường phụ nữ tự quản, 
72 hàng rào xanh, 394 nhà tiêu, 
14 nhà tắm, 02 bể nước sạch, 
04 điểm xử lý rác thải,... 01 mô 
hình thắp sáng đường quê, 
đóng góp gần 200 triệu đồng 
tiền mặt, 21.360 m2 đất, 18.009  
tham gia ngày công lao động 
làm đường liên thôn, các công 
trình phúc lợi khác trên địa 
bàn các địa phương trong tỉnh. 
Cán bộ, công chức cơ quan Hội 
LHPN tỉnh tiết kiệm chi tiêu 
để quyên góp và phối hợp với 
Hội phụ nữ Bộ chỉ huy quân sự 
tỉnh hỗ trợ xây dựng một nhà 
mái ấm tình thương cho gia 
đình hội viên nghèo tại xã Cao 
Kỳ huyện Chợ Mới với số tiền 
25.000.000 đồng.

Thông qua việc hưởng 
ứng, tham gia các cuộc vận 
động, phong trào thi đua yêu 

nước đã góp phần nâng cao 
nhận thức cho các tầng lớp hội 
viên, phụ nữ trong toàn tỉnh 
về trách nhiệm của bản thân, 
gia đình đối với đất nước, với 
phong trào của Hội. Điều đó đã 
trở thành động lực để chị em 
phụ nữ nỗ lực, khắc phục khó 
khăn, phấn đấu vươn lên trong 
tất cả các lĩnh vực của đời sống 
xã hội, đạt được nhiều thành 
tích. Từ đó phụ nữ khẳng định 
năng lực, sở trường của bản 
thân, thực hiện tốt hơn vai trò 
của người phụ nữ trong thời 
đại mới. Xuất hiện ngày càng 
nhiều các điển hình phụ nữ 
tiêu biểu về phát triển kinh tế, 
hỗ trợ phụ nữ nghèo, nuôi dạy 
con ngoan, xây dựng gia đình 
hạnh phúc, học tập và làm theo 
gương Chủ tịch Hồ Chí Minh... 
tại các cơ sở Hội. Ghi nhận những 
kết quả đạt được, phong trào phụ 
nữ tỉnh Bắc Kạn trong năm qua 
đã được Trung ương Hội LHPN 
Việt Nam tặng Bằng khen, được 
đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn tặng 
cờ thi đua và nhiều bằng khen 
của các cấp, các ngành. Có 43 tập 
thể, cá nhân điển hình tiên tiến 
trên các lĩnh vực được Hội LHPN 
tỉnh biểu dương, khen thưởng tại 
Hội nghị Biểu dương điển hình 
tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

Có thể khẳng định rằng, 
trong thời gian qua phong 
trào thi đua yêu nước, các cuộc 
vận động đã thực sự đi vào 
đời sống của hội viên phụ nữ, 
thu hút đông đảo cán bộ, hội 

viên phụ nữ tham gia, tạo khí 
thế thi đua sôi nổi, tạo sức lan 
tỏa sâu rộng, trở thành phong 
trào thường xuyên cùng với 
các phong trào thi đua do địa 
phương phát động, qua đó thu 
hút đông đảo phụ nữ tham gia 
sinh hoạt hội, góp phần xây 
dựng tổ chức Hội ngày càng 
phát triển. Thông qua thực 
hiện phong trào thi đua và các 
cuộc vận động đã khẳng định 
vai trò của phụ nữ trong việc 
tham gia phát triển kinh tế, 
văn hóa, xã hội và thực hiện 
các nhiệm vụ chính trị của địa 
phương, tích cực tham gia xây 
dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền vững mạnh. Đặc biệt 
năm 2021 là năm có nhiều sự 
kiện chính trị của đất nước, của 
Hội như: Bầu cử Đại biểu Quốc 
hội khóa XV và bầu cử đại biểu 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 
2026; Đại hội đại biểu phụ nữ 
các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, 
là năm đầu tiên thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc 
Kạn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các 
cấp Hội tiếp tục triển khai các 
phong trào thi đua, cuộc vận 
động bằng những hành động 
thiết thực, cụ thể, phù hợp..v.v. 
gắn với thực hiện phong trào 
thi đua và các nhiệm vụ trọng 
tâm của Hội góp phần thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ các cấp và nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
năm 2021./.
     BAN TC- VP, HỘI LHPN TỈNH

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH 
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Tiếp tục triển khai thực 
hiện Cuộc vận động “Đoàn 
viên thanh niên phấn đấu trở 
thành đảng viên Đảng Cộng 
sản Việt Nam”, từ đầu năm 
2021 đến nay, Ban Thường vụ 
Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp 
bộ đoàn thông qua các phong 
trào, tích cực phát hiện, lựa 
chọn đoàn viên ưu tú để bồi 
dưỡng tạo nguồn và giới thiệu 
cho Đảng xem xét, kết nạp.

Theo Nghị quyết Đại hội 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, 

nhiệm kỳ 2017-2022, phấn đấu 
giới thiệu 3.000 đoàn viên ưu tú 
trở lên cho Đảng, năm 2020,  các 
cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã giới 
thiệu được 1.872  đoàn viên ưu 
tú cho Đảng xem xét. Nhìn lại 
năm qua, có thể thấy công tác 
bồi dưỡng, phát triển đoàn viên 
ưu tú trên địa bàn tỉnh được các 
cấp bộ đoàn triển khai thực hiện 
đồng bộ. 

Để làm tốt công tác bồi 
dưỡng, phát triển đoàn viên ưu 
tú, giải pháp trọng tâm là thực 
hiện tốt công tác giáo dục tư 
tưởng chính trị, tạo môi trường 
thuận lợi cho ĐVTN phấn đấu 
và rèn luyện. Các cấp bộ Đoàn 
tổ chức đợt sinh hoạt chính 
trị sâu rộng trong các cấp bộ 
Đoàn với chủ đề “Tuổi trẻ Bắc 
Kạn sắt son niềm tin với Đảng”; 
tập trung tuyên truyền học tập, 
quán triệt, triển khai các Chỉ thị, 
Nghị quyết của Đảng, của Đoàn 
đến đông đảo ĐVTN. Cụ thể 
hóa thực hiện Chỉ thị số 42-CT/

TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí 
thư Trung ương Đảng  về “Tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác giáo dục lý tưởng 
cách mạng, đạo đức, lối sống 
văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 
2015-2030” gắn với  việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng 
cường giáo dục lý tưởng cách 
mạng, đạo đức, lối sống văn 
hóa cho thanh thiếu nhi giai 
đoạn 2018-2022”. Nhiều hình 
thức tuyên truyền giáo dục hiệu 
quả với cách làm sáng tạo, phù 
hợp với điều kiện thực tế của 
địa phương đã được các cấp 
bộ Đoàn triển khai như tổ chức 
cho ĐVTN tham gia các cuộc 
thi tìm hiểu về Đảng, về Đoàn, 
nghị quyết của Đảng,  các chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, 

nghị quyết, chủ trương của 
Đoàn cấp trên; tổ chức hành 
trình về nguồn... 

Bên cạnh giáo dục lý tưởng 
cách mạng, các phong trào 
xung kích, tình nguyện được 
các cấp bộ đoàn chú trọng 
triển khai. Cụ thể đã đẩy mạnh 
triển khai thực hiện hiệu quả 3 
phong trào: “Tuổi trẻ sáng tạo”, 
“Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi 
trẻ xung kích, bảo vệ Tổ quốc”; 
3 chương trình “hỗ trợ thanh 
niên trong học tập, nghiên cứu, 
làm chủ khoa học công nghệ”, 
“Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, 
lập nghiệp”, “Hỗ trợ thanh niên 
phát triển kỹ năng thực hành xã 
hội, sức khoẻ vật chất, đời sống 
văn hoá tinh thần” trong ĐVTN. 
Nhiều cơ sở đoàn đảm nhận và 
thực hiện các công trình phần 

Giao lưu với lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh tại Diễn đàn “Tuổi trẻ 
Bắc Kạn sắt son niềm tin với Đảng”, Gặp mặt, tuyên dương đảng viên trẻ, 
thanh niên tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2017 - 2019.

đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động 
“đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên

 đảng cộng sản việt nam”

(Xem tiếp trang 22)
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Nhằm phát huy truyền 
thống “Bộ đội Cụ Hồ”; 
nâng cao vai trò và 

năng lực của tổ chức Hội Cựu 
chiến binh (CCB) trong tập hợp, 
tuyên truyền, vận động tham 
gia thực hiện các mục tiêu Nghị 
quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Bắc 
Kạn, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, 
trong thời gian qua, Hội Cựu 
chiến binh tỉnh đã quán triệt 
sâu sắc chương trình hành động 
số 06/CTr-TU ngày 24 tháng 12 
năm 2020 về việc thực hiện Nghị 
quyết Đại hội đại biểu đảng bộ 
tỉnh lần thứ XII. 

Phát huy mạnh mẽ vai trò 
của các cấp Hội, cụ thể hóa các 
nội dung trong chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết 
đại hội đảng bộ, các phong trào 
thi đua gắn với các mục tiêu, chỉ 
tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu 
Cựu chiến binh các cấp, nhiệm 
kỳ 2017-2022 và xác định vai trò, 
trách nhiệm của Hội trong việc 
triển khai thực hiện tốt nhiệm 
vụ chính trị của địa phương góp 
phần thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. 
Các giải pháp chủ yếu được đề 
ra trong các cấp Hội cụ thể:

Tăng cường tuyên truyền 
vận động CCB phát huy truyền 
thống, thực hiện chủ trương, 
chính sách, pháp luật; Tổ chức 
quán triệt, học tập Nghị quyết 
Đại hội đảng bộ lần thứ XII có 
chất lượng; đổi mới công tác 
tuyên truyền, giáo dục cả về nội 
dung và phương pháp tuyên 
truyền, vận động CCB và con, 

em CCB thực hiện tốt các chủ 
trương, Nghị quyết của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà 
nước và Nghị quyết của Hội các 
cấp gắn với nhiệm vụ phát triển 
KTXH, ANQP của địa phương. 
Theo đó, các cấp Hội đã làm tốt 
công tác giáo dục, động viên 
đảng viên phát huy vai trò tiên 
phong gương mẫu, làm nòng 
cốt tập hợp, vận động quần 
chúng ở cơ sở. Hội viên đang 
tham gia công tác tại các cơ 
quan đảng, chính quyền, Mặt 
trận và đoàn thể các cấp luôn 
giữ vững và phát huy bản chất, 
truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây 
dựng lối sống trong sạch, lành 
mạnh, nêu cao vai trò, trách 
nhiệm hoàn thành chức trách 
nhiệm vụ được giao; Triển khai 
thực hiện có hiệu quả chỉ thị 
số 05-CT/TW của Bộ chính trị 
về “Đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh“, gắn với công 
tác xây dựng Đảng theo tinh 
thần Nghị quyết Trung ương 
4 của Ban chấp hành Trung 
ương Đảng (khoá XII) về tăng 
cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, những biểu hiện 
“tự diễn biến” và “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ từ đó tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ trong 
cán bộ, hội viên...

