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sâu, có trọng tâm, trọng điểm; 
vai trò đại diện, bảo vệ quyền và 
lợi ích chính đáng của CCB được 
thể hiện ngày càng rõ nét thông 
qua nhiệm vụ giám sát, tham gia 
xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền; nội dung, phương thức 
hoạt động của các cấp Hội từng 
bước được đổi mới theo hướng 
tích cực, hiệu quả và hướng về 
cơ sở.

Hiện nay, toàn hội có 18,3% 
tổng số đảng viên trong toàn 
đảng bộ tỉnh; 19,93% là cấp ủy 
viên; 18,54% là đại biểu Hội đồng 
nhân các cấp. Các hội viên CCB 
dù ở cương vị nào cũng nêu cao 
tinh thần trách nhiệm, gương 
mẫu phát huy truyền thống 
“Bộ đội cụ Hồ”, hoàn thành tốt 
các nhiệm vụ được giao, được 
Đảng, chính quyền và nhân dân 
tin tưởng. Hiện nay toàn tỉnh có 
158 Hội cơ sở với tổng số 16.200 

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB các 
cấp từ tỉnh đến cơ sở luôn phát 
huy truyền thống “Bộ đội Cụ 
Hồ”, giữ vững bản lĩnh chính trị, 
tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, 
chính quyền, chế độ XHCN và 
bảo vệ nhân dân đoàn kết, đổi 
mới, triển khai thực hiện có hiệu 
quả các nhiệm vụ trọng tâm của 
công tác Hội; Phong trào thi đua 
“CCB gương mẫu” gắn với “Học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 
các phong trào thi đua khác góp 
phần quan trọng trong việc phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 
quốc phòng an ninh; xây dựng 
Đảng, kiện toàn, nâng cao chất 
lượng hoạt động của hệ thống 
chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Tổ 
chức Hội ngày càng phát triển, 
đội ngũ cán bộ từng bước được 
chuẩn hóa, hoạt động của các 
cấp Hội từng bước đi vào chiều 

Ngày 10/10/2017 tại Hội 
trường Các Ban Xây dựng 
Đảng Tỉnh ủy, Hội Cựu 

chiến binh (CCB) tỉnh đã long 
trọng tổ chức Đại hội Đại biểu 
lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. 
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các 
đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại 
biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc 
Kạn; đồng chí Vũ Ngọc Bình, Ủy 
viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban 
kinh tế Hội CCB Việt Nam; Thiếu 
tướng Dương Đình Thông - Phó 
Chính ủy quân khu I; các đồng 
chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban Xây 
dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các 
ban, ngành của tỉnh; các đồng 
chí nguyên là Chủ tịch Hội CCB 
tỉnh qua các thời kỳ cùng 244 đại 
biểu CCB tiêu biểu, đại diện cho 
16.200 hội viên CCB trong toàn 
tỉnh về dự Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CCB TỈNH BẮC KẠN
LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Toàn cảnh đại hội.

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

SỰ KIỆN CHÍNH TRỊ



thể nâng cao chất lượng công 
tác giáo dục truyền thống yêu 
nước, nâng cao nhận thức chính 
trị, tư tưởng cho hội viên; góp 
phần chống lại âm mưu, hoạt 
động “diễn biến hòa bình” của 
các thế lực thù địch; giữ vững ổn 
định quốc phòng - an ninh tại 
địa phương. 

Đại hội đã bầu 15 đồng chí 
vào BCH Hội CCB tỉnh, khóa VI, 
nhiệm kỳ 2017 - 2022. Hội nghị 
BCH lần thứ nhất đã họp và bầu 
ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban 
kiểm tra. Đồng chí Triệu Văn Ngô, 
được tín nhiệm bầu chức Chủ 
tịch Hội; đồng chí Vũ Tiến Trì tái 
cử Phó Chủ tịch kiêm trưởng Ban 
Kiểm tra, đồng chí Hà Văn Nghiên 
được bầu giữ chức Phó Chủ tịch 
Hội CCB tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022. 
Đại hội cũng đã bầu đoàn đại 
biểu đi dự Đại hội Hội CCB Việt 
Nam trong thời gian tới./.

NGUYỄN VĂN HUYỀN
Hội CCB tỉnh

được trong nhiệm kỳ qua, đồng 
thời cũng nhìn nhận một cách 
nghiêm túc những hạn chế cần 
phải khắc phục đó là: Phong 
trào Hội phát triển chưa đồng 
đều, nội dung phương thức hoạt 
động của các cấp Hội chưa được 
đổi mới; việc nắm bắt tình hình 
tư tưởng, nguyện vọng của CCB 
có lúc, có nơi chưa kịp thời; trình 
độ, năng lực của một số ít cán bộ 
Hội chưa đáp ứng được yêu cầu 
nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại đại 
hội, đồng chí Hoàng Duy Chinh - 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn 
đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc 
Kạn đánh giá cao những đóng 
góp của Hội CCB vào thực hiện 
các mục tiêu, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 
quốc phòng an ninh, xây dựng 
Đảng, xây dựng hệ thống chính 
trị của tỉnh thời gian qua. Đồng 
thời đồng chí đề nghị Hội CCB 
trong toàn tỉnh tích cực phối 
hợp với các ban, ngành, đoàn 

hội viên sinh hoạt tại 1.153 chi 
hội thôn, bản, tổ, phố. Tổ chức 
Hội các cấp thường xuyên được 
củng cố kiện toàn, cán bộ Hội 
vững mạnh, gắn xây dựng Ban 
chấp hành với xây dựng đội ngũ 
cán bộ Hội.

Với bản chất, truyền thống 
“Bộ đội Cụ Hồ”, các thế hệ CCB 
đã khắc phục khó khăn, phát 
huy nội lực, vươn lên trong cuộc 
sống, quyết tâm thoát nghèo. 
Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo còn 
11,62% (theo chuẩn nghèo đa 
chiều mới), số hộ khá giàu 40% 
trên tổng số hộ CCB.

Cùng với đó, Hội tích cực 
phối, kết hợp chặt chẽ với MTTQ, 
các ban, ngành, đoàn thể thực 
hiện tốt các phong trào thi đua 
yêu nước, các cuộc vận động, 
đặc biệt là gương mẫu thực 
hiện việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh, tham gia xây dựng 
nông thôn mới, giữ gìn an ninh 
trật tự, xây dựng đời sống văn 
hóa ở khu dân cư... Những thành 
tích mà Hội CCB tỉnh đạt được 
trong 5 năm qua đã góp phần 
tích cực vào việc phát triển kinh 
tế - xã hội, giữ vững quốc phòng 
- an ninh ở địa phương...

Ghi nhận thành tích xây 
dựng, hoạt động và phát triển 
kinh tế của tổ chức Hội và hội 
viên, năm năm qua toàn Hội có 
653 lượt tập thể và 874 lượt cá 
nhân hội viên CCB được các cấp 
khen thưởng từ Trung ương đến 
địa phương.

Tại Đại hội các đại biểu 
đánh giá những kết quả đạt 

Đ/c Hoàng Văn Hồng - Nguyên Chủ tịch Hội CCB tỉnh tặng Bằng 
khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho các đồng chí UVBCH 
(khóa V) không tái cử.
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Trong 02 ngày (12,13/10/2017), 
tại Hội trường các Ban 
Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, 
nhiệm kỳ 2017 - 2022 được tổ 
chức thành công tốt đẹp. Đại hội 
có 245 đại biểu đại diện cho hơn 
86.000 nghìn đoàn viên thanh 
niên trong toàn tỉnh.

Dự Đại hội có các đồng chí: 
Nguyễn Văn Du - Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; 
Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn 
vị tỉnh; Phương Thị Thanh - Ủy 

viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch HĐND tỉnh; Lý Quang 
Vịnh - Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
tỉnh; Phạm Duy Hưng - Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh; Nguyễn Anh 
Tuấn -   Bí thư Trung ương Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh; đại diện Tỉnh 
đoàn các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên 
Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn.

Theo báo cáo chính trị tại 
Đại hội, nhiệm kỳ 2012 - 2017 
công tác Đoàn và phong trào 
thanh thiếu niên trên địa bàn 
tỉnh đã đạt được nhiều kết quả 
quan trọng trên các mặt công 
tác. Phong trào “5 Xung kích 

phát triển kinh tế - xã hội và bảo 
vệ Tổ quốc”; phong trào tiếp tục 
có bước phát triển mới; “4 Đồng 
hành với thanh niên lập thân, lập 
nghiệp” được đẩy mạnh, đáp ứng 
ngày càng tốt hơn nhu cầu, lợi 
ích chính đáng của thanh niên.

Hiện toàn tỉnh có 302 mô 
hình phát triển kinh tế của thanh 
niên cho thu nhập từ 50 triệu 
đồng trở lên; có 09 HTX, 23 tổ 
hợp tác do thanh niên làm chủ 
với 245 đoàn viên thanh niên 
tham gia. Các cấp bộ đoàn xây 
dựng được 117 tuyến đường 
thanh niên tự quản; thắp sáng 38 
ngõ hẻm với chiều dài 27,5km; 
duy trì 12 đội hình thanh niên 
tham gia giữ gìn an ninh trật tự 
khu phố… Công tác phụ trách 
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ 
Chí Minh và chăm sóc, giáo 
dục thiếu niên, nhi đồng, công 
tác tham gia xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền, tham 
gia quản lý Nhà nước về công 
tác thanh niên được quan tâm, 
thực hiện đồng bộ và có nhiều 
chuyển biến tích cực.

Đại hội đề ra các nhiệm 
vụ trong nhiệm kỳ tới với ba 
phong trào lớn:  “Thanh niên 
tình nguyện”,  “Tuổi trẻ sáng tạo” 
và “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ 
Tổ quốc”.  Theo đó, các cấp bộ 

ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BẮC KẠN LẦN THỨ X, 
NHIỆM KỲ 2017 - 2022 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội.
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Đoàn chú trọng nâng cao chất 
lượng hoạt động tình nguyện; 
tập trung giải quyết các vấn đề 
an sinh xã hội, phát triển cộng 
đồng, xây dựng nông thôn mới, 
văn minh đô thị. Tập trung phát 
huy sáng kiến, chuyển giao ứng 
dụng KHKT vào sản xuất nông 
nghiệp chất lượng cao, sản xuất 
sản phẩm sạch; chú trọng thực 
hiện các đề tài, sáng kiến cải 
cách hành chính, nâng cao năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tiếp tục 
triển khai cuộc vận động “Nghĩa 
tình biên giới hải đảo”,  giáo dục 
nâng cao nhận thức cho thanh 
thiếu nhi về biên giới, hải đảo, 
chủ quyền, trách nhiệm và nghĩa 
vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội đã bầu ra BCH khóa 

mới gồm 28 đồng chí; đồng chí 

Nông Bình Cương - Ủy viên BCH 

Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh 

đoàn khóa IX tiếp tục tái cử chức 

vụ Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn khóa 

X (nhiệm kỳ 2017 - 2022); Đại hội 

bầu 10 đồng chí tham dự Đại hội 

Đoàn toàn quốc.

Tại Đại hội, tuổi trẻ toàn 

tỉnh tổ chức trưng bày tuyên 

truyền về biển đảo, trưng bày 

các sản phẩm địa phương; Ban 

Tổ chức Đại hội tặng thiếu nhi 

20 triệu đồng cho thiếu nhi thực 

hiện các công trình hỗ trợ thiếu 

nhi có hoàn cảnh khó khăn. 

Trong khuôn khổ Đại hội, 
đại biểu được tham gia các chuỗi 
hoạt động: Dâng hương báo 
công các anh hùng Liệt sỹ tại 
Nghĩa trang Liệt sỹ Phủ Thông, 
dâng hương báo công Bác tại 
di tích lịch sử Thanh niên xung 
phong Nà Tu, Lễ tuyên dương 25 
cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh 
niên tiêu biểu nhiệm kỳ 2012 - 
2017; trao giải cuộc thi Tuổi trẻ 
Bắc Kạn học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh; Trao giải Liên hoan các 
Đội, Nhóm tuyên truyền ca khúc 
Cách mạng tỉnh Bắc Kạn lần thứ 
VII, năm 2017./.

NGUYỄN DUYÊN
Tỉnh đoàn Bắc Kạn

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X,                         
nhiệm kỳ 2017 - 2022.
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luôn được quan tâm đẩy mạnh. 
Từ năm 2008 đến nay, toàn tỉnh 
kết nạp được 11.000 hội viên 
mới, nâng tổng số hội viên lên 
49.875 hội viên, chiếm 82,2% so 
tổng số hộ sản xuất nông - lâm 
nghiệp; tỷ lệ cơ sở được xếp 
loại khá, vững mạnh hằng năm 
chiếm từ 92% đến 95%. 

Bên cạnh việc xây dựng, 
phát triển tổ chức Hội, các cấp 
Hội Nông dân còn tích cực 
tham gia xây dựng Đảng, chính 
quyền trong sạch, vững mạnh, 
củng cố khối đại đoàn kết toàn 
dân và thực hiện tốt quy chế 
dân chủ cơ sở. Có 957 hội viên 
ưu tú được kết nạp vào Đảng 
cộng sản Việt Nam, nâng tổng 
số hội viên là đảng viên lên 
8.039 đồng chí, chiếm 16,1% so 
với tổng số hội viên.

về công tác hội và phong trào 
nông dân, công tác dân số, sức 
khoẻ, môi trường, phòng chống 
tệ nạn xã hội; tập huấn chuyển 
giao khoa học kỹ thuật cho đông 
đảo cán bộ, hội viên nông dân. 

Cùng với việc đẩy mạnh 
tuyên truyền, các cấp Hội tăng 
cường nắm bắt tình hình tư 
tưởng, định hướng dư luận xã 
hội cho cán bộ, hội viên nông 
dân; tiếp tục cụ thể hoá và triển 
khai thực hiện việc “Học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” gắn 
với giáo dục truyền thống, đạo 
đức cách mạng trong cán bộ, hội 
viên nông dân.

Công tác xây dựng, củng cố, 
nâng cao chất lượng tổ chức Hội, 
phát triển hội viên mới và nâng 
cao năng lực cho đội ngũ cán bộ 

Kể từ khi thành lập, Đảng ta 
luôn đánh giá cao, khẳng 
định vị trí chiến lược và vai 

trò chủ lực của giai cấp nông dân 
mà nòng cốt là Hội Nông dân Việt 
Nam trong sự nghiệp đấu tranh 
giải phóng dân tộc, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước 
ta đã có nhiều chủ trương, chính 
sách đổi mới trong nông nghiệp, 
coi trọng đầu tư, mở rộng hệ 
thống khuyến nông, khẳng định 
vai trò tự chủ của các hộ nông 
dân, tạo những điều kiện thuận 
lợi để giai cấp nông dân khai 
thác, sử dụng, phát huy có hiệu 
quả tiềm năng về lao động, đất 
đai và các nguồn lực khác trong 
phát triển nông nghiệp, nông 
dân, nông thôn.

Những năm qua, Hội Nông 
dân tỉnh Bắc Kạn đã bám sát 
nhiệm vụ chính trị của địa 
phương, tập trung triển khai 
có hiệu quả các phong trào thi 
đua trong nông dân; xây dựng 
và củng cố tổ chức Hội vững 
mạnh.  Công tác tuyên truyền, 
giáo dục chính trị tư tưởng 
cho hội viên, nông dân được 
chú trọng đổi mới cả nội dung 
và hình thức, nhất là các hoạt 
động tuyên truyền dưới nhiều 
hình thức đa dạng, sinh động 
giúp chuyển tải các chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước; các 
nghị quyết, chương trình công 
tác của Trung ương Hội; trang bị 
những kiến thức, kinh nghiệm 

Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào 
nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

LƯU VĂN QUẢNG
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (ngoài 
cùng bên phải) thăm mô hình trồng cam quýt tại xã Dương Phong, 
huyện Bạch Thông.

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

SỰ KIỆN CHÍNH TRỊ



Hội thật sự là đơn vị hành động, 
sâu, sát, nắm bắt tâm tư, nguyện 
vọng của hội viên, nông dân để 
có giải pháp hoạt động phù hợp, 
đáp ứng yêu cầu của hội viên, 
nông dân. 

Ba là: Tiếp tục vận động, 
thu hút nông dân tham gia tổ 
chức Hội, đồng thời chú trọng 
nâng cao chất lượng hội viên, 
xây dựng mẫu hình người nông 
dân mới, đó là: Người nông dân 
có tư duy mới, nhận thức mới, 
kiến thức mới, đời sống văn hóa 
mới và quyết tâm mới. Quan tâm 
mở rộng đối tượng phát triển 
hội viên tới các hộ kinh doanh, 
dịch vụ, các doanh nghiệp; cán 
bộ, công chức nghỉ hưu... đang 
sinh sống ở địa bàn nông thôn.

Bốn là: Tiếp tục đổi mới nội 
dung, phương thức hoạt động 
của Hội theo ba nhiệm vụ trọng 
tâm, xuyên suốt của các cấp 
Hội  Nông dân Việt Nam.  Đó là: 
(1) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của nông dân; 
(2) Tổ chức các hoạt động tư vấn, 
hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề 
giúp nông dân có điều kiện phát 
triển sản xuất, kinh doanh nâng 
cao thu nhập và đời sống; (3) Xây 
dựng phát triển mô hình kinh 
tế tập thể trong nông nghiệp, 
nông thôn.

Năm là: Bám sát Kết luận 
số 61-KL/TW ngày 03 tháng 12 
năm 2009 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng; Quyết định số 673/
QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 
2011 của Thủ tướng Chính phủ 
để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, 
chính quyền và các ban, ngành 
tạo cơ chế, chính sách, hỗ trợ 
cho nông dân và công tác Hội. 
Khẳng định vai trò, vị trí trung 
tâm, nòng cốt trong các phong 
trào nông dân, là chỗ dựa vững 
chắc của các cấp chính quyền, 
của giai cấp nông dân, góp phần 
thực hiện thắng lợi công cuộc 
xây dựng nông thôn mới./.

quyền và các ban, ngành, đoàn 
thể từ tỉnh đến cơ sở cùng với sự 
nỗ lực vượt bậc trong chỉ đạo, tổ 
chức triển khai hoạt động của 
các cấp Hội, sự đóng góp tích 
cực của đội ngũ cán bộ, hội viên 
nông dân trong toàn tỉnh. 

