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NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 15
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ kết quả kỳ họp từ ngày 04 đến ngày 05 tháng 5 năm 2020;
Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1.
1. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh và sử dụng quỹ dự trữ
tài chính năm 2020. Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh, quỹ dự trữ tài chính đúng quy định, hiệu
quả, phù hợp với diễn biến thực tế tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; hỗ trợ khắc phục hậu quả
thiên tai, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời.
b) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế
cho nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19.
2. Xem xét báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua và
những tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, vào cuộc quyết liệt, chung sức, đồng lòng của cả hệ
thống chính trị và nhân dân trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh
còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao. Để thực hiện có hiệu quả các biện pháp vừa
phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Nâng cao ý thức của nhân dân, không được chủ quan lơ là trong thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch. Bám sát diễn biến của dịch bệnh, chủ động các phương án, khai thác, sử dụng có hiệu quả trang
thiết bị, vật tư y tế sẵn có để ứng phó với dịch bệnh Covid-19.
b) Rà soát các mục tiêu, xây dựng phương án phát triển kinh tế - xã hội nhằm hoàn thành các chỉ
tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2020. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực
hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Quan tâm phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; chủ động
phòng, chống, khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
trong sản xuất kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công; quản
lý nguồn thu tránh thất thu ngân sách. Bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng dạy và học sau dịch
bệnh. Sớm hoàn thành việc chi trả cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết
số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ bảo đảm đúng đối tượng.
3. Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành công tác cán bộ thuộc thẩm quyền
a) Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông
Đỗ Văn Tuấn, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
b) Bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông
Nguyễn Đình Huỳnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và ông Trần Trung Kiên, Giám đốc Sở Lao
động, Thương binh và Xã hội.
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4. Thông qua 14 nghị quyết chuyên đề thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm:
a) Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện
Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.
b) Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án kè bờ Sông Cầu bảo vệ khu dân cư, công trình quốc
phòng và hạ tầng thành phố Bắc Kạn.
c) Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ sông thôn Nà Pò, xã Quân Hà, huyện
Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.
d) Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ sông thôn Nà Hoan, xã Tân Tú, huyện
Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.
đ) Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hội trường tỉnh Bắc Kạn.
e) Nghị quyết về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng
vốn ngân sách cấp tỉnh.
g) Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.
h) Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.
i) Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết vốn vay, vốn viện trợ thuộc kinh phí sự nghiệp Trung ương bổ
sung có mục tiêu năm 2020.
k) Nghị quyết về việc quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số nước sạch và vệ
sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô
nhiễm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
l) Nghị quyết thông qua Bảng giá đất định kỳ 5 năm 2020-2024.
m) Nghị quyết về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng
lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung); quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng
rừng sang mục đích khác để thực hiện trong năm 2020 và điều chỉnh tên công trình, dự án đã được
HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND
ngày 17/7/2019.
n) Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ hệ sinh thái khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025.
o) Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức cấp xã, phường, trị trấn thuộc diện
dôi dư có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc.
Điều 2.
1. Giao Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ kịp thời tuyên
truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp này.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân
dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân
tỉnh đã thông qua tại kỳ họp.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh giám sát, tuyên truyền và động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện các nghị quyết của Hội
đồng nhân dân.
Nghị quyết ngày đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày
05 tháng 5 năm 2020./.
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Văn Du
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SỰ KIỆN CHÍNH TRỊ

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

N

gày 18/5, Tỉnh ủy Bắc
Kạn tổ chức Hội thảo
khoa học “Bác Hồ với
quê hương Bắc Kạn vận dụng
tư tưởng Hồ Chí Minh vào
xây dựng, phát triển tỉnh Bắc
Kạn trong giai đoạn hiện nay”
nhân Kỷ niệm 130 năm Ngày
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 - 19/5/2020).
Các đồng chí: Hoàng Duy
Chinh- Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH
tỉnh Bắc Kạn; Trần Thị LộcTrưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
Nguyễn Minh Đức- Hiệu trưởng
Trường Chính trị tỉnh chủ trì
Hội thảo. Dự Hội thảo có GS.TS
Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao
cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng
lý luận Trung ương và hơn 50
đại biểu đến từ Trung ương và
các sở, ban, ngành, địa phương
trong tỉnh.
Phát biểu đề dẫn tại Hội
thảo, đồng chí Hoàng Duy
Chinh- Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
nêu rõ: Trong Cách mạng tháng
Tám và kháng chiến chống thực
dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã chọn, đặt niềm tin
vào tinh thần yêu nước và đoàn
kết của nhân dân các dân tộc
Việt Bắc, gồm 6 tỉnh Cao Bằng,
Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên,
Tuyên Quang, Hà Giang và xây
dựng nơi đây thành căn cứ địa
cách mạng, căn cứ kháng chiến.
Do có vị trí trọng yếu trong Căn
cứ địa Việt Bắc nên một số xã
phía nam của huyện Chợ Đồn,
cùng với tỉnh Tuyên Quang và
tỉnh Thái Nguyên được chọn làm
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ATK Trung ương. Trong thời kỳ
này, nhiều địa phương của tỉnh
đã vinh dự được đón Bác, là nơi
ở, nơi làm việc của Bác Hồ và các
đồng chí lãnh đạo cấp cao của
Đảng, Nhà nước, như: Bản Hoàng
Phài, xã Cốc Đán, huyện Ngân
Sơn; thôn Bản Mới, xã Hà Hiệu,
Tổng Luyên, xã Thượng Giáo,
huyện Ba Bể; xã Nghĩa Tá, Bình
Trung, Lương Bằng... huyện Chợ
Đồn; thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng,
huyện Bạch Thông...
Trong suốt những năm
tháng kháng chiến chống thực
dân Pháp, chống đế quốc Mỹ
xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã dành nhiều tình cảm, sự quan
tâm, động viên đối với nhân dân
Bắc Kạn. Người không chỉ quan
tâm, thăm hỏi, động viên, biểu
dương kịp thời mỗi khi đồng
bào gặp khó khăn hoặc lập
được thành tích, mà còn đề ra
những chính sách, tạo điều kiện
để phát triển tỉnh Bắc Kạn, nâng
cao đời sống cho đồng bào.
Người luôn căn dặn đồng bào
các dân tộc trong tỉnh phải đoàn
kết, cán bộ phải cần, kiệm, liêm
chính, gần gũi, giúp đỡ nhân
dân về công tác sản xuất, văn
hóa, vệ sinh, phòng bệnh để cải
thiện đời sống...
Làm theo lời Bác dạy, cùng
với cả nước, nhân dân các dân
tộc Bắc Kạn đã góp sức làm nên
những thắng lợi vẻ vang trong
các cuộc kháng chiến chống
thực dân, đế quốc. Bước vào
thời kỳ đổi mới xây dựng đất
nước, nhất là từ khi tái lập tỉnh
ngày 01/01/1997 đến nay, Bắc
Kạn đã thay đổi rõ rệt, xét bỏ
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trên các lĩnh vực kinh tế - xã
hội ngày càng phát triển, đời
sống vật chất và tinh thần của
nhân dân được cải thiện, nâng
cao, tình hình an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội, quốc
phòng, quân sự địa phương cơ
bản ổn định…
Hội thảo đã nhận được 22
bài tham luận đầy tâm huyết, trí
tuệ, trách nhiệm của các đồng
chí nguyên lãnh đạo tỉnh; GS.TS
Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao
cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng
Lý luận Trung ương; các đồng chí
từ Viện Hồ Chí Minh và các lãnh
tụ của Đảng (Học viện Chính trị
quốc gia Hồ Chí Minh); lãnh đạo
các sở, ban, ngành, địa phương
trong toàn tỉnh. Các ý kiến tham
luận đề cập tới nhiều vấn đề sâu
sắc như: Quốc Bảo và Pháp Bảo
Hồ Chí Minh với sự phát triển
của Bắc Kạn trong đổi mới và hội
nhập (Hoàng Chí Bảo- Chuyên
gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội
đồng Lý luận Trung ương); Vị trí
địa chính trị của Bắc Kạn trong
tầm nhìn chiến lược của Chủ
tịch Hồ Chí Minh (Đinh Quang
Thành- Viện Hồ Chí Minh và các
lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính
trị quốc gia Hồ Chí Minh); Cán bộ,
đảng viên tỉnh Bắc Kạn học tập
và làm theo tư tưởng, phong
cách trọng dân, gần dân của Chủ
tịch Hồ Chí Minh (Hà Sỹ ToànNguyên Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh)…
Các đại biểu đã tập trung
thảo luận, trao đổi các vấn đề
liên quan đến Bác Hồ với quê
hương Bắc Kạn và sự vận dụng
(Xem tiếp trang 14)
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CỦNG CỐ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRÊN
ĐỊA BÀN TỈNH THEO TƯ TƯỞNG LẤY DÂN LÀM GỐC
Ma Từ Đông Điền
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn
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iếp thu chủ nghĩa Mác Lênin, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã kế thừa, sáng
tạo đúng đắn về vai trò của
quần chúng Nhân dân, Người
đã tập hợp, đoàn kết đông đảo
và phát huy được vai trò của
Nhân dân trong đấu tranh giải
phóng dân tộc và xây dựng chủ
nghĩa xã hội trên đất nước ta.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Lấy
dân làm gốc” luôn là sợi chỉ đỏ
xuyên suốt trong quá trình cách
mạng, từ đấu tranh giải phóng
dân tộc đến giữ gìn, xây dựng và
bảo vệ đất nước. Trong điều kiện
hiện nay, phát huy quyền làm
chủ của Nhân dân được coi là
một biểu hiện tập trung của tư
tưởng “lấy dân làm gốc”, là một
yếu tố bảo đảm sự thắng lợi của
cách mạng Việt Nam.
Quan điểm cơ bản trong
tư tưởng của Người về vai trò
quần chúng nhân dân là: “Dân
là gốc của một nước, nước lấy
dân làm gốc”. Bác khẳng định:
“Cách mạng là sự nghiệp của
quần chúng, chứ không phải là
sự nghiệp của cá nhân anh hùng
nào. Thành công của Đảng ta là
ở nơi Đảng đã tổ chức và phát
huy lực lượng cách mạng vô
tận của Nhân dân”. Từ quan
điểm “cách mạng là sự nghiệp
của quần chúng”, Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã sớm nhận ra sức
mạnh của Nhân dân trong sự

cấu kết với cộng đồng dân tộc,
giai cấp với sự nghiệp đấu tranh
giải phóng dân tộc, giải phóng
giai cấp, giải phóng con người.
Có dân là có tất cả đã trở thành
phương pháp luận và phương
châm hành động trong hoạt
động cách mạng của Người:
“Dễ mười lần không dân cũng
chịu, khó trăm lần dân liệu cũng
xong”. Theo Chủ tịch Hồ Chí
Minh: “Trong bầu trời không gì
quý bằng Nhân dân. Trong thế
giới không gì mạnh bằng lực
lượng đoàn kết của nhân dân”.
Mỗi thắng lợi của cách mạng
Việt Nam trong lịch sử dựng
nước, giữ nước đều do nhân dân
quyết định. Đảng ta cũng khẳng
định rằng cách mạng là sự
nghiệp của quần chúng Nhân
dân và quan điểm “lấy dân làm
gốc” trở thành tư tưởng thường
trực để lãnh đạo đất nước 90
năm qua. Kế thừa và phát huy
truyền thống đoàn kết, yêu
nước của dân tộc ta, Đảng Cộng
sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí
Minh khẳng định: “Cách mạng là
sự nghiệp của quần chúng”, vì
vậy, ngay từ khi mới ra đời, Đảng
đã chủ trương đoàn kết mọi lực
lượng dân tộc và dân chủ trong
Mặt trận Dân tộc Thống nhất để
cùng nhau chống kẻ thù chung
vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Nhìn lại chặng đường lịch
sử của dân tộc, vào năm 1930,

giữa lúc phong trào đấu tranh
cách mạng do Đảng lãnh đạo mà
đỉnh cao là phong trào Xô Viết
Nghệ Tĩnh đang diễn ra sôi nổi
trong cả nước, ngày 18/11/1930,
Ban Thường vụ Trung ương
Đảng Cộng sản Đông Dương
ra Chỉ thị về thành lập Hội phản
đế Đồng minh, hình thức đầu
tiên của Mặt trận Dân tộc Thống
nhất Việt Nam. Từ khi ra đời cho
đến khi hợp nhất, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam đã trải qua các
giai đoạn lịch sử khác nhau với
các tổ chức tiền thân, phù hợp
với từng nhiệm vụ cách mạng.
Đến sau năm 1954, đế quốc Mỹ
và bè lũ tay sai phá hoại Hiệp
định Giơnevơ chiếm đóng miền
Nam, chia cắt lâu dài nước ta,
Cách mạng Việt Nam lúc này
có hai nhiệm vụ chiến lược là
tiến hành cách mạng XHCN ở
miền Bắc và hoàn thành cách
mạng dân tộc dân chủ ở miền
Nam, thực hiện thống nhất đất
nước. Trong bối cảnh đó, ngày
10/9/1955, Đại hội Mặt trận Dân
tộc thống nhất họp tại Hà Nội
đã quyết định thành lập Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và thông
qua Cương lĩnh nhằm đoàn kết
mọi lực lượng dân tộc, dân chủ
và hoà bình trong cả nước để
đấu tranh chống đế quốc Mỹ và
bè lũ tay sai, xây dựng một nước
Việt Nam hòa bình, thống nhất,
độc lập, dân chủ và giàu mạnh.
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MTTQ Việt Nam hoạt động dựa
trên nguyên tắc hiệp thương
dân chủ đi đến hành động
thống nhất, đoàn kết, giúp
đỡ lẫn nhau giữa các tổ chức
trong Mặt trận. Đại hội đã bầu
Chủ tịch Hồ Chí Minh là Chủ
tịch danh dự, Tôn Đức Thắng là
Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban
Trung ương. Tại phiên bế mạc
Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh
khẳng định: “Mặt trận Tổ quốc
sẽ làm tròn nhiệm vụ vẻ vang
là giúp xây dựng một nước Việt
Nam hòa bình, thống nhất, độc
lập, dân chủ và giàu mạnh”.
Với vai trò, trách nhiệm của
mình, trải qua các thời kỳ lịch
sử, MTTQ Việt Nam luôn tỏ rõ
là một liên minh chính trị có vị
trí, vai trò rất quan trọng trong
việc tập hợp, xây dựng khối đại
đoàn kết toàn dân tộc, tạo động
lực, góp phần tích cực vào sự
nghiệp đổi mới, công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước vì
mục tiêu “dân giàu, nước mạnh,
dân chủ, công bằng, văn minh”.
Tại tỉnh Bắc Kạn, hệ thống Mặt
trận từ tỉnh đến cơ sở đã vận
động nhân dân đoàn kết, đồng
thuận cùng với Đảng bộ, chính
quyền đẩy mạnh phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương
đã đạt được những thành tựu
quan trọng, khá toàn diện. Tăng
trưởng kinh tế được duy trì ổn
định, đạt khá; cơ sở vật chất,
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội
được quan tâm đầu tư; giáo dục
- đào tạo, y tế, văn hóa - xã hội,
xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã
hội và xây dựng nông thôn mới
có nhiều chuyển biến tiến bộ;
đời sống vật chất, tinh thần của
người dân được cải thiện rõ rệt;
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an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội được giữ vững; hệ thống
chính trị tiếp tục được củng cố;
sự đồng thuận trong các tầng
lớp nhân dân ngày càng cao,
khối đại đoàn kết toàn dân tộc
không ngừng được củng cố và
mở rộng. Những kết quả đó có
phần đóng góp hết sức quan
trọng của MTTQ các cấp từ tỉnh
đến cơ sở.
Là một thành tố quan
trọng của hệ thống chính trị
dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và
là cơ sở chính trị quan trọng của
chính quyển tỉnh, MTTQ tỉnh
xác định nhiệm vụ trọng tâm
đột phá là tập trung xây dựng
hệ thống Mặt trận cơ sở mà
nòng cốt là Ban công tác Mặt
trận thôn, tổ nhằm phát huy tốt
vai trò trong tập hợp, xây dựng
khối đại đoàn kết toàn dân, vận
động, giáo dục quần chúng
và thu hút các lực lượng xã hội
tham gia thực hiện các nhiệm
vụ chính trị của địa phương.
Phối hợp với các tổ chức thành
viên đẩy mạnh việc tuyên
truyền, vận động đoàn viên,
hội viên và các tầng lớp nhân
dân thực hiện tốt chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước, tạo
được sự thống nhất nhận thức,
hành động trong thực hiện các
mục tiêu phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh. Tích cực, chủ động,
đa dạng hóa các hình thức tập
hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân
dân thông qua các phong trào
thi đua yêu nước, các cuộc vận
động. Các phong trào vận động
đoàn kết giúp nhau phát triển
kinh tế, xóa đói, giảm nghèo,
xây dựng nông thôn mới, đền
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ơn, đáp nghĩa, giúp đỡ những
người khó khăn, hoạn nạn; các
hoạt động tự quản ở cộng đồng
dân cư… ngày càng đi vào cuộc
sống, được người dân đồng
tình hưởng ứng. Công tác thăm
nắm, phát huy vai trò của các vị
chức sắc, tôn giáo, người uy tín
tiêu biểu ở khu dân cư, nhất là
vùng đồng bào dân tộc thiểu
số, vùng sâu, vùng xa được
quan tâm triển khai có hiệu
quả; các vị chức sắc, tôn giáo,
người uy tín thực sự trở thành
“cầu nối” quan trọng giữa cấp
ủy, chính quyền trong việc đưa
chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước
đến với bà con nhân dân. Ngày
hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu
dân cư được duy trì, tổ chức có
hiệu quả với nhiều hoạt động
phong phú đã tạo không khí
đoàn kết, phấn khởi trong nhân
dân, tạo mối quan hệ gắn bó
giữa Đảng, chính quyền, MTTQ,
các đoàn thể với quần chúng
nhân dân, góp phần xây dựng,
củng cố khối đại đoàn kết toàn
dân tộc ngày càng vững mạnh.
MTTQ các cấp đã chủ động, tích
cực tham gia góp ý xây dựng
Đảng, chính quyền, vận động
nhân dân phát huy tinh thần
làm chủ trong việc xây dựng
và bảo vệ Đảng; giám sát hoạt
động của cấp ủy, chính quyền
tại địa phương để kịp thời
phát hiện những sai sót, khiếm
khuyết trong công tác lãnh đạo,
tổ chức thực hiện nhiệm vụ...
qua đó, làm cho tổ chức đảng,
chính quyền ngày càng liên hệ
chặt chẽ với nhân dân, phát huy
trí tuệ của nhân dân trong quá
trình lãnh đạo của Đảng. Bên
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cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các
cấp cũng đã phát huy tốt vai trò,
trách nhiệm trong tổ chức quy
trình hiệp thương lựa chọn, giới
thiệu người có đủ tiêu chuẩn
tham gia ứng cử đại biểu Quốc
hội, Hội đồng nhân dân các
cấp; phối hợp tuyên truyền, vận
động, kiểm tra, giám sát, đảm
bảo công tác bầu cử được tổ
chức dân chủ, công khai, đúng
luật. Thực hiện tốt vai trò giám
sát việc tiếp thu, xem xét, chỉ
đạo giải quyết và trả lời những
ý kiến, kiến nghị của cử tri,
nhân dân tại các kỳ họp Quốc
hội, Hội đồng nhân dân các
cấp. Hoạt động phản biện xã
hội được quan tâm, bước đầu đi
vào nền nếp. Những thông tin,
ý kiến ghi nhận từ các hội nghị
phản biện đã được lựa chọn để
đề xuất sửa đổi, bổ sung hợp lý
vào các dự thảo văn bản; nhiều
ý kiến đã được các cơ quan
soạn thảo tiếp thu, trở thành
kênh thông tin quan trọng, cần
thiết giúp cơ quan Đảng, Nhà
nước xem xét, quyết định các
vấn đề trong công tác lãnh đạo,
quản lý, điều hành.
Nhân dịp kỷ niệm 130 năm
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh,
đội ngũ cán bộ Mặt trận trong
tỉnh luôn khắc ghi lời dạy của
Người, tiếp tục đưa công tác Mặt
trận của tỉnh giành được những
thành tựu quan trọng, làm
tốt vai trò hạt nhân đoàn kết,
đồng thuận, đại diện cho ý chí,
nguyện vọng và niềm tin của
nhân dân, cùng Đảng bộ, chính
quyền thực hiện thắng lợi mục
tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ
tỉnh lần thứ XII, trong thời gian
tới, MTTQ các cấp trong tỉnh cần