Đẩy mạnh các hoạt động 
hỗ trợ Cựu chiến binh phát triển 
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 
ninh ở địa phương; bám sát các 

nghị quyết, chủ trương, chính 
sách của Đảng, Nhà nước, của 
Hội và của cấp uỷ, chính quyền 
địa phương về phát triển kinh tế 
trong tình hình mới, bằng nhiều 
biện pháp tạo thêm nguồn lực 
giúp hội viên phát triển sản 
xuất kinh doanh, giải quyết việc 
làm, góp phần giảm nghèo, 
vươn lên làm giàu chính đáng, 
thông qua hoạt động uỷ thác 
vay vốn của ngân hàng chính 
sách xã hội đã bảo đảm nguồn 
vốn cho hội viên vay để phát 
triển sản xuất…nhằm góp phần 
tạo ra bước phát triển kinh tế 
- xã hội như hệ thống cơ sở hạ 
tầng: điện, đường, trường, trạm; 
trồng, chăm sóc, quản lý và bảo 
vệ rừng; bảo vệ tài nguyên môi 
trường, chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng vật nuôi...Trong đó nổi 
bật là thực hiện chương trình 
mục tiêu quốc gia về xây dựng 
Nông thôn mới, tham gia các 
Hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, 
thực hiện chương trình mỗi xã 
phường một sản phẩm (OCOP) 
được CCB tham gia tích cực. 

Tiếp tục thực hiện chức 
năng đại diện, chăm lo bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của 
hội viên Cựu chiến binh tham 
gia xây dựng Đảng, chính quyền: 
Nâng cao chất lượng công tác 
giám sát, đóng góp ý kiến, phản 
biện xã hội; Tham mưu đề xuất 
chính sách, luật pháp; Kịp thời 
và tích cực tham gia giải quyết 
một số vấn đề liên quan trực 
tiếp đến chế độ, chính sách cho 

(Xem tiếp trang 24)

Hội CỰu CHiếN BiNH TỉNH VỚi ViệC THỰC HiệN NgHị QuyếT Đại Hội 
Đại Biểu TỉNH BắC KạN lầN THứ Xii NHiệM Kỳ 2020 - 2025
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Định kỳ hằng tháng, 
Hội Nông dân tỉnh 
phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và PTNT cung cấp những 
thông tin, kiến thức về sản xuất, 
kinh doanh nông sản thực phẩm 
an toàn đến các cấp Hội để lồng 
ghép tuyên truyền đến hội viên 
nông dân thông qua các buổi 
sinh hoạt Chi hội, sinh hoạt Câu 
lạc bộ nông dân,...

Công tác tuyên truyền về 
sản xuất kinh doanh nông sản, 
thực phẩm an toàn được các cấp 
Hội Nông dân trong toàn tỉnh 
chú trọng và nghiêm túc tổ chức 
triển khai với nhiều hình thức 
như: Thông qua các cuộc họp, 
hội nghị, hội thảo, hội thi, mô 

hình “Sạch nhà, tốt ruộng” do 
Hội Nông dân tỉnh phát động, 
tuyên truyền trên Đài phát 
thanh các cơ sở, băng rôn, tờ 
rơi… Do vậy ý thức, trách nhiệm 
tuân thủ pháp luật của các tổ 
chức, cá nhân tham gia sản xuất, 
kinh doanh nông sản thực phẩm 
được nâng lên; người dân đã có 
ý thức đấu tranh, ngăn chặn việc 
sản xuất nông sản thực phẩm 
không an toàn. 

Kết quả trong hai năm 
2019-2020, các cấp Hội Nông 
dân trong tỉnh đã tổ chức được 
16 lớp tập huấn cho 1.210 lượt, 
51 buổi tuyên truyền/2.439 
lượt, 22 cuộc hội thảo, 795 lượt 
đối thoại trong cán bộ, hội viên 

nông dân. Bên cạnh đó xây 
dựng 01 phóng sự và 126 tin, 
bài, ảnh tuyên truyền, đăng tải 
trên Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh 
truyền hình tỉnh và Website Hội 
Nông dân tỉnh. Cùng với đó, Hội 
Nông dân tỉnh đã trực đã tổ 
chức 02 Hội thi tìm hiểu về sản 
xuất, kinh doanh nông sản thực 
phẩm an toàn theo hình thức 
sân khấu hoá tại huyện Chợ 
Mới và huyện Chợ Đồn với sự 
tham gia của cán bộ Hội và hội 
viên nông dân của 8 xã.

Thông qua các hình thức 
tuyên truyền, vận động đa 
dạng đã góp phần nâng cao 
nhận thức của hội viên nông 
dân trong việc chấp hành các 
quy định của pháp luật về sản 
xuất, kinh doanh nông sản thực 
phẩm an toàn. Tổ chức các hoạt 
động tuyên truyền, vận động 
56.415 hộ gia đình hội viên 
nông dân ký cam kết thực hiện 
sản xuất, kinh doanh nông sản 
thực phẩm an toàn theo Thông 
tư số 17/2018/TTBNNPTNT 
ngày 31 tháng 10 năm 2018 
của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 
Tiến hành xây dựng và nhân 
rộng các mô hình nông nghiệp, 
thủy hải sản an toàn; quảng bá, 
hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông 
sản an toàn. Duy trì, nhân rộng 
các mô hình sản xuất nông 
nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn an 
toàn thực phẩm, ứng dụng chế 
phẩm sinh học, sản xuất nông 
nghiệp hữu cơ, ứng dụng khoa 

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về kiến thức sản 
xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn” tại huyện Chợ Mới.

Hội NôNg DâN VỚi CôNg TáC TuyêN TruyềN, VậN ĐộNg SảN XuấT,  
KiNH DoaNH NôNg SảN THỰC PHẩM aN ToàN Vì SứC KHỏe CộNg ĐồNg

Thực hiện chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương về 
tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm 
an toàn vì sức khỏe cộng đồng, hằng năm Hội Nông dân tỉnh Bắc 
Kạn đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, đưa nội dung 
tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm 
an toàn và hướng dẫn hội viên, nông dân ký cam kết thực hiện sản 
xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn. Đây là một trong 
những chỉ tiêu thi đua của các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh.
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việc thanh niên, tạo môi trường cho ĐVTN nhiệt 
tình, xung kích, phát huy khả năng, nguyện vọng, 
sở trường và được nhìn nhận đúng đắn, chính xác, 
khách quan. 

Chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 
2018-2022 được triển khai đồng loạt gắn rèn luyện 
với nhiệm vụ, trách nhiệm của đoàn viên từng khu 
vực, đối tượng đặc biệt là các địa bàn vùng sâu, 
vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các cấp 
bộ đoàn tăng cường tổ chức các hoạt động tạo môi 
trường để đoàn viên rèn luyện, phấn đấu và trưởng 
thành. Các cơ sở Đoàn chủ động tham mưu, thực 
hiện tốt việc bồi dưỡng, bình chọn đoàn viên ưu tú 
từ đoàn viên xuất sắc, tổ chức trao danh sách đoàn 
viên ưu tú cho cấp ủy Đảng (kèm theo sơ lược quá 
trình phấn đấu của đoàn viên ưu tú) để cấp ủy xem 
xét công nhận, đưa vào diện đối tượng Đảng nhân 
dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam (03/02).

Trong thời gian tới, theo hướng làm tốt công 
tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét 
kết nạp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đề ra một số 
nhiệm vụ, giải pháp để tập trung thực hiện. Trước 
hết là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bằng 
những tiêu chí cụ thể để rèn luyện trong từng đối 
tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi gắn với cuộc vận 
động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ 
mới”. Tiếp tục chỉ đạo Đoàn các cấp thực hiện tốt 
cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở 
thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” trong 
ĐVTN; chủ động làm tốt công tác phát hiện, tạo 
nguồn phát triển Đảng.

Để thực hiện mục tiêu trên, các cấp bộ đoàn 
tiếp tục tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho 
ĐVTN phát huy khả năng, phấn đấu rèn luyện để 
được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Riêng trong 
Tháng Thanh niên với chủ đề: “Tự hào truyền thống 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, các cấp bộ Đoàn tập trung 
công tác phát triển đoàn viên mới; đẩy mạnh thực 
hiện cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn 
đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, tổ 
chức các đợt trao danh sách giới thiệu đoàn viên ưu 
tú cho Đảng xem xét kết nạp.

MAI LUâN - Ban XDĐ Tỉnh đoàn

đẩy mạnh thực hiện...
(Tiếp theo trang 19)

học công nghệ tiên tiến; mô hình tổ hợp tác, 
hợp tác xã sản xuất, kinh doanh nông sản an 
toàn theo chuỗi giá trị.

Phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ 
chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài 
tỉnh tạo điều kiện về kỹ thuật, chuyên môn, 
huy động nguồn lực xây dựng các mô hình 
sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản an 
toàn; chủ động phối hợp, hỗ trợ chứng nhận 
các hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã sản 
xuất, kinh doanh nông sản an toàn. Tổ chức 
tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiêu thụ sản 
phẩm cho nông dân. Phối hợp tổ chức các sự 
kiện, hội chợ, bình chọn, quảng bá, tôn vinh 
nông dân có thành tích xuất sắc và các sản 
phẩm nông nghiệp chất lượng an toàn; hỗ trợ 
nông dân xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm 
nông nghiệp an toàn. Chủ động xây dựng mô 
hình tổ hợp tác sản xuất an toàn theo chuỗi 
liên kết, hỗ trợ cho các tổ hợp tác, hợp tác xã 
về khoa học kỹ thuật, giống, vốn, vật tư, phân 
bón, nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân và 
các nguồn vốn hợp pháp khác... 

Hằng năm, Hội Nông dân tỉnh tổ chức 
đoàn kiểm tra giám sát về an toàn thực 
phẩm trong quá trình chăn nuôi, trồng 
trọt, bảo quản, chế biến bảo đảm an toàn 
nông sản thực phẩm của các hộ nông dân. 
Vận động nông dân tích cực đấu tranh, 
phát hiện, tố giác với các hành vi vi phạm 
an toàn thực phẩm, đặc biệt các hành vi sử 
dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến, 
kinh doanh nông sản thực phẩm. Tích cực 
phát huy truyền thống lao động sáng tạo 
của nông dân trong việc sản xuất, nâng cao 
chất lượng sản phẩm nông nghiệp, góp 
phần phát triển nền nông nghiệp sạch, bền 
vững, thân thiện với môi trường, đảm bảo 
yêu cầu hội nhập quốc tế và xây dựng tổ 
chức Hội vững mạnh./.