Từ bài học kinh nghiệm 
thực tiễn và những kết quả đạt 
được trong công tác Hội và 
phong trào nông dân. Trước yêu 
cầu mới, Hội Nông dân tỉnh tiếp 
tục đổi mới, nâng cao hiệu quả 
công tác Hội và phong trào nông 
dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong giai đoạn mới, các cấp 
Hội Nông dân trong toàn tỉnh 
tập trung thực hiện tốt một số 
nhiệm vụ chủ yếu sau đây:      

Một là: Tích cực, chủ động 
phối hợp với các ban, ngành tổ 
chức tuyên truyền, phổ biến cho 
cán bộ, hội viên nông dân nắm 
vững và thực hiện tốt những 
chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà 
nước, chương trình, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương và của Hội Nông dân các 
cấp; cổ vũ, nêu gương những 
điển hình tiên tiến, người tốt, việc 
tốt, những mô hình, sáng kiến, 
kinh nghiệm hay. Đẩy mạnh việc 
học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh gắn với tuyên truyền, giáo 
dục truyền thống; giáo dục, bồi 
dưỡng nâng cao trình độ, nhận 
thức, rèn luyện phẩm chất đạo 
đức, lối sống cho hội viên nông 
dân. Xây dựng giai cấp nông dân 
của tỉnh có đủ bản lĩnh, trình độ 
làm chủ nông thôn mới.

Hai là: Tăng cường chỉ đạo, 
củng cố tổ chức bộ máy, nâng 
cao chất lượng cán bộ hội, đặc 
biệt là đội ngũ cán bộ hội cơ sở. 
Trước mặt, tập chung chuẩn bị 
và tổ chức thành công Đại hội 
Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 
2018 - 2023. Hướng mạnh các 
hoạt động về cơ sở, xây dựng chi 

Các phong trào “Nông dân 
thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, 
đoàn kết giúp nhau làm giàu và 
giảm nghèo bền vững”, “Nông 
dân thi đua xây dựng nông thôn 
mới”, “Nông dân tham gia đảm 
bảo quốc phòng, an ninh” được 
triển khai đồng bộ, thu hút đông 
đảo cán bộ, hội viên, nông dân 
hăng hái tham gia, khơi dậy ý chí 
tự lực, tự cường, lao động sáng 
tạo của mỗi cán bộ, hội viên, 
nông dân trong việc khai thác 
tiềm năng, thế mạnh của địa 
phương để phát triển sản xuất, 
xoá đói, giảm nghèo; góp phần 
phát triển nông nghiệp, đổi mới 
nông thôn và cải thiện đời sống 
nông dân; giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội 
trên địa bàn. 

Trong 10 năm qua, toàn tỉnh 
có trên 100.000 lượt hộ hội viên, 
nông dân các cấp đăng ký sản 
xuất kinh doanh giỏi, qua bình 
xét, có hơn 25.000 lượt hộ hội 
viên đạt danh hiệu sản xuất kinh 
doanh giỏi các cấp. Các nông 
dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã 
thực sự là những nhân tố giúp 
phong trào lan tỏa và phát triển, 
đã có 5 hội viên nông dân tiêu 
biểu được bình chọn là “Nông 
dân Việt Nam xuất sắc”, nhiều hộ 
nông dân sản xuất, kinh doanh 
giỏi được Thủ tướng Chính phủ 
tặng Bằng khen. Các hoạt động 
hỗ trợ nông dân được triển khai 
hiệu quả thông qua việc ủy thác 
với ngân hàng Chính sách xã hội 
vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ 
trên 505 tỷ đồng và hơn 18 tỷ 
đồng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông 
dân, đã giúp giảm tỷ lệ hộ hội 
viên nghèo từ 31,2% (năm 2008) 
xuống còn 25% (năm 2016). 

Có được những kết quả 
trên, trước hết là nhờ sự quan 
tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy 
và Trung ương Hội Nông dân 
Việt Nam; sự quan tâm, tạo điều 
kiện thuận lợi của các cấp chính 
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đổi mới nội dung, phương thức 
hoạt động, hướng về cơ sở, về 
hộ gia đình, tập hợp đoàn kết, 
tuyên truyền vận động các tầng 
lớp nhân dân thực hiện tốt chủ 
trương của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước, tham 
gia các phong trào thi đua yêu 
nước; các cuộc vận động: “Học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”;  “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày 
vì người nghèo”,  “Đền ơn đáp 
nghĩa”… đã khơi dậy tiềm năng 
và sức mạnh nội lực của nhân 
dân, đẩy mạnh phát triển kinh 
tế, giải quyết những vấn đề an 

nước, phát huy truyền thống 
đó, kết hợp nhuần nhuyễn quan 
điểm  “dân là gốc”, “cách mạng 
là sự nghiệp của quần chúng”. 
Ngày 18/11/1930, Đảng Cộng sản 
Đông Dương được thành lập, 
Hội phản đế đồng minh - hình 
thức tổ chức đầu tiên của Mặt 
trận Dân tộc Thống nhất Việt 
Nam ra đời, nay là Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam do Đảng cộng 
sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh sáng lập và lãnh đạo.

Trải qua 87 năm ra đời và 
phát triển dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, những năm qua Mặt trận 
Tổ quốc các cấp đã không ngừng 

Dịp này hằng năm nhân 
dân và MTTQ các cấp 
cùng hơn 1.421 khu dân 

cư trong tỉnh Bắc Kạn lại tưng 
bừng, phấn khởi: Tổ chức ngày 
hội đại đoàn kết toàn dân tộc 
nhân kỷ niệm ngày thành lập 
MTDTTN Việt Nam, toàn đảng 
toàn dân luôn khắc sâu lời dạy 
của Bác Hồ: “Chính sách Mặt 
trận là chính sách rất quan 
trọng, Công tác Mặt trận là 
công tác rất quan trọng trong 
toàn bộ công tác cách mạng”. 
Đoàn kết, yêu nước là truyền 
thống quý báu của dân tộc Việt 
Nam trong suốt quá trình hàng 
nghìn năm dựng nước và giữ 

KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC 
THỐNG NHẤT VIỆT NAM (18/11/1930 - 18/11/2017)

Đồng chí Lý Quang Vịnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao kỷ niệm 
chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc cho các đồng chí có thành tích trong sự nghiệp Đại đoàn 
kết dân tộc.
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hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm 
vụ kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền vận động, 
đoàn kết các tầng lớp nhân dân 
thực hiện các chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, tạo sự đồng thuận 
cao trong xã hội, hăng hái tham 
gia các phong trào thi đua yêu 
nước, các cuộc vận động: “Học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 
cuộc vận động  “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh”, cuộc vận động 
“Ngày vì người nghèo”… gắn với 
phát động phong trào xây dựng 
nông thôn mới, xây dựng đô thị 
văn minh, xây dựng thế trận an 
ninh quốc phòng toàn dân vững 
mạnh, giữ vững ổn định chính 
trị, nâng cao vai trò giám sát, 
phản biện xã hội của Mặt trận 
và các đoàn thể, chăm lo, bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của nhân dân; phát 
huy quyền làm chủ của nhân 
dân, tích cực tham gia xây dựng 
Đảng trong sạch vững mạnh, 
xây dựng chính quyền hiệu lực, 
hiệu quả, thật sự là của dân, do 
dân, vì dân. Đẩy mạnh công tác 
đối ngoại nhân dân theo tinh 
thần“chủ động, linh hoạt, sáng 
tạo và hiệu quả”, nhằm phát huy 
lòng yêu quê hương đất nước 
nước, gìn giữ và phát huy bản 
sắc văn hóa dân tộc, xây dựng 
đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp 
có năng lực, trách nhiệm và nhiệt 
tình, tận tâm phục vụ nhân dân, 
góp phần phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân, lên tầm 
cao mới, chiều sâu mới./.

HỒNG VIỆT
Ủy ban MTTQ tỉnh

trung tâm và đầu mối sự đoàn 
kết, sự chia sẻ những tấm lòng 
hảo tâm giúp đỡ các cá nhân 
vượt qua khó khăn vươn lên 
thoát nghèo, chất lượng cuộc 
sống được nâng lên rõ rệt; diện 
mạo đô thị khang trang, nông 
thôn có nhiều đổi mới. Năm 
2017, có 76.008/77.894 hộ gia 
đình đăng ký gia đình văn hóa 
chiếm 97,39%; 1.361/1.421 khu 
dân cư đăng ký khu dân cư văn 
hóa chiếm 95,8%; phong trào 
quần chúng bảo vệ an ninh Tổ 
quốc được đẩy mạnh, trật tự 
an toàn xã hội được giữ vững, 
quyền làm chủ của nhân dân 
được phát huy, tích cực tham gia 
xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền trong sạch vững mạnh; 
khối đại đoàn kết toàn dân trên 
cơ sở nền tảng liên minh giữa 
giai cấp công nhân, nông dân và 
đội ngũ trí thức ngày càng củng 
cố mở rộng, các dân tộc, các tôn 
giáo ngày càng đoàn kết gắn 
bó; tình làng, nghĩa xóm được 
gìn giữ và phát huy, mối quan 
hệ gắn bó máu thịt giữa nhân 
dân với Đảng, chính quyền ngày 
càng bền chặt.

Phát huy truyền thống vẻ 
vang của Mặt trận Dân tộc Thống 
nhất Việt Nam và xứng đáng 
với sự tin tưởng của nhân dân 
tỉnh Bắc Kạn. Thời gian tới, Mặt 
trận Tổ quốc các cấp trong toàn 
tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc 
tư tưởng Hồ Chí Minh về chính 
sách đại đoàn kết toàn dân, đoàn 
kết các tầng lớp nhân dân cùng 
Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, 
các đoàn thể tạo sức mạnh tổng 
hợp, phát huy nội lực, tận dụng 
thời cơ, vượt mọi thử thách thực 

sinh xã hội, vận động các chi 
hội, đoàn viên thanh niên và 
nhân dân ở khu dân cư giúp đỡ 
hơn 400 ngày công lao động 
và hàng trăm triệu đồng để xây 
dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, nhất 
là bê tông hóa giao thông nông 
thôn, kênh mương thủy lợi. 
Trong 9 tháng đầu năm 2017, Ủy 
ban MTTQ các cấp đã hỗ trợ và 
xây dựng được 37 nhà đại đoàn 
kết, trị giá 1.070 triệu đồng; 
nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh 
Dậu, Ban vận động quản lý quỹ 
“Vì người nghèo” các cấp tặng 
1.172 xuất quà cho các hộ nghèo 
trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền 
595.600.000 đồng. Phối hợp với 
các ban, ngành, đoàn thể, các 
tổ chức, cá nhân trong và ngoài 
tỉnh tặng 26.076 xuất quà cho 
các hộ gia đình chính sách, hộ 
nghèo, nạn nhân chất độc da 
cam, người khuyết tật, học sinh 
nghèo học giỏi vượt khó,… với 
tổng trị giá 6.710.346.200 đồng; 
tiếp nhận từ các tổ chức từ thiện 
và tổ chức trao tặng 220 xuất quà 
cho học sinh nghèo, 01 bộ máy vi 
tính, 30 chiếc xe đạp với tổng trị 
giá 152 triệu đồng; vận động các 
cơ quan, đơn vị trong tỉnh tham 
gia quyên góp ủng hộ đồng bào 
trong và ngoài tỉnh bị thiệt hại 
do thiên tai lũ lụt gây ra được 
1.305 triệu đồng. Tổ chức cứu trợ 
kịp thời 89 hộ gia đình bị thiệt 
hại về người, nhà cháy, nhà sập 
đổ và hoa màu với tổng số tiền là 
214.000.000 đồng, hỗ trợ nhân 
dân các tỉnh bị thiệt hại do mưa 
lũ quét và cơn bão số 10 gây ra 
với tổng số tiền 400 triệu đồng.  

Những việc làm đó khẳng 
định MTTQ Việt Nam các cấp là 
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nâng cao nhận thức cho cán bộ, 
hội viên phụ nữ về lịch sử của 
Hội LHPN Việt Nam, về phong 
trào phụ nữ Việt Nam; khẳng 
định vai trò, vị trí, những đóng 
góp quan trọng của tổ chức 
Hội và phụ nữ toàn tỉnh trong 
sự nghiệp xây dựng quê hương 
ngày càng vững mạnh. Các hoạt 
động chào mừng được tổ chức 
đa dạng như: Hội thi “Giã bánh 
dày”; giao lưu “Ngày hội hạnh 
phúc”; gặp mặt, tọa đàm, giao 
lưu văn nghệ, thể dục thể thao; 
trao kỷ niệm chương “Vì sự phát 
triển của phụ nữ”; tổ chức ngày 
Hội “Mổ lợn tiết kiệm”;  ra mắt các 
mô hình mới về gia đình, về việc 
làm theo Bác; trao tặng Mái ấm 
tình thương cho phụ nữ nghèo; 
thăm hỏi, động viên phụ nữ có 
hoàn cảnh khó khăn… các hoạt 
động này đã thu hút sự tham gia 

tích, đáp ứng nhu cầu, nguyện 
vọng chính đáng của chị em phụ 
nữ, tạo động lực thi đua học tập, 
lao động, sản xuất, góp phần vào 
sự phát triển kinh tế văn hóa xã 
hội của tỉnh nhà. Đặc biệt, việc 
học tập và làm theo Bác được 
các cấp Hội chú trọng thực hiện 
với nhiều hình thức, hoạt động 
phong phú, từ đó việc “Làm theo 
Bác” trở thành nếp sống hàng 
ngày của các tầng lớp phụ nữ. 
Các mô hình làm theo Bác được 
duy trì, thực hiện có sức lan tỏa 
lớn, lôi cuốn đông đảo hội viên, 
phụ nữ tham gia, có tác động 
trực tiếp đến đời sống sinh hoạt 
hàng ngày của hội viên, phụ nữ.

Trong không khí thi đua 
sôi nổi của những ngày tháng 
10 - tháng trọng tâm triển khai 
các hoạt động chào mừng ngày 
thành lập Hội, các cấp Hội tích 
cực tổ chức các hoạt động nhằm 

87 năm qua, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
luôn phát huy truyền thống “Anh 
hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm 
đang” từng bước trưởng thành, 
khẳng định vai trò, vị thế, góp 
phần quan trọng vào sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Kế thừa, phát huy những 
truyền thống quý báu đó, nhằm 
lập nhiều thành tích kỷ niệm 87 
năm ngày thành lập Hội Liên 
hiệp phụ nữ Việt Nam, năm 
2017, là năm đầu thực hiện Nghị 
quyết Đại hội phụ nữ các cấp, Hội 
LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội 
không ngừng đổi mới nội dung, 
phương thức, đa dạng hóa các 
hoạt động với trọng tâm hướng 
về cơ sở, chú trọng thu hút, phát 
triển hội viên, xây dựng tổ chức 
Hội ngày càng vững mạnh. Tăng 
cường công tác đào tạo, bồi 
dưỡng do đó đội ngũ cán bộ 
chuyên trách của Hội đặc biệt là 
cán bộ Hội cấp cơ sở cơ bản đạt 
chuẩn về chuyên môn, nghiệp 
vụ. Các cấp Hội chủ động và tích 
cực đổi mới nội dung, hình thức 
thực hiện phong trào thi đua 
“Phụ nữ tích cực học tập, lao động, 
sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh 
phúc” gắn với thực hiện phong 
trào “Bắc Kạn chung sức xây dựng 
nông thôn mới”, 02 cuộc vận 
động “Xây dựng gia đình 5 không, 
3 sạch”;  “rèn luyện phẩm chất đao 
đức Tự tin - tự trọng - trung hậu - 
đảm đang”… đạt nhiều thành 

KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2017)

Trao tặng tiền hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho hội viên 
phụ nữ nghèo thành phố Bắc Kạn.

 (Xem tiếp trang 36)
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sách, giải pháp thật cụ thể, thiết 
thực để tạo điều kiện cho phụ 
nữ tham gia ngày càng nhiều 
vào công tác chính quyền, đoàn 
thể; phát huy tài năng, sở trường 
của họ trong các lĩnh vực phù 
hợp với bản thân phụ nữ.

Trên thực tế, những tư tưởng 
của Hồ Chủ tịch về giải phóng 
phụ nữ và công tác cán bộ nữ đã 
được thể chế hoá thành pháp 
luật, thành cơ chế hoạt động của 
Đảng, Nhà nước và các đoàn thể 
chính trị - xã hội ở nước ta qua 
mỗi thời kỳ cách mạng.

là trách nhiệm của toàn xã hội.
Trong các chuyến đi công 

tác hoặc khi về thăm cơ sở, Bác 
luôn quan tâm đến số lượng, tỷ 
lệ đại biểu nữ và ân cần mời chị 
em lên hàng ghế đầu, động viên 
chị em phát biểu ý kiến. Khi thấy 
cán bộ nữ trưởng thành, tiến bộ, 
Người động viên, khuyến khích 
kịp thời. Theo Bác, để lựa chọn 
và bố trí nhân sự cán bộ lãnh 
đạo, quản lý nữ một cách có hiệu 
quả thì trước hết người lãnh đạo 
phải “biết người”. Bác luôn nhắc 
nhở phải có chủ trương, chính 

Ngay từ những ngày đầu 
của cuộc cách mạng đấu 
tranh giải phóng dân 

tộc, Bác Hồ đã đặc biệt quan tâm 
tới vấn đề phụ nữ. Sự nghiệp 
giải phóng phụ nữ là một trong 
những vấn đề đầu tiên được 
Bác nhắc tới. Người cho rằng, 
nếu không giải phóng phụ nữ 
thì không thể giải phóng một 
nửa loài người, nếu không giải 
phóng phụ nữ là xây dựng chủ 
nghĩa xã hội chỉ một nửa. Giải 
phóng phụ nữ trước hết là phải 
giải phóng sức lao động của chị 
em, một lực lượng to lớn, quan 
trọng; phải thực hiện bình đẳng 
nam nữ trên mọi lĩnh vực, tiêu 
diệt tư tưởng phong kiến, trọng 
nam, khinh nữ.

Chủ tịch Hồ chí Minh đánh 
giá rất cao vai trò của phụ nữ 
trong sự nghiệp cách mạng giải 
phóng dân tộc và luôn gắn độc 
lập dân tộc với việc giải phóng 
phụ nữ. Theo Người, giải phóng 
phụ nữ nhằm phát triển năng 
lực cá nhân phụ nữ, gắn liền với 
giải phóng giới và xã hội. Người 
luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên 
phải quan tâm giáo dục, giúp đỡ, 
tạo điều kiện cho chị em phụ nữ 
tiến bộ, không thành kiến, hẹp 
hòi với họ, việc phát huy vai trò 
và năng lực sáng tạo của phụ nữ 

Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương 
của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ nữ

Công tác cán bộ nữ được Đảng và Bác Hồ luôn quan tâm ngay từ 
những ngày đầu thành lập nước. Những năm qua, đội ngũ lãnh đạo, 
quản lý nữ phát triển không ngừng cả về số lượng, chất lượng cũng 
như những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Bác Hồ và đồng chí Nguyễn Thị Thập tiếp đại biểu phụ nữ các 
dân tộc thiểu số, năm 1965.                                                           (Ảnh tư liệu)
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Đây là cơ sở rất quan trọng để 
tăng cường và phát huy vai trò to 
lớn của đội ngũ cán bộ nữ trong 
hệ thống chính trị ở các cấp.