tập trung thực hiện tốt một số
nhiệm vụ:
Một là, nhận thức sâu
sắc,quán triệt đầy đủ quan điểm
tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí
Minh về Củng cố khối đại đoàn
kết toàn dân tộc trên địa bàn
tỉnh theo tư tưởng lấy dân làm
gốc. Coi đây là nhiệm vụ cốt
lõi về công tác tư tưởng, tuyên
truyền của công tác Mặt trận.
Đẩy mạnh công tác thông tin,
tuyên truyền, vận động nhân
dân tham gia các phong trào thi
đua yêu nước, tiếp tục triển khai
và nâng cao chất lượng các cuộc
vận động do Mặt trận Tổ quốc
chủ trì, góp phần phát triển
kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc
phòng, an ninh với nội dung,
hình thức phù hợp với từng địa
bàn, đối tượng, tập trung hướng
về cơ sở.
Hai là, làm tốt công tác
phối hợp giữa Mặt trận với
chính quyền các cấp trong việc
phát huy quyền làm chủ của
người dân; lắng nghe, kịp thời
phản ánh ý kiến, kiến nghị của
nhân dân đến Đảng, Nhà nước,
Quốc hội. Tham gia giải quyết
đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp, chính
đáng của công dân; ngăn chặn
và đẩy lùi có hiệu quả nạn quan
liêu, tham nhũng, củng cố niềm
tin của nhân dân với Đảng, Nhà
nước, tạo ra sự đồng thuận cao
trong đời sống xã hội.
Ba là, phát huy vai trò của
người uy tín trong đồng bào
các dân tộc thiểu số và các chức
sắc tôn giáo để vận động đồng
bào các dân tộc, tôn giáo đồng
thuận thực hiện tốt các chủ
trương, đường lối, chính sách

pháp luật của Đảng, Nhà nước,
tích cực tham gia các phong
trào thi đua yêu nước, đấu tranh
phản bác luận điệu sai trái của
các thế lực thù địch, nhằm chia
rẽ khối đoàn kết giữa các dân
tộc và các tôn giáo.
Bốn là, nâng cao chất lượng
giám sát, phản biện xã hội, đặc
biệt là ở cấp cơ sở. Phát huy hơn
nữa vai trò giám sát của ban
thanh tra nhân dân, ban giám
sát đầu tư của cộng đồng; vai
trò phản biện của các tổ chức
thành viên, hội đồng tư vấn, ban
tư vấn, các chuyên gia.
Năm là, phối hợp với cấp
ủy các cấp tổ chức lấy ý kiến
rộng rãi của các tầng lớp nhân
dân đối với dự thảo văn kiện
đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội
đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng.
Trong điều kiện là một tỉnh
còn nhiều khó khăn, hơn lúc
nào hết, hệ thống Mặt trận Tổ
quốc từ tỉnh đến cơ sở cùng các
tầng lớp nhân dân trong tỉnh
sẽ tiếp tục khẳng định vai trò,
sứ mệnh lịch sử của mình, xứng
đáng hơn nữa với niềm tin của
Đảng, Bác Hồ và nhân dân, phát
huy truyền thống đoàn kết, tin
tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng
và công cuộc đổi mới đất nước;
động viên nhân dân ra sức khắc
phục khó khăn, tích cực hưởng
ứng tham gia các phong trào
thi đua yêu nước, các cuộc vận
động để góp phần cùng Đảng
bộ, chính quyền và nhân dân
các dân tộc trên địa bàn tỉnh
phấn đấu xây dựng quê hương
Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp,
phát triển bền vững./.
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Phát động phong trào thi đua yêu nước
chào mừng đại hội Đảng các cấp
Năm 2020 là năm diễn ra
nhiều sự kiện chính trị trọng
đại của đất nước và của tỉnh,
là năm tổ chức Đại hội Đảng
các cấp tiến tới Đại hội toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng. Xác
định rõ điều đó, ngay từ cuối
năm 2019, Ban Thường vụ Liên
đoàn Lao động tỉnh đã phát
động phong trào thi đua trong
công nhân, viên chức, lao động
toàn tỉnh.

C

ác phong trào thi đua
được chia thành 02 đợt,
trong đó Đợt I từ tháng
11/2019 đến 31/3/2020; Đợt II từ
01/4 đến 31/12/2020. Nội dung
trọng tâm là các phong trào
như: “Lao động giỏi, lao động
sáng tạo, bảo đảm an toàn vệ
sinh lao động”, “Đổi mới, sáng
tạo, hiệu quả trong hoạt động
công đoàn”, “Học tập nâng cao
trình độ mọi mặt đáp ứng yêu
cầu sự nghiệp công nghiệp hóa
- hiện đại hóa đất nước”; “Bắc
Kạn chung sức xây dựng nông
thôn mới”, “Cả nước chung tay
vì người nghèo - Không để ai bị
bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp
Việt Nam hội nhập và phát
triển”, “Cán bộ, công chức, viên
chức thi đua thực hiện văn hóa
công sở”...
Trên cơ sở chỉ đạo của
Liên đoàn Lao động tỉnh, các
cấp công đoàn đã chủ động
xây dựng kế hoạch, triển khai,
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phát động thi đua đảm bảo
phù hợp với điều kiện thực tế
ở địa phương, ngành, đơn vị,
cơ sở một cách chủ động, sáng
tạo, thiết thực, tạo không khí
vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động
viên đoàn viên người lao động
tích cực thi đua hoàn thành tốt
mọi nhiệm vụ được giao. Khối
cơ quan hành chính, sự nghiệp
công lập tập trung đẩy mạnh
phong trào thi đua “Tham mưu
giỏi, phục vụ tốt”, “Cán bộ, công
chức thi đua thực hiện văn
hóa công sở”, cuộc vận động
“Cán bộ, công chức, viên chức
nói không với tiêu cực”, “Xây
dựng người cán bộ, công chức,
viên chức: Trung thành, trách

nhiệm, liêm chính, sáng tạo”
gắn với việc tiếp tục “Học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”. Khối
sản xuất kinh doanh và dịch
vụ, các phong trào thi đua tập
trung nâng cao năng suất, chất
lượng, sản phẩm, dịch vụ, thực
hiện nghiêm túc các quy định về
môi trường, an toàn vệ sinh lao
động, phòng chống cháy nổ, xây
dựng tác phong công nghiệp và
ý thức tuân thủ pháp luật...
Một số đơn vị đã tổ chức
phong trào thi đua phù hợp với
đặc trưng riêng như: Sở Tư pháp
phát động phong trào thi đua
“Cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động trong ngành

Công trình “Dự án Cải tạo trụ sở Trung tâm Điều khiển xa
tỉnh Bắc Kạn” của Công ty Điện lực Bắc Kạn gắn biển “Công trình
chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 - 03/02/2020).
Ảnh: Ngọc Liêm

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

THỰC TIỄN KINH NGHIỆM
Tư pháp thi đua thực hiện văn
hóa công sở”, “Ngành Tư pháp
chung sức góp phần xây dựng
nông thôn mới”; Ban Nội chính
Tỉnh ủy phát động cán bộ, công
chức thi đua thực hiện tốt chức
năng, nhiệm vụ của tập thể, cá
nhân, phấn đấu hoàn thành
xuất sắc mọi nhiệm vụ được
giao, đạt năng suất và chất
lượng cao, thực hiện thắng lợi
các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác
năm 2020; Sở Công thương thi
đua phát huy sáng kiến cải tiến
kỹ thuật trong lãnh đạo quản lý
và thực hiện nhiệm vụ chuyên
môn được giao với tinh thần tiết
kiệm, hiệu quả và có nhiều biện
pháp chăm lo, cải thiện điều
kiện làm việc, đảm bảo việc làm,
nâng cao thu nhập, đời sống vật
chất, tinh thần cho đoàn viên
công đoàn và người lao động;
Tòa án nhân dân tỉnh với phong
trào “Công chức, người lao động
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn
gương mẫu, trách nhiệm, chủ
động, sáng tạo, đoàn kết, quyết
tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ công tác năm 2020”, phong
trào “Công chức, người lao động
Tòa án nhân dân thi đua thực
hiện văn hóa công sở”...
Từ đầu năm 2020, đã có
11 công trình do các cấp công
đoàn đăng ký chào mừng Đại
hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XIII và
các ngày lễ lớn, sự kiện chính
trị trọng đại của đất nước, của
tỉnh với tổng trị giá trên 44,9
tỷ đồng; 02 tập thể đăng ký
Tổng Liên đoàn tặng Cờ thi đua;

17 tập thể, 19 cá nhân đăng
ký Tổng Liên đoàn tặng Bằng
Khen; 07 tập thể đăng ký LĐLĐ
tỉnh tặng Cờ thi đua; 50 tập thể,
1.445 cá nhân đăng ký LĐLĐ
tỉnh tặng Bằng khen; 319 tập
thể đăng ký đạt tập thể LĐXS;
515 tập thể đăng ký đạt tập thể
LĐTT; 2.237 cá nhân đăng ký đạt
CSTĐ các cấp; 2.490 sáng kiến,
kinh nghiệm được các cá nhân
đăng ký.
Trong dịp này, Công ty
Điện lực Bắc Kạn đã tổ chức gắn
biển “Công trình chào mừng
90 năm Ngày thành lập Đảng
cộng sản Việt Nam (03/02/1930
- 03/02/2020)” đối với Dự án Cải
tạo trụ sở Trung tâm Điều khiển
xa tỉnh Bắc Kạn. Công trình đưa
vào sử dụng góp phần đáp ứng
được lộ trình phát triển lưới điện
thông minh đã được Chính Phủ
và Tập đoàn Điện lực Việt Nam
phê duyệt, đảm bảo khả năng
vận hành và giám sát từ xa lưới
điện cao áp, trung áp trên địa
bàn tỉnh, nâng cao hiệu suất
quản lý vận hành, độ tin cậy
cung cấp điện, năng suất lao
động và giảm chi phí vận hành
hệ thống.
Bên cạnh đó, các cấp công
đoàn trong tỉnh đã chủ động
tham mưu với cấp ủy, phối
hợp với chính quyền, chuyên
môn cùng cấp tổ chức tuyên
truyền kỷ niệm 90 năm Ngày
thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), tổ
chức hoạt động mừng Đảng,
mừng xuân với nhiều nội
dung, hình thức phong phú,

thu hút đông đảo đoàn viên,
CNVCLĐ tham gia...
Có thể thấy, các phong
trào thi đua đã được tổ chức
công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ
tích cực hưởng ứng và đạt
được nhiều kết quả tích cực.
Để phong trào thi đua tiếp tục
mang lại hiệu quả thiết thực hơn
nữa, các cấp công đoàn cần bám
sát nội dung kế hoạch đề ra, vận
động cán bộ, đoàn viên vừa đảm
bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên
môn, vừa nâng cao nhận thức,
trách nhiệm thực hiện các chỉ thị,
nghị quyết của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước; làm
tốt việc phát hiện, biểu dương,
khen thưởng các mô hình mới,
cách làm hay, gương điển hình
tiên tiến. Thường xuyên rà soát,
kịp thời sửa đổi, bổ sung quy
chế, quy định về khen thưởng
cho phù hợp với quy định mới
của Nhà nước, của công đoàn
cấp trên và điều kiện thực tế
của tỉnh, địa phương, ngành,
đơn vị, doanh nghiệp; bảo
đảm nguyên tắc khen thưởng
kịp thời, chính xác, công khai,
minh bạch, hướng về người lao
động trực tiếp; cụ thể hóa Nghị
quyết của Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam về đổi mới công
tác thi đua, khen thưởng trong
CNVCLĐ và hoạt động công
đoàn thành các nhiệm vụ, giải
pháp cụ thể để triển khai thực
hiện ở mỗi cấp công đoàn đạt
hiệu quả cao nhất./.
Vi Văn Nghĩa- Chủ tịch
Liên đoàn Lao động tỉnh
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Mô hình Tổ hội nông dân nghề nghiệp: Một bước
đổi mới phương thức hoạt động của Hội Nông dân