Đỗ ĐìNH THỦY
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
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Trong những năm qua, 
phong trào “Cựu chiến 
binh thi đua sản xuất 

kinh doanh giỏi” trong tỉnh 
ngày càng có sức lan tỏa và thu 
hút nhiều cựu chiến binh tham 
gia. Từ phong trào đó đã có 
nhiều hộ cựu chiến binh vươn 
lên làm giàu, thoát nghèo trên 
chính mảnh đất quê hương 
mình. Anh Chu Văn Lường (sinh 
năm 1957) xã Bằng Vân huyện 
Ngân Sơn thành công với mô 
hình trồng các loại cây ăn quả 
có múi là một trong những 
người như thế.

Sinh ra và lớn lên trong một 
gia đình thuần nông tại thôn 
Khu Chợ II, xã Bằng Vân, huyện 
Ngân Sơn, sau khi rời quân ngũ 
anh Lường đã chủ động không 
rời bỏ nghề nông, gia đình anh 
cần mẫn canh tác trên diện tích 

01 ha. Song kinh tế của gia đình 
anh vẫn khó khăn, cái nghèo 
vẫn cứ đeo bám mãi, trong hoàn 
cảnh như vậy, là lao động chính 
của gia đình, anh đã nhiều đêm 
suy nghĩ, tìm hướng đi mới, làm 
gì để thoát khỏi khó khăn, vươn 
lên làm giàu bằng sức lao động 
và trí óc của mình.

Cuộc sống nghèo khổ đã 
nhen nhóm và nung nấu ý chí 
thoát nghèo trong anh. Anh 
nghĩ muốn thoát khó khăn thì 
không có cách nào khác là phải 
dám nghĩ, dám làm, đổi mới 
cung cách làm ăn. Với bản chất 
và niềm đam mê đồng ruộng, 
gia đình anh đã nghiên cứu áp 
dụng khoa học kỹ thuật, đưa 
cây trồng, vật nuôi phù hợp thổ 
nhưỡng, khí hậu vào sản xuất, 
lại được sự hỗ trợ của Hội Cựu 
chiến binh xã gia đình anh đã 

chuyển đổi hoàn toàn từ cây lúa 
sang trồng cây ăn quả.

Mấy năm đầu chuyển đổi 
gặp rất nhiều khó khăn, nhất 
là thiếu vốn, kinh nghiệm ít ỏi, 
thời tiết lại không thuận lợi nên 
có lúc bản thân anh và những 
người trong gia đình đã suy nghĩ 
không thể làm nổi nữa. Song với 
sự quan tâm của các cấp lãnh 
đạo, các ngành đoàn thể trong 
xã cùng với niềm đam mê của 
mình anh đã quyết không bỏ 
cuộc. Cùng với đó gia đình anh 
đã được Hội Cựu chiến binh 
xã hướng dẫn tiếp cận với các 
nguồn vốn vay từ Ngân hàng 
chính sách xã hội để đầu tư sản 
xuất. Những khó khăn dần được 
khắc phục, mô hình của gia đình 
anh cũng từ đó mà phát triển, 
tạo ra nguồn thu nhập bước đầu 
ổn định.  

Cơ duyên về thay đổi nhận 
thức, thói quen trong sản xuất 
nông nghiệp đã đến với anh 
Lường, từ năm 2016 gia đình 
anh đầu tư thêm 01 ha để trồng 
thêm nhiều loại cây ăn quả khác. 
Tổng diện tích canh tác của gia 
đình anh đến nay là 02 ha, chủ 
yếu trồng cây ăn quả như bưởi 
diễn, cam, chanh, mận, lê, nhãn 
và các cây trồng khác như: Mít, 
xoài, hồng xiêm hiệu quả kinh 
tế của gia đình anh ngày càng 
tăng. Anh cho biết hiện nay gia 
đình anh có khoảng 220 cây 
mận sản lượng 1,5 tấn; bưởi 
diễn khoảng 60 cây sản lượng 
2.800 quả; cam + chanh khoảng 

Đồng chí Chu Văn Lường chăm sóc bưởi tại mô hình kinh tế của              
gia đình ở xã Bằng Vân-huyện Ngân Sơn.

TẤM GƯƠNG CỰU CHIẾN BINH SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI 
TRÊN MẢNH ĐẤT BẰNG VÂN

GƯƠNG ĐIỂN HÌNH
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cán bộ, hội viên Cựu chiến binh, 
nhằm giảm đến mức thấp nhất 
đơn, thư khiếu nại, tố cáo, hoạt 
động tập trung đông người gây 
mất an ninh trật tự…

Đổi mới nội dung phương 
thức hoạt động của tổ chức Hội, 
nâng cao chất lượng hoạt động 
Hội ở cơ sở, đa dạng hoá hình 
thức sinh hoạt; Thu hút Cựu quân 
nhân tham gia tổ chức Hội, duy 
trì và phát triển đội ngũ hội viên 
nòng cốt. Đẩy mạnh thực hiện 
phương châm “hướng về cơ sở”; 
tham gia giáo dục truyền thống 
cách mạng cho thế hệ trẻ; tổ chức 
thực hiện các chương trình phối 
hợp với các ban, ngành, đoàn thể 
ngày càng có hiệu quả thiết thực.

Đối với cơ quan Hội Cựu 
chiến binh tỉnh, ngày 04 tháng 
02 năm 2021 Chi bộ Hội CCB ra 

kế hoạch số 02/KH-CB về thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ Các cơ 
quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 
2020 - 2025, nhằm cụ thể hoá 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
Bắc Kạn lần thứ XII, Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ Các cơ quan 
tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 
2025 vào công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo của Chi uỷ chi bộ, tổ chức 
thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Các 
cơ quan tỉnh lần thứ XI đã đề ra; 
tạo sự quyết tâm cao của cán bộ, 
đảng viên trong chi bộ xây dựng 
chi bộ trong sạch, vững mạnh, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cụ 
thể: Tuyên truyền, phổ biến kịp 

thời, nghiêm túc học tập các chủ 
trương, đường lối, nghị quyết 
của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước nhằm nâng cao 
bản lĩnh chính trị của mỗi cán 
bộ, đảng viên. Kiên định đường 
lối đổi mới, kiên quyết đấu tranh 
trước mọi thủ đoạn, âm mưu của 
các thế lực thù địch. Nâng cao 
chất lượng công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng, tiếp tục thực 
hiện Đề án số 07 của Tỉnh uỷ về 
“Đổi mới, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác triển khai học 
tập, quán triệt nghị quyết của 
Đảng trên địa bàn tỉnh”  theo 
hướng thiết thực, hiệu quả và 
phù hợp với tình hình thực tế tại 
đơn vị; Đưa việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh thành việc làm 
thường xuyên của cán bộ, đảng 
viên cơ quan.

         XUâN QUỳNH
Hội Cựu chiến binh tỉnh

50 cây sản lượng 7 tạ; lê khoảng 
80 cây thu khoảng hơn 2 tạ; các 
cây trồng khác đang cho thu 
bói. Ngoài ra, anh còn sản xuất 
rau sạch. Cây măng tây là loại 
rau cao cấp có giá trị kinh tế 
cao, là loại cây trồng khá mới ở 
địa phương được gia đình anh 
đưa vào trồng theo mô hình 
rau sạch, bước đầu thành công 
đã cho thu hoạch bình quân 
10kg/1.000m2/ngày, giá bán 
thành phẩm từ 70.000đ đến 
120.000đ, với diện tích 1.600m2 
trồng được 3.400 cây, dự kiến sẽ 
cung cấp ra thị trường khoảng 
15kg/ngày. Trong sản xuất nông 
nghiệp, để mang lại hiệu quả kinh 
tế cao ở địa phương, đây là cách 
làm có hiệu quả, phù hộ với thổ 

nhưỡng địa phương mà các nơi 
khác đã thực hiện thành công.

Mô hình sản xuất cây ăn 
quả của gia đình anh dã được 
công nhận là mô hình kiểu mẫu 
về phát triển kinh tế hộ gia đình. 
Liên tiếp 2018 - 2019 gia đình 
anh được công nhận danh hiệu 
hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp 
huyện. Anh cho biết, với niềm 
đam mê về nông nghiệp, trong 
thời gian tới đây gia đình anh dự 
kiến sẽ mở rộng thêm diện tích, 
quy mô trồng các loại cây ăn quả, 
đặc biệt hướng đến cây trồng có 
thể cung cấp ra thị trường quanh 
năm, mang lại thu nhập và hiệu 
quả kinh tế cao hơn.

Với tinh thần tương thân 
tương ái, uống nước nhớ nguồn, 

hàng năm bản thân anh cùng 
với hội viên trong chi hội luôn 
tích cực tham gia các cuộc vận 
động tại địa phương, ủng hộ các 
loại quỹ, giúp đỡ những hộ Cựu 
chiến binh có hoàn cảnh khó 
khăn, xây dựng các công trình 
phúc lợi tại địa phương. Đồng 
thời, bằng những kinh nghiệm 
và kiến thức mà anh đã tích lũy 
được trong quá trình sản xuất 
cây ăn quả đảm bảo chất lượng, 
anh đã trao đổi và hướng dẫn 
hàng trăm hộ gia đình, động 
viên họ làm theo, cùng nhau 
phát triển kinh tế làm giầu cho 
quê hương, góp phần xây dựng 
nông thôn mới.