Thực hiên các chủ trương, 
nghị quyết, chỉ thị của Đảng và 
các văn bản khác của Nhà nước 
(Luật Bình Đẳng giới, Chiến lược 
quốc gia về bình đẳng giới), nhất 
là Nghị quyết Trung ương 3 khoá 
VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá đất nước”, công tác cán 
bộ nữ đã được các cấp ủy, tổ 
chức đảng và chính quyền từ 
Trung ương tới địa phương quan 
tâm chỉ đạo, đạt được những kết 
quả tích cực trên các mặt. Công 
tác tạo nguồn, quy hoạch cán bộ 
nữ ở các cấp từng bước đi vào 
nền nếp. Nguồn cán bộ nữ quy 
hoạch cho các chức danh lãnh 
đạo, quản lý khá dồi dào, nhất 
là ở cấp tỉnh, cấp huyện; cơ bản 
bảo đảm sự đồng bộ từ dưới lên; 
trình độ đào tạo, cơ cấu ngành 
nghề, tỷ lệ cán bộ nữ trẻ, cán bộ 
dân tộc nữ có bước tiến bộ. Trên 
cơ sở quy hoạch, nhiều cấp ủy đã 
quan tâm công tác đào tạo, bồi 
dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, 
đề bạt cán bộ nữ, tạo điều kiện 
thuận lợi để chị em phát huy vai 
trò, năng lực của mình. Do đó, 
tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp 
ngày càng nhiều; đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, quản lý là nữ không 
ngừng tăng; số lượng cán bộ nữ 
tham gia lãnh đạo, quản lý trong 
các cơ quan của Đảng, cơ quan 
nhà nước, các doanh nghiệp, 
trong lực lượng vũ trang ngày 
càng tăng./.

BBT

Dưới góc độ Nhà nước, 
Việt Nam đã có Luật Bình Đẳng 
giới, Chiến lược quốc gia về bình 
đẳng giới và nhiều văn bản quy 
phạm pháp luật bảo vệ quyền 
bình đẳng của phụ nữ một cách 
toàn diện. Vấn đề phụ nữ lúc này 
không chỉ còn là sự bình quyền 
đơn thuần mà đã được xem xét 
dưới góc độ toàn diện, phải “Tạo 
điều kiện để phụ nữ thực hiện tốt 
vai trò người công dân, người lao 
động, người mẹ, người thầy đầu 
tiên của con người. Bồi dưỡng, 
đào tạo để phụ nữ tham gia ngày 
càng nhiều vào các hoạt động xã 
hội, các cơ quan lãnh đạo, quản lý 
ở các cấp”.

Đặc biệt Chỉ thị 36-CT/TW 
ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị 
về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến 
tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XII của Đảng”  đề ra yêu cầu 
hết sức cụ thể đối với các cấp ủy, 
tổ chức đảng và chính quyền từ 
Trung ương tới địa phương về 
công tác cán bộ nữ. Theo đó, 
phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên 
nữ không dưới 15% và cần có 
nữ tham gia Ban Thường vụ; nếu 
nơi nào chưa bảo đảm được tỷ 
lệ nêu trên thì phải bầu thiếu số 
lượng để tiếp tục chuẩn bị và sẽ 
bổ sung sau. Tiếp đó, Chỉ thị của 
Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 
XIV và hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhấn 
mạnh, phải tăng tỷ lệ nữ tham 
gia đại biểu Quốc hội và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp. Nghị 
quyết Đại hội XII của Đảng tiếp 
tục đề cập đến việc “Tăng tỉ lệ cán 
bộ lãnh đạo, cấp ủy là người dân 
tộc thiểu số, cán bộ nữ, cán bộ trẻ”. 

Trong quá trình thực hiện 
công cuộc đổi mới, vai trò lãnh 
đạo, quản lý toàn diện của phụ 
nữ trong các lĩnh vực của đời 
sống xã hội tiếp tục được Đảng 
và Nhà nước quan tâm. Chỉ thị 
số 37 - CT/TW, ngày 16/5/1994 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
khóa VII về “Một số vấn đề về công 
tác cán bộ nữ trong tình hình mới” 
đã nhấn mạnh tới việc nâng cao 
tỷ lệ cán bộ nữ tham gia công tác 
quản lý nhà nước, quản lý kinh 
tế - xã hội là yêu cầu quan trọng 
để thực hiện quyền bình đẳng, 
dân chủ của phụ nữ; là điều kiện 
để phát huy tài năng, trí tuệ và 
nâng cao địa vị xã hội của phụ 
nữ. Nhiệm vụ đặt ra là cần phải 
chống những biểu hiện lệch lạc, 
coi thường phụ nữ và khắt khe, 
hẹp hòi trong đánh giá, đề bạt, 
bố trí, sử dụng cán bộ nữ.

Trên cơ sở tổng kết 10 năm 
thực hiện công cuộc đổi mới và 
đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ 
của tình hình mới, những yếu 
kém của công tác cán bộ, trong 
đó có cán bộ nữ đã được làm 
rõ trong Nghị quyết Đại hội VIII 
của Đảng tháng 6/1996. Để khắc 
phục tình trạng này, Nghị quyết 
03-NQ/TW ngày 18/6/1997 của 
Ban Chấp hành Trung ương 
khoá VIII về “Chiến lược cán bộ 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước” đã 
đề ra phương hướng công tác 
cán bộ của thời kỳ mới một cách 
toàn diện. Tiếp đó là các văn bản 
của Ban Chấp hành Trung ương, 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa 
gần đây về công tác cán bộ, 
trong đó có công tác cán bộ nữ.

12

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH 

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



tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám 
làm, dám chịu trách nhiệm, có uy 
tín, có phương pháp hoạt động và 
khả năng đoàn kết tập hợp đông 
đảo đoàn viên, CNVCLĐ; có tinh 
thần đấu tranh bảo vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của 
đoàn viên, CNVCLĐ. Có năng lực 
tham gia xây dựng và cụ thể hóa, 
tổ chức thực hiện tốt các nghị 
quyết của Đảng, chính sách pháp 
luật Nhà nước vào công tác công 
đoàn; có kiến thức về quản lý kinh 
tế, xã hội, pháp luật; có kỹ năng 
hoạt động và nghiệp vụ công tác; 
có khả năng tham gia quyết định 
các chủ trương công tác của Ban 
Chấp hành công đoàn. Có tinh 
thần trách nhiệm, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao; có đạo 
đức, lối sống lành mạnh, trung 
thực, giản dị; có tinh thần đấu 
tranh chống tham nhũng và lãng 
phí; không cục bộ, bản vị, cơ hội; 
không lãng phí, tham nhũng và 
bao che cho tham nhũng.

các tiểu ban để chuẩn bị mọi điều 
kiện tổ chức Đại hội IX Công đoàn 
tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

Để chuẩn bị mọi điều kiện 
cần thiết tổ chức thành công đại 
hội, các cấp công đoàn trong tỉnh 
cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và 
tổ chức thực hiện tốt một số nội 
dung sau:

Thứ nhất: Công tác chuẩn bị 
nhân sự ban chấp hành khóa mới

Đây là nội dung hết sức quan 
trọng, mang tính cốt lõi quyết 
định đến hiệu quả hoạt động của 
tổ chức công đoàn trong cả nhiệm 
kỳ. Vì vậy, công tác chuẩn bị nhân 
sự cần đảm bảo đúng nguyên tắc, 
quy trình theo quy định của Điều 
lệ Công đoàn Việt Nam, Ban Chấp 
hành khóa mới cần có bản lĩnh 
chính trị vững vàng; nhiệt tình, 
tâm huyết với sự nghiệp xây dựng 
tổ chức công đoàn; trưởng thành 
từ thực tiễn phong trào công 
nhân và hoạt động công đoàn; có 

Năm 2017 là năm diễn ra 
Đại hội Công đoàn các cấp 
tiến tới Đại hội Đại biểu 

Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, 
nhiệm kỳ 2018 - 2023, Đại hội Đại 
biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ 
XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Xác định 
đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa 
quan trọng của đội ngũ CNVCLĐ 
và tổ chức công đoàn tỉnh Bắc Kạn, 
Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn 
chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để 
tổ chức thành công đại hội.

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, 
ngày 17/11/2016 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng về lãnh đạo 
Đại hội Công đoàn các cấp và 
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần 
thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; 
Kế hoạch số 52/KH-TLĐ, ngày 
28/11/2016 của Tổng LĐLĐ Việt 
Nam về tổ chức Đại hội Công đoàn 
các cấp tiến tới Đại hội XII Công 
đoàn Việt Nam, Ban Thường vụ 
LĐLĐ tỉnh phối hợp với Ban Dân 
vận tham mưu cho Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số  
10-CT/TU, ngày 16/12/2016 về lãnh 
đạo Đại hội Công đoàn các cấp tiến 
tới Đại hội Đại biểu Công đoàn tỉnh 
Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 
- 2023, đồng thời Ban Thường vụ 
LĐLĐ tỉnh ban hành: Kế hoạch về 
tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn 
các cấp; hướng dẫn công tác nhân 
sự BCH; kế hoạch tuyên truyền về 
đại hội công đoàn các cấp; phân 
bổ đại biểu dự Đại hội IX Công 
đoàn tỉnh; hỗ trợ kinh phí tổ chức 
đại hội cho Công đoàn cấp trên 
trực tiếp cơ sở; kế hoạch duyệt báo 
cáo, nhân sự BCH Công đoàn các 
cấp,... đồng thời thành lập Ban Tổ 
chức Đại hội IX Công đoàn tỉnh và 

LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI IX 
CÔNG ĐOÀN TỈNH BẮC KẠN, ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

BÙI MINH THANH
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Đ/c Bùi Minh Thanh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại đại hội Công 
đoàn Văn phòng HĐND tỉnh Bắc Kạn.
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trung phản ánh công tác chuẩn 
bị đại hội ở các cấp; những vấn 
đề cần bảo đảm trong công tác 
nhân sự, như tiêu chuẩn, cơ cấu, 
số lượng…; Đánh giá những kết 
quả đạt được và ý nghĩa các cấp 
Công đoàn trong việc triển khai 
thực hiện 4 chương trình hành 
động của Đại hội XI Công đoàn 
Việt Nam đối với CNVCLĐ; kịp thời 
phản ánh tâm tư, nguyện vọng và 
những đánh giá của CNVCLĐ đối 
với Đại hội Công đoàn các cấp để 
từ đó có những chính sách phù 
hợp trong Nghị quyết Đại hội 
Công đoàn các cấp; Biểu dương 
những thành tựu nổi bật trong 5 
năm qua của địa phương, ngành, 
đơn vị; kết quả việc thực hiện “Học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” trong 
CNVCLĐ và kết quả triển khai thực 
hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa X về 
“Tiếp tục xây dựng giai cấp công 
nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 
nước”; kết quả của quá trình đổi 
mới nội dung, phương thức hoạt 
động công đoàn và những bài 
học kinh nghiệm trong quá trình 
vận động CNVCLĐ. Phát động các 
phong trào thi đua trong CNVCLĐ, 
thiết thực lập thành tích chào 
mừng Đại hội Công đoàn các cấp, 
Đại hội IX Công đoàn tỉnh và Đại 
hội XII Công đoàn Việt Nam; kịp 
thời biểu dương những nhân tố 
mới là CNLĐ trực tiếp sản xuất có 
những cải tiến, sáng kiến kỹ thuật 
được áp dụng rộng rãi trong đời 
sống xã hội; Kiên quyết đấu tranh 
chống các quan điểm, tư tưởng 
kích động của các thế lực thù địch 
chống phá Đảng, Nhà nước, tổ 
chức Công đoàn Việt Nam dưới 
mọi hình thức, nhất là các phương 
tiện truyền thông hiện nay. Nêu 
cao tinh thần, ý thức đoàn kết, dân 
chủ, xây dựng tổ chức Công đoàn 
Việt Nam ngày càng vững mạnh và 
phát triển./.

vào tổ chức công đoàn, xây dựng 
giai cấp công nhân và tổ chức 
Công đoàn Việt Nam ngày càng 
vững mạnh và phát triển. Công 
tác tuyên truyền về Đại hội Công 
đoàn các cấp cần gắn với việc tổ 
chức các phong trào thi đua yêu 
nước trong CNVCLĐ, kết hợp 
triển khai “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh”, Nghị quyết Đại hội XII 
Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là 
Nghị quyết số 20-NQ/TW và Kết 
luận 79-KL/TW về “Tiếp tục xây 
dựng giai cấp công nhân Việt Nam 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước”; Xác 
định những mục tiêu, phương 
hướng, nhiệm vụ, giải pháp của 
phong trào CNVCLĐ, hoạt động 
công đoàn trong 5 năm (2018 - 
2023); Công tác tổ chức các hoạt 
động tuyên truyền Đại hội công 
đoàn các cấp cần coi trọng chất 
lượng, thiết thực, hiệu quả, không 
phô trương hình thức, với phương 
châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, 
trách nhiệm”. 

Nội dung tuyên truyền cần 
làm rõ và khẳng định vai trò và 
sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 
nhân Việt Nam, những đóng góp 
to lớn của giai cấp công nhân 
và tổ chức Công đoàn Việt Nam 
trong sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng dân tộc; xây dựng khối 
đoàn kết liên minh công - nông 
vững chắc trong công cuộc đổi 
mới và xây dựng đất nước; truyền 
thống vẻ vang của tổ chức Công 
đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. Tuyên truyền sâu rộng 
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XII, các Nghị quyết 
của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, nghị quyết Đảng bộ các cấp, 
Đại hội XII Công đoàn Việt Nam để 
Đại hội thực sự là sự kiện chính 
trị quan trọng của giai cấp công 
nhân và tổ chức Công đoàn có 
sức lan toả trong toàn xã hội; Tập 

Thứ Hai: Xây dựng báo cáo 
chính trị trình đại hội

Quá trình xây dựng báo cáo 
chính trị trình đại hội cần ngắn 
gọn, có số liệu cụ thể để phân 
tích, đánh giá những kết quả đạt 
được trong nhiệm kỳ. Đánh giá 
đặc điểm, tình hình có liên quan 
đến CNVCLĐ, như: Việc làm, tiền 
lương, điều kiện lao động... Kết 
quả thực hiện nghị quyết của 
đại hội cấp mình trong nhiệm kỳ 
qua, trong đó cần làm rõ các giải 
pháp thực hiện chức năng, nhiệm 
vụ của tổ chức công đoàn, chỉ 
rõ những khuyết điểm, yếu kém 
nguyên nhân và rút ra bài học 
kinh nghiệm. Báo cáo đại hội của 
công đoàn cấp trên phải lấy ý kiến 
tham gia đóng góp của công đoàn 
cấp dưới. Phương hướng, nhiệm 
vụ, nhiệm kỳ tới cần bám sát chức 
năng nhiệm vụ của tổ chức công 
đoàn, nghị quyết của cấp ủy, công 
đoàn cấp trên và tình hình thực tế 
của địa phương, đơn vị để đưa ra 
các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp 
thực hiện cụ thể, trong đó chú 
trọng công tác phát triển đoàn 
viên, xây dựng tổ chức công đoàn 
vững mạnh, đại diện chăm lo bảo 
vệ quyền, lợi ích của đoàn viên và 
người lao động. 

Thứ Ba: Công tác tuyên truyền 
đại hội công đoàn các cấp

Đại hội Công đoàn các cấp là 
sự kiện chính trị có ý nghĩa quan 
trọng của đội ngũ CNVCLĐ và tổ 
chức Công đoàn. Đây cũng là dịp 
để cả hệ thống chính trị, toàn 
xã hội hiểu rõ hơn về vị trí, vai 
trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ 
chức Công đoàn. Vì vậy cần tăng 
cường công tác tuyên truyền về 
Đại hội Công đoàn các cấp tiến 
nhằm nâng cao nhận thức của 
đoàn viên, công nhân viên chức 
lao động về những quan điểm, 
chủ trương, định hướng lớn trong 
các hoạt động của tổ chức Công 
đoàn Việt Nam, góp phần tạo sự 
chuyển biến trong công tác vận 
động, tập hợp đông đảo CNVCLĐ 
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Những năm qua, với việc 
thực hiện tốt vai trò, 
chức năng về tuyên 

truyền giáo dục; tham gia quản 
lý; tổ chức các phong trào thi 
đua; phát triển đoàn viên, xây 
dựng tổ chức Công đoàn vững 
mạnh, các cấp công đoàn trong 
tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội 
dung, phương pháp hoạt động 
hướng vào chăm lo, bảo vệ, vì 
quyền, lợi ích của đoàn viên 
công đoàn.

Các cấp công đoàn đã bám 
sát sự chỉ đạo của cấp ủy và 
công đoàn cấp trên, nỗ lực sáng 
tạo đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động, quan tâm sâu 
sát cơ sở, đoàn viên và người 
lao động,  tích cực tuyên truyền, 
phổ biến và thực hiện đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước; giám sát việc thực 
hiện chế độ, chính sách đối với 
CNVCLĐ, thường xuyên thăm 
nắm tình hình đời sống, lao 
động, việc làm, tâm tư nguyện 
vọng, của đoàn viên, CNVCLĐ; 
phát hiện những vấn đề phát 
sinh ở cơ sở, kiến nghị kịp thời 
với cấp ủy, chính quyền, người 
sử dụng lao động có biện pháp 
giải quyết, bảo đảm quyền và lợi 
ích hợp pháp, chính đáng cho 
CNVCLĐ. Đẩy mạnh các phong 

trào thi đua yêu nước trong 
CNVCLĐ, cụ thể hóa các mục 
tiêu thi đua cho phù hợp với địa 
phương, đơn vị, doanh nghiệp, 
động viên CNVCLĐ phấn đấu 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
chính trị được giao. Phối hợp 
với chính quyền thực hiện tốt 
quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức 
hội nghị cán bộ, công chức, viên 
chức, hội nghị người lao động; 
giải quyết dứt điểm đơn thư 
khiếu nại, tố cáo của đoàn viên; 
thăm hỏi, động viên, CNVCLĐ có 
hoàn cảnh khó khăn; kiểm tra, 
thẩm định tự chấm điểm đánh 
giá chất lượng hoạt động công 
đoàn và khen thưởng các danh 
hiệu bậc cao, nhằm bảo đảm 
khen thưởng chính xác, công 

bằng, vì quyền, lợi ích của người 
lao động...

Có thể khẳng định, việc 
đổi mới nội dung, phương pháp 
hoạt động vì quyền, lợi ích đoàn 
viên công đoàn của các cấp 
công đoàn trong tỉnh thời gian 
qua đã mang lại hiệu quả thiết 
thực trong việc thực hiện chức 
năng của tổ chức Công đoàn. 
Tuy nhiên, hoạt động của tổ 
chức công đoàn cũng còn bộc 
lộ những hạn chế như: Vai trò 
tham gia quản lý, đại diện, bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của người lao động 
ở một số công đoàn cơ sở hiệu 
quả còn thấp, chưa đáp ứng 
yêu cầu của người lao động. 
Việc tuyên truyền chính sách, 

ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG 
VÌ QUYỀN, LỢI ÍCH ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho 
đoàn viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức 
Công đoàn hiện nay. 

LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác bảo đảm 
ATGT đường bộ và BHXH.
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chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà 
nước, nội quy, quy chế cơ quan, 
đơn vị. Vận động CNVCLĐ không 
ngừng cải tiến lề lối làm việc, cải 
cách thủ tục hành chính, đề cao 
trách nhiệm của cá nhân trong 
thực hiện nhiệm vụ và chấp 
hành kỷ luật, kỷ cương; thi đua 
thực hành tiết kiệm, chống tham 
nhũng, lãng phí; thực hiện hiệu 
quả việc “Học tập và làm theo tư 
tưởng, tấm gương, đạo đức phong 
cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục đổi 
mới nội dung, phương thức 
hoạt động, nâng cao chất lượng 
hoạt động công đoàn cơ sở. 
Đẩy mạnh công tác phát triển 
đoàn viên và thành lập công 
đoàn cơ sở; kiểm tra, đánh giá 
đúng kết quả hoạt động công 
đoàn. Tích cực tham gia xây dựng 
Đảng, chính quyền trong sạch, 
vững mạnh. Tranh thủ sự chỉ đạo 
của cấp ủy, sự tạo điều kiện của 
chính quyền, chuẩn bị tốt các 
điều kiện và tổ chức thành công 
Đại hội công đoàn các cấp. 

Đổi mới nội dung, phương 
pháp hoạt động vì quyền, lợi ích 
đoàn viên công đoàn là nhiệm 
vụ xuyên suốt đối với các cấp 
công đoàn. Thực hiện tốt việc 
đổi mới nội dung, phương pháp 
hoạt động vì quyền, lợi ích đoàn 
viên công đoàn, thu hút ngày 
càng đông đảo người lao động 
tự giác gia nhập tổ chức Công 
đoàn, góp phần không ngừng 
nâng cao vị thế, xây dựng tổ 
chức Công đoàn ngày càng 
vững mạnh./.

TIÊU VĂN ĐỊNH
Phó Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra,

LĐLĐ tỉnh

sống, lao động, việc làm, tâm 
tư nguyện vọng, của đoàn viên, 
CNVCLĐ. Tham gia xây dựng và 
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 
sở, nâng cao chất lượng thương 
lượng, ký kết và thực hiện có 
hiệu quả thỏa ước lao động tập 
thể. Đổi mới tổ chức hoạt động 
chăm lo đời sống vật chất, tinh 
thần cho người lao động, thực 
hiện “Chương trình phúc lợi 
cho đoàn viên” thông qua việc 
tổ chức ký kết các thỏa thuận 
hợp tác với các doanh nghiệp 
để đoàn viên được hưởng các 
sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi 
so với thị trường. Tổ chức phát 
động các phong trào thi đua có 
hiệu quả, trọng tâm là phong 
trào thi đua “Lao động giỏi, 
lao động sáng tạo”. Tổ chức tốt 
các hoạt động chào mừng các 
ngày lễ lớn, các sự kiện chính 
trị trọng đại của đất nước và tổ 
chức Công đoàn. Thực hiện tốt 
công tác tuyên truyền, giáo dục 
đoàn viên, CNVCLĐ chấp hành 

pháp luật, cho người lao động 
ở khu vực ngoài nhà nước chưa 
được thường xuyên. Việc thực 
hiện Quy chế dân chủ cơ sở, tổ 
chức hội nghị CBCC,VC, Hội nghị 
NLĐ có nơi còn mang tính hình 
thức; trong khen thưởng còn 
tập trung chủ yếu vào lãnh đạo 
quản lý, chưa quan tâm nhiều 
đến người lao động trực tiếp.

Để nâng cao chất lượng 
hoạt động công đoàn, trong 
thời gian tới, các cấp công đoàn 
trong tỉnh cần chủ động, tích cực 
tham gia xây dựng chính sách 
pháp luật, xây dựng quan hệ lao 
động hài hòa, ổn định tiến bộ; 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
chế độ chính sách với người lao 
động. Đẩy mạnh hơn nữa việc 
tuyên truyền pháp luật, đặc 
biệt là Bộ Luật Lao động, Luật 
Công đoàn, Luật BHXH... nhằm 
nâng cao trình độ nhận thức 
của người lao động để người 
lao động có thể tự bảo vệ mình. 
Tích cực thăm nắm tình hình đời 

LĐLĐ tỉnh tham gia đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc 
thực hiện Luật BHXH tại Công ty CP đầu tư xây dựng Nam Hải.
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các hộ nghèo, gia đình chính sách, 
trẻ em nghèo vượt khó học giỏi trị 
giá trên 1,2 tỷ đồng; vận động cán 
bộ, hội viên, thanh niên tham gia 
hiến máu tình nguyện được 9.666 
đơn vị máu.

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa 
- Uống nước nhớ nguồn” được tổ 
chức thường xuyên thông qua 
hoạt động thăm hỏi, tặng quà; 
khám, phát thuốc và tư vấn sức 
khoẻ cho các đối tượng chính sách; 
chỉnh trang, tổ chức dâng hương, 
thắp nến tri ân các anh hùng liệt 
sỹ tại các Bia ghi danh, Đài tưởng 
niệm, Nghĩa trang liệt sỹ. Toàn tỉnh 
đã tổ chức thăm hỏi, tặng 1.522 
xuất quà trị giá trên 500 triệu đồng; 
khám, phát thuốc cho 9.993 đối 
tượng thuộc hộ nghèo, gia đình 
chính sách, cựu thanh niên xung 
phong; định kỳ tổ chức các hoạt 
động tri ân các anh hùng liệt sỹ với 
486 phần mộ tại nghĩa trang, đài 
tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, 

tuyên truyền ca khúc cách mạng 
tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI với chủ đề 
“Tự hào Tổ quốc Việt Nam” thu hút 
200 tuyên truyền viên của 12 nhóm 
tuyên truyền ca khúc cách mạng, 
các cấp bộ Đoàn tổ chức 200 buổi 
xem phim tư liệu “Lý Tự Trọng - Sáng 
mãi tên anh” cho trên 20.000 đoàn 
viên, thanh niên; hằng năm, có gần 
3.000 lượt ĐVTTN, nhân dân trong 
và ngoài tỉnh đến dâng hương và 
tổ chức các hoạt động giáo dục 
truyền thống.

Các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh 
các hoạt động giáo dục truyền 
thống thông qua các phong trào 
hành động cách mạng của Đoàn. 
Phát huy vai trò xung kích, tình 
nguyện của tuổi trẻ tham gia phát 
triển kinh tế - xã hội, xây dựng 
nông thôn mới và tham gia các 
hoạt động tình nguyện vì cuộc 
sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, 
tổ chức Đoàn trong toàn tỉnh đã 
tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 

Giáo dục truyền thống cho 
thanh thiếu nhi được các 
cấp bộ Đoàn coi là một 

trong những nhiệm vụ trọng tâm, 
như là sợi chỉ đỏ xuyên suốt liên 
kết quá khứ - hiện tại - tương lai, 
giúp thanh thiếu nhi hiểu biết sâu 
sắc quá khứ gian khổ anh dũng và 
vinh quang của dân tộc, của Đảng, 
của quê hương, tiếp lửa cho thanh 
thiếu nhi một sức mạnh tinh thần 
to lớn bằng niềm tự hào dân tộc để 
làm hành trang xây dựng tương lai.  

Theo Nghị quyết số 02 - NQ/
TWĐTN ngày 22/8/2013 Hội nghị 
lần thứ ba Ban Chấp hành Trung 
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa 
X về “Tăng cường giáo dục đạo đức, 
lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách 
mạng cho thanh, thiếu niên giai 
đoạn 2013 - 2017” và Quyết định số 
359-QĐ/TWĐTN ngày 23/10/2013 
về việc ban hành Đề án “Tăng cường 
giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng 
lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu 
niên giai đoạn 2013 - 2020”, Ban 
Chấp hành Tỉnh đoàn khoá IX ban 
hành Nghị quyết số 04 về “Tăng cường 
giáo dục truyền thống cho thanh 
thiếu niên giai đoạn 2013 - 2017” và 
cụ thể hóa các nội dung nhằm tăng 
cường thực hiện hiệu quả công tác 
giáo dục truyền thống cho thanh 
thiếu nhi.

Trong nhiệm kỳ Đại hội đoàn 
2012 - 2017, Đoàn Thanh niên các 
cấp thường xuyên tổ chức các hoạt 
động giáo dục truyền thống cho 
thanh thiếu nhi với hình thức đa 
dạng, phong phú như: Diễn đàn 
“Đảng Cộng sản Việt Nam trong 
trái tim tuổi trẻ”, “Gặp mặt đảng 
viên trẻ tiêu biểu, diễn đàn Tuổi trẻ 
tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; 
chương trình nghệ thuật “Bắc Kạn 
viết tiếp bản hùng ca”; Liên hoan 

GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG - TIẾP LỬA CÁCH MẠNG 
CHO THANH THIẾU NHI

Đ/c Vũ Trọng Kim - Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam viết cảm 
tưởng tại khu di tích lịch sử Nà Tu, xã Cẩm Giàng, Bạch Thông.
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thụ lý tưởng cách mạng, lòng tự 
hào dân tộc, khơi dậy tình yêu quê 
hương đất nước, hình thành lý 
tưởng và nhân cách sống cao đẹp, 
ước mơ, hoài bão, trách nhiệm của 
thế hệ trẻ trong xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
Để nâng cao chất lượng công tác 
giáo dục truyền thống cho thanh 
thiếu nhi, Đoàn Thanh niên cần 
thực hiện hiệu quả một số nội dung, 
biện pháp:

Một là: Các cấp bộ Đoàn cần 
linh hoạt, sáng tạo, đổi mới hình 
thức, nâng cao chất lượng các hoạt 
động giáo dục truyền thống cho 
từng đối tượng thanh thiếu nhi, 
trong đó, thường xuyên quan tâm 
đến đối tượng thanh niên chậm tiến.

Hai là: Tăng cường tham mưu 
với cấp ủy Đảng, chính quyền, sự 
phối hợp tạo điều kiện của các cấp 
chính quyền, các ban, ngành, đoàn 
thể trong tổ chức các hoạt động 
giáo dục truyền thống cho thanh 
thiếu nhi. 

Ba là: Tiếp tục xây dựng và 
nhân rộng được nhiều cá nhân, tập 
thể đoàn viên thanh thiếu nhi điển 
hình, tiên tiến học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bốn là: Đẩy mạnh xã hội hóa 
nguồn lực tổ chức các hoạt động 
quy mô tạo điểm nhấn, lan tỏa 
thu hút đông đảo đoàn viên thanh 
thiếu nhi tham gia. 

Trong thời gian tới tin tưởng 
công tác giáo dục truyền thống 
cho đoàn viên, thanh thiếu nhi sẽ 
có nhiều chuyển biến tích cực, rõ 
nét góp phần truyền thụ lý tưởng 
cách mạng, lòng tự hào dân tộc, 
khơi dậy tình yêu quê hương đất 
nước, hình thành lý tưởng và nhân 
cách sống cao đẹp, ước mơ, hoài 
bão, trách nhiệm của thế hệ trẻ 
trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

NGUYỄN DUYÊN
Phó Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn

tiên tiến làm theo lời Bác, trên 200 
gương thanh thiếu nhi và 26 đại 
biểu TPT Đội xuất sắc.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn 
chú trọng trong công tác tuyên 
truyền, giáo dục truyền thống cho 
thanh thiếu nhi thông qua các 
phương tiện truyền thông, bản tin 
thanh niên. Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn tổ chức thành công cuộc thi 
tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư 
tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính 
trị theo hình thức trắc nghiệm 
trên website “doanthanhnienbackan.
vn” và thi viết với 3.030 bài dự thi. 
Tuyên truyền, nhân rộng mô hình, 
cá nhân tiêu biểu trong học tập và 
làm theo tư tưởng, tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh được thực hiện 
thường xuyên gắn với chuyên mục 
“Học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh” trên cuốn 
Thông tin Thanh niên, website 
“doanthanhnienbackan.vn”, đăng tải 
qua website “doanthanhnien.vn”...

Tuy nhiên, công tác giáo dục 
truyền thống cho thanh thiếu nhi 
vẫn còn một số hạn chế nhất định 
trong các hoạt động phối hợp 
tham gia tuyên truyền, vận động, 
tập hợp, hỗ trợ đối tượng thanh 
niên chậm tiến, thanh niên vi phạm 
pháp luật hòa nhập cộng đồng, 
thanh niên dân tộc thiểu số, thanh 
niên vùng có đạo; hiệu quả các 
công cụ hỗ trợ cho công tác tuyên 
truyền chưa cao, đội ngũ báo cáo 
viên, tuyên truyền viên, cộng tác 
viên của Đoàn chưa phát huy được 
hiệu quả; việc xã hội hóa nguồn lực 
để thực hiện có hiệu quả các nội 
dung trong công tác giáo dục còn 
hạn chế. 

Trong nhiệm 2017 - 2022, công 
tác giáo dục truyền thống cho đoàn 
viên, thanh thiếu nhi tiếp tục là một 
trong những nhiệm vụ trọng tâm 
được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đề 
cao. Qua các hoạt độ ng giáo dục 
truyền thống sẽ góp phần truyền 

thu hút trên 1.500 lượt ĐVTN tham 
gia. Điển hình năm 2014, Tỉnh đoàn 
phối hợp với Sở Lao động, Thương 
binh - Xã hội tỉnh, Đài Phát thanh 
- Truyền hình tỉnh tổ chức “Hành 
trình đền ơn đáp nghĩa” với nhiều 
hoạt động như: Khám, phát thuốc 
cho 266 người có công với cách 
mạng. Truyền hình trực tiếp Lễ 
Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt 
sỹ Phủ Thông, trao 30 sổ tiết kiệm, 
10 nhà nhân ái cho gia đình chính 
sách, cựu thanh niên xung phong 
với tổng trị giá 615 triệu đồng. Huy 
động nguồn lực tặng sổ tiết kiệm, 
hỗ trợ xây mới 20 nhà tình nghĩa 
cho cựu thanh niên xung phong có 
hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá gần 
1,2 tỷ đồng. Qua đó góp phần giáo 
dục thế hệ trẻ về truyền thống cách 
mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào 
dân tộc, tình cảm, trách nhiệm của 
tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh 
đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, thống nhất đất nước.

Hoạt động giáo dục truyền 
thống thanh thiếu nhi thông qua 
phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, 
nhân rộng các điển hình tiên tiến 
đã tạo hiệu ứng xã hội tích cực 
trong cán bộ, đoàn viên thanh niên 
và nhân dân. Kết quả, toàn tỉnh 
đã biểu dương hơn 3.358 CNBH, 
ĐVTTN tiêu biểu trong các lĩnh vực 
học tập, công tác, lao động sản 
xuất. Định kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn tổ chức “Hành trình tuổi trẻ 
Bắc Kạn làm theo lời Bác”; “Liên hoan 
thanh thiếu nhi làm theo lời Bác”; 
chỉ đạo BCH Đoàn trường CĐCĐ 
tổ chức biểu dương, tuyên dương 
sinh viên 5 tốt, học sinh 3 rèn luyện. 
Hội đồng Đội các cấp đã chỉ đạo 
các cơ sở Đội tổ chức nhiều hoạt 
động như: Đại Hội cháu ngoan Bác 
Hồ các cấp; “Liên hoan thiếu nhi 
Bắc Kạn làm theo lời Bác”, chương 
trình “Thắp sáng ước mơ thiếu 
nhi Bắc Kạn”. Cấp tỉnh đã tổ chức 
tuyên dương 125 tập thể, cá nhân 
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Chăm sóc, giáo dục thiếu 
niên, nhi đồng và phụ 
trách Đội TNTP Hồ Chí 

Minh là một trong những nhiệm 
vụ trọng tâm mà Đảng và Bác Hồ 
đã tin tưởng giao cho Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh ngay từ những ngày 
đầu thành lập. Xác định rõ vai trò, 
trọng trách và vinh dự của tổ chức 
mình, thời gian qua, Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn đã tập 
trung nghiên cứu thực tiễn, rút 
kinh nghiệm trong quá tình tổ 
chức phong trào để đưa ra các mô 
hình hoạt động nhằm tăng cường 
công tác chăm sóc, giáo dục thiếu 
niên, nhi đồng và đẩy mạnh cuộc 
vận động “Vì đàn em thân yêu”.

Toàn tỉnh có trên 40.000 thiếu 
nhi đang học tập tại các trường 
tiểu học và trung học cơ sở. Phần 
lớn các em đều được học tập trong 
môi trường thuận lợi về cơ sở vật 
chất, nhận được sự chăm sóc chu 
đáo của gia đình và thầy cô. Tuy 
vậy, vẫn còn một bộ phận thiếu 
nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu 
nhi khuyết tật hằng ngày vẫn phải 
cùng gia đình bươn trải với cuộc 
sống, có nhiều em vì gia đình quá 
khó khăn nên đã không tiếp tục 
tới trường. Chia sẻ và cảm thông 
với những vất vả của thiếu nhi 
vùng cao nhất là thiếu nhi dân tộc 
thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, 
từ năm 2013, Ban Chấp hành Tỉnh 
đoàn đã ban hành Nghị quyết số  
05-NQ/ĐTN về tăng cường hỗ trợ 
thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, 
trong đó tập trung vào các hoạt 
động đỡ đầu, tặng xe đạp tổ chức 
chương trình ôn luyện văn hóa, 
hướng dẫn sinh hoạt hè cho thiếu 
nhi vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Nhằm cụ thể hóa các nội 
dung, giải pháp của nghị quyết, 
Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã phát 
động cuộc vận động “Xe đạp giúp 
bạn đến trường”, “Hũ gạo giúp bạn 
nghèo”, chương trình “Ánh sáng 
văn hóa hè”, chương trình xổ số 
xây dựng “Ngôi nhà khăn quàng 
đỏ”, Hội đồng Đội tỉnh triển khai 
mô hình “Đàn gà khăn quàng đỏ”, 
“Kế hoạch nhỏ”, “Bạn giúp bạn”, 
“Đôi bạn cùng tiến” và các câu lạc 
bộ, đội, nhóm. Đến nay toàn tỉnh 
có 551 câu lạc bộ học tập, 3.349 
“Đôi bạn cùng tiến”.