T

iếp tục thực hiện có hiệu
quả Kết luận số 62 - KL/
TW ngày 08/12/2009 của
Ban Bí thư khóa X về tiếp tục đổi
mới nội dung, phương thức hoạt
động của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và trước những yêu cầu
đặt ra cần phải đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động của Hội
Nông dân Việt Nam, nhằm tuyên
truyền tập hợp, đoàn kết hội viên
nông dân; chăm lo, nâng cao đời
sống, bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp, chính đáng của hội
viên; xây dựng các cấp Hội trong
sạch, vững mạnh, thực hiện ngày
càng tốt hơn vai trò chủ thể trong
phát triển nông nghiệp, xây dựng
nông thôn mới, góp phần phát
triển kinh tế, xã hội địa phương,
ngày 23 tháng 6 năm 2016 Trung
ương Hội Nông dân Việt Nam đã
ban hành Đề án số 24 về xây dựng
chi Hội nông dân nghề nghiệp, tổ
Hội nông dân nghề nghiệp.
Việc xây dựng mô hình tổ
chức chi hội nghề nghiệp, tổ hội
nghề nghiệp là vấn đề cấp thiết
trong việc đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động của Hội
trong tình hình hiện nay theo
phương châm hướng về cơ sở, vì
chi Hội nông dân nghề nghiệp, tổ
Hội nông dân nghề nghiệp là đơn
vị hành động, là cầu nối của cơ
sở Hội với hội viên, được tổ chức
theo thôn, bản, khu phố, hợp tác
xã và theo nghề nghiệp, nhằm
tập hợp những hội viên cùng chí
hướng, cùng sản xuất và tiêu thụ
những sản phẩm có chất lượng
theo chuỗi giá trị.
Qua 3 năm thực hiện, các
cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã thành

Lễ thành lập Tổ hội Chăn nuôi thủy sản xã Khang Ninh, huyện Ba Bể

lập được 20 tổ Hội nông dân nghề
nghiệp với 231 hội viên tham gia,
hoạt động trên các lĩnh vực chăn
nuôi, trồng trọt, thủy sản. Hoạt
động của tổ Hội nông dân nghề
nghiệp với ưu thế mô hình tổ
chức gọn, số lượng hội viên vừa
phải, quy chế hoạt động cụ thể, rõ
ràng, chặt chẽ, nội dung sinh hoạt
phù hợp, thiết thực, đáp ứng yêu
cầu, nguyện vọng của hội viên.
Thông qua các tổ Hội nghề
nghiệp đã xây dựng được các
mô hình liên kết sản xuất nông
nghiệp giúp hội viên liên kết, hợp
tác trong sản xuất, kinh doanh,
bước đầu hình thành cho hội viên
có tư duy sản xuất theo chuỗi giá
trị. Qua đó, đẩy mạnh sản xuất
hàng hóa, mở rộng quy mô sản
xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa
học kỹ thuật, nâng cao năng suất,
chất lượng, giá trị sản phẩm. Đồng
thời, các tổ Hội nghề nghiệp đã
tổ chức các hoạt động cung ứng
vật tư, phân bón, giống cây trồng,
giống con nuôi, tìm kiếm thị
trường tiêu thụ nông sản, từ đó
góp phần tạo việc làm, nâng cao
thu nhập, cải thiện đời sống cho
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hội viên. Việc xây dựng mô hình
tổ Hội nông dân nghề nghiệp là
tạo nền tảng tiền đề phát triển
kinh tế tập thể mà nòng cốt là tổ
hợp tác, hợp tác xã trong nông
nghiệp, nông thôn. Đến nay, các
cấp Hội Nông dân trong đã tỉnh
trực tiếp hướng dẫn thành lập
được 26 hợp tác xã, trong đó có
7 hợp tác xã gắn với tổ Hội nông
dân nghề nghiệp. Một số tổ Hội
nông dân nghề nghiệp bước đầu
hoạt động có nề nếp, hiệu quả
điển hình như: tổ Hội Chăn nuôi
lợn ở xã Xuân La; tổ Hội Chăn nuôi
trâu, bò ở xã Nghiên Loan, huyện
Pác Nặm; tổ Hội Chăn nuôi gà ở
xã Quang Phong và Trần Phú,
huyện Na Rì; tổ Hội Trồng gừng xã
Phương Viên, huyện Chợ Đồn; tổ
Hội Chăn nuôi thủy sản xã Khang
Ninh, huyện Ba Bể; tổ Hội Trồng
quế thành phố Bắc Kạn,...
Từ thực tiễn khẳng định, mô
hình tổ hội nghề nghiệp là giải
pháp đổi mới nội dung, phương
thức hoạt động, đổi mới phương
thức đoàn kết, tập hợp, thu hút
hội viên vào tổ chức Hội. Mô hình
tổ Hội nghề nghiệp từng bước
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khắc phục được phần lớn những
nhược điểm, hạn chế, khó khăn,
yếu kém trong sinh hoạt chi hội
trong nhiều năm qua đó là: Sinh
hoạt thất thường, nội dung sinh
hoạt nghèo nàn, có nơi còn hình
thức, tỷ lệ hội viên tham gia sinh
hoạt còn thấp. Các buổi sinh hoạt
của tổ Hội nghề nghiệp đã thu hút
sự quan tâm, chú ý của hội viên
hơn, từ chỗ sinh hoạt 3 tháng 1 kỳ
trước kia còn khó khăn, thì đối với
tổ Hội nghề nghiệp việc sinh hoạt
đã trở thành thường xuyên hơn
có nơi 1 tháng sinh hoạt 2-3 kỳ và
nhiều hơn khi cần thiết. Nội dung
sinh hoạt của tổ hội nghề nghiệp
phong phú, thiết thực hơn như:
Trao đổi thông tin về thời tiết
nông vụ, thị trường, giá cả, thiết
bị, vật tư nông nghiệp, phương
tiện sản xuất, các loại giống
cây, con; phổ biến, chia sẻ kinh
nghiệm trong sản xuất, phòng trừ
dịch, bệnh, bảo quản, chế biến,
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,
về sáng kiến, sáng tạo, ứng dụng
tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản
xuất; cách thức lập dự án sản xuất
kinh doanh, thủ tục vay vốn, quản
lý, sử dụng hiệu quả vốn vay xây
dựng mô hình kinh doanh, dịch
vụ. Xây dựng mối quan hệ đoàn
kết, tương thân, tương ái, chia sẻ,
giúp đỡ lẫn nhau trong lao động,
sản xuất kinh doanh và cuộc sống
sinh hoạt của hội viên góp phần
động viên nhau cùng xây dựng
gia đình ấm no, hạnh phúc, vun
đắp tình làng, nghĩa xóm trong
cộng đồng dân cư,... Qua đó
cũng phát huy được tính tiên
phong, gương mẫu, năng động,
sáng tạo và trách nhiệm của hội
viên. Hội viên tin tưởng, gắn bó
với tổ chức Hội hơn, tự nguyện
tham gia vào Hội; chất lượng
đội ngũ cán bộ Hội cơ sở nhất là

cáctổ trưởng, tổ phó Hội nông
dân nghề nghiệp được nâng lên
rõ rệt, năng động hơn, sáng tạo
hơn, kỹ năng điều hành và quản
lý tốt hơn, tính gắn kết, cộng
đồng trách nhiệm cao hơn.
Bên cạnh những kết quả đạt
được, việc xây dựng tổ hội nghề
nghiệp cũng còn khó khăn, bất
cập và những vấn đề đặt ra trong
thời gian tới cần tập trung khắc
phục đó là: Nhận thức của một bộ
phận cán bộ, hội viên chưa hiểu
đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, tác
dụng của xây dựng chi hội nghề
nghiệp, tổ hội nghề nghiệp. Có
nơi còn trông chờ, ỷ lại vào sự lãnh
đạo, chỉ đạo và hỗ trợ của cấp
ủy, chính quyền và Hội cấp trên;
chưa thực sự chủ động tuyên
truyền, vận động, hướng dẫn
thành lập. Việc thành lập chi hội,
tổ hội nghề nghiệp còn nhiều
khó khăn về điều kiện tự nhiên,
kinh tế, xã hội…nhất là vùng sâu,
vùng xa. Một số nơi có thành lập
tổ hội nghề nghiệp nhưng hoạt
động còn hình thức, chưa rõ
nét và chưa đúng theo yêu cầu
đặt ra, hiệu quả chưa cao. Việc
lựa chọn, định hướng mô hình
ngành nghề phù hợp với nhu
cầu thực tế ở một số địa phương
còn lúng túng, chưa rõ ràng; vai
trò, trách nhiệm tổ trưởng tổ Hội
nghề nghiệp còn hạn chế, chưa
đáp ứng yêu cầu.Việc liên kết,
phối hợp giữa các hội viên trong
tổ hội nghề nghiệp, giữa hội viên
với doanh nghiệp, với hợp tác
xã còn hạn chế, nhất là việc liên
kết sản xuất theo chuỗi giá trị,
việc kết nối trong sản xuất kinh
doanh, tiêu thụ sản phẩm cho
hội viên nông dân chưa được rõ
nét và chưa có hiệu quả.
Trong thời gian tới, các cấp
Hội tập trung tuyên truyền nâng

cao nhận thức của các cấp Hội,
cán bộ, hội viên về mục đích,
ý nghĩa, vai trò, lợi ích và trách
nhiệm trong việc xây dựng chi
Hội nông dân nghề nghiệp, tổ
Hội nông dân nghề nghiệp; Quan
tâm thành lập chi Hội nông dân
nghề nghiệp, tổ Hội nông dân
nghề nghiệp mới trong các thôn,
bản, tổ hợp tác, hợp tác xã qua
đó triển khai các hoạt động của
Hội, kết nạp hội viên, xây dựng và
củng cố tổ chức Hội; Thông qua
các dự án đang được đầu tư vay
vốn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông
dân, Ngân hàng Chính sách Xã
hội và các tổ chức tài chính, tín
dụng khác và các chương trình,
dự án hỗ trợ để xây dựng mô hình
chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề
nghiệp. Lấy hội viên nông dân
sản xuất, kinh doanh giỏi có uy tín
làm nòng cốt để xây dựng các chi
Hội nông dân nghề nghiệp, tổ
Hội nông dân nghề nghiệp gắn
với xây dựng các tổ hợp tác, hợp
tác xã nông nghiệp kiểu mới.
Phối hợp tổ chức tập huấn, đào
tạo nghề, chuyển giao ứng dụng
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào
sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu
thụ sản phẩm, hỗ trợ vốn kinh
doanh; tìm kiếm thị trường, bao
tiêu sản phẩm cho hội viên ở các
tổ Hội nông dân nghề nghiệp.
Các cấp Hội cần chủ động và
tăng cường tham mưu với các
cấp ủy Đảng tăng cường lãnh
đạo, chỉ đạo; phối hợp với chính
quyền các ban, ngành, các đoàn
thể để khai thác thêm nguồn lực
hỗ trợ các chi Hội nông dân nghề
nghiệp, tổ Hội nông dân nghề
nghiệp hoạt động có hiệu quả
nhằm thực hiện nhiệm vụ chính
trị, mục tiêu phát triển kinh tế- xã
hội của địa phương./.
Ngô Hoanh
HND tỉnh Bắc Kạn
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Chi hội Cựu chiến binh thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ
an ninh - trật tự tại địa phương

C

hi hội Cựu chiến binh
(CCB) 17 thuộc Hội CCB
phường Sông Cầu, thành
phố Bắc Kạn có 25 hội viên, với 6
đảng viên, 12 hội viên tham gia
kháng chiến chống Mỹ, 13 hội
viên tham gia Bảo vệ Tổ quốc, 4
hội viên là thương binh và 2 hội
viên bị nhiễm chất độc da cam.
Những năm qua, Chi hội luôn tiên
phong gương mẫu trong phong
trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc”, góp phần tích cực ngăn
ngừa, đấu tranh phòng chống
tội phạm, giữ vững an ninh trật
tự tại địa phương. Tổ dân phố 17,
cách trung tâm thành phố 3 km,
nằm trên trục tỉnh lộ 257 với 115
hộ dân, gần 500 nhân khẩu; Trên
địa bàn có hai trường học: Trường
Cao đẳng Cộng đồng và Trường
phổ thông Dân tộc Nội trú, do
đó có nhiều dịch vụ ăn uống,
internet, Karaoke, phòng trọ… từ
đó đã xảy ra nhiều vấn đề phức
tạp về an ninh, trật tự (ANTT).
Từ năm 2014, địa bàn được
xác định là một trong những
điểm nóng, có nhiều đối tượng
gây rối, trộm cắp hay lui tới để
hoạt động. Lực lượng chức năng
đã tổ chức truy quét nhiều lần
nhưng chỉ được một thời gian
ngắn, tình trạng cũ lại tái diễn.
Trước tình trạng đó, để góp phần
ổn định tình hình an ninh tại địa
phương, Chi hội 17 đã thành lập:
“Đội tuần tra tự quản về an ninh
trật tự”, đội gồm 10 hội viên CCB
của Chi hội và 2 bảo vệ của 2

Chi hội CCB tổ 17 phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

trường học ”với phương châm
mỗi hội viên CCB là một chiến sĩ
trên mặt trận giữ gìn ANTT, do đó
chi hội đã kịp thời phòng ngừa,
phát hiện, ngăn chặn nhiều tệ
nạn xã hội, góp phần xây dựng
đời sống văn hóa, giữ vững ổn
định an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội. Từ ngày thành lập
đến nay đội tự quản đã hoạt
động rất tích cực và thu được
nhiều kết quả tốt. Phối hợp với
công an phường giải quyết xử
lý được gần 100 vụ lớn nhỏ về
đánh chửi nhau, tranh chấp đất
đai, phá tài sản công dân, cướp
giật, chấn lột, cho vay nặng lãi,
trộm cắp, quan hệ bất chính….
Có rất nhiều vụ việc khó khăn,
phức tạp, thậm chí còn gây
thương tích nặng nhưng đội tự
quản không ngại khó, ngại khổ
đã hoàn thành tốt nhiệm vụ;
Các hội viên CCB chủ động nhận
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trách nhiệm theo dõi và nắm bắt
tình hình hoạt động của một số
đối tượng, nhất là những thanh
niên có biểu hiện chơi bời để có
biện pháp ngăn ngừa, giáo dục
kịp thời...
Từ năm 2017 Chi hội đã xây
dựng thành công mô hình “Dân
vận khéo” về việc đảm bảo an
ninh trật tự, an toàn xã hội với
công tác tuyên truyền, phổ biến
giáo dục pháp luật, nâng cao đời
sống tinh thần của người dân,
phát huy tinh thần tham gia tố
giác tội phạm, thực hiện quy chế
dân chủ cơ sở, tham gia nhóm
sinh hoạt về văn hóa, văn nghệ,
hòa giải cơ sở... mô hình đã đạt
kết quả cao, góp phần đảm bảo
an ninh trật tự trong khu vực.
Bên cạnh đó hội còn phối hợp
với Chi hội Phụ nữ xây dựng
thành công mô hình “Gia đình
(Xem tiếp trang 22)

GƯƠNG ĐIỂN HÌNH

Những phụ nữ vượt khó vươn lên thoát nghèo
Với ý chí quyết tâm vươn
lên làm giàu chính đáng, các chị
đã trở thành những tấm gương
tiêu biểu trong phát triển kinh
tế, vươn lên thoát nghèo ngay
tại chính mảnh đất quê hương.
Chị Lưu Thị Thời - hội viên
Chi hội phụ nữ thôn Cốc Pái,
thị trấn Nà Phặc, lập gia đình
năm 1999, với 2 đứa con lần
lượt ra đời thì kinh tế ngày càng
khó khăn hơn và gia đình chị
thuộc hộ nghèo ở địa phương.
Mặc dù vợ chồng chị luôn chăm
chỉ lao động sản xuất, anh vừa
làm rẫy thuê, vừa chăn nuôi, chị
thì làm tất cả mọi nghề để kiếm
tiền và nuôi con ăn học. Thế
nhưng cái nghèo cứ đeo bám
vợ chồng gia đình chị suốt, vì
anh chị không nghề, không
vốn, con còn nhỏ đang tuổi ăn
học, làm không đủ chi tiêu sinh
hoạt hằng ngày.
Năm 2009, khi có lớp tập
huấn dạy nghề về kỹ thuật
trồng nấm sò do Hội LHPN xã
phối hợp tổ chức, chị đăng ký
tham gia. Qua tham gia lớp
tập huấn thấy nghề trồng nấm
dễ làm, chi phí thấp, không
mất nhiều vốn đầu tư, nguyên
liệu đơn giản như: rơm, rạ,
mùn cưa… đều sẵn có tại địa
phương. Nhận thấy trồng nấm
sò sẽ là cơ hội để gia đình
vươn lên thoát nghèo. Vì vậy,
chị cùng chồng bắt tay vào
trồng khoảng 1.000 bịch đầu

Chị Thời với vườn quýt đang bói quả.