Bài và ảnh: PHƯƠNG HOA
Hội Cựu chiến binh tỉnh

Hội CỰu CHiếN BiNH... (Tiếp theo trang 20)

GƯƠNG ĐIỂN HÌNH
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Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/
TW ngày 28/7/2020 của 
Ban Bí thư về lãnh đạo 

Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp 
và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn 
quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-
2027); Kế hoạch số 888/KH-ĐCT 
ngày 10 tháng 8 năm 2020 của 
Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội 
LHPN Việt Nam về việc chỉ đạo 
Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp 
tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ 
toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 
2022-2027), Ban Thường vụ Hội 
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (LHPN) đã 
tham mưu Tỉnh ủy Bắc Kạn ban 
hành Chỉ thị số 29-CT/TU về việc 
lãnh đạo Đại hội đại biểu Hội 
LHPN các cấp tiến tới Đại hội đại 
biểu Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn lần thứ 
IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Nhằm chuẩn bị tốt cho đại 
hội, căn cứ chỉ đạo của Thường 
trực Tỉnh ủy, Đoàn Chủ tịch 
trung ương Hội LHPN Việt Nam, 
Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã 
thành lập Ban tổ chức Đại hội đại 
biểu phụ nữ tỉnh lần thứ IX và 
các Tiểu ban giúp việc, gồm Tiểu 
ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, 
Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban 
hậu cần. Các Tiểu ban đã xây 
dựng kế hoạch cụ thể sẵn sàng 
cho Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh 
lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016-2021 
thành công. Ngoài ra, Hội LHPN 
tỉnh đã ban hành các văn bản 
chỉ đạo Đại hội như: Kế hoạch, 

hướng dẫn các nội dung liên 
quan đến công tác văn kiện, 
nhân sự, công tác tuyên truyền 
cho  đại hội phụ nữ các cấp… 
Đồng thời, tổ chức tập huấn 
chuẩn bị công tác tổ chức đại 
hội cho cán bộ Tỉnh hội và Chủ 
tịch, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ 
các cấp huyện, thành phố, xã, 
phường, thị trấn về triển khai 
các kế hoạch, hướng dẫn các 
nội dung liên quan đến công 
tác văn kiện, nhân sự, công tác 
tuyên truyền cho đại hội phụ nữ 
các cấp. Theo đó, nhiệm kỳ 2021 
- 2026 có nhiều đổi mới đối với 
công tác nhân sự của Chủ tịch 
Hội Phụ nữ cấp cơ sở, như: Quy 
định phải có trình độ trung cấp 
về chuyên môn và trung cấp 
chính trị lý luận trở lên; độ tuổi 
tham gia Ban Chấp hành được 
quy định rõ hơn ở mỗi cấp…

Để Đại hội đại biểu phụ nữ 
các cấp diễn ra trang trọng, thiết 
thực, tiết kiệm, hiệu quả, đúng 
tiến độ, Hội LHPN tỉnh phân 
công nhiệm vụ cụ thể cho cán 
bộ theo dõi huyện hướng dẫn cơ 
sở các quy trình đại hội bảo đảm 
chặt chẽ, rõ ràng, đúng trình tự, 
nguyên tắc điều lệ, quy chế bầu 
cử của Hội LHPN Việt Nam. Chú 
trọng hướng dẫn công tác xây 
dựng báo cáo chính trị trình đại 
hội, các tham luận tại đại hội và 
thảo luận, đóng góp ý kiến vào 
dự thảo các văn kiện trình Đại 

hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc 
lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027. 
Đặc biệt, kiện toàn bộ máy nhân 
sự bảo đảm về số lượng và chất 
lượng, có tính kế thừa và phát 
triển, quan tâm tỷ lệ cán bộ trẻ, 
dân tộc thiểu số phù hợp với đặc 
điểm tình hình của địa phương, 
phát huy vai trò nòng cốt của tổ 
chức Hội Phụ nữ trong việc giới 
thiệu nguồn cán bộ nữ cho các 
cấp ủy, chính quyền. Tiếp tục 
đổi mới nội dung, phương thức 
hoạt động của Hội LHPN các 
cấp theo hướng nâng cao chất 
lượng, hiệu quả, thiết thực, bền 
vững…

Đại hội phụ nữ cấp cơ sở 
bắt đầu từ tháng quý I/2021, 
hoàn thành trong quý II/2021; 
Đại hội cấp huyện và tương 
đương hoàn thành trong quý 
III/2021; Đại hội cấp tỉnh hoàn 
thành trong quý IV/2021. Để 
chỉ đạo Đại hội đạt kết quả tốt, 
Ban Thường vụ   Hội LHPN tỉnh 
đã thành lập nhóm chỉ đạo Đại 
hội điểm và lựa chọn đơn vị để 
chỉ đạo tổ chức đại hội điểm 
cấp xã, đại hội điểm cấp huyện. 
Theo đó, Đại hội điểm cấp xã sẽ 
được tổ chức ngày 4/3/2021 tại  
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 
Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn; 
Đại hội điểm cấp huyện sẽ được 
tổ chức trong tháng 7/2021 tại 
Hội LHPN huyện Ba Bể. Ngay 
sau khi  Đại hội điểm các cấp 

SẵN SàNg CHo Đại Hội PHụ Nữ CáC CấP, NHiệM Kỳ 2021-2026
Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh 

lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của hội viên 
phụ nữ trong tỉnh, đánh giá sự phát triển của phụ nữ và tổ chức Hội trong giai đoạn mới. 
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thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XII gắn 
với Nghị quyết Đại hội MTTQ 
Việt Nam tỉnh. 100% Ủy ban 
MTTQ Việt Nam các cấp có kế 
hoạch và thực hiện vượt kế 
hoạch việc vận động Quỹ “Vì 
người nghèo”, phấn đấu cấp 
tỉnh vận động hỗ trợ xây mới 
được trên 100 nhà “Đại đoàn 
kết” cho hộ nghèo, MTTQ các 
huyện, thành phố vận động 
hỗ trợ xây mới ít nhất từ 02 nhà 
“Đại đoàn kết” trở lên; Phấn 
đấu 90% gia đình đạt chuẩn 
văn hóa; 86% thôn, bản, tiểu 
khu, tổ dân phố đạt chuẩn văn 
hóa. MTTQVN các cấp chủ trì, 

xây dựng được từ 05 mô hình 
khu dân cư tự quản trở lên. 
100% khu dân cư tổ chức Ngày 
hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, 
Phấn đấu đạt từ 98% trở lên 
cử tri tham gia bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XV và HĐND 
các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 
đạt kết quả; 95% Ban Thanh 
tra nhân dân, Ban Giám sát 
đầu tư cộng đồng hoạt động 
có nền nếp, hiệu quả…

Căn cứ chỉ tiêu đề ra 
của Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ 
tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo 
triển khai các nhiệm vụ trọng 
tâm, thời gian tới tập trung 

chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm 
vụ của MTTQ tham gia công 
tác bầu cử ĐBQH khóa XV và 
Đại biểu HĐND các cấp nhiệm 
kỳ 2021 - 2026; xây dựng và 
triển khai Chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết Đại 
hội toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng và Đại hội lần thứ XII của 
Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn; triển 
khai thực hiện tốt các phong 
trào thi đua, các cuộc vận 
động do MTTQ chủ trì phát 
động; nâng cao hiệu quả công 
tác GS&PBXH tuyên truyền, 
vận động nhân dân thực hiện 
tốt chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước, hoàn thành đạt 
và vượt các chỉ tiêu đề ra./.

VăN PHòNG MTTQ TỈNH

hoàn thành, Hội LHPN tỉnh sẽ 
tổ chức họp và có báo cáo đánh 
giá rút kinh nghiệm  để làm  cơ 
sở chỉ đạo đại hội rộng rãi tại các 
cơ sở Hội và các huyện, thành 
phố trên toàn tỉnh. 

Đánh giá về công tác 
chuẩn bị cho Đại hội phụ nữ 3 
cấp, đồng chí Hà Thị Liễu - Chủ 
tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: 
“Theo kế hoạch, các cấp Hội sẽ 
tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo 
trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, 
hiệu quả, đúng tiến độ và đúng 
quy định của Điều lệ Hội LHPN 
Việt Nam. Đại hội sẽ là đợt sinh 
hoạt chính trị sâu rộng của các 
tầng lớp phụ nữ nhằm đánh giá 

tình hình phụ nữ, phong trào phụ 
nữ và hoạt động hội LHPN các 
cấp trong tỉnh nhiệm kỳ qua; đề 
ra phương hướng, nhiệm vụ trong 
nhiệm kỳ tới; đồng thời động viên, 
biểu dương cán bộ, hội viên, phụ 
nữ tiêu biểu trong phong trào phụ 
nữ thời gian qua”.

Trong thời gian tiến tới 
Đại hội, công tác tuyên truyền 
Đại hội phụ nữ các cấp gắn với 
tuyên truyền bầu cử  đại biểu 
Quốc hội và đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2021-  2026 trên 
các phương tiện thông tin đại 
chúng tiếp tục được các cấp Hội 
chú trọng, nhằm tạo không khí 
phấn khởi, tiến hành xây dựng, 
thực hiện các công trình chào 

mừng Đại hội, tuyên truyền trực 
quan trước cơ quan, trục đường 
chính… đưa Đại hội trở thành 
sự kiện quan trọng, giới thiệu, 
quảng bá hình ảnh và là ngày hội 
của chị em trong toàn tỉnh. Tin 
tưởng rằng, với lực lượng hùng 
hậu, mạng lưới tổ chức Hội vững 
mạnh từ tỉnh tới cơ sở nhiệm kỳ 
tới, cán bộ, hội viên phụ nữ sẽ 
tiếp tục phát huy truyền thống, 
đoàn kết, đổi mới, thi đua thực 
hiện tốt các phong trào thi đua 
yêu nước và các nhiệm vụ trọng 
tâm của Hội, chung sức cùng 
Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh 
phấn đấu đưa Bắc Kạn phát triển 
nhanh và bền vững. 

NGọC LAN

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH...
(Tiếp theo trang 12)
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Cụ thể hóa Kết luận 61-KL/
TW của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng về “Nâng cao vai trò, 
trách nhiệm của Hội Nông dân 
Việt Nam trong phát triển nông 
nghiệp, xây dựng Nông thôn 
mới và xây dựng giai cấp nông 
dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 
2020”, những năm qua, các cấp 
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã 
khẳng định được vai trò nòng 
cốt trong phát triển sản xuất 
nông nghiệp, hỗ trợ nông dân 
và luôn là điểm tựa vững chắc 
cho nông dân trên hành trình 
phát triển, hội nhập.