Với phương châm “tất cả vì 
đàn em thân yêu”, các cấp bộ Đoàn 
đã triển khai sâu rộng hoạt động 
hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó 
khăn, khuyết tật, chủ động tham 
mưu với cấp ủy, chính quyền, xây 
dựng chương trình phối hợp với 

các ngành, nhà hảo tâm, các đội, 
nhóm tình nguyện nhằm thu hút 
nguồn lực tổ chức hoạt động cho 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 
5 năm qua, toàn tỉnh đã nhận đỡ 
đầu 399 thiếu nhi với kinh phí hỗ 
trợ hoặc bằng hiện vật khoảng 
2.000.000đ/em/năm học; vận động 
được 926.103.000 đồng “Quỹ kế 
hoạch nhỏ”; 446.209.000 đồng 
“Quỹ khuyến học”; 392.523.000 
đồng “Quỹ vì bạn nghèo” và đã 
có 62.356 lượt đội viên, thiếu nhi 
được giúp đỡ từ các loại quỹ này; 
vận động xây dựng được 1.227 
“Đàn gà khăn quàng đỏ” thu được 
1 tỷ 300 triệu đồng; trao 1.685 xe 
đạp trị giá 2 tỷ 600 triệu đồng; 43 
tấn gạo trị giá 600 triệu đồng hỗ 
trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó 
khăn, khuyết tật. 

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn 
chăm sóc thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

LƯU NGỌC TRUNG
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn

Ôn luyện văn hóa cho thiếu nhi trong dịp hè.
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Bên cạnh đó, các cấp bộ 
Đoàn, Hội trong toàn tỉnh thường 
xuyên tổ chức các hoạt động “vì 
đàn em thân yêu” gắn với Chiến 
dịch “Thanh niên, học sinh, sinh viên 
tình nguyện hè”, chương trình “Ánh 
sáng văn hóa hè”, “Tình nguyện mùa 
đông - xuân tình nguyện”. Những 
năm qua, toàn tỉnh đã thực hiện 
được 807 công trình, phần việc “vì 
đàn em thân yêu”, trao 10.387 xuất 
quà, trên 30.000 quần áo, sách vở, 
đồ dùng học tập, thành lập được 
78 đội “Ánh sáng văn hóa hè” với 
gần 800 thanh niên, sinh viên 
tình nguyện tham gia tổ chức 
918 buổi ôn luyện văn hoá, 660 
buổi sinh hoạt hè cho trên 60.000 
lượt thiếu nhi. Qua các hoạt động 
đã kịp thời động viên, khích lệ 
thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, 
khuyết tật vươn lên trong học tập 
và cuộc sống.

Để giúp thiếu nhi vùng cao 
có điều kiện sinh hoạt, học tập 
và vui chơi, các cấp bộ Đoàn đã 
quan tâm vận động nguồn lực xây 
dựng nhà bán trú, điểm vui chơi 
cho thiếu nhi. Đến nay, toàn tỉnh 
đã xây dựng được 11 nhà “khăn 
quàng đỏ”, 01 nhà bán trú, 10 
phòng học “khăn quàng đỏ”, 102 
điểm vui chơi cho thiếu nhi, với 
tổng giá trị trên 2.300.000.000đ.

Chăm sóc thiếu nhi có hoàn 
cảnh khó khăn, khuyết tật là một 
trong bốn nhiệm vụ trọng tâm 
của công tác Đoàn và phong trào 
thanh thiếu nhi, Nghị quyết Đại 
hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm 
kỳ 2017 - 2022 xác định: “Nâng cao 
hiệu quả cuộc vận động “Vì đàn 
em thân yêu”, phát huy vai trò của 
cán bộ Đoàn, ĐVTN trong công tác 
bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu 
niên nhi đồng. Đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động Đội trong 
trường học và trên địa bàn dân cư 
theo hướng vừa tổ chức các mô 
hình hỗ trợ học tập, vừa rèn luyện 
kỹ năng sống để qua đó giúp thiếu 
nhi phát triển toàn diện về đức - trí 
- thể - mỹ”. Điều đó thể hiện quyết 
tâm của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn 
khóa X trong công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo tổ chức các phong trào 
dành cho thiếu nhi, nhất là thiếu 
nhi có hoàn cảnh khó khăn trên 
địa bàn tỉnh.

Để công tác chăm sóc thiếu 
nhi có hoàn cảnh khó khăn, khuyết 
tật được tổ chức thường xuyên, có 
hiệu quả, kịp thời động viên, khích 
lệ thiếu nhi nỗ lực vươn lên trong 
học tập và cuộc sống, trong thời 
gian tới, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội 
toàn tỉnh cần tập trung vào một 
số giải pháp sau:

Một là, chú trọng công tác 
tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính 
quyền, phối hợp với các ngành, 
tuyên truyền, vận động tạo sự ủng 
hộ của xã hội, cán bộ, đoàn viên 
thanh niên xây dựng các công 
trình, phần việc “Vì đàn em thân 
yêu”; chung tay tham gia các hoạt 
động chăm sóc, giáo dục và bảo 
vệ thiếu nhi có hoàn cảnh khó 
khăn, khuyết tật.

Hai là, thường xuyên củng 
cố hoạt động của các cơ sở Đoàn, 
Hội, Đội, tập huấn kỹ năng, nghiệp 
vụ cho cán bộ Đoàn chủ chốt các 
cấp, anh chị phụ trách thiếu nhi 
nhằm nâng cao năng lực tham 
mưu, thiết kế và tổ chức hoạt 
động cho thiếu nhi; xây dựng các 
mô hình “Bạn giúp bạn”, “Đôi bạn 
cùng tiến”, Câu lạc bộ học tập, sở 
thích trong trường học và trên 
địa bàn dân cư để qua đó nhằm 
đa dạng hóa các hoạt động, hình 
thức hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh 
khó khăn.

Ba là, quan tâm đến các hoạt 
động nêu gương, biểu dương, 
khen thưởng gương tập thể, cá 
nhân tiêu biểu trong các hoạt 
động vì an sinh xã hội; nhân rộng 
gương thiếu nhi vượt khó vươn 
lên trong học tập, rèn luyện qua 
đó tạo ý nghĩa giáo dục tinh thần 
đoàn kết, ý thức vươn lên cho 
thiếu nhi.

Bốn là, thực hiện tốt công 
tác kiểm tra, đôn đốc để qua đó 
tháo gỡ khó khăn đồng thời tìm ra 
những giải pháp chỉ đạo tổ chức 
các hoạt động vừa đáp ứng được 
nhu cầu của thiếu nhi có hoàn 
cảnh khó khăn, vừa phù hợp với 
thực tiễn địa phương, đơn vị.

Dưới sự lãnh đạo của cấp 
ủy, chính quyền, với tinh thần 
xung kích, tình nguyện của tuổi 
trẻ, tin tưởng công tác chăm sóc 
thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, 
khuyết tật sẽ tiếp tục được tổ chức 
rộng khắp, thường xuyên để qua 
đó chia sẻ và nâng cánh ước mơ 
giúp các em tiếp tục tới trường./.

Các đồng chí Lãnh đạo trao xe đạp cho thiếu nhi có hoàn cảnh 
khó khăn.
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thực hiện đồng bộ các chính 
sách, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo của 
tỉnh giảm từ 29,4% năm 2015 
xuống còn 26,61% năm 2016. 
Với tổng nguồn vốn Chương 
trình Mục tiêu Quốc gia giảm 
nghèo bền vững năm 2016 được 
giao 146,572 tỷ đồng (trong đó 
Chương trình 30a là 62,070 tỷ 
đồng, Chương trình 135 là 83,202 
tỷ đồng), tỉnh đã thực hiện các 
chính sách hỗ trợ sản xuất, dạy 
nghề tạo việc làm, tăng thu nhập 
cho người nghèo, cận nghèo; 
dạy nghề, tạo việc làm và xuất 
khẩu lao động; thực hiện chính 
sách cung cấp dịch vụ khuyến 
nông - lâm - ngư miễn phí cho 
người nghèo làm nông nghiệp... 
Toàn tỉnh đã tạo điều kiện cho 
21.040 lượt hộ nghèo và hộ cận 
nghèo vay vốn với tổng doanh 

Có thể nói, giảm nghèo 
bền vững là một trong 
những nhiệm vụ trọng 

tâm, được đặt trong chương 
trình tổng thể phát triển KT-XH 
của tỉnh và mỗi địa phương. Từ 
quan điểm chỉ đạo này, toàn tỉnh 
Bắc Kạn đã và đang triển khai 
đồng bộ nhiều giải pháp để giảm 
nhanh số hộ nghèo, đặc biệt là 
tập trung đầu tư từ vốn ngân 
sách và xã hội hóa cho các địa 
bàn xã, thôn đặc biệt khó khăn 
của tỉnh. Công tác vận động, xây 
dựng Quỹ “Vì người nghèo” của 
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp 
luôn là nhiệm vụ quan trọng 
nhằm giúp nhân dân thoát 
nghèo và giảm nghèo bền vững. 
Tuy là một trong những tỉnh khó 
khăn nhất của cả nước, nhưng 
tinh thần “lá lành đùm lá rách”, 
“lá rách ít đùm lá rách nhiều” 
luôn được nhân dân các dân tộc 
trong toàn tỉnh phát huy và lan 
tỏa sâu rộng. Hiệu quả của công 
tác vận động, xây dựng Quỹ “vì 
người nghèo” ngoài việc hỗ trợ 
thoát nghèo và giảm nghèo 
cho nhân dân thì việc khơi dậy 
và phát huy tinh thần đoàn kết, 
tương thân tương ái trong các 
tầng lớp nhân dân và khơi dậy 
được sự tự lực phấn đấu của 
hộ nghèo chính là hiệu quả lớn 
nhất tạo ra sức lan tỏa sâu rộng 
của việc vận động ủng hộ Quỹ 
“Vì người nghèo”. 

Năm 2016, công tác giảm 
nghèo trên địa bàn tỉnh tiếp tục 
huy động sự vào cuộc của cả hệ 
thống chính trị trong triển khai 

số vay 628 tỷ đồng; giải quyết 
việc làm cho hơn 5.300 người, 
tư vấn việc làm cho 5.177 người; 
tuyển mới và đào tạo nghề được 
6.542 người. Trong năm, Bắc Kạn 
đã thực hiện hỗ trợ cấp phát thẻ 
bảo hiểm y tế cho 224.623 người 
nghèo, dân tộc thiểu số, trẻ em 
dưới 6 tuổi và các đối tượng 
chính sách xã hội, với kinh phí 
145 tỷ đồng; toàn tỉnh có 11.323 
học sinh thuộc hộ nghèo, cận 
nghèo được miễn giảm học phí 
với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 2 
tỷ đồng… Ngoài các chính sách 
trên, tỉnh đã chi hàng chục tỷ 
đồng để thực hiện các chính sách 
hỗ trợ trực tiếp cho người dân 
thuộc hộ nghèo vùng khó khăn 
theo Quyết định số 102/2009/
QĐ-TTg ngày 07/8/2009 và Quyết 

HƯỞNG ỨNG THÁNG CAO ĐIỂM VÌ NGƯỜI NGHÈO NĂM 2017

 (Xem tiếp trang 24)

Đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và 
đồng chí Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH 
cùng các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến về công tác 
giảm nghèo năm 2017.

Khi nguồn ngân sách còn hạn chế, sự chung tay, góp sức của toàn xã hội là vô cùng quý 
báu để chăm lo cho người nghèo có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Vì vậy, thông điệp “Cả nước 
chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” chính là thông điệp Ủy ban MTTQ 
Việt Nam các cấp muốn gửi đến đồng bào và nhân dân cả nước.
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HỘI CCB TỈNH BẮC KẠN 15 NĂM THỰC HIỆN 
CÔNG TÁC VỐN VAY ỦY THÁC VỚI NGÂN HÀNG CSXH

Thực hiện nghị quyết liên tịch 
số 1099/VBLT/CCB-NHCSXH 
của Trung ương Hội Cựu 

chiến binh (CCB) Việt Nam và 
Ngân hàng chính sách xã hội 
về tổ chức thực hiện vay vốn hộ 
nghèo và các đối tượng chính 
sách khác. Qua 15 năm triển 
khai nghị quyết, Hội Cựu chiến 
binh trong toàn tỉnh đã đạt được 
nhiều kết quả tốt thông qua việc 
triển khai các chương trình tín 
dụng đúng mục đích, đúng đối 
tượng, mở rộng được nguồn vốn 
vay, tạo điều kiện cho CCB có vốn 
để sản xuất, xoá đói giảm nghèo.

Hiện nay, Hội CCB đang quản 
lý 263 Tổ tiết kiệm và vay vốn 
(TK&VV) trong đó xây dựng 26 
tổ điểm để học tập và nhân rộng, 
với tổng dư nợ là 262.671,60 triệu 
đồng. Số Tổ đã triển khai hoạt 
động tiết kiệm tự nguyện đạt 
100%. Đến 30/6/2017 tổng số dư 
tiền gửi tiết kiệm tự nguyện do 
Hội quản lý đạt trên 5.780 triệu 
đồng. Chất lượng hoạt động của 
các Tổ TK&VV ngày càng được 
nâng lên, cán bộ thường xuyên 
được  kiện toàn.

Nhờ có vốn vay kịp thời, 
các hộ nghèo có điều kiện để 
phát triển sản xuất, chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, 
từng bước làm quen với sản 
xuất hàng hóa, nhờ sử dụng 
vốn đúng mục đích, nhiều hộ 
đạt mức thu nhập cao đã thoát 
nghèo, từng bước vươn lên làm 
giàu, góp phần làm giảm hộ 
nghèo trong tỉnh, hiện nay tỷ lệ 
hộ nghèo CCB là 11,62% (theo 
chuẩn nghèo đa chiều mới). Về 
xóa nhà tạm, dột nát chỉ tính 
trong 5 năm (2012 - 2016) Hội 
đã xóa được trên 257 nhà cho 
các gia đình hội viên, tiêu biểu 
như: Hội viên Dương Văn Tui, xã 
Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, vay 
50 triệu đồng kết hợp với vốn 
tự có của gia đình, trồng được 
50ha rừng; mở 11km đường ôtô 
vào khu trang trại, tạo việc làm 
thường xuyên cho 15 - 25 lao 
động, lương bình quân 4,5 - 7 
triệu đồng/người/tháng; CCB 
Bàn Văn Lợi, xã Dương Phong, 
huyện Bạch Thông, vay vốn 
ngân hàng đầu tư trồng cây ăn 
quả cam quýt, diện tích trên 2ha, 

hằng năm thu nhập từ 500 đến 
1tỷ đồng; CCB Đồng Văn Thái, 
xã Lương Thượng, huyện Na Rì, 
vay 30 triệu từ Ngân hàng đầu 
tư chăn nuôi lợn, mua máy làm 
bún, máy xay sát, máy súc, cho 
thu nhập 180 - 190 triệu đồng; 
CCB Trịnh Xuân Huấn, xã Côn 
Minh, huyện Na Rì, thu mua 
dong giềng và chế biến miến 
dong tạo việc làm thường xuyên 
cho 7 lao động, cho thu nhập 
trên 170 triệu đồng/năm; CCB 
Nguyễn Đình Đồng, xã Thanh 
Mai, huyện Chợ Mới, trồng rừng 
và khoanh nuôi bảo vệ 34ha, gia 
đình đầu tư mở 3km đường để 
vận chuyển lâm sản, đồng thời 
là đường dân sinh cho nhân dân 
đi lại, gia đình có một xưởng chế 
biến gỗ, 5.000m2 ao chăn thả 
cá tạo việc làm cho trên 20 lao 
động, thu nhập bình quân hằng 
năm trên 300 triệu đồng; CCB 
Hoàng Văn Lưu, xã Nông Thượng 
thành phố Bắc Kạn, gia đình làm 
dịch vụ thu mua chuối xanh, tiêu 
thụ sản phẩm nông nghiệp cho 
nhân dân trong vùng và phát 
triển chăn nuôi, trồng rừng hằng 
năm thu nhập 80 - 90 triệu đồng.

Trong thời gian tới để công 
tác vay vốn của hội viên CCB 
ngày càng có hiệu quả, cần tiếp 
tục có sự lãnh đạo của cấp ủy, 
chính quyền, các ban, ngành, 
đoàn thể; bố trí cán bộ làm ủy 
thác có đủ năng lực, trình độ, 
nhiệt tình trách nhiệm để chỉ 
đạo và tổ chức thực hiện ở các 
cấp Hội, mở các lớp tập huấn 
nghiệp vụ, lồng ghép chuyển 
giao khoa học kỹ thuật trong 
phát triển kinh tế gia đình; bám 
sát định hướng phát triển kinh 
tế; giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa 
NHCSXH, tổ chức Hội và tổ vay 
vốn, xây dựng củng cố hoạt 
động tổ tiết kiệm và vay vốn; 
tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát, chỉ đạo, điều hành đảm 
bảo phù hợp với từng thời kỳ./.

XUÂN QUỲNH - Hội CCB tỉnhHội CCB tỉnh kiểm tra công tác vốn vay tại xã Quảng Khê - Ba Bể.
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cấp đã phối hợp với các ngành 
liên quan duy trì 18 cụm an ninh 
liên hoàn; 1.328 tổ an ninh nhân 
dân, 1.303 tổ hòa giải, 92 đội tổ 
thanh niên xung kích, mô hình 
tiếng mõ an ninh, 57 đội an ninh 
măng non, 60 tổ an ninh tự quản 
về an ninh trật tự… Hội LHPN các 
cấp thành lập và duy trì 280 câu 
lạc bộ “Pháp luật và đời sống”, 
“Gia đình hạnh phúc”, “Không 
có người thân vi phạm pháp 
luật”, “Phụ nữ cùng chia sẻ”. Qua 
công tác liên tịch, ý thức cảnh 
giác, tinh thần trách nhiệm của 
các cán bộ, hội viên và nhân dân 
trong việc “Quản lý, giáo dục con 
em trong gia đình không phạm 
tội và tệ nạn xã hội”, trong đấu 
tranh phòng chống tội phạm 
và tệ nạn xã hội được nâng lên 
rõ rệt, phát huy được sức mạnh 
tổng hợp của cả hệ thống chính 
trị vào công tác phòng chống tội 
phạm, góp phần quan trọng vào 
giữ vững ổn định chính trị, đảm 
bảo trật tự an toàn xã hội, phục 
vụ tốt cho việc phát triển kinh tế 
- xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đơn vị, 
cá nhân tiêu biểu đã thảo luận, 
chia sẻ kinh nghiệm trong thực 
hiện NQLT 01 với những mô 
hình, cách làm hay; đặc biệt Hội 
nghị đã được nghe anh Nguyễn 
Văn Từ - thôn Khuổi Chanh, xã 

rộng từ tỉnh đến các xã, phường, 
thị trấn với những nội dung hoạt 
động cụ thể. Kết quả, sau 5 năm 
đã vận động được 155 trường 
hợp tự cai nghiện tại gia đình 
và cộng đồng; tổ chức thăm hỏi, 
động viên giúp cây con giống, 
hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm, tăng 
thu nhập cho 27 gia đình hội viên 
có người thân sau cai nghiện ma 
túy; giúp đỡ cho 31 người chấp 
hành xong án tù, phụ nữ bị mua 
bán trở về tái hòa nhập cộng 
đồng. Công tác xây dựng, nhân 
rộng các mô hình, điển hình tiên 
tiến đấu tranh phòng, chống tội 
phạm và tệ nạn xã hội được chú 
trọng. Lực lượng Công an các 

Ngày 04/10/2017, Ban Chỉ 
đạo thực hiện Nghị 
quyết liên tịch số 01 

giữa Bộ Công an và Trung ương 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
về “Quản lý, giáo dục người thân 
trong gia đình không phạm 
tội và tệ nạn xã hội” (NQLT 01) 
tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị 
tổng kết 5 năm (giai đoạn 2012 
- 2017) thực hiện Nghị quyết và 
trao giải cuộc thi “Vì một mái ấm 
bình yên”. 