tiên, nhưng gặp thất bại do
cứ xuống giống là nấm chết
không rõ nguyên nhân. Không
nản trí, chị tiếp tục tìm tài liệu
về đọc và học tập, đồng thời
dành thời gian đi thực tế tại các
hộ trồng nấm xem cách chăm
sóc để về áp dụng. Đến năm
thứ 2 chị đã gieo trồng thành
công với 2.000 bịch nấm sò
cho thu hoạch trên 1 tấn nấm.
Thành công từ vụ trồng thứ 2
đã tạo động lực cho gia đình chị
phát triển nghề trồng nấm, với
khoảng 3.000 bịch mỗi vụ, gia
đình chị bán ra thị trường trên 2
tấn nấm mỗi năm, với giá bình
quân 40 nghìn đồng/kg, sau khi
trừ chi phí đầu tư, gia đình chị
còn thu lãi trên 80 triệu đồng từ
bán nấm.
Đến năm 2014, nhận thấy
nhiều nơi trồng quýt cho hiệu
quả kinh tế cao, chị Thời đã đem

toàn bộ số tiền tích góp nhiều
năm từ bán nấm thuê máy xúc
cải tạo hơn 1ha đất đồi để trồng
quýt. Nhằm hạn chế rủi ro, chị
đã cất công đến vùng trồng
quýt tại xã Dương Phong, huyện
Bạch Thông để học hỏi các hộ
trồng quýt lâu năm về kỹ thuật
chăm sóc, cách phòng trừ sâu
bệnh... Nhờ tích cực học hỏi, áp
dụng khoa học kỹ thuật vào sản
xuất, chỉ sau 3 năm trồng - vườn
quýt 500 cây đã bói quả. Nhận
thấy cây quýt phù hợp với điều
kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa
phương, chị Thời tiếp tục phát
đồi trồng thêm 500 cây. Chị Thời
cho biết: Vụ quýt vừa qua, gia
đình chị đã bán được trên 2 tấn
quả, giá quýt bán ra thị trường
từ 10-15 nghìn đồng/kg, thu về
trên 20 triệu đồng. Hiện nay,
ngoài trồng nấm và quýt, gia
đình chị còn trồng gần 1ha rừng
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mỡ, tham gia trồng cây trám
đen theo chương trình, dự án hỗ
trợ ở địa phương.
Chị Nông Thị Thu, hội viên
Chi hội phụ nữ thôn Bản Tặc,
xã Đức Vân người phụ nữ đảm
đang, tháo vát. Với diện tích đất
nông nghiệp hơn 2 ha, những
năm trước, gia đình chị thường
canh tác theo phương pháp
truyền thống nên hiệu quả kinh
tế thấp. Sau những trăn trở với
suy nghĩ trồng cây gì để tăng
năng suất, chất lượng và thu
nhập, chị Thu đã đi tìm hiểu từ
bạn bè, người thân và học hỏi
từ các mô hình kinh tế về cách
chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
Năm 2014, được sự ủng hộ từ gia
đình, người thân, chị đã quyết
định trồng thí điểm 150 cây mận
sớm với khoảng 4.000m2 . Trong
quá trình trồng trọt, chị đã tích
cực tham gia một số lớp tập

huấn về kỹ thuật trồng và chăm
sóc cây ăn quả nên vườn mận
của chị phát triển tốt và cho thu
hoạch sau 2 năm trồng. Hiện nay,
với diện tích đất ruộng, vườn hơn
2ha, gia đình chị Thu trồng gần
200 cây mận sớm, hơn 100 cây
dẻ, mấy chục cây hồng ngâm,
cùng một số loại cây ăn quả khác
như: lê, đào. Bên cạnh trồng cây
ăn quả, chị còn luân canh trồng
cây thuốc lá, ngô, lúa với diện
tích hơn 6.000m2. Ngoài ra, chị
Thu còn chăn nuôi thêm gia
cầm, 6 con trâu để tạo thêm thu
nhập… Bình quân mỗi năm từ
mô hình kinh tế trồng cây ăn quả
và chăn nuôi trừ chi phí gia đình
chị thu lãi trên 70 triệu đồng.
Nhờ tính cần cù, ham học
hỏi, chị đã thành công trong
phát triển mô hình trồng cây
ăn quả tổng hợp. Chị Thu chia
sẻ:“Gia đình chị trồng cây lê, mận,

Kỷ niệm 130 năm... (Tiếp theo trang 4)
tư tưởng của Người vào xây
dựng, phát triển tỉnh Bắc Kạn.
Hội thảo đã ôn lại những kỷ
niệm của Bác Hồ với quê hương
Bắc Kạn; hệ thống lại nội dung
tư tưởng, quan điểm cũng như
phong cách của Người trong
từng lĩnh vực cụ thể; qua đó, tiếp
tục khẳng định tính đúng đắn,
khoa học và giá trị của tư tưởng,
quan điểm, nhân cách Hồ Chí
Minh đã dẫn đường, chỉ lối cho
công cuộc xây dựng chủ nghĩa
xã hội ở Việt Nam nói chung và
địa phương Bắc Kạn nói riêng…
Phát biểu kết luận Hội thảo,
đồng chí Trần Thị Lộc- Trưởng
ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn

mạnh: Hội thảo khoa học “Bác
Hồ với quê hương Bắc Kạn, vận
dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào
xây dựng, phát triển tỉnh Bắc Kạn
trong giai đoạn hiện nay” là một
trong những điểm nhấn quan
trọng trong quá trình học và làm
theo Bác. Qua đó làm sáng tỏ
tính hiệu quả của việc vận dụng
tư tưởng Hồ Chí Minh vào công
cuộc xây dựng địa phương Bắc
Kạn. Để nối tiếp thành công của
hội thảo ngày hôm nay, đồng thời
tiếp tục nghiên cứu về tư tưởng
của Người, đồng chí đề nghị các
cấp, ngành và toàn thể nhân dân
các dân tộc tỉnh nhà cần tiếp tục
nghiên cứu sâu hơn nữa những
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đào vì những cây này phù hợp với
đất nên chỉ bón phân một lần sau
thu hoạch quả”.
Năng động tìm hướng đi,
mạnh dạn đầu tư trong phát
triển kinh tế gia đình, từ chỗ
là hộ nghèo, nay gia đình chị
Thời, chị Thu đã vươn lên trở
thành hộ có kinh tế khá giả tại
địa phương. Không chỉ là một
trong những tấm gương điển
hình làm kinh tế giỏi, các chị còn
thường xuyên giúp đỡ các hội
viên nghèo có hoàn cảnh khó
khăn về kiến thức, kinh nghiệm
để chị em cùng vươn lên phát
triển kinh tế. Những việc làm
thiết thực của các chị đã góp
phần thúc đẩy phong trào phụ
nữ thi đua phát triển kinh tế ở
địa phương và xứng đáng là
tấm gương sáng để chị em phụ
nữ học tập./.
Ngọc Lan, Hội LHPN tỉnh
bài học của Bác đã để lại cho dân
tộc, tránh việc hài lòng với tri thức
đã biết, phải mở rộng khối óc, trái
tim, tâm hồn mình, tiệm cận tư
tưởng Hồ Chí Minh.
Từng địa phương, từng
ngành, từng đơn vị, từng cá
nhân, tùy vào điều kiện thực
tế, đặc thù công việc chủ động
học và làm theo Bác, tiếp tục
vận dụng linh hoạt tư tưởng,
quan điểm của Người vào mỗi
ngành, lĩnh vực, địa phương.
Việc học tập phải thực hiện
thường xuyên, hằng ngày và
phải trở thành thói quen, cách
nghĩ, cách nói, cách sống, cách
làm của từng cá nhân, thành tác
phong, nền nếp của tổ chức…/.
BTT
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MTTQ tỉnh Bắc Kạn - nơi kết nối tinh thần đoàn kết,
kết nối những tấm lòng chung tay phòng chống
dịch bệnh Covid-19
Ma Nhật Hoài
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn

H

ưởng ứng Lễ phát
động “Toàn dân ủng
hộ phòng, chống dịch
Covid - 19” của Đoàn Chủ tịch
Uỷ bản Trung ương MTTQ Việt
Nam, ngày 19/3/2020, Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Bắc Kạn ra Lời kêu gọi “Toàn dân
ủng hộ phòng, chống dịch Covid
- 19” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
nhằm tiếp tục cùng toàn tỉnh
và cả nước tập trung cho công
tác phòng, chống dịch, có thêm
nguồn lực để tăng cường các
biện pháp phòng, chống dịch
bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an
toàn đời sống và sức khỏe của
nhân dân. Lời kêu gọi đã nhận
được sự hưởng ứng của Nhân
dân, cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động, lực lượng
vũ trang trong các cơ quan, đơn
vị; các tổ chức, doanh nghiệp, các
nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.
Tính đến ngày 14 tháng
6 năm 2020, Ủy ban MTTQ
tỉnh đã tiếp nhận được số tiền
trên 2,085 tỷ đồng của 469 cá
nhân và đơn vị tham gia ủng
hộ. Nhiều nhà hảo tâm, đơn vị
trong và ngoài tỉnh, từ những
người già, trẻ em, những cán
bộ đang làm nhiệm vụ phòng,

chống dịch đến cán bộ và nhân
dân các địa phương trên địa
bàn tỉnh đều là những tấm lòng
vàng góp sức cùng toàn tỉnh, cả
nước vượt qua dịch bệnh. Tiêu
biểu trong số đó có gia đình cụ
Trần Thị Bột, 78 tuổi, là đảng
viên 57 tuổi đảng ở phường
Phùng Chí Kiên (thành phố Bắc
Kạn) đã ủng hộ 04 tạ gạo, 1.000
khẩu trang y tế kháng khuẩn và
3 triệu đồng tiền mặt với tổng
trị giá 15 triệu đồng; ông Phạm
Văn Phái, 78 tuổi, là Đảng viên
54 tuổi Đảng, thường trú tại
tổ 4, phường Đức Xuân, Thành
phố Bắc Kạn đã trực tiếp đến trụ
sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Bắc Kạn ủng hộ số tiền 1 triệu
đồng; nhà hảo tâm Đào Xuân
Tính, trú tại phường Đức Xuân,
TP Bắc Kạn ủng hộ 15 tạ gạo và
nhà hảo tâm Nguyễn Đức Minh,
phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn
ủng hộ 05 tạ gạo; Chi nhánh
Xăng dầu Bắc Kạn ủng hộ 50
triệu đồng; Hội Doanh nhân trẻ
tỉnh Bắc Kạn ủng hộ 25 triệu
đồng, Công ty cổ phần vật
liệu xây dựng Bắc Kạn ủng hộ
20 triệu đồng; Hiệp hội doanh
nghiệp tỉnh Bắc Kạn ủng hộ 90
triệu đồng; Hội doanh nhân

trẻ tỉnh Bắc Kạn ủng hộ 25
triệu đồng; Cty CP xây dựng
và thương mại 299 ủng hộ 200
triệu đồng,..vv.. cho công tác
phòng, chống dịch Covid-19
tại tỉnh.
Hưởng ứng Lời kêu gọi của
Ủy ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể,
tổ chức thành viên của MTTQ
các cấp đã tổ chức nhiều hoạt
động ý nghĩa, thiết thực nhằm
chung tay thực hiện phòng,
chống dịch Covid – 19, như:
Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo
công đoàn các cấp triển khai
công tác tuyên truyền phòng,
chống dịch và trang bị nước rửa
tay kháng khuẩn, khẩu trang
cho đoàn viên, CNVC, người
lao động. Liên đoàn lao động ở
một số địa phương phối hợp với
Nhóm tình nguyện huy động
đoàn viên công đoàn tham gia
làm mặt nạ chắn bọt bắn tặn
cho các đơn vị y tế và một số
đồn biên phòng; vận động nhà
hảo tâm, phối hợp trao hỗ trợ
gạo cho đoàn viên công đoàn có
hoàn cảnh khó khăn do chịu ảnh
hưởng của dịch Covid – 19; Hội
Liên hiệp phụ nữ vận động hội
viên các cấp tham gia nhắn tin
ủng hộ phòng, chống dịch được
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Gia đình bà Trần Thị Bột, tổ 1 phường Phùng Chí Kiên ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh CoVid-19.

trên 136 triệu đồng, phối hợp
với đơn vị hỗ trợ trang bị cho
hội viên được trên 9000 chai
nước sát khuẩn và trên 97.000
chiếc khẩu trang;.vv; Hội chữ
thập đỏ tổ chức “Hội chợ nhân
đạo” tại một số xã trên địa bàn
huyện Bạch Thông để tặng quà
cho các gia đình gặp khó khăn
do ảnh hưởng của dịch Covid 19; .vv.. Đồng thời, các cơ quan,
đơn vị và sở, ngành trên địa
bàn tỉnh đã tổ chức vận động
cán bộ, công nhân viên chức,
người lao động tham gia ủng
hộ bằng tiền, vật chất cho công
tác phòng, chống dịch bệnh.
Các nhu yếu phẩm giúp cho
công tác phòng, chống dịch do

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận đã
được chuyển đến bệnh viện và
cơ sở cách ly tập trung tại tỉnh,
đồng thời, số tiền vận động được
tính đến thời điểm hiện nay, Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
phối hợp và chuyển số tiền 2 tỷ
đồng cho Ban chi đạo phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 để
triển khai phân bổ phù hợp với
tình hình và điều kiện thực tế tại
tỉnh nhằm tăng cường công tác
phòng, chống dịch.
Trước sự hưởng ứng mạnh
mẽ của người dân đối với lời
kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh
nói riêng và sự hưởng ứng của
nhân dân cả nước đối với lời
kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy
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ban Trung ương MTTQ Việt
Nam nói chung cho chúng ta
thấy, trong khó khăn của đại
dịch mới thấu hiểu được tinh
thần yêu nước, tinh thần đại
đoàn kết của dân tộc Việt Nam
và thấy rõ trách nhiệm của
nhân dân trước Đảng, trước
Nhà nước. Tất cả những hành
động từ nhỏ tới lớn trong công
tác phòng, chống dịch đều thể
hiện ý nghĩa to lớn và thiết
thực, thể hiện tinh thần đoàn
kết, trách nhiệm của Nhân dân,
và MTTQ các cấp luôn là nơi
kết nối tinh thần đoàn kết, nơi
kết nối những tấm lòng chung
tay phòng chống dịch bệnh
Covid-19.
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Phụ nữ Bắc Kạn tích cực chung tay
phòng, chống COVID-19
Với quyết tâm ngăn chặn không để xảy ra dịch Covid-19 trên địa bàn, các cấp Hội Liên hiệp Phụ
nữ (LHPN) tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chung tay cùng cả hệ thống chính trị trong
công tác phòng, chống dịch bệnh, coi công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách
trong thời điểm hiện nay.

Đ/c Hà Thị Liễu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao Bằng khen cho các tập
thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch
Covid-19.

B

ám sát sự chỉ đạo của
Đoàn chủ tịch Hội LHPN
Việt Nam, Tỉnh ủy Bắc Kạn,
các ngành chuyên môn về công
tác tuyên truyền, phòng chống
Covid-19, Hội LHPN tỉnh đã ban
hành các văn bản chỉ đạo, hướng
dẫn các cấp Hội chú trọng thay
đổi hình thức tuyên truyền phù
hợp với tình hình dịch bệnh,
kịp thời triển khai đến các cơ sở
hội những nội dung cần truyền
thông nhằm cung cấp kiến thức
và hướng dẫn kỹ năng cho hội
viên, phụ nữ và người dân về
nguyên nhân, hậu quả và các
biện pháp phòng, chống dịch
bệnh. Nhằm cập nhật kịp thời,
thường xuyên thông tin tình hình

diễn biến dịch bệnh và cảnh báo
những nguy cơ để hạn chế tối đa
sự lây lan ra cộng đồng và trên
hết là tránh gây hoang mang lo
lắng để hội viên, phụ nữ, người
dân yên tâm lao động, sản xuất
kinh doanh, ổn định cuộc sống
Hội chú trọng đẩy mạnh công tác
tuyên truyền trên trang thông tin
điện tử của Hội, fanpage Phụ nữ
Bắc Kạn, nhóm facebook, zalo
của Hội... Theo đó, mỗi đơn vị
huyện/thành phố/đơn vị trực
thuộc cũng xây dựng nhóm zalo,
facebook riêng để triển khai các
nội dung tuyên truyền, chỉ đạo
của Hội, của các cấp, các ngành
đến từng chi hội, từng hội viên
phụ nữ.