Xác định việc hỗ trợ, tư vấn 
giúp hội viên nông dân 
phát triển sản xuất kinh 

doanh bền vững là nhiệm vụ 
quan trọng, cốt lõi nhằm thúc đẩy 
các nhiệm vụ của Hội, trong năm 
qua, các câp Hội Nông dân trong 
toàn tỉnh đã phối hợp với các 
ngành liên quan tổ chức nhiều 
hoạt động hỗ trợ nông dân phat 
triển sản xuất, ổn định đời sống, 
tổ chức quản lý và sử dụng có 
hiệu quả các nguồn vốn, cụ thể: 
Thực hiện Đề án “Phát triển và 
nâng cao hiệu quả hoạt động của 
Quỹ Hỗ trợ nông dân”, một trong 
những phương tiện hữu hiệu để 
Hội Nông dân hỗ trợ, hướng dẫn 
hội viên, nông dân xây dựng, hình 
thành mô hình kinh tế tập thể, các 
hình thức liên kết trong sản xuất. 
Nhờ nguồn vốn này, nhiều hộ vay 
vốn đã thoát nghèo, một số hộ trở 
nên khá giả, ổn định cuộc sống, 
làm thay đổi nhận thức, tư duy sản 
xuất của hội viên góp phần phát 
huy các thế mạnh nông nghiệp 

của mỗi địa phương. Đến nay, 
Hội Nông dân tỉnh đang quản lý 
nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân 
là 24,474 tỷ đồng, hỗ trợ cho 591 
lượt hộ vay để xây dựng các mô 
hình sản xuất, phát triển kinh 
tế. Nhiều dự án cho vay có hiệu 
quả cao, nông dân mở rộng quy 
mô sản xuất, có thêm nguồn thu 
nhập ổn định cuộc sống và được 
nhân rộng, điển hình như mô 
hình: Trồng và chăm sóc cam quýt 
xã Quang Thuận, trồng chuối và 
sấy khô nông sản tại xã Khang 
Ninh, nuôi chim bồ câu tại Thị trấn 
Chợ Mới…

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn 
thực hiện uỷ thác vay vốn Ngân 
hàng Chính sách - Xã hội với tổng 
dư nợ là 630.334 triệu đồng/ 457 
Tổ TK&VV/12.430 hộ vay. Phối hợp 
với Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn (Agribank) 
triển khai thành lập tổ liên kết vay 
vốn với tổng dư nợ 132.498 triệu 
đồng/1.541 hộ vay; phối hợp 

với Ngân hàng TMCP Bưu điện 
Liên Việt - Chi nhánh tỉnh Bắc 
Kạn (LienVietPostBank Bắc Kạn) 
đã thành lập được 88 tổ/439 hộ 
vay/29.047 triệu đồng.

Phối hợp với các ngành 
chuyên môn tổ chức hội thảo, tập 
huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn 
nuôi và phòng trừ dịch bệnh, sử 
dụng phân bón, cải tạo đất nông 
nghiệp,... được 935 lớp/ 44.992 
lượt hội viên tham gia, phối hợp 
đào tạo nghề cho 1.219  lượt hội 
viên. Đồng thời Hội đã tích cực 
phối hợp rổ chức các hoạt động 
dịch vụ, thu hút các nguồn lực 
như: cung ứng hơn 500 tấn phân 
bón trả chậm các loại; hàng nghìn 
cây, con giống, thuốc bảo vệ thực 
vật, thức ăn chăn nuôi cho hội 
viên phát triển sản xuất. 

Nhằm giúp hội viên nông 
dân phát triển các thương hiệu 
sản phẩm nông sản của tỉnh, Hội 
Nông dân tỉnh đã tích cực tham 
gia quản lý, xây dựng và phát triển 

Phát huy vai trò hội NôNg dâN troNg 
Phát triểN kiNh tế, xây dựNg NôNg thôN mới

Hội Nông dân tỉnh giải ngân nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân 
cho hội viên tại xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông.
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các thương hiệu sản phẩm nông 
sản của tỉnh, xây dựng kế hoạch 
tổ chức các hoạt động hỗ trợ Hợp 
tác xã và được Trung ương Hội 
Nông dân Việt Nam hỗ trợ 2 mô 
hình sản xuất liên kết theo chuỗi 
giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm 
thuộc Chương trình hợp tác trung 
hạn giữa Quỹ Phát triển Nông 
nghiệp Quốc tế (IFAD) với các tổ 
chức nông dân khu vực Châu Á 
- Thái Bình Dương (MTCP2): Mô 
hình sản xuất liên kết theo chuỗi 
giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm 
chuối tây tại xã Khang Ninh (Hợp 
tác xã Hoàng Huynh) được hỗ 
trợ 02 máy sấy chuối với trị giá 
250.000.000 đồng; Mô hình sản 
xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn 
với tiêu thụ sản phẩm củ nghệ bản 
địa tại thành phố Bắc Kạn (Hợp 
tác xã Tân Dân) được hỗ trợ hỗ trợ 
01 dây chuyền sấy hơi nước công 
nghệ cao với trị giá 500.000.000 
đồng; Cấp giấy chứng nhận sử 
dụng nhãn hiệu “Miến dong Bắc 
Kạn” cho 22 cơ sở sản xuất miến 
dong; Hội Nông dân các huyện 
Ngân Sơn, Chợ Đồn tiếp tục quản 
lý tốt nhãn hiệu tập thể “Khẩu nua 
lếch Ngân Sơn” và “Gạo bao thai 
Chợ Đồn”.

Thực hiện Chương trình Hỗ 
trợ rừng và trang trại FFF II do tổ 
chức FAO tài trợ thực hiện tại tỉnh, 
Hội Nông dân tỉnh đã triển khai 
các mô hình sản xuất theo quy 
trình hữu cơ có hiệu quả như Mô 
hình trồng gừng; mô hình trồng 
lúa Japonica, lúa Bao Thai năng 
suất đạt 43 tạ/ha tại xã Phương 
Viên, huyện Chợ Đồn; Mô hình 
trồng lúa Nếp Tài với năng suất 
đạt 40 tạ/ha, trồng bí xanh thơm 
tại xã Yến Dương, huyện Ba Bể. 
Hiện nay, các HTX đang hoàn 
thiện hồ sơ đề nghị cấp chứng 
nhận sản phẩm hữu cơ PGS và sản 
phẩm chuyển đổi. Đồng thời tổ 

chức cho các thành viên HTX, THT 
tham quan học tập mô hình sản 
xuất nông nghiệp hữu cơ, du lịch 
trải nghiệm trong và ngoài tỉnh.

Với mục tiêu gắn kết nông 
dân với nông dân để cùng nhau 
phát triển sản xuất, giảm thiểu 
tác động tiêu cực của thị trường, 
nâng cao được giá trị của hàng 
hóa, tạo ra vùng sản xuất tập 
trung kết nối thị trường, góp 
phần giải quyết việc làm, tăng thu 
nhập cho hội viên, nông dân. Hội 
Nông dân tỉnh đã trực tiếp hướng 
dẫn và thành lập được 12 HTX 
với 149 thành viên tham gia. Hội 
Nông dân các cấp đã thành lập 
được 107 tổ hợp tác về chăn nuôi, 
trồng trọt, chế biến nông sản với 
313 thành viên tham gia; Hướng 
dẫn thành lập tổ hợp tác trồng 
khoai tây vụ đông có liên kết với 
doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm 
với diện tích 20,69 ha. Hội Nông 
dân các cấp đã hướng dẫn, hỗ trợ 
các THT, HTX tham gia đánh giá 
xếp hạng sản phẩm OCOP năm 
2020, kết quả đã có 16 sản phẩm 
được công nhận sản phẩm OCOP 
từ 3 sao trở lên

Bên cạnh giúp hội viên phát 
triển kinh tế, Hội các cấp cũng 
tích cực tuyên truyền vận động 
hội viên xây dựng và duy trì mô 
hình “Sạch nhà, tốt ruộng” tại các 
chi hội do Hội Nông dân phát 
động. Tăng cường công tác tuyên 
truyền nâng cao nhận thức, kiến 
thức cho cán bộ, hội viên, nông 
dân về mục đích, ý nghĩa của 
việc xây dựng nông thôn mới; vai 
trò chủ thể của nông dân, trách 
nhiệm của tổ chức Hội trong xây 
dựng nông thôn mới bằng nhiều 
hình thức đa dạng phong phú. 
Qua đó, tạo sự đồng thuận của 
hội viên trong quá trình tổ chức 
thực hiện, thu hút đông đảo hội 
viên tham gia. Hội đã phối hợp tổ 

chức 236 buổi tuyên truyền cho 
10.200 hội viên. Vận động hiến 
39.896 m2 đất, đóng góp 3,293 tỷ 
làm đường, 15.864 ngày công lao 
động tu sửa 73 km đường, 106 km 
kênh mương, 9 cây cầu.

Với mục tiêu góp phần đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng nông 
thôn mới tại địa phương Hội phát 
động mạnh mẽ “Phong trào nông 
dân thi đua sản xuất kinh doanh 
giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu 
và giảm nghèo bền vững” đến 
100% chi hội, qua phong trào 
nhiều cán bộ, hội viên đã nêu 
cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực 
phát triển kinh tế, xóa đói giảm 
nghèo. kết quả có 11.010 hộ đăng 
ký tham gia, bình xét cuối năm có 
4.596 hộ đạt danh hiệu sản xuất 
kinh doanh giỏi các cấp.

Từ những kết quả đạt được 
đã ngày càng khẳng định vị thế, 
vai trò của tổ chức Hội Nông 
dân, xứng đáng là trung tâm và 
nòng cốt cho phong trào nông 
dân và công cuộc xây dựng nông 
thôn mới; thực hiện có hiệu quả 
Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 
05/8/2008 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Khóa X; Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban 
Chấp hành Trung ương Khóa X 
về “nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn”, các Nghị quyết của tỉnh và 
các chủ trương, chính sách kịp 
thời đến cán bộ, hội viên, nông 
dân thực hiện đạt hiệu quả cao, 
góp phần phát triển nông nghiệp, 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu 
lao động nông thôn, nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực, xây 
dựng nông thôn mới, đảm bảo an 
sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, 
nâng cao đời sống vật chất, tinh 
thần cho hội viên nông dân trên 
địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

THANH LÊ -
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

THỰC TIỄN KINH NGHIỆM
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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH
* Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ 

Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà Tết tại 
Bắc Kạn

Sáng 21/01, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh- 
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 
đã đến thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo của xã 
Tân Sơn (Chợ Mới) và xã Mỹ Thanh (Bạch Thông).

Tại xã Tân Sơn (Chợ Mới), với chủ đề “Trao 
tặng chăn ấm mùa đông”, đồng chí Phó Chủ tịch 
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng 100 
suất quà cho hộ nghèo, mỗi suất gồm quà và 01 
chiếc chăn với tổng trị giá 500.000 đồng. Tại xã 
Mỹ Thanh (Bạch Thông), từ nguồn Quỹ “Vì người 
nghèo” Trung ương, đồng chí Trương Thị Ngọc 
Ánh đã tặng 50 suất quà cho hộ nghèo, mỗi suất 
gồm quà và 01 triệu đồng tiền mặt.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 
Nam Trương Thị Ngọc Ánh cũng đề nghị cấp ủy, 
chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, làm 
tốt công tác chăm lo đời sống cho nhân dân, huy 
động các nguồn lực để hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh 
khó khăn đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui 
vẻ, đầm ấm. Tạo điều kiện cho những gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn thông qua những việc làm cụ 
thể, thiết thực để phát triển kinh tế, nâng cao đời 
sống vật chất, tinh thần, góp phần vào công cuộc 
giảm nghèo tại các địa phương. Đồng thời, đồng 
chí bày tỏ mong muốn các gia đình nỗ lực khắc 
phục khó khăn, tích cực phát triển kinh tế gia đình 
để ổn định cuộc sống, góp phần làm giàu cho quê 
hương, đất nước; tích cực tham gia các cuộc vận 
động, các phong trào thi đua do MTTQ phát động, 
góp phần giữ vững an ninh nông thôn và trật tự 
an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng khối đại 
đoàn kết toàn dân vững mạnh./.