Trong 5 năm qua, việc triển 
khai thực hiện NQLT 01 trên địa 
bàn tỉnh được lực lượng Công an 
- Phụ nữ các cấp phối hợp với các 
ngành liên quan triển khai sâu 

Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 
liên tịch 01 và trao giải cuộc thi
“Vì một mái ấm bình yên”

Đại tá Nguyễn Thanh Tuân - Phó Giám đốc Công an tỉnh - 
Trưởng Ban Chỉ đạo NQLT 01 tỉnh  trao giấy khen cho các tập thể có 
thành tích xuất sắc trong thực hiện NQLT 01 giai đoạn 2012 - 2017.
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định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ 
tướng Chính phủ, trong đó tập trung hỗ trợ 
đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán và mua 
sắm máy móc nông cụ. Các tổ chức hội, đoàn 
thể lồng ghép triển khai có hiệu quả các hoạt 
động thăm, tặng quà cho người nghèo, hộ gia 
đình chính sách, người khuyết tật, trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số 14.401 
xuất quà trị giá 5,824 tỷ đồng; Ủy ban MTTQ Việt 
Nam các cấp trong tỉnh tích cực vận động quyên 
góp và tiếp nhận ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người 
nghèo”  được số tiền 4,8 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ và 
các tổ chức thành viên các cấp đã vận động các 
nguồn lực để hỗ trợ xây dựng 216 nhà Đại đoàn 
kết với tổng trị giá 6.676 triệu đồng, huy động 
lực lượng hội viên, đoàn viên và nhân dân giúp 
đỡ hộ nghèo hàng nghìn ngày công lao động 
và các nguyên vật liệu khác để xây dựng nhà 
Đại đoàn kết.

Phát huy những kết quả đã đạt được, sang 
năm 2017 tỉnh Bắc Kạn tiếp tục triển khai đầy 
đủ, kịp thời các chính sách về giảm nghèo trên 
địa bàn toàn tỉnh, phấn đấu: Giảm 2 đến 2,5% 
hộ nghèo, trong đó tại các huyện nghèo, xã 
nghèo giảm 3,5 đến 4%; giải quyết việc làm cho 
5.000 người lao động; 96,5% người dân nông 
thôn được dùng nước hợp vệ sinh; 81/115 xã, 

phường có trạm truyền thanh cơ sở hoạt động 
tốt… Trong Chương trình giảm nghèo bền 
vững đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu tỷ lệ hộ 
nghèo bình quân mỗi năm giảm 0,7%; thu nhập 
bình quân hộ nghèo tăng trên 4 lần so với năm 
2010. Tỉnh cũng sẽ thực hiện nâng chuẩn nghèo 
cao hơn chuẩn nghèo của Trung ương khoảng 
30%. Tính đến nay, toàn tỉnh vẫn còn 13.904 hộ 
nghèo (chiếm 18,55%) và 8.392 hộ cận nghèo 
(chiếm 11,2%); Từ đầu năm đến nay, Quỹ “Vì 
người nghèo” các cấp đã phân bổ 925 triệu 
đồng hỗ trợ xây mới 37 nhà đại đoàn kết cho hộ 
nghèo, với mức hỗ trợ 25 triệu đồng/nhà. Ngày 
27/9/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 135/
KH-MTTQ-BTT về tổ chức vận động quyên góp 
ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhân tháng cao 
điểm Vì người nghèo triển khai trên toàn tỉnh. 

Với thông điệp “Cả nước chung tay vì người 
nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc 
Kạn kêu gọi sự hưởng ứng ủng hộ, đóng góp 
Quỹ “Vì người nghèo”, từ nguồn kinh phí vận 
động được, Quỹ Vì người nghèo các cấp của 
tỉnh tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà 
ở, từng bước giúp người nghèo ổn định cuộc 
sống và thoát nghèo bền vững./.

TRƯƠNG THU DỊU
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn

HƯỞNG ỨNG... (Tiếp theo trang 21)

Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông 
chia sẻ về kinh nghiệm của bản 
thân anh trong việc cai nghiện 
ma túy thành công và hiện nay 
đã trở thành đại biểu HĐND xã 
Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông 
nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cũng 
nhân dịp này, để kịp thời biểu 
dương, khen thưởng cho tập 
thể cá nhân trong thực hiện 
NQLT 01, Ban chỉ đạo đã trao 
giấy khen cho 8 tập thể, 17 cá 
nhân có thành tích xuất sắc tiêu 
biểu; đồng thời trao giải cho  3 
tập thể, 14 cá nhân đạt giải 

trong cuộc thi viết “Vì một mái 
ấm bình yên”.

Phát biểu tại Hội nghị, 
đồng chí Thiếu tướng Lương 
Ngọc Dương;  đồng chí   Phạm 
Duy  Hưng đã ghi nhận và biểu 
dương những thành tích đạt 
được thực hiện NQLT 01 trên địa 
bàn tỉnh Bắc Kạn trong 5 năm 
qua, những kết quả đó có tác 
động tích cực, góp phần quan 
trọng trong công tác giữ gìn 
ANTT tại địa phương. Đồng thời 
các đồng chí chỉ ra những nội 

dung, biện pháp để thực hiện 
hiệu quả hơn và công tác phối 
hợp thực hiện Nghị quyết liên 
tịch số 01 trên địa bàn tỉnh trong 
thời gian tới; các đơn vị cần tiếp 
tục duy trì các mô hình, câu lạc 
bộ phòng chống tội phạm, vận 
động người thân trong gia đình 
cũng như cộng đồng chấp hành 
nghiêm các quy định của Pháp 
luật; vận động nhân dân, cán bộ, 
hội viên phụ nữ tham gia hiệu 
quả các phong trào thi đua, cuộc 
vận động của địa phương./.

NGỌC LAN - Hội LHPN tỉnh
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phương chú trọng và được nhân 
dân ở các khu dân cư hưởng ứng 
thực hiện. Hằng năm, Đảng ủy, 
chính quyền xã chỉ đạo MTTQ xã 
phối hợp với các tổ chức, đoàn thể 
chính trị - xã hội của địa phương 
tích cực vận động đoàn viên, hội 
viên, nhân dân trong xã tích cực 
tham gia phong trào phát triển 
kinh tế, xây dựng nông thôn mới. 
Đặc biệt, xã chú trọng phát huy 
nội lực trong nhân dân để xây 
dựng kiên cố hóa kênh mương, bê 
tông hóa đường giao thông nông 
thôn, đường nội đồng đường vào 
khu sản xuất, phát triển kinh tế 
hộ thoát nghèo bền vững... Dấu 
ấn nổi bật ở Quang Thuận trong 
xây dựng nông thôn mới là vận 
động nhân dân sản xuất nông 
sản hàng hóa. Nhiều năm nay xã 
đã xây dựng được sản phẩm cam 
quýt sạch, chất lượng cao, được 
thị trường nhiều nơi biết đến. 
Việc này tích cực giúp địa phương 
hoàn thành vượt mức tiêu chuẩn 
quy định của tiêu chí thu nhập 
trong xây dựng nông thôn mới, 

Trên cơ sở 5 nội dung Cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh” và các hướng 
dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ 
Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban 
MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch; 
có các hướng dẫn cụ thể, phù hợp 
để triển khai thực hiện đối với địa 
bàn thuộc khu vực nông thôn 
và khu vực đô thị. Ủy ban MTTQ 
cùng các cấp, ngành đã xây dựng 
chương trình phối hợp, triển khai 
đầy đủ, sâu rộng 5 nội dung của 
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa 
đô thị văn minh” trong giai đoạn 
mới và các nội dung tiêu chí của 
Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới đến 
nhân dân. Tuyên truyền, vận động 
nhân dân đoàn kết giúp nhau xóa 
đói, giảm nghèo bằng các hoạt 
động xây dựng quỹ hỗ trợ gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ 
trợ về cây con, con giống, cho vay 
không tính lãi, tập huấn chuyển 
giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật...

Điểm nổi bật đóng góp tích 
cực vào thực hiện có hiệu quả 
chương trình xây dựng nông thôn 
mới trong thời gian qua là MTTQ 
các cấp trên địa bàn tỉnh đã chủ 
động phối hợp với các cơ quan, 
ban, ngành vận động nhân dân 
thực hiện tốt công tác phát triển 
kinh tế - xã hội, xây dựng đời 
sống văn hóa, giữ gìn và phát 
huy những giá trị văn hóa truyền 
thống của dân tộc, xây dựng 
phong trào khuyến học khuyến 
tài... gắn với thực hiện quy ước, 
hương ước. Những hoạt động 
này tạo chuyển biến tích cực trên 
tất cả các mặt phát triển kinh tế, 
văn hóa, xã hội, an ninh trật tự 
ở từng khu dân cư. Sau hơn 6 
năm triển khai thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới, đời sống người 
dân được nâng lên, nhiều tuyến 
đường trục thôn, liên thôn, ngõ 
xóm được mở rộng, bê tông hóa 
tạo thuận lợi trong việc đi lại, phát 
triển sản xuất.

Quang Thuận là một trong 
những xã thực hiện có hiệu quả 
cuộc vận động nhân dân phát 
triển sản xuất, xây dựng văn hóa, 
xây dựng nông thôn mới của 
huyện Bạch Thông. Nhiều năm 
qua, nhân dân trên địa bàn xã 
đã nỗ lực phấn đấu, thi đua lao 
động sản xuất, phát triển kinh tế, 
xóa đói giảm nghèo, bộ mặt của 
địa phương ngày càng đổi mới đi 
lên. Với những kết quả có được, 
năm 2017, Quang Thuận được 
tỉnh chọn phấn đấu về đích nông 
thôn mới.

Đồng chí Hà Thiêm Doanh - 
Chủ tịch UBND xã Quang Thuận 
cho biết: Ngay từ khi chương trình 
xây dựng nông thôn mới chưa 
triển khai, phong trào xây dựng 
đời sống văn hóa mới, thi đua lao 
động sản xuất, phát triển kinh tế, 
xóa đói giảm nghèo đã được địa 

Xây dựng đời sống văn hóa với nông thôn mới

Tiêu chí cơ sở vật chất xã Nông Thượng đến nay đã cơ bản đạt chuẩn.

 (Xem tiếp trang 30)
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HỘI NÔNG DÂN

Sáng 6/10, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ 
chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện 
Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, 
nông dân và nông thôn. 

10 năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 26 và 
các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện nghị 
quyết. Các nội dung tuyên truyền được tổ chức 
phong phú, đa dạng thông qua các đợt tập huấn, 
sinh hoạt chi hội, sinh hoạt câu lạc bộ. Hội phối 
hợp với các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên 
mục tuyên truyền các hoạt động của Hội và phong 
trào nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây 
dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh thực hiện 3 phong trào của Hội: 
Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn 
kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; 
nông dân xây dựng nông thôn mới; nông dân 
tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh. Trong 
10 năm có hơn 80.000 lượt hộ hội viên nông dân 
đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét đã 
có hơn 25.000 lượt hộ hội viên đạt danh hiệu sản 
xuất kinh doanh giỏi các cấp, có 72 tập thể và 152 
hộ được UBND các cấp tặng Bằng khen, giấy khen.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, 
các cấp Hội vận động hội viên nông dân đóng góp 
hơn 5 tỷ đồng, 400.000 công lao động, hiến hơn 
90.000m2 đất, sửa chữa, làm mới 4.000km đường 
giao thông nông thôn; sửa chữa được 498km 
kênh mương nội đồng, xây dựng được 229 mô 
hình “Sạch nhà, tốt ruộng”.

Bên cạnh đó, Hội phối hợp với Ngân hàng 
CSXH triển khai hoạt động ủy thác cho hội viên 
vay phát triển kinh tế. 10 năm qua, Hội Nông dân 
đã tổ chức cho vay theo mô hình dự án được hơn 
30 tỷ đồng cho 2.623 lượt hộ vay.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Duy 
Chinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả mà 
các cấp Hội Nông dân đã đạt được trong triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 26. Đồng chí đề nghị thời 
gian tới các cấp Hội Nông dân cần phát huy vai trò 
của Hội trong việc tuyên truyền, vận động nhằm 
thay đổi tư duy, nhận thức của hội viên trong sản 
xuất, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi 
trường và giữ gìn an ninh trật tự.

Tập trung quán triệt cụ thể, đầy đủ nội dung 
Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ 
trợ hợp tác xã phát triển. Quan tâm công tác đào 
tạo nghề cho hội viên nông dân theo đúng nhu 
cầu tránh đào tạo tràn lan, kém hiệu quả. Phát huy 
vai trò của tổ chức Hội trong việc liên kết giúp hội 
viên tìm thị trường tiêu thụ nông sản. Rà soát lại 
quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân và các cơ 
quan, đơn vị trên cơ sở đó điều chỉnh cho phù hợp 
với tình hình hiện nay.

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã tặng Bằng 
khen cho 09 tập thể và 10 cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW./.

********************

Trong những tháng đầu năm 2017, Hội Nông 
dân tỉnh tổ chức 05 lớp tuyên truyền xây 
dựng nông thôn mới và hướng dẫn làm 

nhà tiêu hợp vệ sinh 350 hội viên nông dân tại các 
xã Hà Hiệu, Khang Ninh, huyện Ba Bể; xã Cường 
Lợi, huyện Na Rì; xã Như Cố, huyện Chợ Mới và xã 
Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn.

Ngoài ra, các cấp Hội trong toàn tỉnh vận 
động hội viên tham gia 21.440 ngày công lao 
động, đóng góp trên 1.497 triệu đồng, tự nguyện 
hiến trên 12.283m2 đất, 433m3 cát để xây dựng các 
công trình phúc lợi ở nông thôn; xây dựng 483 mô 
hình “Sạch nhà, tốt ruộng”; hỗ trợ xây dựng mới 
17 lò đốt rác thải theo nhóm hộ gia đình tại huyện 
Bạch Thông. Các mô hình đã có tác động trực tiếp 
đến việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của 
hội viên, đẩy mạnh phong trào nông dân tham gia 
bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn 
mới, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành, đáp ứng 
các tiêu chuẩn thuộc tiêu chí số 17 bộ tiêu chí 
quốc gia về môi trường./.

HỒNG CHIÊM
Hội Nông dân tỉnh

Đ/c Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân 
tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong thực hiện NQ 26.
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HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH

Vừa qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp 
với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 
tuyên truyền cho 100 hội viên và nhân 

dân xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn về công tác 
bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ môi trường năm 
2014, các vấn đề môi trường, văn bản hướng  dẫn 
thi hành Luật bảo vệ môi trường, thực trạng ô 
nhiễm môi trường ở nông thôn hiện nay. Thông 
qua công tác tuyên truyền đã trang bị cho hội viên 
CCB những kiến thức cơ bản về công tác bảo vệ 
môi trường, cam kết bảo vệ môi trường gắn với 
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới. 

Thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục tăng 
cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên 
gương mẫu thực hiện các quy định về bảo vệ môi 
trường, các biện pháp vệ sinh môi trường khu dân 
cư, khử trùng tiêu độc khu vực chuồng trại, đường 
làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom xử 
lý rác thải và xây dựng các công trình nước sạch, 
công trình vệ sinh đúng tiêu chuẩn; tuyên truyền 
đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh nói chung và 
cơ sở do CCB làm chủ nói riêng giữ gìn vệ sinh, 
hạn chế sử dụng nguồn nguyên liệu có phát sinh 
khí thải nhà kính, ô nhiễm môi trường. Kiên quyết 
đấu tranh với những trường hợp làm ảnh hưởng 
đến môi trường sinh thái, góp phần xây dựng môi 
trường ngày càng xanh, sạch, đẹp./.

NGUYỄN MAI, Hội CCB tỉnh

ỦY BAN MTTQ TỈNH

Ngày 26/9/2017, tại Hội trường Ban Nội 
chính Tỉnh ủy, Ban Nội chính và Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ 

ký kết Quy chế phối hợp công tác trong lĩnh vực 
nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 
Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Lê Dược Trung, Ủy 
viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính; đồng chí 
Lý Quang Vịnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; các đồng chí 
lãnh đạo, trưởng, phó các Ban chuyên môn và Văn 
phòng thuộc 02 cơ quan. Sau khi thảo luận, các 
đồng chí tham dự hội nghị đã thống nhất toàn bộ 
nội dung tại dự thảo Quy chế. 

Đại diện hai cơ quan tiến hành ký kết Quy 
chế phối hợp, đồng thời thống nhất chỉ đạo khẩn 
trương triển khai thực hiện và cụ thể hóa nội dung 
đã được ký kết tại Quy chế phối hợp vào chương 
trình công tác của Ban Nội chính và Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh Bắc Kạn./.

TRƯƠNG THU DỊU
Ủy ban MTTQ tỉnh

HỘI LHPN TỈNH

Ngày 29/9/2017, Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn đã 
phối hợp với Trung tâm hỗ trợ giá trị bản 
địa & môi trường bền vững (CHIASE) tổ 

chức Hội thảo tổng kết Dự án “Cải thiện sinh kế và 
quan lý bền vững tài nguyên thiên nhiên cho các 
cộng đồng dân tộc thiểu số” triển khai tại xã Yên 
Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Được sự hỗ trợ của Tổ chức Bánh Mỳ cho thế 
giới, từ tháng 11/2015 dự án được triển khai thực 
hiện trên địa bàn 04 thôn: Thái Lạo, Bản Cháo, 
Phiêng Lầu và Bản Tám với 16 nhóm sở thích đã 
được thành lập gồm: 06 nhóm chăn nuôi gà, 2 
nhóm chăn nuôi ong, 04 nhóm trồng lúa thâm 
canh theo phương pháp cải tiến; 02 tổ hợp tác 
sản xuất chè; 01 nhóm cải tạo vườn tạp; 01 nhóm 
trồng cây trên đất chống đồi núi trọc.

Tại Hội thảo các đại biểu đã đánh giá cao hiệu 
quả các hoạt động của dự án và mong muốn dự án 
tiếp tục được triển khai nhân rộng tại địa phương. 
Kết quả đó sẽ là cơ sở để Trung tâm CHIASE và Hội 
LHPN tỉnh Bắc Kạn tiếp tục mở rộng địa bàn triển 
khai các hoạt động của dự án trong thời gian tới. 
Có thể khẳng định mục tiêu mà dự án đề ra là “Góp 
phần cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người 
dân tộc thiểu số nghèo” đã đạt hiệu quả cao./.