Với phương châm “Chống
dịch như chống giặc”, Hội LHPN
tỉnh cũng đã vận động cán bộ, hội
viên trong toàn tỉnh nhắn 6.831
tin nhắn trị giá 136.620.000 đồng
ủng hộ việc chống dịch; phối hợp
với Công ty TNHH Công nghệ sinh
học DMPSJK thực hiện chương
trình trợ giá sản phẩm nước sát
khuẩn, khẩu trang cho phụ nữ
toàn tỉnh được 9.342 chai, 97.173
chiếc khẩu trang; đến thăm hỏi,
động viên, tặng quà 131 suất
quà cho 130 phụ nữ và 01 trẻ
em, thuộc 29 tỉnh, thành trong cả
nước từ Trung Quốc trở về thực
hiện cách ly phòng chống dịch
bệnh Covid -19 tại Trung đoàn
750. Nhằm góp phần hỗ trợ, chia
sẻ kịp thời những khó khăn và
động viên tinh thần cán bộ, chiến
sĩ biên phòng đang làm nhiệm vụ
phòng, chống dịch tại các tuyến
biên giới. Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Bắc Kạn đã phối hợp với Hội LHPN
Thành phố, Hội phụ nữ Công an
tỉnh và nhóm tình nguyện - Liên
đoàn lao động Thành phố vận
động cán bộ, hội viên phụ nữ
các đơn vị tự cắt, may, hoàn thiện
trên 400 khẩu trang, 300 kính
chắn giọt bắn để gửi tặng cán
bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa
khẩu Trà Lĩnh (huyện Trà Lĩnh) và
Đồn Biên phòng Cần Yên (huyện
Hà Quảng) tỉnh Cao Bằng. Nhân
dịp này Hội cũng gửi thư thăm hỏi
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sức khỏe, động viên cán bộ, chiến
sĩ cố gắng khắc phục khó khăn,
phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm
vụ, luôn nêu cao tinh thần trách
nhiệm và quyết tâm ngăn chặn
phòng chống dịch bệnh đạt hiệu
quả cao.
Để góp phần cùng các cấp,
các ngành thực hiện có hiệu quả
các biện pháp phòng, chống
dịch ngay từ mỗi gia đình, Hội
LHPN tỉnh chỉ đạo Hội LHPN các
cấp hướng dẫn hội viên sử dụng
phần mềm, ứng dụng khai báo
y tế điện tử bằng hình thức trực
tuyến từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở;
trực tiếp từ Hội LHPN cấp xã đến
các chi hội, cán bộ, hội viên, phụ
nữ. Trong trường hợp hội viên,
phụ nữ, người dân không đủ điều
kiện khai báo y tế bằng hình thức
điện tử thì cán bộ hội, chi hội
trưởng hướng dẫn khai báo bằng
tờ khai y tế. Đồng thời, nhằm kêu
gọi quyên góp ủng hộ cho Quỹ
phòng, chống Covid-19 của Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh, hỗ trợ cho những nữ “Anh
hùng” trên tuyến đầu chống dịch
Covid-19… Hội vận động toàn
thể cán bộ, hội viên phụ nữ và
nhân dân cùng theo dõi Chương
trình Liveshow âm nhạc trực
tuyến “Kiên cường Việt Nam- Stay
Strong VietNam” do Hội LHPN
Việt Nam phối hợp cùng Công ty
Cổ phần RSVP tổ chức trên kênh
Youtube.
Các cấp Hội phụ nữ trong
toàn tỉnh chủ động nắm bắt tư
tưởng, tình hình đời sống hội
viên, phụ nữ để có định hướng
giúp hội viên, phụ nữ không
hoang mang, lo lắng trước dịch
bệnh. Tổ chức được 1.423 cuộc
tuyên truyền với những hình thức
phù hợp cho 59.365 lượt người

các kiến thức giúp trẻ tăng sức đề
kháng, phòng bệnh tại gia đình;
hướng dẫn hội viên, phụ nữ rửa
tay bằng xà phòng theo 6 bước
cơ bản, sử dụng khẩu trang đúng
cách, chủ động quản lý con em
trong thời gian nghỉ học theo quy
định của địa phương; tổ chức vệ
sinh đường làng, ngõ xóm phòng,
chống dịch… Tích cực theo dõi
nắm tình hình người dân, phụ nữ
đi Trung Quốc làm thuê trở về,
tuyên truyền không đi lao động
trái phép. Vận động hội viên phụ
nữ, các nhà hảo tâm trong và
ngoài tỉnh ủng hộ được trên 5.000
kg gạo tặng cho hội viên phụ nữ
nghèo, người dân có hoàn cảnh
khó khăn; ủng hộ trên 20 triệu
đồng tiền mặt hỗ trợ các đơn vị
làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm
dịch phòng chống dịch Covid- 19
trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, trước
tình hình khan hiếm khẩu trang
y tế, các phương tiện bảo hộ các
cấp Hội đã linh hoạt, sáng tạo tổ
chức nhiều hoạt động thiết thực
góp phần giúp địa phương giải
quyết một số khó khăn trong
công tác phòng chống dịch bệnh:
điển hình như Hội LHPN thành
phố Bắc Kạn, Hội LHPN huyện Na
Rì đã phát động phong trào may
khẩu trang vải để hỗ trợ những
người dân, hội viên nghèo khó
khăn. Với mục tiêu may được
nhiều khẩu trang để trao cho
người dân có nhu cầu và thực
hiện đúng khuyến cáo của ngành
chuyên môn, chị em không tập
trung đông người mà chia thành
từng nhóm nhỏ để may khẩu
trang; chỉ sau gần một tuần phát
động, các chị đã may được gần
5.000 chiếc khẩu trang vải và đến
phát tận tay cho hội viên phụ nữ
nghèo, học sinh và những người
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có hoàn cảnh khó khăn theo
phương châm “đi từng ngõ, gõ
từng nhà” tại địa bàn thành phố,
huyện Na Rì...; Hội phụ nữ Công
an tỉnh phối hợp làm được trên
1.100 kính chắn giọt bắn, 1.500
khẩu trang, dung dịch sát khuẩn
để trao cho cán bộ, chiến sĩ đang
làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm
dịch, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên
phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện
Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng; tham
gia hiến máu tình nguyện hưởng
ứng Ngày hội hiến máu “Giọt
máu tình nguyện”…
Để kịp thời biểu dương,
khen thưởng những tập thể, cá
nhân điển hình tích cực tham gia,
có nhiều đóng góp trong công
tác phòng, chống đại dịch, Hội
LHPN tỉnh đề nghị và được Đoàn
chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khen
thưởng cho 01 tập thể, 02 cá
nhân; đồng thời Hội LHPN tỉnh
cũng tặng Bằng khen đột xuất
cho 06 tập thể và 02 cá nhân tiêu
biểu, xuất sắc.
Cuộc chiến phòng, chống
dịch COVID-19 còn nhiều diễn
biến phức tạp, đòi hỏi sự chung
tay hành động của toàn xã hội,
sự tích cực, linh hoạt, chung tay
của các cấp Hội LHPN trong tỉnh
với những việc làm kịp thời, ý
nghĩa đã lan tỏa đến các cán bộ,
hội viên và người dân, vừa góp
phần tuyên truyền thông tin đầy
đủ, giúp hội viên phụ nữ có ý
thức phòng chống dịch, vừa tăng
cường vai trò của hội viên phụ nữ
trong các hoạt động, góp phần
chung tay cùng cộng đồng đẩy
lùi đại dịch COVID-19, yên tâm
học tập, lao động sản xuất tiếp
tục xây dựng quê hương ngày
càng giàu mạnh, phát triển./.
Ngọc Lan, Hội LHPN tỉnh
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CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO,
XÂY DỰNG NHỮNG NGÔI NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT

N

hững năm qua, Ủy ban
MTTQ Việt Nam các cấp
trong tỉnh luôn tích cực
vận động các đơn vị, doanh
nghiệp, nhà hảo tâm tham gia
đóng góp, xây dựng Quỹ “Vì
người nghèo”. Từ nguồn quỹ,
hàng trăm ngôi nhà “Đại đoàn
kết” đã được trao cho người
nghèo trong địa bàn tỉnh, góp
phần “an cư lạc nghiệp” và trở
thành động lực vươn lên, từng
bước thoát nghèo của bà con
hộ nghèo.
Năm 2020, hưởng ứng đợt
thi đua chào mừng kỷ niệm 120
năm ngày thành lập tỉnh Bắc
Kạn, chào mừng 90 năm ngày
thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, chào mừng Đại hội thi đua

yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V
và kỷ niệm các ngày lễ lớn của
đất nước, của tỉnh Bắc Kạn, đặc
biệt là chào mừng Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XII tiến tới Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng, từ đầu năm, Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
triển khai Kế hoạch vận động
ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”,
tập trung hỗ trợ xây dựng nhà
đại đoàn kết cho hộ nghèo trên
địa bàn tỉnh. So với những năm
gần đây, năm 2020, Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai
số lượng lớn nhà đại đoàn kết,
với tổng số 270 ngôi nhà, tổng
trị giá 12,8 tỷ đồng từ kinh phí
vận động và tiếp nhận từ Ủy ban
Trung ương MTTQ Việt Nam 2,8

tỷ đồng với 70 ngôi nhà và Ngân
hàng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn chi nhánh tỉnh
Bắc Kạn 5 tỷ đồng, Ngân hàng
Thương mại cổ phần Đầu tư và
Phát triển Việt Nam chi nhánh
Bắc Kạn 5 tỷ đồng với 200 ngôi
nhà. Đến nay, trên 95% nhà được
hỗ trợ từ kinh phí tiếp nhận của
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt
Nam đã hoàn thành và đưa vào
sử dụng, 200 ngôi nhà được hỗ
trợ từ nguồn của hai ngân hàng
hiện nay đã bắt đầu khởi công
từ 15/4, hoàn thành trong tháng
11 năm 2020. Trong quá trình
triển khai hỗ trợ, Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ các cấp xây
dựng và tổ chức kế hoạch cụ
thể từ việc thẩm định đối với

Đại diện BTT Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn trao nhà đại đoàn kết cho hộ ông Triệu Văn Huyên - thôn Nà Xe - xã
Tân Tú - Bạch Thông.
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các hộ được MTTQ cấp huyện
đề nghị đến công tác kiểm tra,
giám sát quá trình thi công xây
dựng và việc nghiệm thu, bàn
giao và đưa vào sử dụng. Trong
quá trình đó, Ban Thường trực
Ủy ban MTTQ các cấp nhận
được sự chung tay vào cuộc của
chính quyền các cấp, các đoàn
thể, đặc biệt là hai đơn vị tài trợ
trực tiếp là Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn,
Ngân hàng Thương mại cổ phần
Đầu tư và Phát triển Việt Nam
chi nhánh tỉnh Bắc Kạn. Đối với
nguồn hỗ trợ lần này, đây là mức
hỗ trợ lớn (40 – 50 triệu đồng/
nhà) so với nguồn kinh phí
được hỗ trợ của Quỹ “Vì người
nghèo” cấp tỉnh, cấp huyện (25
triệu đồng/nhà), do vậy, việc lựa
chọn các hộ nghèo để hỗ trợ tập
trung ưu tiên những hộ đặc biệt
khó khăn, không có hoặc có rất
ít kinh phí đối ứng.
Tham gia đoàn công tác
nghiệm thu nhà đại đoàn kết,
chúng tôi nhận thấy niềm vui
lớn của những hộ nghèo trong
ngôi nhà mới vừa hoàn thành
và có sự phấn khởi của lãnh đạo
cấp ủy, chính quyền, MTTQ cấp
xã và bà con nhân dân trong
thôn nơi có hộ được hỗ trợ làm
nhà đại đoàn kết, bởi họ đã cùng
chung tay, giúp sức một phần
trong quá trình xây dựng những
ngôi nhà đó - những ngôi nhà
mà từ trước tới nay gia đình và
họ hàng, làng xóm ao ước, giờ
mới có đủ nguồn lực để cùng
chung tay xây dựng nên.
Trong căn nhà khang trang
vừa được nhận, ông Triệu Văn

Huyên (thôn Nà Xe, xã Tân Tú,
huyện Bạch Thông) và ông Triệu
Văn Nhạy (thôn Nặm Lịa, xã Xuân
La, huyện Pác Nặm) không giấu
nổi niềm vui, và cùng chung suy
nghĩ: “Nếu không có sự hỗ trợ
của MTTQ các cấp, chính quyền
địa phương thì chắc chẳng bao
giờ gia đình tôi làm được nhà
kiên cố, khang trang như thế này
để ở. Nhớ lại trước đây, căn nhà
sàn cũ xập xệ, mối mọt, nguy cơ
đổ sập bất cứ lúc nào... Bây giờ
thì cả nhà yên tâm rồi, tập trung
lao động, sản xuất cho thật tốt
thôi”. Với số tiền 40 triệu đồng
từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ
trợ, cùng với giúp đỡ của bà con
trong bản và số tiền tích cóp
được, gia đình ông Triệu Văn
Huyên đã có được ngôi nhà cấp
4 kiên cố, rộng trên 80 m2, mái
lợp tôn, tổng kinh phí 150 triệu
đồng, gia đình ông Triệu Văn
Nhạy có nhà gỗ 5 gian, rộng
gần 130m2, mái proximăng,
nền đá hoa, tổng trị giá gần
150 triệu đồng. Còn ông Hà Văn
Chì (thôn Lủng Coóc, xã Quân
Hà), huyện Bạch Thông, tỉnh
Bắc Kạn cũng vui mừng không
kém khi được sở hữu ngôi nhà
xây cấp 4, rộng hơn 50m² vừa
được hoàn thiện, trị giá gần 60
triệu đồng. Trong số này, Quỹ
“Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ 40
triệu đồng, số còn lại do gia đình
tự chuẩn bị và nhân dân trong
thôn góp ngày công lao động
và nguyên vật liệu. Ông Chì xúc
động: Cả đời tôi nằm mơ cũng
không dám nghĩ sẽ được ở ngôi
nhà như thế này. Chẳng biết
nói lời cảm ơn Đảng, Nhà nước,
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MTTQ và bà con chòm xóm như
thế nào nữa. Gia đình tôi chỉ biết
phải lao động sản xuất tích cực
hơn nữa để ổn định đời sống,
không để cấp ủy, chính quyền,
các đoàn thể và nhân dân phải
lo nữa!
Để việc hỗ trợ xây nhà
đúng đối tượng, Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
đã giao Ủy ban MTTQ Việt Nam
các huyện, thành phố trực tiếp
xuống từng hộ nghèo, thẩm
định hiện trạng nhà ở và điều
kiện kinh tế để có biện pháp hỗ
trợ phù hợp. Ngoài nguồn kinh
phí được hỗ trợ, cấp ủy, chính
quyền các xã vào cuộc chỉ đạo,
MTTQ xã vận động người dân
giúp các hộ về ngày công lao
động, nguyên vật liệu để xây
dựng nhà. Tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát việc huy động
các nguồn lực hỗ trợ xây nhà
đại đoàn kết cho hộ nghèo đảm
bảo công khai, dân chủ, đúng
đối tượng, tránh lãng phí. Thời
gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam
các cấp tiếp tục vận động sự hỗ
trợ của các cơ quan, đơn vị, nhà
hảo tâm đóng góp vào quỹ “Vì
người nghèo”; vận động nhiều
đơn vị trực tiếp xây dựng nhà
“Đại đoàn kết” cho người nghèo;
đồng thời, rà soát danh sách các
hộ cần giúp đỡ về nhà ở để có
sự hỗ trợ kịp thời, từng bước
giúp hộ nghèo an cư lạc nghiêp,
yên tâm phát triển kinh tế, giảm
nghèo bền vững./.
Trương Thu Dịu
Ban Phong trào & Tuyên giáo Ủy ban MTTQ tỉnh
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XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI CỰU CHIẾN BINH
VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN

Đồng chí Triệu Văn Ngô - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh kiểm tra
công tác Hội tại xã Yên Cư-huyện Chợ Mới.