BAN PT&TG

* Hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, 
thủ tục giới thiệu người ứng cử bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 22/02/2021, Ban Thường trực Ủy 
ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị hướng dẫn nội 

dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 
nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Ma Từ Đông Điền- Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì Hội nghị. 
Tham dự hội nghị có các đồng chí là đại diện lãnh 
đạo Phòng/Ban Tổ chức thuộc các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị có người ứng cử Quốc hội khóa XV và đại 
biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; đại diện 
lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện, thành ủy; Đại 
diện lãnh đạo Sở Nội vụ; Ban Thường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Triệu Thị Thúy- Phó Chủ 
tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh triển khai 
hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu 
người ứng cử theo quy định của Nghị quyết số 
1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội về “Quy định chi tiết, 
hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới 
thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới 
thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử 
đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân 
trong bầu cử bổ sung”; Nghị quyết liên tịch số 09/ 
2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN 
ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội - Chính phủ - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 
Nam về “Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới 
thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

Toàn cảnh Hội nghị.

TIN HOẠT ĐỘNG
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2026”; Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ Hướng dẫn làm 
hồ sơ ứng cử cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có 
người ứng cử làm hồ sơ và nộp hồ sơ ứng cử đại 
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026  theo quy 
định của Điều 36 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 
đại biểu Hội đồng nhân dân.

Thông qua hội nghị, các đại biểu đã được 
cung cấp đầy đủ về nội dung, trình tự, thủ tục giới 
thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 
2021-2026 của cơ quan, đơn vị, địa phương./.

BAN DCPL, DT&TG

* Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về giới 
thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 
nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 05/02, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN 
tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để 
thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người 
của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương 
được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Ma Từ Đông Điền- Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì. Dự hội nghị 
có các đồng chí: Phương Thị Thanh- Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó 
Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn, Chủ tịch Ủy 
ban Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh 
nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nguyễn Long Hải- Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch 
Thường trực Ủy ban Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại 
biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hoàng 
Thu Trang- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các tổ 
chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các huyện, 
thành phố...

Đại biểu tham dự hội nghị được nghe dự 
kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử 
đại biểu Quốc hội khóa XV, tờ trình của BTT Ủy 
ban MTTQ tỉnh về dự kiến cơ cấu thành phần, số 

lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở 
địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phương Thị 
Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn, 
Chủ tịch Ủy ban Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu 
HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhấn mạnh: Hội 
nghị hiệp thương lần thứ nhất có ý nghĩa rất quan 
trọng, nhằm thỏa thuận và thống nhất về cơ cấu, 
thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng 
cử ĐBQH của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đại diện 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tiếp thu 
ý kiến của các đại biểu nhằm rà soát, đối chiếu, 
tiến hành các bước giới thiệu người ứng cử đại 
biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
đúng quy định của pháp luật.

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu tham 
dự hội nghị thống nhất thông qua số lượng 
đại biểu Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội phân bổ cho tỉnh Bắc Kạn là 06 đại biểu. 
Trong đó, 04 đại biểu cư trú và làm việc tại địa 
phương; 02 đại biểu do Trung ương giới thiệu. 
Đồng thời, thống nhất với dự kiến cơ cấu thành 
phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử 
đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 
2026 là người cư trú và làm việc tại địa phương 
là 14 người như tờ trình của Ban Thường trực 
Ủy ban MTTQVN tỉnh./.

BAN PT&TG MTTQ TỈNH

Đồng chí Ma Từ Đông Điền- Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy 
ban MTTQVN tỉnh chủ trì hội nghị. 

TIN HOẠT ĐỘNG
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TỈNH ĐOÀN
* Sôi nổi các hoạt động “Ngày thanh niên 

cùng hành động” năm 2021
Ngày 03/02/2021, tại hội trường Tỉnh đoàn, Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Kạn đã phát động “Ngày 
thanh niên cùng hành động” nhằm phát động phong 
trào trong đoàn viên, thanh niên thi đua lập thành tích 
chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng; chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1931 - 
03/02/2021); kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh, thể hiện tình cảm, quyết tâm của 
đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Tuổi trẻ Bắc 
Kạn tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

“Ngày thanh niên cùng hành động” được tổ chức 
hoạt động tại 08 điểm trên địa bàn toàn tỉnh. Theo 
đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo, tổ chức một 
số hoạt động tiêu biểu như: “Diễn đàn Nghị quyết Đại 
hội Đảng và hành động của tuổi trẻ”; Chợ xanh khởi 
nghiệp Bắc Kạn phiên đặc biệt “Tết vùng cao”;  tổ 
chức xây dựng 08 cầu nông thôn tại các huyện Na Rì, 
Chợ Đồn, Ngân Sơn, Ba Bể; phối hợp với Hội Doanh 
nhân trẻ tỉnh tổ chức thăm hỏi, trao tặng 20 suất quà 
cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn trị giá 20 triệu đồng; phối hợp Tỉnh đoàn 
Bắc Ninh tổ chức chương trình Xuân tình nguyện 
2021 trao tặng 100 suất quà cho thiếu nhi, gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn tại xã Côn Minh, huyện Na Rì 
trị giá 250 triệu.

BTV Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các Huyện, Thành 
đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai xây dựng kế hoạch, 
thiết kế các hoạt động mang tính hành động, thể 
hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ; đồng thời đẩy 

Đồng chí Nông Bình Cương - UVBCH TW Đoàn, 
TUV, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu chỉ đạo Diễn đàn Nghị 
quyết Đại hội Đảng và hành động của tuổi trẻ

mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của “Ngày 
thanh niên cùng hành động”  tới đoàn viên, thanh 
niên trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, các đơn vị quan 
tâm, đẩy mạnh huy động nguồn lực tổ chức các 
hoạt động hưởng ứng như:  triển khai xây dựng 
công trình thanh niên; công trình “Thắp sáng đường 
quê”; khánh thành sân chơi cho thiếu nhi; tổ chức 
ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, làm sạch các 
tuyến đường, bồn hoa công cộng nhằm nâng cao 
ý thức, chung tay cùng chính quyền địa phương 
tham gia tốt các hoạt động bảo vệ môi trường, 
phòng chống dịch bệnh, xây dựng cảnh quan các 
tuyến đường nông thôn thông thoáng, xanh sạch 
đẹp…thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên 
tham gia. Các hoạt động được thiết kế, tổ chức linh 
hoạt với quy mô, hình thức phù hợp, đảm bảo các 
yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

Với tinh thần xung kích, sáng tạo, tuổi trẻ Bắc 
Kạn mong muốn tiếp tục được cống hiến, góp sức 
cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc 
trong toàn tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợiNghị 
quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 
2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng./. 

* Tổ chức Chương trình “Chủ nhật Đỏ” lần 
thứ XIII, năm 2021

Sáng ngày (24/01), tại Trung tâm hoạt động 
thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Kạn, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức 
Chương trình“Chủ nhật Đỏ ”lần thứ XIII, năm 2021.

Chương trình “Chủ nhật Đỏ” năm 2021 với 
chủ đề “Hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và 
tôi” thu hút trên 400 ĐVTN của ĐTN Công an, Bộ Chỉ 
huy Quân sự tỉnh, Thành phố Bắc Kạn, huyện Bạch 
Thông, trường Cao đẳng Bắc Kạn, nhân viên Trung 
tâm Vincom Plaza Bắc Kạn đã tham gia hưởng ứng 
hiến máu tình nguyện. Tại chương trình đã có 231 
đơn vị máu được tiếp nhận, đưa vào dự trữ tại Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn, sẵn sàng phục vụ nhu 
cầu cứu chữa người bệnh.

Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, tạo 
sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của xã hội 
và các tầng lớp nhân dân đối với phong trào hiến 
máu tình nguyện cứu người, góp phần giải quyết 
tình trạng thiếu hụt nguồn máu dự trữ thường xảy 
ra trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán.

BAN XDĐ - TĐBK
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* Hội CCB tỉnh khảo sát xây nhà tình nghĩa cho 
hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xóa nhà dột nát cho 
hội viên có hoàn cảnh khó khăn giai đoạn 2017- 2022, 
ngày 23/2, Thường trực Hội CCB tỉnh Bắc Kạn tiến hành 
khảo sát nhà ở của một số gia đình Cựu chiến binh 
trong diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được giúp 
đỡ về nhà ở. 

Theo đó, đoàn đã đến khảo sát tại các gia đình: 
CCB Đồng Sỹ Mạnh, thôn Nà Bjoóc xã Đồng Phúc 
huyện Ba Bể. Ông sinh năm 1954, gia đình có 4 nhân 
khẩu thuộc diện hộ nghèo, có một người con bị thần 
kinh,  gia đình sống ở ngôi nhà cũ đã nhiều năm, không 
có khả năng xây một căn nhà mới kiên cố; gia đình CCB 
Triệu Xuân Thanh, dân tộc Dao sinh năm 1962 xã Xuân 
Lạc, huyện Chợ Đồn, là hộ nghèo thuộc diện đặc biệt 
khó khăn, một mình nuôi 4 nhân khẩu trong đó 2 con 
bị khuyết tật bẩm sinh, nhà dột nát, diện tích không đủ 
ở, không có khả năng làm mới.  

Qua khảo sát, Hội CCB tỉnh đã quyết định hỗ 
trợ xây mới 2 căn nhà cho 2 Cựu chiến binh, mỗi căn 
nhà trị giá 60.000.000đ. Đồng thời Hội CCB tỉnh cũng 
mong muốn Đảng ủy, UBND và các ban, ngành, đoàn 
thể 2 xã quan tâm phối hợp cùng với Hội giúp đỡ gia 
đình để việc xây nhà được diễn ra thuận lợi, giúp gia 
đình ổn định cuộc sống. 

Thời gian tới, Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục 
khảo sát, những nhà CCB thuộc diện được hỗ trợ xây 
mới, sửa chữa. Đây là một trong những hoạt động tình 
nghĩa, với tấm lòng tri ân, hướng về đồng đội của Cựu 
chiến binh toàn tỉnh, nhằm giúp đỡ những đồng chí có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

        XUâN QUỳNH
          Hội Cựu chiến binh tỉnh

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH

Căn nhà của ông Triệu Xuân Thanh, xã Xuân Lạc, 
huyện Chợ Đồn 

HỘI NÔNG DâN TỈNH

Đ/c Lý Văn Sạch - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 
Bắc Kạn thăm hỏi, chia sẻ, động viên và trao tiền hỗ 
trợ cho gia đình ông Ma Văn Bổng - thôn Ủm Đon, xã 
Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn bị cháy rụi hoàn toàn ngôi 
nhà sàn 5 gian vào ngày 09 tháng 02 năm 2021 

* Các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn chăm 
lo Tết Nguyên đán năm 2021 cho hội viên nông 
dân nghèo

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung 
tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” 
với phương châm “Nhà nhà đều có Tết, người người 
đều có Tết”, Hội Nông dân các cấp tỉnh Bắc Kạnđã tổ 
chức thăm, tặng quà và hỗ trợ tiền mặt cho hộ hội 
viên nông dân nghèo và các đối tượng xã hội thuộc 
diện khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 
năm 2021 để người nghèo trên địa bàn tỉnh được 
đón tết vui vầy, ấm áp.