NGUYỄN TÂM
Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn

Hội CCB tỉnh tuyên truyền công tác bảo vệ 
môi trường tại xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn.
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các đoàn viên công đoàn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 
trong việc phối hợp phát triển mở rộng thị trường 
cung cấp dịch vụ VT - CNTT.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - 
Chi nhánh Bắc Kạn thực hiện miễn phí phát hành 
thẻ đoàn viên công đoàn và giảm 1% lãi suất cho 
đoàn viên Công đoàn khi sử dụng dịch vụ vay vốn.

Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh 
tiếp tục vận động, thương thảo với các doanh 
nghiệp thực hiện ký kết chương trình nhằm góp 
phần hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 
cho đoàn viên, người lao động; đồng thời đề nghị 
các cấp công đoàn tổ chức tuyên truyền, thông 
báo nội dung thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn 
Lao động tỉnh và các đối tác đến đoàn viên công 
đoàn; phối hợp, tạo điều kiện để các đối tác đã ký 
kết thỏa thuận hợp tác với Liên đoàn Lao động 
tỉnh tiếp cận với công đoàn cơ sở, đoàn viên công 
đoàn nhằm thuận tiện cho việc cung cấp các sản 
phẩm hàng hóa, dịch vụ đến đoàn viên./.

THANH THỦY, LĐLĐ tỉnh
*************************

Ngày 12/10/2017 LĐLĐ tỉnh phối hợp với 
Ban An toàn giao thông tỉnh và Bảo hiểm 
xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền về 

công tác bảo đảm an toàn giao thông đường bộ 
và các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội cho 80 
đại biểu là chủ tịch công đoàn cơ sở và người lao 
động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành 
phố Bắc Kạn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Trung 
tá Nông Văn Học, Đội trưởng đội tuyên truyền, 
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Kạn 
và đồng chí Hà Thị Bùi Hiển, Phó Trưởng phòng 
chế độ Bảo hiểm xã hội tỉnh truyền đạt nội dung 
về công tác đảm bảo trật tự ATGT và các chế độ 
chính sách BHXH theo quy định của pháp luật 
gồm: Đối tượng, điều kiện, mức hưởng, thủ tục, hồ 
sơ, quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH. 
Cũng tại hội nghị LĐLĐ tỉnh tổ chức đối thoại giữa 
lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, BHXH tỉnh với Chủ tịch công 
đoàn cơ sở và người lao động về các vấn đề liên 
quan đến các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,...

Qua buổi tuyên truyền đã góp phần từng 
bước nâng cao nhận thức, hiểu biết của người 
lao động về các kiến thức, kỹ năng cần thiết khi 
tham gia giao thông và chính sách bảo hiểm xã 
hội hiện hành./.

MINH THU, LĐLĐ tỉnh

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

Ngày 09/10/2017, Liên đoàn Lao động tỉnh 
Bắc Kạn tổ chức Lễ ký kết các thỏa thuận 
hợp tác về Chương trình phúc lợi cho đoàn 

viên và người lao động với 04 đơn vị, doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh gồm: Ngân hàng TMCP Công 
Thương VN (VietinBank) - chi nhánh Bắc Kạn, VNPT 
tỉnh Bắc Kạn, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu 
nhi tỉnh Bắc Kạn và Công ty TNHH MTV Quảng cáo 
AnFa. Theo đó, đoàn viên công đoàn và người lao 
động khi sử dụng các dịch vụ, sản phẩm của 4 đơn 
vị, doanh nghiệp trên chỉ cần xuất trình thẻ đoàn 
viên công đoàn sẽ được hỗ trợ, giảm giá ưu đãi.

Cụ thể như: Trung tâm Hoạt động Thanh 
thiếu nhi tỉnh căn cứ thông báo giá các dịch vụ 
cho thuê hàng năm sẽ giảm 20% giá trị thanh 
toán dịch vụ cho thuê phòng nghỉ, thuê nhà đa 
năng đối với các cấp công đoàn và đoàn viên công 
đoàn, người lao động;  

Công ty TNHH MTV Quảng cáo AnFa giảm giá 
5 - 10% cho đoàn viên công đoàn khi mua các sản 
phẩm miến dong Nhất Thiện, phở khô, bí thơm, 
rau các loại, bánh trưng, cơm cháy, nếp nương, 
chè an toàn Bắc Hà;

VNPT Bắc Kạn cung cấp các dịch vụ VT-CNTT 
với mức giá cạnh tranh và mức cước ưu đãi 20% 
trở lên cho các cấp công đoàn, đoàn viên và người 
lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, tư vấn, hỗ trợ, 
cung cấp, bảo dưỡng các dịch vụ VT-CNTT đảm 
bảo chất lượng và nhanh chóng nhất, phát triển 
kênh phân phối dịch vụ VT-CNTT của VNPT Bắc 
Kạn thông qua các cấp công đoàn và đoàn viên 
công đoàn, hỗ trợ thù lao cho công đoàn cơ sở và 

LĐLĐ tỉnh ký thỏa thuận hợp tác về Chương 
trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động với 
4 đơn vị, doanh nghiệp.
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đạt khoảng 4 tỷ đồng. Gia đình 
anh tạo việc làm thường xuyên 
cho 05 lao động và tạo việc làm 
theo thời vụ trên 20 lao động 
địa phương. 

Những nỗ lực vươn lên 
không ngừng của anh Hà Văn 
Mạn trong phát triển kinh tế 
đã được ghi nhận, khi giờ đây 
anh Mạn đã có kinh tế vững 
vàng, một cuộc sống gia đình 
sung túc. Hơn hết là những kinh 
nghiệm quý báu trong sản xuất 
được anh Mạn chia sẻ cho bà 
con cùng phát triển kinh tế, góp 
phần nâng cao đời sống. Ngoài 
làm kinh tế giỏi, anh Mạn luôn 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao, với vai trò Chủ tịch Hội 
Nông dân xã luôn gương mẫu 
đi đầu trong các phong trào của 
địa phương, tạo được uy tín và là 
tấm gương sáng trong công tác 
vận động tuyên truyền hội viên 
nông dân. 

Anh Mạn chia sẻ: “Có được 
kinh tế ổn định như hiện nay, tôi 
và gia đình đã không ngừng lao 
động, học hỏi thêm cách thức 
sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt và 
biết tích lũy để mở rộng thêm... từ 
kinh nghiệm của mình tôi cũng 

Từ chăn nuôi lợn và làm 
thêm nghề sản xuất bún, bánh 
cuốn, mỗi năm gia đình anh 
đạt doanh thu khoảng 1,3 tỷ 
đồng. Ngoài ra, chăn nuôi anh 
Mạn còn trồng 150m2 nấm sò, 
đạt sản lượng 3 tấn/năm và có 
thêm nghề sản xuất bún, bánh 
cuốn theo dây chuyền công 
nghiệp để tăng thêm thu nhập. 
Mỗi năm gia đình anh Mạn 
đạt doanh thu từ chăn nuôi, 
trồng nấm sò và làm dịch vụ 

Anh Hà Văn Mạn chăm sóc đàn lợn của gia đình.

Từ khi tham gia tổ chức 
Hội Nông dân, anh luôn 
tham gia các lớp tập huấn 

chuyển giao KHKT, dạy nghề 
ngắn hạn và được Hội tín chấp 
với Ngân hàng chính sách xã hội 
cho vay vốn để áp dụng vào sản 
xuất, đặc biệt là phong trào nông 
dân thi đua sản xuất kinh doanh 
giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu 
và giảm nghèo bền vững.

Với những điều kiện thuận 
lợi như vậy, không cam chịu 
nghèo khó, bản thân anh và gia 
đình quyết tâm làm giàu ngay 
trên mảnh đất quê hương. Anh 
mạnh dạn chuyển đổi đầu tư các 
loại giống cây trồng, vật nuôi có 
năng suất, chất lượng cao vào 
sản xuất. Đồng thời, đầu tư xây 
dựng chuồng trại để chăn nuôi 
lợn thịt và lợn nái với tổng diện 
tích chuồng trại là 800m2, số lợn 
nái tăng từ 10 con lên 50 con, 
các nái đẻ ra đều giữ lại nuôi và 
duy trì đàn lợn thịt từ 200 đến 
300 con/01 lứa, mỗi năm nuôi 
03 lứa đạt sản lượng 40 tấn/năm. 
Ngoài chăn nuôi lợn, anh Mạn 
còn chăn nuôi gà, vịt thương 
phẩm mỗi năm nuôi trên 1.000 
con, đạt sản lượng khoảng 2 tấn.

Anh Hà Văn Mạn

Từ năm 2012 - 2016, anh Hà Văn Mạn ở thôn Lủng Coóc, xã 
Quân Bình, huyện Bạch Thông liên tục đạt danh hiệu hộ sản 
xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và cấp Trung ương, 
trong đó năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 
có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất kinh 
doanh giỏi và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015. 
Năm 2017, anh là một trong 87 hội viên được Trung ương Hội 
vinh danh nông dân Việt Nam xuất sắc. Đạt được những thành 
tích trên là nhờ anh Mạn đã mạnh dạn ứng dụng những tiến 
bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi. 

LÀM KINH TẾ GIỎI
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động; tích cực vận động người 
thân, bà con trong thôn, bản 
tham gia tổ chức Hội; tham gia 
các phong trào, đóng góp các 
loại quỹ do tổ chức Hội và địa 
phương phát động. Kinh tế ổn 
định, anh có điều kiện nuôi dạy 
các con học hành thành đạt, 
nhiều năm liền gia đình anh đạt 
danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Những đóng góp của anh 
Hà Văn Mạn đã thể hiện tinh 
thần trách nhiệm vì xã hội, học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
càng vinh dự hơn tại Hội nghị 
biểu dương nông dân điển hình 
hình tiến, anh là một trong 4 đại 
biểu của tỉnh Bắc Kạn tham dự 
Hội nghị và được Trung ương 
Hội Nông dân Việt Nam tặng 
Bằng khen./.

HỒNG CHIÊM
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

tôi rất hiểu giá trị của lao động, 
mình phải siêng năng chịu khó, 
học hỏi và biết tiết kiệm làm ăn, 
cuộc sống sẽ ổn định hơn. Cùng 
thi đua và chia sẻ với nhau kinh 
nghiệm trong sản xuất, xây dựng 
được cho gia đình kinh tế hiệu 
quả, đồng thời trong quá trình sản 
xuất phải tích lũy kinh nghiệm và 
áp dụng cái mới, cái hay mang lại 
năng suất, chất lượng cao và đặc 
biệt trong quá trình sản xuất, kinh 
doanh luôn đảm bảo an toàn vệ 
sinh thực phẩm, giữ gìn vệ sinh 
môi trường...”

Bên cạnh việc sản xuất kinh 
doanh giỏi, anh và gia đình luôn 
gương mẫu chấp hành tốt các 
chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà 
nước và các hương ước, quy  ước 
của địa phương thôn bản và các 
hoạt động, phong trào thi đua 
do các cấp Hội Nông dân phát 

sẵn sàng chia sẻ, bởi ngoài làm 
kinh tế, tôi còn là người đảng viên, 
Chủ tịch Hội Nông dân xã, nên 
phải gương mẫu, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, đưa đời sống bà con 
phát triển hơn...”.

Khi kinh tế gia đình ổn định, 
anh Mạn tích cực đóng góp công 
lao động và hiến 500m2 đất để 
mở đường liên thôn theo chương 
trình xây dựng nông thôn mới 
của địa phương; 01 tấn xi măng 
làm nhà họp thôn và một triệu 
đồng để mua vật liệu khác. Ngoài 
ra, hằng năm gia đình anh Mạn 
còn hướng dẫn, phổ biến kinh 
nghiệm cho trên 30 hộ trong 
thôn; cho 25 lượt hộ khó khăn 
về vốn vay 100 triệu đồng không 
tính lãi và cho vay 40 con lợn 
giống đến lúc bán mới trả tiền.

Anh Mạn cho biết thêm:   
“Phải trải qua nhiều khó khăn vất 
vả mới có cuộc sống như ngày nay, 

với mốc 26,2 triệu đồng/người/năm (năm 2016). 
Quang Thuận hiện nay đã hoàn thành 15/19 tiêu 
chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Xã Nông Thượng (TP Bắc Kạn), cũng là địa 
phương có những chuyển biến vượt bậc so với 
nhiều năm trước. Năm 2017, Nông Thượng là 1 
trong 8 xã được tỉnh chọn phấn đấu về đích xã 
nông thôn mới. Hiện nay, xã đã hoàn thành 16/19 
tiêu chí. Đồng chí Nguyễn Văn Thuật - Bí thư Đảng 
ủy xã cho biết: Do chú trọng thực hiện tốt cuộc 
vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống 
văn hóa đã giúp thúc đẩy hiệu quả Chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn mới. Nhân dân các 
khu dân cư thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng 
dẫn của địa phương, tích cực thực hiện chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, quay vòng sử dụng 
đất, tăng năng suất, tăng hiệu quả kinh tế, hoàn 
thành tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, góp công, hiến 
đất làm đường nông thôn, hoàn thành tỷ lệ hộ gia 
đình, khu dân cư đạt văn hóa… Về Nông Thượng 
những ngày này, loa truyền thanh các khu dân cư 
thường xuyên tuyên truyền về những chủ trương, 

chính sách của Đảng, Nhà nước, các văn bản, chỉ 
đạo, tin tức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng 
của tỉnh. Dọc đường vào xã, rác thải được thu 
gom, tập kết gọn gàng, tạo cảnh quan môi trường 
xanh - sạch - đẹp.

Có thể nói, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã 
và đang lan tỏa mạnh mẽ từ thành thị đến nông 
thôn, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện 
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên 
địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, MTTQ các cấp 
tiếp tục triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, 
chương trình hành động của tổ chức Đảng, chính 
quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp đến khu dân cư. 
Đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng gia đình 
văn hóa, khu dân cư văn hóa, thực hiện tốt Quy 
chế dân chủ ở cơ sở, tạo không khí dân chủ để 
nhân dân tích cực tham gia vào mọi mặt của đời 
sống xã hội nhằm tăng cường sự đoàn kết, đồng 
thuận xã hội, thi đua lao động sản xuất, phát triển 
kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy hiệu quả 
chương trình xây dựng nông thôn mới./.

THANH HUYỀN

Xây dựng đời sống... (Tiếp theo trang 25)
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Trên cương vị một người 
lãnh đạo, hằng năm, dưới sự 
chỉ đạo của Đảng ủy xã và Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQVN 
huyện, ông Thành luôn xây dựng 
kế hoạch hoạt động của Ủy ban 
MTTQ xã theo từng tháng, quý 
và năm. Hàng quý, duy trì việc 
giao ban giữa Thường trực Đảng 
ủy với Mặt trận và các đoàn thể 
đánh giá về công tác hoạt động, 
đồng thời tổ chức giao ban với 
Trưởng Ban Công tác Mặt trận các 
thôn để nắm tình hình, những 
thuận lợi, khó khăn trong thực 
hiện nhiệm vụ, từ đó có chỉ đạo, 
thực hiện đạt hiệu quả.

Trong những năm qua phát 
huy vai trò, trách nhiệm của 
người cán bộ Mặt trận, ông tích 
cực tuyên truyền, vận động các 
tầng lớp nhân dân thực hiện tốt 
mọi chủ trương của Đảng, chính 
sách pháp luật Nhà nước; vận 
động cán bộ, nhân dân đoàn 
kết phát huy sức mạnh tập thể 
trong thực hiện nhiệm vụ chính 
trị của địa phương. Nhất là từ khi 
MTTQ cấp trên triển khai Cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh”, ông chỉ đạo Ban công 
tác Mặt trận các thôn, bản, khu 
dân cư tuyên truyền 5 nội dung 
cuộc vận động đến từng hộ gia 
đình, vận động bà con đăng ký 
thực hiện các tiêu chí xây dựng 
gia đình văn hóa, khu dân cư văn 
hóa, hàng năm, số hộ gia đình 
văn hóa trong xã đạt từ 80% trở 
lên; Khu dân cư văn hóa đạt từ 
60% trở lên. Cuộc vận động này 
được nhân dân nhiệt tình hưởng 

ông cũng lo lắng, vì đây là một 
công việc phần lớn phải có sự 
phối hợp của nhiều tổ chức mới 
tập hợp được sức mạnh tổng 
hợp của quần chúng nhân dân, 
thành khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc, cùng thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của địa phương. 

Được tổ chức giao và 
được nhân dân tin 
tưởng bầu giữ chức vụ: 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
xã Nông Hạ từ năm 2003 đến 
nay ông Thành thấy rất vinh dự 
và tự hào vì mình được tổ chức 
và nhân dân tin tưởng, xong 

Ông Đỗ Trọng Thành (thứ hai từ trái qua) trong đoàn dự 
Hội nghị biểu dương Chủ tịch MTTQ xã và Trưởng ban Công 
tác Mặt trận toàn quốc giai đoạn 2014 - 2017.

NGƯỜI CÁN BỘ MẶT TRẬN 
NHIỆT TÌNH TRONG CÔNG TÁC 

31

GƯƠNG ĐIỂN HÌNH

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



quả thực hiện các nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội của xã Nông 
Hạ. Nhiều chỉ tiêu về phát triển 
sản xuất, gieo trồng cây lương 
thực, y tế, giáo dục… hằng năm 
luôn đạt kế hoạch, tệ nạn xã hội 
dần được đẩy lùi, an ninh chính 
trị được đảm bảo, người dân có 
ý thức tốt trong việc chấp hành 
chủ trương của Đảng, pháp luật 
Nhà nước, xây dựng chính quyền 
ngày càng trong sạch vững 
mạnh.  Với nhiệt huyết và quyết 
tâm của mình, ông Thành thật 
sự là một tấm gương điển hình 
trong các phong trào, cuộc vận 
động do MTTQ chủ trì, đặc biệt 
là trong công tác tuyên truyền, 
vận động nhân dân thực hiện 
cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh”. 

Với sự nhiệt tình, tận tụy 
trong công tác, nhiều năm qua, 
ông Đỗ Trọng Thành luôn nhận 
được sự tín nhiệm và yêu mến 
của bà con nhân dân trong xã; 
được tặng thưởng nhiều Bằng 
khen của các cấp, ngành, chính 
quyền địa phương, đặc biệt 
trong năm 2017 ông Thành đã 
vinh dự là 01 trong 05 cá nhân 
của tỉnh Bắc Kạn được đề nghị 
Chính phủ tặng Bằng khen tại 
Hội nghị biểu dương Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ cấp xã và trưởng 
ban CTMT tiêu biểu toàn quốc 
do Ủy ban Trung ương MTTQVN 
tổ chức./.