T

hực hiện Kết luận số 66KL/TW ngày 04/3/2010
của Ban Bí thư Trung
ương Đảng (khoá X) về tiếp tục
thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/
TW của Bộ Chính trị (khóa IX)
về “Tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác Cựu chiến
binh Việt Nam trong giai đoạn
cách mạng mới”. Thời gian qua,
hoạt động của Hội CCB các cấp
trong tỉnh Bắc Kạn có sự phát
triển toàn diện, giành được
nhiều kết quả to lớn và quan
trọng, đã phát huy được vai trò
gương mẫu, tích cực trong thực
hiện các nhiệm vụ chính trị và
xây dựng Hội Cựu chiến binh
vững mạnh toàn diện.
Để tiếp tục nâng cao công
tác xây dựng tổ chức Hội trong
sạch vững mạnh, Hội Cựu chiến

binh tỉnh thường xuyên hướng
dẫn, chỉ đạo các cấp Hội rà soát
sửa đổi, bổ xung quy chế hoạt
động của Ban chấp hành, Ban
Kiểm tra, thực hiện chế độ, nội
dung sinh hoạt nhằm nâng cao
chất lượng, hiệu quả hoạt động
của các cấp Hội. Phối hợp với
các cơ quan chuyên môn và
Hội Cựu chiến binh các huyện
thành phố tổ chức bồi dưỡng,
tập huấn được 41 lớp cho 2.050
cán bộ hội về nghiệp vụ công
tác của hội. Phối hợp với cấp ủy
địa phương chỉ đạo các cấp Hội
củng cố, kiện toàn đội ngũ cán
bộ Hội theo phân cấp. Nhờ đó,
Hội không ngừng phát triển về
tổ chức Hội các cấp và hội viên cả
về số lượng và chất lượng. Đến
nay, toàn Hội có128 cơ sở Hội,
gồm 108 cơ sở Hội xã phường

thị trấn và 20 tổ chức Hội khối
cơ quan tỉnh và huyện; có 1.036
chi Hội thuộc các xã, phường,
thị trấn.Trong quý 1/2020, kiện
toàn bổ sung 01 uỷ viên BCH
Hội cấp trên cơ sở tại huyện Ba
Bể; phối hợp chỉ đạo kiện toàn
chức danh phó chủ tịch Hội tại
huyện Ba Bể.
Cùng với công tác xây
dựng tổ chức, các cấp hội CCB
đã động viên, tuyên truyền cán
bộ, hội viên thực hiện nghiêm
chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà
nước; đẩy mạnh việc học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh. Đồng
thời, phối hợp chặt chẽ với các
cơ quan có liên quan thực hiện
các chế độ, chính sách liên quan
đến hội viên và CCB theo quy
định của pháp luật như: chế
độ trợ cấp chất độc hóa học
màu da cam, chế độ hỗ trợ cho
người có công với cách mạng về
nhà ở theo Quyết định 22; chế
độ bảo hiểm y tế đối với Cựu
chiến binh, chế độ mai táng phí
cho Cựu chiến binh theo Nghị
định 150/2006/NĐ-CP của Thủ
tướng Chính phủ. Với kết quả
đã đạt được trong năm 2019,
qua phân tích đánh gia tổ chức
Hội có: 16,20% tổ chức cơ sở Hội
đạt “hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ”; 83,10% tổ chức cơ sở Hội
đạt “hoàn thành tốt nhiệm vụ”;
9,64% hội viên đạt tiêu chuẩn
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“hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”;
86,34% hội viên đạt tiêu chuẩn
“hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 95%
gia đình hội viên đạt “gia đình
văn hóa”.
Có thể khẳng định, đến
nay Hội Cựu chiến binh các
cấp đã có bước phát triển vững
chắc cả về tổ chức và cán bộ;
tích cực tham gia xây dựng, bảo
vệ Đảng, chính quyền, ổn định
tình hình chính trị, tư tưởng ở
cơ sở, giữ gìn tốt an ninh trật
tự tại địa phương; giáo dục
truyền thống cách mạng cho
các thế hệ trẻ. Các phong trào
thi đua do Hội Cựu chiến binh
tổ chức thực hiện ngày càng
thực chất, có hiệu quả. Vai trò,
vị trí và hiệu quả hoạt động
của hội CCB các cấp ngày càng

được khẳng định, được cấp ủy,
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc,
các đoàn thể chính trị - xã hội
và các tầng lớp nhân dân tin
tưởng, ghi nhận và đánh giá
cao. Các cấp Hội Cựu chiến
binh thường xuyên quan tâm
củng cố, kiện toàn tổ chức, xây
dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần
xây dựng tổ chức hội ngày
càng trong sạch, vững mạnh.
Phát huy kết quả đạt được,
năm 2020 các cấp Hội trong tỉnh
tiếp tục thực hiện nhiệm vụ sắp
xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm
biên chế theo tinh thần Nghị
quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính
trị. Tập trung chỉ đạo, nâng cao
chất lượng, hiệu quả hoạt động
của các cấp Hội. Phấn đấu 95%

tổ chức Hội “Hoàn thành xuất
sắc” và “hoàn thành tốt nhiệm
vụ” trở lên; 98% trở lên hội viên
đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất
sắc” và “hoàn thành tốt nhiệm
vụ”; 95% trở lên gia đình Cựu
chiến binh đạt “gia đình văn
hoá”; phát triển trên 300 hội
viên mới. Chỉ đạo các huyện
và cơ sở sớm kiện toàn cán bộ
Hội hiện còn thiếu. Tăng cường
hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc
các cấp Hội thực hiện quy chế,
chế độ sinh hoạt, nề nếp hoạt
động. Quan tâm phối hợp triển
khai, thực hiện các chính sách,
chế độ liên quan đến hội viên và
Cựu chiến binh theo quy định
của pháp luật./.
Bài & ảnh: Phương Hoa
Hội CCB tỉnh Bắc Kạn

Chi hội Cựu chiến binh... (Tiếp theo trang 12)
phát triển bền vững” với các nội
dung: Xây dựng gia đình no ấm,
bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc;
cách ứng xử trong gia đình; lên
án, phê phán các hành vi bạo
lực gia đình, phát triển kinh tế;
thực hiện nội quy, quy ước thôn
tổ... qua đó các thành viên trong
gia đình đã nâng cao hiểu biết,
nhận thức, sống hòa thuận, gắn
kết tình làng nghĩa xóm, góp
phần đảm bảo an ninh trật tự.
Vì vậy mà nhiều năm nay
trên địa bàn của Tổ 17 nhân dân
luôn được bình yên; đời sống
văn hóa, tinh thần của người
dân được nâng cao; tình hình an
ninh trật tự trên địa bàn được cải
thiện rõ rệt.
Cùng những việc làm trên
Chi Hội CCB 17 luôn duy trì sinh

hoạt đều đặn hàng quý, năm,
kiểm điểm đánh giá những ưu
khuyết điểm, rút ra bài học kinh
nghiệm để có phương hướng
hoạt động tốt hơn. Luôn lắng
nghe ý kiến đóng góp, nguyện
vọng của hội viên để giải quyết,
xử lý một cách kịp thời. Chi hội là
cầu nối giữa các thành viên trong
gia đình với mọi người dân trong
tổ phố để cùng nhau bàn bạc
thực hiện tốt mọi công việc của
tổ; hội viên tích cực tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật đến
với dân; Hàng năm Chi hội luôn
đạt “trong sạch vững mạnh”, hội
viên đều đạt “Hội viên gương
mẫu”; 100% gia đình HV đạt “Gia
đình văn hóa”.
Gương mẫu, đi đầu trong
phong trào “Toàn dân bảo vệ an

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

ninh Tổ quốc”, nhiều năm liền
chi hội 17 đã nỗ lực hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ. Bằng những
việc làm cụ thể, thiết thực, những
năm qua chi hội đã được tặng
nhiều bằng khen, giấy khen: 01
Bằng khen của Bộ công an; 4 Giấy
Khen của Giám đốc Công an tỉnh;
02 giấy khen của Hội CCB Thành
phố Bắc Kạn và nhiều bằng khen,
giấy khen của cá nhân hội viên
trong chi hội.
Với những thành tích đạt
được, Chi Hội xứng đáng là chỗ
dựa vững chắc, trở thành lực
lượng nòng cốt góp phần cùng
cấp ủy, chính quyền xây dựng
quê hương ngày càng văn minh,
giàu đẹp./.
Xuân Quỳnh
Hội CCB tỉnh

THỰC TIỄN KINH NGHIỆM

Công đoàn Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông
Bắc Kạn thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền,
lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động
Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn hiện nay
đang quản lý gần 500 km đường bộ trênđịa bàn toàn tỉnh, với 99 người lao
động đều là đoàn viên công đoàn. Xác định rõ việc chăm lo, bảo vệ quyền,
lợi ích cho đoàn viên là mục đích quan trọng nhất, nhằm tập hợp, thu hút
đoàn viên đến với tổ chức công đoàn, là mục tiêu vì sự phát triển bền vững
của doanh nghiệp. Trong những năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn luôn
chủ động, nắm chắc tình hình hoạt động của từng tổ, bộ phận, đơn vị trực
thuộc, nắm bắt tư tưởng, hoàn cảnh để kịp thời động viên, hỗ trợ người
lao động.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trai - Chủ tịch công đoàn Công ty tặng quà đoàn viên
có hoàn cảnh khó khăn.
Ảnh: Ngọc Trai

H

àng năm, Công đoàn phối
hợp với chuyên môn tổ
chức Hội nghị người lao
động đảm bảo dân chủ, công khai,
thực hiện quyền tham gia bàn bạc,
cùng xây dựng những giải pháp
tổ chức sản xuất kinh doanh; xây
dựng và ký kết Thỏa ước Lao động
tập thể; tuyên truyền phổ biến
chính sách pháp luật của Đảng và
Nhà nước liên quan đến quyền, lợi
ích hợp pháp, chính đáng của đoàn
viên, người lao động cũng như
nghĩa vụ với doanh nghiệp; 100%
người lao động được ký Hợp đồng
lao động không xác định thời hạn,

được bố trí đủ việc làm; Các chế độ
tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm
xã hội đều được thực hiện tốt, thu
nhập ổn định, năm sau cao hơn
năm trước. Tổ chức và thực hiện
tốt các phong trào thi đua,gắn với
việc “Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
được đông đảo đoàn viên tích cực
chủ động hưởng ứng; kịp thời
thực hiện khen thưởng và đề nghị
khen thưởng các tập thể, cá nhân
đoàn viên điển hình, gương người
tốt việc tốt.
Với sự giám sát của tổ chức
công đoàn, công tác cải thiện điều

kiện lao động, nâng cao trình độ
chuyên môn, tay nghề cho người
lao động được quan tâm chú
trọng, 100% người được tham
gia học tập nâng cao trình độ tay
nghề, đáp ứng yêu cầu công việc
trước mắt và lâu dài, được trang
bị phương tiện bảo vệ cá nhân,
phù hợp với vị trí công việc, được
khám sức khỏe và khám phát
hiện bệnh nghề nghiệp định kỳ;
được học tập, huấn luyện về kỹ
thuật an toàn vệ sinh lao động và
phòng chống cháy nổ.
Với tỷ lệ lao động nữ chiếm
50% tổng số lao động và số đông
làm việc ở các vị trí trực tiếp có
môi trường làm việc khó khăn,
vất vả nên Công đoàn luôn quan
tâm phối hợp với chuyên môn đề
xuất thực hiện tốt nhất chính sách
lao động nữ; bố trí việc làm, thời
gian lao động phù hợp với quy
định của pháp luật và chế độ đối
với lao động nữ; tổ chức các hoạt
động thiết thực như gặp mặt kỷ
niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3,
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10…
thăm hỏi, động viên kịp thời lao
động nữ khi ốm đau, thai sản; bên
cạnh đó công đoàn cũng chăm lo
đến thế hệ trẻ là con của người lao
động, tổ chức khen thưởng cho
các cháu đạt học sinh giỏi các cấp,
tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các
cháu có hoàn cảnh khó khăn, tặng
quà nhân dịp Tết Trung thu.
Công đoàn đề xuất với lãnh
đạo công ty đầu tư mới, cải tạo
sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ
(Xem tiếp trang 28)
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Tuổi trẻ Bắc Kạn học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

T

hực hiện Chỉ thị số 05-CT/
TW của Bộ Chính trị ngày
15/5/2016 về “đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”
(viết tắt Chỉ thị 05), trong những
năm qua các cấp bộ Đoàn trong
toàn tỉnh đã triển khai sáng tạo,
cụ thể hóa gắn với thực hiện các
chương trình, phong trào hành
động cách mạng của Đoàn và
thực hiện hiệu quả Cuộc vận
động “Tuổi trẻ Bắc Kạn học tập
và làm theo lời Bác”.
Các cấp bộ Đoàn trong toàn
tỉnh tiếp tục triển khai tuyên
truyền, quán triệt học tập Chỉ
thị 05 thông qua các hình thức
như: tổ chức cuộc họp, hội nghị
tập huấn, giao ban, sinh hoạt chi
đoàn, sinh hoạt chuyên đề, diễn
đàn, tọa đàm, hội thi… Kết quả,
từ năm 2016 đến năm 2020 đã
tổ chức được gần 1.000 buổi thu
hút hơn 20.000 ĐVTN tham gia.
Định kỳ hằng năm, việc tổ
chức học tập chuyên đề học tập
và làm theo lời Bác được triển
khai nghiêm túc, có hiệu quả tích
cực. Căn cứ vào chuyên đề học
tập của cấp ủy và Trung ương
Đoàn, Ban Ban Thường vụ Tỉnh
đoàn ban hành hướng dẫn và tổ
chức cho cán bộ Đoàn chủ chốt
từ tỉnh đến cơ sở học tập các
chuyên đề học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh theo chủ đề từng năm.
Sau mỗi đợt học tập, cán bộ,
đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh

Cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ tiêu biểu được tuyên dương giai đoạn
2017- 2019 tham gia hoạt động hành trình về nguồn tại Di tích lịch sử
TNXP Nà Tu.

niên viết bài thu hoạch, đề ra
nhiệm vụ, phương hướng thực
hiện trong thời gian tới. Nổi bật,
ngay từ đầu năm 2020, cán bộ
Đoàn được học tập chuyên đề
gắn với xây dựng tổ chức Đoàn
vững mạnh, mở rộng mặt trận
đoàn kết tập hợp thanh niên;
đoàn viên thanh niên học tập
chuyên đề gắn với nội dung tu
dưỡng đạo đức suốt đời. Đồng
thời cán bộ, đảng viên trẻ, ĐVTN
còn được học tập chuyên đề cấp
ủy về tăng cường khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng
và hệ thống chính trị trong sạch,
vững mạnh theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Trong những năm qua, Ban
Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội
thi “Tìm hiểu chủ nghĩa Mác- Lênin
tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ
XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022” , cuộc
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thi viết “Tuổi trẻ Bắc Kạn học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”, thi trực
tuyến “tìm hiểu lịch sử 50 năm
thưc hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ
Chí Minh”... qua đó tạo đợt sinh
hoạt chính trị sâu rộng trong hệ
thống tổ chức Đoàn, góp phần
nâng cao nhận thức chính trị, bồi
dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo
đức, lối sống cho thế hệ trẻ.
Đoàn Thanh niên đã tổ chức
các phong trào hành động cách
mạng, tạo môi trường, động lực
để đoàn viên, thanh thiếu niên
phấn đấu học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh. Triển khai, phát huy
các phong trào, chương trình
trong các đối tượng đoàn viên,
thanh thiếu niên: phong trào
“Thanh niên tình nguyện”,“Sáng
tạo trẻ”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ
Tổ quốc”; chương trình đồng hành
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với thanh niên trong học tập,
đồng hành với thanh niên trong
khởi nghiệp, lập nghiệp và đồng
hành với thanh thiếu nhi phát
triển kỹ năng xã hội, nâng cao
thể chất, đời sống văn hóa tinh
thần… qua đó đã khơi dậy tinh
thần yêu nước, tự hào dân tộc,
sự sáng tạo của đoàn viên thanh
niên, xung kích tham gia phát
triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Điển hình, trong những năm qua
tổ chức Đoàn hỗ trợ phát triển
trên 200 mô hình, kinh tế, tổ hợp
tác, hợp tác xã thanh niên; toàn
tỉnh có hơn 20 sản phẩm OCOP
của thanh niên được công nhận
từ 3 sao trở lên, tổ chức đảm nhận
gần 10.000 công trình, phần việc
tham gia xây dựng nông thôn
mới, văn minh đô thị.
Việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh còn được Đoàn Thanh
niên cụ thể hóa trong tổ chức
các hoạt động tình nguyện vì
cuộc sống cộng đồng, vì an sinh
xã hội, thu hút đông đảo đoàn
viên, thanh niên, học sinh, sinh
viên, trí thức trẻ, thầy thuốc trẻ
tham gia thông qua các đợt
tình nguyện cao điểm như: Tết
vì người nghèo, Tình nguyện mùa
đông, Xuân tình nguyện, Tháng
Thanh niên, Chiến dịch Thanh
niên tình nguyện hè, Tiếp sức mùa
thi, Ngày hội thanh niên hiến
máu tình nguyện, Ngày hội thầy
thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe
cộng đồng… các hoạt động tình
nguyện thường xuyên, tại chỗ,
tham gia phòng chống bão lũ,
khắc phục hậu quả thiên tai,
hỏa hoạn, đền ơn đáp nghĩa,