Cùng với việc tích cực phối hợp tham gia các 
hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo do Ủy ban 
Mặt trận tổ quốc và các ban, ngành cùng cấp tổ 
chức, Hội Nông dân tỉnh đã ban hành văn bản chỉ 
đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố chủ động 
tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân, 
các nhà hảo tâm,… ủng hộ, hỗ trợ các hộ hội viên, 
nông dân nghèo, bị thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn, hội 
viên là bệnh nhân điều trị dài hạn, bệnh nhân mắc 
bệnh hiểm nghèo… trước, trong và sau Tết Nguyên 
đán Tân Sửu năm 2021đảm bảo kịp thời, đúng đối 
tượng với tinh thần tương thân, tương ái, lá lành 
đùm lá rách, thiết thực, phát huy truyền thống 
đoàn kết, nhân ái.

Theo đó, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh 
đã trực tiếp tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng 
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quà và hỗ trợ bằng tiền mặt cho hội viên nông 
dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết 
Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 được tổng số 200 
suất quà và 54.833.000 đồng. Trong đó Hội Nông 
dân tỉnh trực tiếp hỗ trợ 4.000.000 đồng tiền mặt 
cho 02 gia đình hội viên nông dân xã Yên Mỹ, xã 
Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn bị hỏa hoạn (mỗi hộ hỗ 
trợ 2.000.000 đồng) và tặng 50 suất quà, mỗi suất 
trị giá 500.000 đồng do Trung ương Hội Nông dân 
Việt Nam hỗ trợ cho 50 hộ hội viên nông dân xã 
Văn Minh, huyện Na Rì; Hội Nông dân các huyện, 
thành phố và cơ sở trực tiếp tặng 150 suất quà trị 
giá 27.833.000 đồng, Hội Nông dân huyện Chợ 
Đồn hỗ trợ 2.000.000 đồng cho 02 gia đình hội 
viên nông dân xã Yên Mỹ, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ 
Đồn bị hỏa hoạn (mỗi hộ 1.000.000 đồng).

Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo mỗi 
độ Tết đến, Xuân về là hoạt động có ý nghĩa nhân 
văn cao đẹp thể hiện tinh thần tương thân, tương 
ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc. Trong thời gian 
tới, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tiếp tục phối 
hợp Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các ban, ngành 
đoàn thể cùng cấp triển khai đồng bộ các giải pháp 
thiết thực nhằm giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, 
thoát nghèo bền vững góp phần thực hiện có hiệu 
quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới đô thị văn minh”./.

DUY HOÀI - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

* Hội LHPN tỉnh chỉ đạo thành công Đại hội 
điểm cấp cơ sở

Ngày 4/3/2021, Hội LHPN phường Đức Xuân, 
thành phố Bắc Kạn đã tổ chức thành công Đại hội 
đại biểu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn 
vị được Hội LHPN tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo đại 
hội cấp cơ sở.

Dự Đại hội có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, đại diện 
Hội LHPN các huyện, thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, 
UBND, MTTQ, các ban ngành đoàn thể phường Đức 
Xuân, cùng 115 đại biểu đại diện 1.448 hội viên phụ 
nữ của phường.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN phường Đức 
Xuân đã chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi 
mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH

BCH Hội LHPN phường Đức Xuân khóa VIII, 
nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và nhận nhiệm vụ trước 
Đại hội

chi hội, phát triển các mô hình mới mang tính đặc 
thù. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, 
xây dựng gia đình hạnh phúc được thực hiện ngày 
càng có chiều sâu và thiết thực. Từ các nguồn vốn 
hỗ trợ đã có 354 lượt hộ được vay vốn với tổng 
số tiền 12 tỷ đồng; giúp được 12 hộ phụ nữ thoát 
nghèo bền vững. Tiếp tục tuy trì hoạt động của 15 
mô hình “Đoạn đường do phụ nữ tự quản”, 05 đoạn 
đường hoa; 05 hàng rào xanh, 18 “Địa chỉ tin cậy” tại 
18 chi hội. Tổ chức Hội được củng cố, phát triển, hội 
viên tăng cả về số lượng, chất lượng, tỷ lệ thu hút 
đạt trên 96%. Các hoạt động của Hội đã đóng góp 
hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển 
kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn, góp phần xây 
dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại 
hội đã bầu được 13 đồng chí vào Ban Chấp hành 
Hội LHPN phường Đức Xuân khóa VIII, nhiệm kỳ 
2021 - 2026. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp 
hành đã bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ 
tịch Hội. Đồng chí Đoàn Thị Nhâm - Chủ tịch Hội 
LHPN phường khóa VII đã được bầu tái cử giữ 
chức Chủ tịch Hội LHPN phường Đức Xuân, khóa 
VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại hội đã bầu đoàn 
đại biểu đi dự Đại hội đại biểu thành phố Bắc Kạn 
khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 20 đại biểu 
chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Ngay sau Đại hội, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 
họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội đối 
với Hội LHPN các huyện, thị, thành phố để tổ chức 
tốt hơn Đại hội phụ nữ cấp cơ sở trong thời gian tới. 

NGọC LAN - Hội LHPN tỉnh
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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
* Liên đoàn Lao động tỉnh tổng kết công tác 

công đoàn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 
2021; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại 
hội IX Công đoàn tỉnh Nghị quyết Đại hội XII Công 
đoàn Việt Nam

Sáng ngày 08/01/2021, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ 
chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2020, 
triển khai nhiệm vụ năm 2021 và sơ kết giữa nhiệm kỳ 
thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh, Nghị 
quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Thanh Hằng, Ủy 
viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Ma Từ Đông Điền, 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận 
Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện 
lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh 
ủy, UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh; các đồng chí cán 
bộ công đoàn chuyên trách, cán bộ công đoàn cơ sở 
trực thuộc LĐLĐ tỉnh, công đoàn cơ sở trực thuộc công 
đoàn ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Năm 2020, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục 
có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, 
thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công công tác công 
đoàn đề ra; thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đặc thù, 
chỉ tiêu do Tỉnh ủy và Tổng LĐLĐ Việt Nam giao... qua đó, 
góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 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 
và chào mừng các ngày kỷ niệm trong năm.

Trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất 
sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và 
hoạt động Công đoàn năm 2020. 

Ảnh: NGọC LIÊM

Đối với thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công 
đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt 
Nam, trong nửa nhiệm kỳ qua, đội ngũ công nhân, 
viên chức, lao động và các cấp công đoàn trong tỉnh 
đã nỗ lực, quyết tâm vượt khó khăn, tích cực, chủ 

động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các 
cấp. Nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn 
tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 
thực hiện đạt và vượt kế hoạch hằng năm, như: Kết 
nạp đoàn viên công đoàn; đào tạo, bồi dưỡng, tập 
huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công đoàn; tổ chức cho 
đoàn viên, CNVCLĐ được học tập các chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 
nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Giỏi 
việc nước, đảm việc nhà“; Công đoàn giới thiệu đoàn 
viên cho Đảng xem xét kết nạp...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Thanh Hằng và 
đồng chí Ma Từ Đông Điền ghi nhận, biểu dương và đánh 
giá cao những kết quả hoạt động công đoàn và phong 
trào CNVCLĐ của tỉnh năm 2020. Đồng thời đề nghị: Năm 
2021 các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục quan tâm 
thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, 
nâng cao vai trò trong công tác chăm lo cho đoàn viên, 
người lao động đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán. Tăng 
cường tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XIII và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân 
các cấp; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; phát 
triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao chất 
lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở…

Tại Hội nghị, LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho 29 tập 
thể và 61 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào 
công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn 
năm 2020; tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 16 cá nhân 
đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua “Xanh 
- Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” và “Giỏi 
việc nước, đảm việc nhà” năm 2020./.

Đỗ VăN TOÀN - Văn phòng LĐLĐ tỉnh

* Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai kế hoạch 
biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn, 
giai đoạn 2016-2021

Nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy truyền thống văn 
hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam; khẳng định vai trò, sự 
đóng góp tích cực của gia đình công nhân viên chức lao 
động (CNVCLĐ) trong việc gương mẫu thực hiện tốt chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 
góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất 
nước, Liên đoàn Lao động tỉnh vừa triển khai kế hoạch tổ 
chức Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu tỉnh 
Bắc Kạn, giai đoạn 2016-2021. 

Theo đó, Hội nghị sẽ được tổ chức theo quy mô cấp 
tỉnh và dự kiến trong quý II/2021. Những gia đình CNVCLĐ 
sẽ được biểu dương tại Hội nghị là những gia đình tiêu 
biểu, đạt thành tích cao trong lao động, sản xuất, công tác, 
học tập; vượt khó vươn lên, làm kinh tế giỏi, giúp đỡ cộng 
đồng; chăm sóc cha mẹ, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, xây 
dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Tại Hội 
nghị biểu dương LĐLĐ tỉnh sẽ tặng Bằng khen cho các gia 
đình CNVCLĐ tiêu biểu và tiền thưởng kèm theo, đồng thời 
lựa chọn 01 gia đình tiêu biểu xuất sắc nhất đề nghị Tổng 
LĐLĐ Việt Nam biểu dương.

 NGọC LIÊM - Ban Công tác cơ sở LĐLĐ tỉnh

TIN HOẠT ĐỘNG
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1. Giống dong riềng
Có nhiều giống dong riềng, hiện nay có 10 loại 

được đưa vào khảo nghiệm và so sánh với giống bản 
địa thân đỏ. Tuy nhiên giống Dong riềng bản địa: Thân 
đỏ, lá bầu, thịt củ màu trắng có nhiều đặc điểm thích 
nghi, sinh trưởng khoẻ hơn các giống khác.

Dong riềng được trồng bằng củ mầm, lượng giống 
cho 1 ha từ 1,5 - 2 tấn. Chọn củ nhánh, tròn chưa mọc 
thành cây không nên trồng củ quá non hoặc quá già 
cây mọc yếu, năng suất giảm.