THANH HOÀN

kinh tế hộ gia đình như chăn 
nuôi, trồng rừng…, vận động 
nhân dân hằng năm ủng hộ 
Quỹ “Vì người nghèo” để giúp 
đỡ người nghèo làm nhà đại 
đoàn kết, giúp đỡ người nghèo 
khi gặp khó khăn. Hiện nay địa 
phương cơ bản không còn nhà 
tạm bợ dột nát, cuộc sống người 
dân ổn định, vươn lên thoát 
nghèo, làm giàu chính đáng. 
Với tinh thần tương thân tương 
ái, uống nước nhớ nguồn và tri 
ân các anh hùng, liệt sỹ, ông đã 
kêu gọi cán bộ, công chức cùng 
nhân dân trên địa bàn quyên 
góp ủng hộ Quỹ đền ơn đáp 
nghĩa để hỗ trợ, thăm hỏi các 
gia đình thương binh, liệt sỹ khi 
ốm đau, tặng quà nhân kỷ niệm 
Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7) 
và Tết Nguyên đán. Từ năm 2014 
- 2017, Ủy ban MTTQ xã cùng các 
đơn vị trên địa bàn đã vận động 
quyên góp được gần 5 triệu 
đồng, tặng 25 xuất quà, cùng 
nhiều ngày công lao động để 
giúp các gia đình thương binh 
liệt sỹ tại địa phương, phối hợp, 
tuyên truyền vận động nhân dân 
tham gia ủng hộ các loại quỹ 
như: Quỹ ủng hộ nạn nhân chất 
độc da cam/dioxin; Quỹ bảo trợ 
trẻ em; Quỹ Hội Chữ thập đỏ; 
Quỹ ủng hộ người cao tuổi; Quỹ 
khuyến học…

Dưới sự chỉ đạo và đóng 
góp công sức của ông Đỗ Trọng 
Thành, các phong trào, cuộc vận 
động của Ủy ban MTTQ xã đã 
góp phần không nhỏ vào kết 

ứng, từ nội dung của cuộc vận 
động đang cải thiện dần đời 
sống của nhân dân, góp phần 
xây dựng xã hội lành mạnh, văn 
minh, đường làng ngõ xóm sạch 
đẹp, nhân dân đoàn kết cùng 
nhau xây dựng khu dân cư ngày 
càng tiến bộ. 

Thực hiện chương trình xây 
dựng nông thôn mới, bản thân 
ông nhận thức rõ đây là chủ 
trương lớn, là chiến lược lâu dài 
nhằm nâng cao đời sống cho 
người dân trong xã, nên bản 
thân luôn chủ động giữ vai trò 
tiên phong trong tuyên truyền, 
vận động tập hợp đông đảo các 
tầng lớp nhân dân tham gia thi 
đua thực hiện đạt hiệu quả các 
chỉ tiêu đã đề ra. Trong công 
tác tuyên truyền, ông Thành đã 
tích cực phối hợp với các đoàn 
thể, tổ chức vận động cán bộ, 
hội viên, đoàn viên và nhân dân 
trên địa bàn hiến đất, quyên góp 
công lao động để làm đường 
giao thông nông thôn điển hình 
như thôn Bản Tét 1 thôn Nà 
Bản vận động được 43 hộ hiến 
4.872,7m2 đất; 1.489 ngày công 
trị giá 297.800.000đ, làm 1.654m 
đường giao thông. Cùng với đó, 
ông Thành còn tham gia vận 
động nhân dân thực hiện xây 
nhà tiêu hợp vệ sinh,  sử dụng 
nước sạch hợp vệ sinh tiêu chí 
trong (tiêu chí số 17) về Môi 
trường và được 100% hộ dân 
trong xã đồng tình hưởng ứng.

Ngoài ra, ông còn tham gia 
vận động nhân dân phát triển 
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Chị Thúy chia sẻ: “Nghề 
nuôi ong lấy mật không khó,  
không mất nhiều sức, nhưng 
đòi hỏi người nuôi phải có sự 
cẩn thận, tỉ mỉ. Hằng ngày phải 
thường xuyên kiểm tra thùng 
ong để biết đàn ong có lấy được 
đủ phấn, mật hoa hay không, 
ong khỏe mạnh hay có dấu hiệu 
nhiễm bệnh... cách xử lý trong 
từng mùa mới có thể đạt được 
thành công trong nghề. Mật ong 
làm ra đến đâu bán hết đến đó, 
giá cả thị trường ổn định, nên 
trong thời gian tới gia đình tôi 
sẽ tiếp tục nhân giống và mở 
rộng mô hình nuôi ong lấy mật”. 
Hiện tại, gia đình chị có tổng 
số 98 đàn ong tương đương 
98 thùng, trung bình mỗi năm 
quay được trên 1.000 lít mật, 
cho thu nhập trên 100 triệu 
đồng. Việc nuôi ong lấy mật 
giúp gia đình chị từ hộ nghèo 
vươn lên thành hộ khá.

Chị Phạm Thị Oanh - Chủ 
tịch Hội Phụ nữ thị trấn Nà Phặc 
cho biết: “Mô hình nuôi ong lấy 
mật đang mở ra hướng thoát 
nghèo cho người dân đặc biệt là 
hội viên phụ nữ  nhất là hộ nghèo 
ít vốn, ít đất sản xuất của thị trấn 
Nà Phặc. Mô hình nuôi ong lấy 
mật của chị Dương Thị Thúy khá 
hiệu quả, góp phần tích cực vào 
việc làm giảm tỷ lệ hộ nghèo tại 
địa phương”.  

Với niềm say mê lao động, 
gia đình chị Dương Thị Thúy hiện 
nay đã trở thành một tấm gương 
tiêu biểu trong phong trào phát 
triển kinh tế để người dân học tập 
và làm theo. Từ những hiệu quả 
ban đầu mang lại, hy vọng trong 
thời gian tới mô hình nuôi ong 
lấy mật ở Ngân Sơn tiếp tục phát 
triển mạnh, có thể xây dựng 
thành công thương hiệu mật 
ong nguyên chất của Bắc Kạn./.

HỨA ĐẸP, Hội LHPN tỉnh                                                                                                                                            

mới bắt đầu nuôi, vì chưa có 
kinh nghiệm nên anh chị đã gặp 
không ít khó khăn trong việc 
chăm sóc đàn ong từ việc lấy 
mật cho đến phòng, chống dịch 
bệnh, đảm bảo thức ăn. Nhưng 
với sự cần cù, chịu khó và quyết 
tâm, vợ chồng chị tự tìm hiểu 
qua sách, báo về kỹ thuật nuôi 
ong. Chị nhận thấy nuôi ong lấy 
mật khá đơn giản, không khó 
nhưng đòi hỏi người nuôi phải 
khéo léo, tỉ mỉ. Hơn nữa, người 
nuôi cần phải am hiểu về đặc 
tính của chúng như cách xây tổ, 
chia đàn, mùa hoa nở, mùa ong 
đi lấy mật, biết cách luân chuyển 
đàn ong tìm kiếm những nơi có 
nguồn mật hoa dồi dào. Sau khi 
có kiến thức, anh chị nuôi thử 
nghiệm 5 thùng ong giống từ 
Ý tại vườn nhà. Sau 1 năm, thấy 
có hiệu quả anh chị đã mạnh 
dạn vay 30 triệu của Ngân hàng 
CSXH huyện tiếp tục đầu tư và 
phát triển thêm đàn ong. 

Những năm qua, phong 
trào nuôi ong lấy mật 
được người dân đầu tư, 

phát triển, bởi mật ong có đặc 
tính tốt được ưa chuộng, dùng 
làm các bài thuốc dân gian 
chữa bệnh, ngoài ra mật ong 
còn mang lại thu nhập khá cho 
người nuôi.  Mô hình nuôi ong 
lấy mật của gia đình chị Dương 
Thị Thúy - hội viên phụ nữ chi 
hội Bản Mạch, thị trấn Nà Phặc 
là một trong những mô hình 
phát triển kinh tế điển hình của 
huyện Ngân Sơn.

Nhận thấy diện tích đất 
rừng, đồi quanh nhà có rất nhiều 
vườn cây ăn trái như nhãn, vải, 
bưởi, keo, bạch đàn và nhiều 
loại cây hoa rừng khác… là 
nguồn thức ăn dồi dào, thuận 
lợi cho việc nuôi ong lấy mật. 
Năm 2013, vợ chồng chị bắt tay 
vào nuôi ong, ban đầu, chỉ nuôi 
1 - 2 thùng để lấy mật phục vụ 
cho nhu cầu của gia đình. Khi 

Mô hình nuôi ong lấy mật của chị Thúy.

Chị Dương Thị Thúy - Phát triển 
kinh tế từ mô hình nuôi ong lấy mật
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1. Cà chua VT10
Kiểu hình sinh trưởng bán 

hữu hạn. Thời gian sinh trưởng 
120 - 135 ngày. Thời gian cho 
thu quả từ sau trồng 70 - 75 
ngày. Thân lá xanh. Dạng lá cà 
chua thường. Chùm hoa, chùm 
quả thuộc dạng trung gian. Vai 
quả trắng xanh. Dạng quả tròn 
hơi cao. Quả chín màu đỏ tươi. 
Cùi dày, ít ruột, ít hạt. Độ Brix 
(%) 5 - 5,2. Chỉ số H/D quả là 1,1. 
Số quả/cây đạt 20 - 25. Năng 
suất 45 - 50 tấn/ha (vụ xuân 
hè), 50 - 55 tấn (vụ đông sớm), 
trên 60 tấn (vụ đông). Giống có 

khả năng chống chịu tốt với các 
bệnh héo xanh vi khuẩn và virus 
xoăn vàng lá.

Thời vụ gieo trồng: Đông 
chính vụ gieo hạt từ 10/9 - 10/10. 
Đông sớm gieo hạt từ 15/8 - 5/9.

2. Cà chua VT5

Thuộc kiểu hình sinh 
trưởng bán hữu hạn. Thời gian 
sinh trưởng 120 - 130 ngày. Thời 
gian cho thu quả từ sau trồng 
70 - 72 ngày. Cây cao 90 - 95cm. 
Thân lá màu xanh. Phiến lá hơi 
vặn. Dạng quả tròn dài. Vai quả 
trắng xanh. Quả chín màu đỏ 

tươi. Cùi dày. Chỉ số H/D quả 
là 1,2. Độ Brix (%) 5 - 5,2. Chống 
chịu khá các bệnh héo xanh vi 
khuẩn và virus xoăn vàng lá. 
Năng suất trung bình 47 - 49 
tấn/ha (vụ xuân), 62 - 65 tấn/ha 
(vụ thu đông).

Thời vụ gieo trồng: Vụ xuân 
hè gieo hạt từ 15/1 - 10/2, vụ thu 
đông gieo hạt 15/8 - 5/9.

3. Dưa chuột lai PC5
Thời gian sinh trưởng vụ 

xuân hè 90 - 95 ngày, vụ thu 
đông 80 - 85 ngày. Thời gian cho 
thu quả sau trồng 35 - 40 ngày. 
Thời gian thu hoạch quả kéo dài 
40 - 45 ngày. Cây sinh trưởng, 
phát triển khoẻ. Thân lá màu 
xanh đậm. Phân nhánh trung 
bình (2,6 nhánh/cây), chiều dài 
thân chính khoảng 2,5m. Số lá/
thân chính là 37,6 lá. Lượng quả/
cây trung bình đạt 13 - 14 quả 
(vụ xuân hè), 11 - 12 quả (vụ thu 

MỘT SỐ GIỐNG RAU ĂN QUẢ 
PHÙ HỢP SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG

Những năm gần đây, Viện Cây lương thực - cây 
thực phẩm đã chọn tạo thành công nhiều giống rau ăn 
quả năng suất chất lượng cao, phù hợp cho sản xuất 
vụ đông ở các tỉnh miền Bắc.
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đông). Trọng lượng quả trung 
bình 120 - 130 gram/quả. Năng 
suất trên 50 tấn/ha (vụ xuân hè), 
40 - 45 tấn/ha (vụ thu đông). 
Dạng hình quả đẹp. Vỏ quả xanh 
đậm. Gai quả đen. Quả dài 20 - 
24cm. Cùi dày 1,2 - 1,3cm. Thịt 
giòn thơm, thích hợp ăn tươi. Có 
thể chế biến xuất khẩu.

Thời vụ gieo trồng: Vụ thu 
đông gieo hạt từ 5/9 - 5/10, vụ 
xuân hè gieo 5/2 - 10/3.

4. Dưa chuột thuần Nếp 
số 1

Thời gian sinh trưởng 110 - 
120 ngày. Trồng được 2 vụ trong 
năm. Đông chính vụ gieo hạt từ 
25/12 - 15/1 (sau tiết Đông chí 
15 - 20 ngày là tốt nhất), vụ xuân 
sớm gieo 20/1 - 15/2 (nên gieo 
trước tiết Lập xuân 15 - 20 ngày). 
Giống có khả năng chống chịu 
khá tốt với điều kiện bất thuận ở 
đồng bằng sông Hồng, đặc biệt 

là chịu được rét. Dạng quả thon 
dài đẹp, cùi dày, vỏ quả có u vấu, 
ăn rất ngon. Chăm sóc tốt thu 
nhập đạt 95 - 120 triệu đồng/ha/
vụ, lãi thuần 65 - 80 triệu đồng. 
Nên trồng trên đất cát pha, thịt 
nhẹ giàu mùn, giàu dinh dưỡng, 
dễ tưới tiêu. Không trồng dưa 
chuột trên đất vụ trước trồng bí 
xanh, bí ngô dưa lê…

5. Bí xanh số 2
Thời gian sinh trưởng 100 - 

120 ngày (vụ xuân sớm), 90 - 100 
ngày (vụ thu đông). Sinh trưởng 
phát triển khỏe, chịu rét khá. 
Dạng hình quả thon đẹp, dài 60 
- 70cm. Vỏ quả xanh đen. Trọng 
lượng trung bình 2,5 - 3,5kg/
quả. Cùi dày. Có thể thu hoạch 
sớm từ khi quả được 25 - 50 ngày 
tuổi. Năng suất trung bình 40 - 
55 tạ/ha/vụ.

Vụ thu đông gieo hạt từ 
25/8 - 15/9 (năm nhuận cho thể 
gieo kéo dài thời vụ 10 - 15 ngày).

Vụ xuân sớm gieo hạt từ 
1/2 - 15/2 (trước tiết Lập xuân 
10 - 15 ngày). Vụ hè gieo hạt từ 
1/4 - 15/7.

6. Bí xanh Thiên Thanh số 5

Giống có dạng quả thuôn 
dài. Chiều dài quả 60 - 70cm. 
Đường kính quả 6 - 8cm. Vỏ quả 
màu xanh đậm. Cùi dày, ruột 
đặc, ít hạt. Hàm lượng chất khô 
9,82%. Hàm lượng đường tổng 
số cao. Độ chua thấp, ăn mát 
không cảm giác thấy vị chua. 
Thời gian sinh trưởng 100 - 110 
ngày (vụ xuân hè), 90 - 95 ngày 
(vụ thu đông). Cây sinh trưởng, 
phát triển khỏe. Khả năng kháng 
bệnh khá. Phạm vi thích nghi 
rộng. Năng suất trung bình 50 
- 55 tấn/ha (vụ xuân hè), 45 - 47 
tấn/ha (vụ thu đông).

Thời vụ gieo trồng: Vụ xuân 
hè gieo hạt từ đầu tháng 1 - 15/2, 
vụ thu đông gieo hạt từ 25/8 - 
10/9 (năm nhuận có thể lùi thời 
vụ 10 - 15 ngày). Không trồng 
bí xanh trên đất vụ kế trước đã 
trồng các cây họ bầu bí như dưa 
hấu, dưa lê, dưa chuột.../.

Theo Nông nghiệp Việt Nam

35

KHOA HỌC VỚI NHÀ NÔNG

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



Một ông nông dân lái xe công nông chở con 
gái lớn ra tỉnh mua sắm. Ông mua cho cô gái 

một sợi dây chuyền vàng rất đẹp. Thật buồn cười. 
Trên đường về hai bố con bị một toán cướp chặn 
đường cướp sạch cả xe lẫn đồ. Hai người thất thểu 
đi bộ tiếp. Ông bố nói:

- Đời không biết thế nào mà lần. Đang vui vẻ 
thế mà loắng cái đã mất hết cả. Tội nghiệp con bị 
chúng nó lấy mất cái dây chuyền đẹp.

Cô gái nhìn quanh, thò tay vào chỗ kín lấy ra 
sợi dây chuyền. Ông bố vừa mừng vừa ngạc nhiên. 
Ngẫm nghĩ một lúc ông nói:

- Chán quá, hôm nay mà mẹ con cũng đi cùng 
thì chúng ta bây giờ vẫn còn xe công nông để đi!

Truyện ông nông dân đi mua sắmCam quýt vàng trĩu bản em
Sấm, sét, mưa…

Giông, gió phạt chéo, ngang, dọc
Trên đồi đất dốc đứng

Những cây cam, quýt giơ gai bám trụ.
Sớm mai

Mặt trời lên
Em gái Dao - Bản Mún, Dương Phong

Bước chân nhẵn mặt đá, mềm mặt sông
Vỗ về, ru cành trong nắng sớm.

Cành quýt, cam khẳng khiu gai góc
Bất ngờ…

Bung hoa nở trắng rưng rưng
Ngào ngạt thơm!

Gió đệm nhạc bài hát của em
Vút giữa đại ngàn xanh

Thăm thẳm rớt những âm thanh xuống vực
Sâu thẳm vọng vang

Thời gian mọng vàng trái trĩu
Lanh lảnh ngọt lành

Thơm hương
Yêu thế! Cô gái người Dao

Trái vàng đong đưa trong đôi mắt
Em xinh…

  NÔNG THỊ TÔ HƯỜNG

đông đảo của các tầng lớp phụ nữ, động viên, khích lệ tinh thần của phụ nữ, góp phần khơi dậy 
niềm tự hào, tăng cường tinh thần đoàn kết, tạo khí thế sôi nổi trong lao động, công tác, học tập 
của cán bộ, hội viên, phụ nữ thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết 
Đại hội phụ nữ các cấp đã đề ra. 

Có thể nói, mỗi hoạt động được tổ chức nhằm hướng đến kỷ niệm ngày truyền thống của 
Hội đều mang một ý nghĩa thiết thực, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng 
cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn 
kết, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đồng thời tạo động lực để hội viên phụ 
nữ tiếp tục giữ gìn và phát huy những kết quả đạt được, từ đó ra sức thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu, chỉ tiêu các chương trình trọng tâm của Hội, để luôn xứng đáng với 8 chữ vàng “Anh hùng, bất 
khuất, trung hậu, đảm đang” mà Bác Hồ đã trao tặng cho Phụ nữ Việt Nam và phát huy phẩm chất 
của phụ nữ trong trong giai đoạn mới, đó là “Tự tin - Tự trọng - Trung Hậu - Đảm đang”./.

NGỌC LAN - Hội LHPN tỉnh
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