uống nước nhớ nguồn... Từ năm
2016 cho đến quý I/2020, toàn
tỉnh huy động tặng gần 5.000
suất quà, vận động hiến được
7.846 đơn vị máu, tổ chức được
gần 100 đợt khám bệnh cho
14.353 người dân, triển khai 297
đội hình trong chiến dịch Thanh
niên tình nguyện hè.
Cuộc vận động “Thiếu nhi
Bắc Kạn học tập và làm theo lời
Bác” được đội viên, thiếu niên
nhi đồng thực hiện sôi nổi, tích
cực tham gia thông qua các hoạt
động: tổ chức các buổi sinh hoạt
dưới cờ, sinh hoạt chuyên đề tìm
hiểu về Bác Hồ, hội thi “Chúng em
kể chuyện Bác Hồ”, biểu dương
tập thể, cá nhân tiên tiến làm
theo lời Bác tại các buổi sinh hoạt
sao, Chi đội, Liên đội, xây dựng
tủ sách Bác Hồ với thiếu nhi, xây
dựng tiêu chí đăng ký thực hiện
tốt 5 điều Bác Hồ dạy, tổ chức
Đại hội cháu ngoan Bác Hồ, Liên
hoan “Thiếu nhi làm theo lời Bác”
và Chương trình “Thắp sáng ước
mơ thiếu nhi Bắc Kạn”… thông
qua các chương trình nhằm
động viên kịp thời, khích lệ, giáo
dục thanh thiếu nhi phấn đấu trở
thành con ngoan, trò giỏi, cháu
ngoan Bác Hồ.
Qua các hoạt động, tổ
chức Đoàn- Hội các cấp đã
tổ chức tuyên dương và vinh
danh hơn 1.000 tập thể và cá
nhân điển hình học tập làm
theo lời Bác trên các lĩnh vực.
Tỉnh đoàn duy trì chuyên mục
“Tuổi trẻ Bắc Kạn học tập và làm
theo lời Bác”,“ Theo dấu chân
Bác” trên trang thông tin điện
tử
doanthanhnienbackan.vn,

fanpage Đoàn Thanh niên tỉnh
Bắc Kạn trong đó tuyên truyền,
giới thiệu những mẩu chuyện,
lời dạy của Bác, mô hình, gương
tập thể, cá nhân tiêu biểu làm
theo lời Bác, đăng tải mỗi ngày
một tin tốt, mỗi tuần một câu
chuyện đẹp làm theo lời Bác.
Đạt được kết quả đáng
khích lệ trên là có sự đoàn kết,
sáng tạo, nỗ lực nhiệt huyết của
mỗi cán bộ, ĐVTN thanh niên.
Để thực hiện tốt hơn nữa việc
học và làm theo lời Bác thời gian
tới, các cấp bộ Đoàn cần: tiếp tục
quán triệt, nâng cao nhận thức
về ý nghĩa, tầm quan trọng của
việc thực hiện Chỉ thị 05; phát
huy vai trò nêu gương của cán bộ
Đoàn chủ chốt, người đứng đầu;
thường xuyên kiểm tra, giám
sát việc thực hiện; kịp thời biểu
dương, nhân rộng điển hình tiên
tiến nhằm tạo sức lan tỏa.
Phát huy tinh thần quyết
chí, tự hào với truyền thống
quê hương cách mạng nơi Bác
Hồ đã tặng bốn câu thơ bất hủ
“Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng
không bền, đào núi và lấp biển,
quyết chí ắt làm nên”, tuổi trẻ
Bắc Kạn tiếp tục xung kích, tiên
phong, tổ chức nhiều hoạt động
nổi bật học tập làm theo lời Bác
phù hợp với mọi đối tượng đoàn
viên, thanh thiếu nhi. Từng bước
xây dựng ý thức tự giác học tập
và làm theo lời Bác trong ĐVTN,
xây dựng lớp thanh niên “Tâm
trong - Trí sáng- Hoài bão lớn”,
hoàn thiện mình, trở thành công
dân tốt, có ích cho xã hội.
Nguyễn Duyên
Tỉnh đoàn Bắc Kạn
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hát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của
tuổi trẻ, trong thời gian qua phong trào thanh
niên tình nguyện đã thu hút đông đảo đoàn
viên, thanh niên trong toàn tỉnh tham gia. Các hoạt
động đều gắn với những công trình, phần việc ý
nghĩa, thiết thực, hướng về cơ sở, tạo ấn tượng tốt
về hình ảnh màu áo xanh tình nguyện.
Hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ Bắc Kạn
chung tay xây dựng nông thôn mới”, từ năm 2015 đến
nay, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt
Nam các cấp đã huy động nguồn lực thực hiện 494
công trình, 5.204 phần việc thanh niên trị giá trên 8
tỷ đồng. Trong đó, tiêu biểu là các hoạt động: đổ mới
23 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 57
cầu dân sinh, tu sửa, xây mới 33 nhà nhân ái, 12 ngôi
nhà Khăn quàng đỏ cho gia đình hộ nghèo và thiếu
nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 12 công trình
“Thắp sáng đường quê” với tổng chiều dài là 55km…
những công trình này đã góp phần tham gia xây
dựng nông thôn mới tại các địa phương, được các
cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân và dư luận xã
hội đánh giá cao. Hoạt động tình nguyện chăm sóc
sức khoẻ cộng đồng được các cấp bộ Đoàn, Hội chú
trọng quan tâm, thực hiện có hiệu quả với 55 đợt
khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 14.939 người
có hoàn cảnh khó khăn, người có công, người cao
tuổi; tổ chức tuyên truyền rửa tay bằng xà phòng
cho 2.100 học sinh; tổ chức tập huấn các phương
pháp sơ cấp cứu cho giáo viên và tu vấn dinh dưỡng
cho 1.890 cha mẹ học sinh, giáo viên.
Bên cạnh đó phong trào hiến máu tình nguyện
được đẩy mạnh, phát triển rộng đến các vùng khó
khăn, nhiều ĐVTN được tuyên truyền, vận động,
hiểu được ý nghĩa của việc hiến máu cứu người đã
sẵn sàng tham gia hiến máu. Từ năm 2015 đến nay,
các cấp bộ Đoàn, Hội đã phối hợp tổ chức 35 đợt
hiến máu, vận động 12.918 ĐVTN tham gia, thu
được 10.807 đơn vị máu; phối hợp với lực lượng
thầy thuốc trẻ tổ chức 55 đợt khám bệnh phát
thuốc miễn phí cho 14.939 đối tượng chính sách và
người nghèo với tổng giá trị thuốc trên 800 triệu
đồng. Hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường,
ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ dòng sông
quê hương được các cấp bộ Đoàn chú trọng thực
hiện thông qua “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ 7
tình nguyện” với nhiều hoạt động diễn ra đồng loạt,

ĐVTN tình nguyện giúp đỡ gia đình có hoàn
cảnh khó khăn trồng rừng tại xã Quảng Chu, huyện
Chợ Mới.

rộng khắp như: thu gom rác thải, tham gia trồng
rừng bảo vệ đầu nguồn dòng sông Cầu, hồ Ba Bể,
trồng cây xanh tại các công sở, xây dựng các công
trình vườn hoa, đồi cây thanh niên, di dời chuồng
trại chăn nuôi ra xa nơi ở, xây dựng nhà tiêu hợp vệ
sinh. Các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội,
vì cộng đồng được triển khai rộng khắp từ cấp tỉnh
đến cơ sở: tình nguyện đóng góp hàng nghìn ngày
công giúp gia đình chính sách; trao tặng 11.852
suất quà, tặng 131.000 quần áo ấm, 4.100 chăn ấm
cho gia đình có công với cách mạng, gia đình có
hoàn cảnh khó khăn.
Nhiều hoạt động tình nguyện hỗ trợ, đồng
hành với trẻ em cũng được đặc biệt quan tâm, các
cấp bộ Đoàn, Hội đã vận động trao tặng 1.030 xe
đạp trị giá 1,5 tỷ đồng, 3.755 cặp sách, vở, bút; trao
tặng 1.227 đàn gà khăn quàng đỏ, 25 tấn gạo giúp
học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường;
nhận đỡ đầu thường xuyên 324 thiếu nhi có hoàn
cảnh khó khăn.
Chương trình tình nguyện đã phát huy vai trò
xung kích của thanh niên trong tham gia phát triển
kinh tế - xã hội, là cơ hội để thanh niên được tiếp
cận với thực tế, rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng chuyên
môn nghiệp vụ, có thêm những kinh nghiệm sống,
giáo dục tinh thần tương thân tương ái. Đồng thời,
góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội ở các địa
phương trong tỉnh, tiếp tục củng cố vai trò, uy tín
của tổ chức Đoàn, Hội trong xã hội.
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HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC KẠN TÍCH CỰC
THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN
TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

S

au khi Bộ Chính trị ban
hành “Quy chế giám sát và
phản biện xã hội của Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính
trị - xã hội” và Quy định về việc
“Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
chính trị - xã hội và nhân dân tham
gia góp ý xây dựng Đảng, chính
quyền”, được sự chỉ đạo của Trung
ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban
Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc
Kạn đã xây dựng kế hoạch giám
sát, phản biện xã hội và chỉ đạo
Hội Nông dân các cấp triển khai,
thực hiện. Quá trình triển khai
đã góp phần thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh
tế - xã hội, giữ vững quốc phòng,
an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Để cụ thể hóa việc lãnh đạo,
chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm
vụ trên, Hội Nông dân tỉnh đã tổ
chức tuyên truyền và lồng ghép
tuyên truyền (với các nội dung:
tuyên truyền về chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước, các chỉ thị, Nghị
quyết… của Trung ương và của địa
phương) thông qua các cuộc sinh
hoạt chi hội, lớp tập huấn, trên
Trang thông tin điện tử của Hội …
Kết quả, đã tổ chức tuyên truyền
lồng ghép được 12.514 buổi cho
501.516 lượt hội viên, nông dân.
Trên cơ sở đó, các cấp Hội đã
đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho cán bộ,
hội viên nông dân trong tham gia
góp ý kiến xây dựng Đảng, chính
quyền trong sạch - vững mạnh,

nhất là đối với việc tham gia góp ý
kiến vào báo cáo chính trị của Đại
hội Đảng các cấp(nhiệm kỳ 2020
– 2025), tổ chức lấy ý kiến cán bộ,
hội viên nông dân trước kỳ họp
Quốc hội và HĐND tỉnh; kịp thời
năm bắt tâm tư, nguyện vọng
của hội viên nông dân đề xuất
với Đảng, Nhà nước có cơ chế,
chính sách tạo điều kiện để nông
dân phát triển sản xuất, ổn định
cuộc sống … đã tổ chức lấy ý kiến
đóng góp vào gần 50 dự thảo văn
bản của Đảng, Chính phủ, các bộ,
ngành Trung ương và của tỉnh
góp phần xây dựng khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, tạo lòng tin của
hội viên nông dân đối với Đảng,
Nhà nước.
Hàng năm, các cấp Hội xây
dựng kế hoạch thực hiện công
tác giám sát và phản biện xã hội,
chủ trì phối hợp với các ngành
chức năng thực hiện các nội dung
giám sát như: việc thực hiện Luật

Đất đai, quản lý, sử dụng đất nông
nghiệp; việc thực hiện pháp luật
về sản xuất, kinh doanh phân bón,
thuốc bảo vệ thực vật và giám sát
việc thực hiện chính sách pháp
luật về sản xuất kinh doanh vật tư
nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực
phẩm; môi trường nông thôn;
chính sách hỗ trợ nông dân, xây
dựng nông thôn mới…Thực hiện
giám sát việc rèn luyện đạo đức, lối
sống, tính tiên phong gương mẫu
của cán bộ, đảng viên; tạo mối
liên hệ chặt chẽ giữa nông dân với
Đảng, phát huy trí tuệ của nông
dân tham gia xây dựng Đảng vững
mạnh; Tích cực tham mưu với cấp
ủy, bố trí đội ngũ cán bộ Hội chủ
chốt tham gia cấp ủy cùng cấp,
trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã
giới thiệu 47 cán bộ Hội chủ chốt
ứng cử và tham gia vào cấp ủy các
cấp;Bồi dưỡng, giới thiệu 1.058
cán bộ, hội viên ưu tú đề nghị
Đảng xem xét kết nạp, đã có 723

Quân và dân xã Phương Viên (Chợ Đồn) làm đường nông thôn mới
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cán bộ, hội viên ưu tú được kết nạp
vào Đảng, nâng tỉ lệ hội viên nông
dân là đảng viên hiện nay chiếm
15,3% tổng số hội viên. Các cấp
Hội tích cực tuyên truyền pháp
luật về khiếu nại, tố cáo, phối hợp
tham gia tiếp công dân, cử cán bộ
tham gia các tổ hòa giải tại cơ sở.
Kết quả, đã tổ chức tuyên truyền
trợ giúp pháp lý được 71 cuộc
cho 3.361 lượt hội viên; phối hợp
tham gia hòa giải ở cơ sở thành
công được 226 vụ mâu thuẫn
trong nội bộ nông dângóp phần
gìn giữ bình yên, đoàn kết khu
dân cư, thôn bản.
Công tác tuyên truyền các
chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước được cụ
thể hóa từng bước đi vào cuộc
sống với nhiều hình thức phù hợp,
đem lại hiệu quả thiết thực trên
các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã
hội, quốc phòng, an ninh; Quyền
làm chủ của nhân dân được phát
huy tốt với phương châm “Dân

biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm
tra, dân hưởng lợi”; Phong trào thi
đua“ Cả nước chung sức xây dựng
nông thôn mới” được đẩy mạnh và
huy động được sức dân đóng góp
xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông
thôn, đã vận động hội viên đóng
góp được 38.328 triệu đồng,
496.641 ngày công lao động;
sửa chữa, làm mới 503km đường
giao thông liên thôn, 563km
kênh mương nội đồng và hiến
59.416m2 đất, 831 tấn xi măng,
1.388m3 cát, sỏi góp phần đưa các
xã trong tỉnh về đích nông thôn
mới và thành lập được 31 mô
hình, CLB nông dân với pháp luật.
Từ những kết quả trên,
trong những năm qua các cấp
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã
góp phần cùng Đảng bộ, chính
quyền và nhân dân thực hiện các
chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội,
đảm bảo an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội tại địa phương.
Phát huy những kết quả đã đạt

được, Hội Nông dân tỉnh tiếp
tục chỉ đạo các cấp Hội và cán
bộ hội viên nông dân trong tỉnh
nêu cao tinh thần trách nhiệm,
tích cực tham gia góp ý xây dựng
Đảng, chính quyền bằng nhiều
hoạt động cụ thể, thiết thực;
tham gia thực hiện quy chế dân
chủ ở cơ sở; xây dựng nông thôn
mới; thường xuyên bồi dưỡng,
giới thiệu những cán bộ, hội
viên ưu tú để các cấp ủy Đảng
xem xét kết nạp Đảng, chú trọng
bồi dưỡng đào tạo cán bộ Hội
có trình độ, năng lực phẩm chất
đạo đức để bổ sung vào nguồn
cán bộ của Đảng và chính quyền
các cấp; tham gia bầu cử đại biểu
Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2021 - 2026 và các hoạt động
xây dựng Đảng, chính quyền
trong sạch, vững mạnh phát huy
sức mạnh toàn dân tộc./.
Thu Trang
(Phó Ban Tuyên huấn - HND
tỉnh Bắc Kạn)

Công đoàn Công ty... (Tiếp theo trang 23)
cho các hoạt động văn hóa - thể
thao như sân bóng chuyền, hệ
thống âm thanh hội trường…
bằng nguồn quỹ phúc lợi của
Công ty và của các đơn vị;hiện
nay toàn Công ty có 4 sân bóng
chuyền hơi, 01 sân bóng bàn;
thường xuyên tổ chức các giải
thể thao giao lưu nội bộ thu hút
đông đảo đoàn viên công nhân
lao động tham gia. Đây cũng là
hoạt động nâng cao thể chất, gắn
kết người lao động trong đơn vị.
Hằng năm, công đoàn cơ sở phối
hợp với người sử dụng lao động
tổ chức cho cán bộ, công nhân
viên đi tham quan, nghỉ mát. Bên
cạnh việc thực hiện tốt chương

trình “Phúc lợi đoàn viên công
đoàn”, “Tháng Công nhân”, “Tết
sum vầy”, “Mái ấm công đoàn”
trong đơn vị, Công đoàn cũng
vận động đoàn viên, người lao
độngủng hộ các Quỹ từ thiện xã
hội, hàng năm ủng hộ giúp đỡ với
cộng đồng mỗi năm hàng trục
triệu đồng, nhân tố này cũng góp
phần tạo nên truyền thống văn
hóa tốt đẹp của người lao động
trong Công ty.
Thông qua các việc làm cụ
thể và thiết thực, Công đoàn đã
vun đắp, xây dựng nên lớp người
lao động với hình mẫu “ Tận tụy Trách nhiệm - Văn minh”, tạo dựng
văn hóa doanh nghiệp mang đậm
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bản sắc và thương hiệu của đơn vị
duy tu, quản lý đường bộ.
Trong thời gian tới tổ chức
Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần
quản lý và xây dựng giao thông
Bắc Kạn sẽ tiếp tục nỗ lực vượt
qua khó khăn, chủ động đổi mới
tổ chức và hoạt động công đoàn;
tập trung đại diện, chăm lo, bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng của đoàn viên, người
lao động; góp phần xây dựng
giai cấp công nhân tỉnh nhà ngày
càng lớn mạnh.
Nguyễn Ngọc Trai Chủ tịch công đoàn cơ sở
Công ty CP QL&XDGT Bắc Kạn
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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH
* Trong 2 ngày 28/5 & 5/6 năm 2020, BTT Ủy
ban MTTQ tỉnh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày
Môi trường thế giới và phát động toàn dân tham
gia xây dựng nông thôn mới tại 2 xã: Xã Nghĩa Tá
(Chợ Đồn) và xã Dương Phong (Bạch Thông).