2. Thời vụ
Trồng từ tháng 1 đến hết tháng 3 dương lịch, 

trồng tốt nhất trong tháng 2. Nếu trồng muộn quá, tích 
lũy đường bột kém, bán củ không được giá.

3. Làm đất
Trồng dong riềng trên đất tương đối bằng phẳng: 

Vườn, soi bãi, ruộng: Dong riềng phát triển củ theo 
chiều ngang, rễ cây ăn sâu do vậy làm đất phải chú ý 
cày sâu 15-20 cm, bừa kỹ, nhặt sạch cỏ, lên luống, rãnh 
thoát nước. 

- Trồng dong riềng trên đất dốc, đất đá, không cần 
phải cày bừa: Làm sạch cỏ dại, chú ý dọn sạch những củ 
sót lại từ vụ trước để quản lý tốt mật độ trồng. Bổ hốc 
khoảng 20 x 20 x 20 cm. 

4.  Mật độ và khoảng cách trồng
- Khoảng cách: Hàng cách hàng 0,8 - 1 m, cây cách 

cây 0,5 - 0,6 m tương đương mật độ 16.700 -  25.000 cây/ha.
Lưu ý: Trồng trên đất tốt, đất soi bãi, đất ruộng có 

điều kiện để thâm canh trồng thưa hơn;  đất xấu trồng 
dầy hơn, đất dốc trồng dày hơn.

5. Phân bón
- Tỷ lệ các loại dinh dưỡng đạm, lân, ka ly đối với 

Dong riềng (N : P2O5 : K2O) là 2 : 1 : 1. 
- Lượng bón tính cho 1000 m2

+ Trồng dong riềng trong điều kiện thuận lợi vận 
chuyển hoặc chế biến được phân hữu cơ tại chỗ, bón 
cho mỗi hốc 1 kg phân hữu cơ và giảm phân khoáng.

+ Đất trồng dong riềng nhiều vụ hoặc không phải 
đất đá vôi nên bón thêm vôi bột làm giảm độ chua vừa 
có tác dụng xử lý đất giảm nguồn bệnh hại.

- Cách bón:
+ Bón lót: Toàn bộ phân chuồng và lân cộng  1/3 

lượng đạm.
+ Bón thúc lần 1: Sau khi cây mọc 1 tháng nhằm 

giúp cây đẻ nhánh nhanh, nhiều: Bón 1/3 lượng đạm 
cộng 1/2 lượng kali.

+ Bón thúc lần 2: Sau trồng khoảng  4 - 5 tháng: 
1/3 lượng đạm cộng 1/2 lượng kali còn lại, để cây sinh 
trưởng phát triển tốt và tích lũy đường bột nhiều.

Lưu ý:  Riêng phân đạm, lần bón thúc thứ 2 phải 
nhìn cây mà bón.

 + Cây quá tốt, đẻ nhiều nhánh, các nhánh to đều:  
Không cần bón thúc đạm lần 2 chỉ bón hết số kaly còn lại. 

+ Cây sinh trưởng khá tốt bón một phần của số đạm 
còn lại.

+  Cây xấu  mới bón hết 1/3 số đạm còn lại.
6. Cách trồng: 
- Sau khi xẻ rãnh hoặc bổ hốc xong, bón phân lót: 

Bón phân lân, phân đạm, trộn phân với đất, bón phân hữu 
cơ đã hoai mục (nếu có) lấp đất phủ phân. 

- Đặt củ giống sâu 10 cm so với mặt hố, phủ đất 
mỏng che củ giống, khi đặt củ mầm hướng lên trên, hơi 
ấn nhẹ để củ giống tiếp xúc với đất.

7. Chăm sóc:
Làm cỏ, xới xáo và vun luống, bón phân thúc: là 

những công việc thường được kết hợp với nhau và tiến 
hành làm cùng đợt chăm sóc, chú ý thu những mầm 
mọc ngoài hốc ngoài hàng do sót lại từ vụ trước nhằm 
quản lý mật độ trồng, đỡ lãng phí phân bón.

+ Chăm sóc đợt 1: Sau khi cây mọc được 1 tháng 
xới nhẹ, làm sạch cỏ, bón phân thúc đợt 1 rồi vun nhẹ 
để phủ phân. 

+ Chăm sóc đợt 2: Sau chăm sóc đợt 1 khoảng 1 
tháng làm sạch cỏ, vun cao gốc cho cây phát triển khỏe.

+ Chăm sóc đợt cuối (Sau trồng khoảng 4 - 5 tháng) 
làm cỏ và vun luống lần cuối, kết hợp bón thúc lần 2. 

8. Phòng trừ sâu bệnh:
- Trong rẫy dong thường xuất hiện bọ nẹt, nhưng rất 

ít khi phát dịch, gây hại không đáng kể, không nên dùng 
thuốc tốn công, tốn tiền, hại sức khoẻ và thiên địch. 

- Bệnh hại: Bệnh khô vằn (thối bẹ lá) thường xuất 
hiện trên những ruộng ẩm thấp, đất tốt, trồng quá dầy. 

Biện pháp hạn chế và trừ bệnh:
+ Không lấy củ giống ở rẫy bị bệnh để giống cho 

vụ sau.
+ Dọn sạch tàn dư cây trước khi trồng vụ mới.
+ Không trồng dong riềng quá dày.
+ Bón cân đối các loại phân, không bón đơn 

thuần một loại phân đạm. Khi thấy dong quá tốt không 
tiếp tục bón phân đạm, tăng cường bón phân kaly. 

+ Dong bị bệnh: Kiểm tra và phát hiện bệnh sớm, 
bệnh còn trên diện tích hẹp. Cắt vơ hết lá bị bệnh phía 
dưới gốc, thường bệnh đi từ lá gốc leo dần lên trên sử 
dụng thuốc trừ nấm Anvil 5 SC để phun trừ và chống 
lây lan.

9. Thu hoạch 
Thu hoạch để chế biến tinh bột: Sau trồng 10 - 11 

tháng thu hoạch là tốt nhất, khi thấy lá vàng, cây rạc 
dần, nhiều lá gần gốc đã khô là cây đã già có thể thu 
hoạch đư ợc. 

- Nếu thu hoạch sớm (khi còn non) thì sản lượng 
giảm nhiều, tinh bột trong củ thấp.

- Nếu thu hoạch muộn (củ già quá) cây ra mầm mới 
tinh bột giảm; không giải phóng được đất cho vụ sau.

- Trong trường hợp chế biến không kịp: đào cả 
khóm không bẻ rời củ, xếp lại chờ chế biến đến đâu 
mới tách củ.

(Theo Tài liệu  Sở NN-PTNT Bắc Kạn)

KỸ THuậT TrồNg, CHĂM SÓC DoNg riềNg Tại BắC KạN
KHOA HỌC VỚI NHÀ NÔNG
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Những năm dài sáp nhập
Quê mình không còn tên
Sông suối nghẹn nỗi niềm
Làng bản nghèo hiu hắt.

Kể từ ngày đổi khác
Ta lại gọi tên mình
Bắc Kạn ơi, Bắc Kạn!
Tỉnh mình đã hồi sinh.

Ta hy vọng đinh ninh
Quê mình mau tiến bước
Đường thông thương xuôi ngược
Hội nhập cùng bốn phương.

Ta mở rộng lòng thương
Xóa đói nghèo, lạc hậu
Ruộng - chuyển đổi cơ cấu
Phố - dập dìu doanh nhân.

Như thể có phép thần
Cuộc sống nhanh giàu có
Tỉnh đang thời vận đỏ
Dân cần cù thông minh.

Nhiều nơi đã khai sinh
Những đại gia tỷ phú
Bỏ dần tư duy cũ
Tỉnh thật sự chuyển mình.

Thành phố nhỏ xinh xinh
Không còn người phận bạc
Phố phường như lột xác
Ban ngày cũng lung linh.

                           TRIỆU HỮU ĐịNH
                             Hội viên Hội VHNT tỉnh Bắc Kạn

Bắc Kạn mới

Lầm
Tiết sinh vật
- Cô: Minh hãy cho cô biết: Hoóc môn là gì !
- Minh (hoảng hốt): Thưa cô… Hoóc môn 

là…1 huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh ạ!
- Cô: !?!?

Ông chồng ra oai
Một anh khoe với bạn:
- Tôi không biết cậu thế nào chứ ở nhà, mình 

là người ra lệnh.
- Ồ vậy à, kể cho nghe với.
- Như hôm qua, mình nói với vợ: “Em, lấy 

nước nóng cho anh!”.

- Cô ấy lấy ngay lập tức à?
- Chứ sao, ngay lập tức chứ.
- Ôi! Anh oai quá, mà anh cần nước nóng để 

tắm à?
- Không! Mình không thể làm gà với nước 

lạnh được.

Cầm lái
Hai người say rượu nói với nhau: “Mày phóng 

vừa thôi, tao chưa muốn chết đâu”.
Người kia ngạc nhiên: Tao có cầm lái đâu?
- Ủa tao tưởng mày lái! Nãy giờ sợ gần chết 

mà không dám nói.
- !!!!!

BBT (Sưu tầm)

GÓC THƯ GIÃN



Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy - 
HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ 
tỉnh Bắc Ninh trao số tiền 500 
triệu đồng cho đại diện lãnh 
đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - 
Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn để 
hỗ trợ các hộ nghèo đón Tết 
Nguyên đán.

Ảnh: PV 

Đ/c Hoàng Duy Chinh -             
Ủy viên BCH Trung ương Đảng,              
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn 
ĐBQH tỉnh Bắc Kạn phát biểu 
tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh lần thứ V, khóa VI 
nhiệm kỳ 2019 - 2024.  

Ảnh: THỤC THIỀN 

Ban Thường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh trao giấy 
chứng nhận cho 10 cá nhân, 
tập thể có sáng kiến, ý tưởng              
mới trong thực hiện Phong 
trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng 
cao năng suất, chất lượng, 
hiệu quả, hội nhập quốc tế” 
năm 2020.

Ảnh: HỒNG VIỆT



 BTV Tỉnh đoàn Bắc Kạn 
khánh thành sân chơi thiếu nhi 
điểm trường Nà Còi, xã Bành 
Trạch, huyện Ba Bể.

Ảnh: HỨA THUYẾT 

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh 
chụp ảnh lưu niệm với BCH Hội 
LHPN phường Đức Xuân khoá 
VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ảnh: NGỌC LAN

Đồng chí Tòng Thị Phóng - 
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ 
tịch Thường trực Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam cùng các đồng chí lãnh 
đạo Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Bắc 
Kạn tặng quà Tết Nguyên đán 
2021 và chụp ảnh lưu niệm 
cùng công nhân lao động công 
ty Cổ phần Môi trường và Công 
trình đô thị Bắc Kạn.

Ảnh: NGỌC LIÊM