Đ/c Ma Nhật Hoài - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh phát biểu
tại buổi lễ, xã Nghĩa Tá.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Mít
tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020
và phát động toàn dân ra quân tham gia xây dựng
nông thôn mới.
Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2020 là
“Hành động vì thiên nhiên”, nhằm tuyên truyền, vận
động, kêu gọi mọi người cùng nhau thay đổi thói
quen cuộc sống hàng ngày để giảm gánh nặng ô
nhiễm chất thải nhựa tới môi trường tự nhiên và sức
khoẻ của chúng ta. Tổ chức các hoạt động của cộng
đồng như chiến dịch “Nói không với sản phẩm nhựa
dùng một lần”; chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi
trường, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo
vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước, thu
gom và tái chế chất thải nhựa, túi nilon tại các chợ,
siêu thị, các khu dân cư... Khuyến khích người dân cắt
giảm tối đa sử dụng các sản phẩm nhựa và túi nilon
cũng như từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi, nâng cao ý
thức trách nhiệm của cộng đồng.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ
tỉnh Ma Nhật Hoài kêu gọi Mặt trận Tổ quốc các cấp,
các tổ chức thành viên của mặt trận tỉnh, mỗi người
dân trong tỉnh thiết thực hưởng ứng sự kiện Ngày
Môi trường thế giới, hưởng ứng Tuần lễ nước sạch và
vệ sinh môi trường năm 2020 bằng các hành động cụ
thể như: Làm vệ sinh trên địa bàn dân cư, cơ quan, đơn
vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trồng cây
phủ xanh đất trống, đồi trọc, cây phân tán, sửa chữa
cải tạo xây mới các công trình cấp nước sạch, công
trình nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi, xử lý ô nhiễm

môi trường, chất thải rắn trong mỗi doanh nghiệp, khu
đông dân cư và từng hộ gia đình, giảm lãng phí lương
thực, tiết kiệm tài chính, giảm tối đa các tác động đến
trong quá trình sản xuất lương thực và thúc đẩy quy
trình sản xuất ngày càng hiệu quả hơn.
Sau lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế
giới, nhân dân tại các thôn của xã Nghĩa Tá, xã Dương
Phong ra quân thu gom rác thải tại các tuyến đường,
khu dân cư, trường học./.
Ban PT& TG MTTQ tỉnh
* Hội thảo lấy ý kiến phản biện xã hội vào các
Dự thảo văn bản
Sáng ngày 18/5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc
Kạn tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý và phản biện xã
hội đối với 03 dự thảo: dự thảo Đề án thay thế Nghị
quyết số 13/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; dự thảo
Quyết định về việc giao số lượng cán bộ, công chức
và quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với cán
bộ, công chức xã, phường, thị trấn và dự thảo Quyết
định về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý
công chức xã, phường, thị trấn. Tham dự Hội thảo có
đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh, Hội đồng tư vấn Ủy
ban MTTQ VN tỉnh, đại diện các đoàn thể CT-XH tỉnh,
đại diện các hội đặc thù tỉnh. Bà Triệu Thị Thúy, Phó
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đại diện Ban Thường trực
Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì Hội thảo.
Tại Hội thảo, các đại biểu cho rằng đối với
những nội dung phải thay đổi, điều chỉnh so với
Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND đều có căn cứ pháp
lý và cơ sở thực tiễn tại cơ sở trong quá trình thực
hiện và đề nghị xem xét có cần thiết phải quy định
chức danh Chủ tịch Hội Khuyến học không, trong
khi một số chức danh hiện nay rất cần cho hoạt
động của chính quyền xã, phường, thị trấn để giúp
bộ máy chính quyền hoạt động chuyên nghiệp hơn;
Đối vớidự thảo Quyết định về việc giao số lượng cán
bộ, công chức và quy định tiêu chuẩn về trình độđào

Các đại biểu tham dự Hội thảo.
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tạo đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, đại
biểu đề nghị cần xem xét cụ thể khối lượng công việc
của công chức Tư pháp- hộ tịch; Văn hóa -xã hội đối
với xã được tăng thêm, kể cả Tài chính - kế toán đối
với phường loại I; Đối với dự thảo Quyết định về việc
ban hành quy định phân cấp quản lý công chức xã,
phường, thị trấn, việc quy định phân loại đơn vị hành
chính xã phường thị trấn; loại 1 tối đa 23 người; loại 2
tối đa 21 người và loại 3 tối đa 19 người, như vậy việc
giao số lượng cán bộ công chức cấp xã cho từng loại
xã là phù hợp.
Kết luận Hội thảo, đại diện Ban Thường trực Ủy
ban MTTQ tỉnh đánh giá: các ý kiến phản biện và góp
ý của đại biểu thể hiện tinh thần trách nhiệm chung
vì sự phát triển toàn diện của tỉnh, Ban Thường trực
Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị đại diện lãnh đạo Sở Nội
vụ tiếp thu các ý kiến góp ý phản biện của đại biểu và
bổ sung đầy đủ để hoàn thiện Nghị quyết, Quyết định,
Quy định trình HĐND tỉnh./.
Ban DCPL&DTTG
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
* Đại hội, đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam các
xã sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã,
lần thứ I, nhiệm kỳ 2019- 2024
Thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày
10/01/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về
việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc
Kạn; Hướng dẫn số 09/HD-MTTQ-BTT, ngày 11/02/2020;
Công văn số 286/MTTQ-BTT ngày 05/03/2020 của Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn về
việc kiện toàn Ủy ban MTTQ và Ban Thường trực khi
thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Tính
đến hết ngày 29 tháng 5 năm 2020, toàn tỉnh Bắc Kạn
đã có 12/15 xã, thị trấn (xã Văn Lang, Văn Vũ, Cường Lợi,
Sơn Thành, Trần Phú, Thị trấn Yến Lạc (Na Rỳ); xã Thanh
Thịnh, Đồng Tâm (Chợ Mới), Hiệp Lực (Ngân Sơn), Đồng
Thắng, Yên Phong (Chợ Đồn), Thượng Giáo (Ba Bể) tổ
chức xong Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp
xã sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, lần
thứ I, nhiệm kỳ 2019- 2024.
Ngay từ khi có chủ trương của Trung ương, của
tỉnh về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, MTTQ các
huyện đã quan tâm chỉ đạo sát sao; hướng dẫn, kiểm
tra, đôn đốc thường xuyên; công tác tuyên truyền
được chú trọng, đẩy mạnh bằng nhiều hình thức
phong phú; chuẩn bị chu đáo về nội dung văn kiện; Đề
án nhân sự Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam cấp xã; Chương trình, kịch bản điều hành, trang
trí, khánh tiết; Điều hành đại hội nghiêm túc, đảm bảo
chương trình, thời gian quy định, các vị được cử tham
gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã sau khi sáp

Đồng chí Phạm Huy Hoàng, PCT Uỷ ban MTTQ tỉnh
chụp ảnh lưu niệm cùng các vị uỷ viên Uỷ ban MTTQ xã
Văn Lang, huyện Na Rì, khoá I nhiệm kỳ 2019 - 2024.

nhập đều có phẩm chất đạo đức, có trách nhiệm,
tâm huyết với công tác vận động quần chúng, đại
diện cho các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn
giáo.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh, MTTQ huyện Bạch Thông tiếp tục chỉ đạo Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 03 xã (xã Quân
Hà, Tân Tú, Thị trấn Phủ Thông chưa tổ chức Đại hội
tích cực chủ động triển khai công tác chuẩn bị để tổ
chức Đại hội MTTQ Việt Nam xã sau khi sáp nhập các
đơn vị hành chính cấp xã, lần thứ I, nhiệm kỳ 20192024 thành công, tốt đẹp.
Hồng Việt
Ban PT& TG MTTQ tỉnh
* Ký biên bản tài trợ xây dựng nhà Đại đoàn
kết cho hộ nghèo
Ngày 22/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank)
Bắc Kạn tổ chức Lễ ký biên bản tài trợ xây dựng 100
căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.
Theo đó, Agribank Bắc Kạn triển khai tài trợ
cho tỉnh 5 tỷ đồng để xây dựng nhà Đại đoàn kết
cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, mỗi nhà được
hỗ trợ 50 triệu đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào
cuối năm 2020. Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ tỉnh, đồng chí Ma Từ Đông Điền - Ủy viên
BTV Tỉnh ủy - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch
Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, cảm ơn Agribank Bắc
Kạn đã và đang đồng hành vì người nghèo và an
sinh xã hội của tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ
tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương,
MTTQ các cấp trong tỉnh triển khai xây dựng nhà
Đại đoàn kết cho hộ nghèo đúng tiến độ, tiêu chí
đề ra./.
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HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH
* Hội Cựu chiến binh tỉnh với công tác vay vốn
ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội
Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-CCB ngày 20/01/2020
của Hội CCB tỉnh Bắc Kạn về việc kiểm tra tình hình sử
dụng vốn vay của các cấp Hội CCB trên toàn tỉnh. Từ
ngày 09 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020, Đoàn
kiểm tra do đồng chí Triệu Văn Ngô, Chủ tịch Hội CCB
tỉnh Bắc Kạn, thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng
chính sách xã hội tỉnh làm trưởng đoàn, cùng các đồng
chí trong Hội CCB tỉnh và cán bộ Ngân hàng Chính sách
xã hội tỉnh, đã tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng vốn
vay tại 08 huyện, thành phố và 14 xã, phường, thị trấn.
Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc lưu giữ
sổ sách, tài liệu của Hội và của NHCSXH có liên quan
đến hoạt động nhận ủy thác và các chính sách tín dụng
mà NHCSXH đang triển khai; Việc xây dựng và triển
khai thực hiện chương trình kiểm tra giám sát hoạt
động nhận ủy thác theo nội dung văn bản liên tịch đã
ký; Việc giám sát hoạt động của Hội trong phối hợp
xử lý các trường hợp nợ chây ỳ, nợ quá hạn và hướng
dẫn hộ vay lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro do nguyên
nhân khách quan (nếu có); Việc tuyên truyền, phổ biến
các chính sách tín dụng ưu đãi, vận động thành lập tổ
TK&VV, tổ chức họp tổ để bầu Ban quản lý tổ, xây dựng
quy ước hoạt động của tổ. Đồng thời, tiến hành kiểm
tra 34 tổ tiết kiệm vay vốn và 91 hộ vay vốn. Kết quả
của đợt kiểm tra cho thấy tổng số dư nợ toàn tỉnh là
361.409,72 triệu đồng; nợ quá hạn 755,67 triệu đồng =
0,20%. Số tổ tiết kiệm vay vốn: 293.Số hộ dư nợ: 7.502.
Lãi tồn 907,97 triệu đồng. Số dư tiền gửi tiết kiệm: 8.499
triệu đồng; 9.414 hộ gửi tiền tiết kiệm.
Thông qua đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở
các cấp Hội thường xuyên thực hiện việc chỉ đạo, giám
sát việc vay vốn của các hội viên, phối kết hợp với Ngân
hàng Chính sách xã hội tỉnh để tổ chức các lớp tập huấn,
hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ cho cán bộ Hội; Ban quản
lý Tổ TK&VV trong hoạt động ủy thác, đảm bảo tuân thủ
chế độ, nguyên tắc, quy trình nghiệp vụ ủy thác theo nội
dung các văn bản liên tịch, hợp đồng ủy thác, hợp đồng
ủy nhiệm đã ký với Ngân hàng Chính sách xã hội./.
PHƯƠNG HOA
Hội CCB tỉnh
* Tổng kết chương trình phối hợp giữa Hội CCB
tỉnh với Công an tỉnh về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ
an ninh, trật tự
Thực hiện chương trình phối hợp số 04/
CTr-BCA-HCCBVN ngày 18/4/2014 giữa Bộ Công an
và Hội CCBVN giai đoạn 2014- 2020 về việc thực hiện

nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của đất nước trong tình
hình hiện nay, Công an tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh
đã ký kết Chương trình phối hợp số 234/CTr-CAT-HCCB,
ngày 30/6/2014 về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh,
trật tự.
Theo đó, Hội CCB các cấp trong tỉnh luôn xác định
công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm là nhiệm
vụ quan trọng trong phong trào bảo vệ ANTQ, Hội đã
chủ động phối hợp với các lực lượng để tuyền truyền,
vận động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho
hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm
các chủ trương, đường lối, các Chỉ thị, Nghị quyết của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng,
chống tội phạm, ma túy và phong trào toàn dân bảo vệ
An ninh Tổ quốc trong tình hình mới.
Qua 5 năm thực hiện, Hội CCB các cấp đã tổ chức
tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật
được trên 2.700 buổi, thu hút trên 150.000 lượt người
tham gia, qua đó đã cung cấp cho cơ quan chức năng
4.684 tin có giá trị giúp cơ quan Công an giải quyết nhiều
vụ việc xảy ra ở cơ sở. Đồng thời, các cấp Hội đã tổ chức
tuyên truyền phòng chống tội phạm được 153 buổi với
8.120 lượt hội viên tham gia, tuyên truyền PCMT được
167 buổi với trên 12.803 lượt người nghe, tổ chức cho
hàng nghìn hội viên ký cam kết không vi phạm các quy
định về pháp luật. Ngoài ra, Hội CCB và lực lượng Công
an các cấp đã chủ động phối hợp với lực lượng Công an
xã thành lập 243 Tổ, tổ hòa giải tại các địa phương tiến
hành hòa giải thành công hơn 537 vụ việc mâu thuẫn
ở cơ sở. Đồng thời lực lượng Công an đã phối hợp với
Hội Cựu chiến binh các cấp và các tổ chức đoàn thể tiến
hành quản lý, giáo dục 909 đối tượng trong diện quản
lý giáo dục tại xã; phối hợp lập hồ sơ đưa 97 người đi
cai nghiện bắt buộc. Thường xuyên nắm chắc không
để xảy ra các vấn đề đột xuất, bất ngờ về an ninh trật
tự trên địa bàn. Gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ
ANTQ với các cuộc vận động, các phong trào khác của
Đảng, Nhà nước và địa phương như: “Bắc Kạn chung
sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Toàn dân tham
gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; cảm hóa,
giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng
đồng dân cư”; “Dân vận khéo”; “ Thực hiện quy chế dân
chủ ở cơ sở”...
Hội CCB các cấp đã phát huy vai trò trách nhiệm,
giữ vững bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, làm
nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận
động quần chúng, nhân dân thực hiện tốt phong trào
toàn dân bảo vệ ANTQ.
Xuân Quỳnh
Hội CCB tỉnh
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HỘI NÔNG DÂN TỈNH
* Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn thăm nắm tình hình
thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã
Thanh Thịnh

Toàn cảnh buổi làm việc
Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Cựu
Chiến binh tỉnh tổ chức thăm nắm tình hình thực hiện
Chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Thanh Thịnh,
huyện Chợ Mới (Bắc Kạn). Tham dự buổi làm việc có các
đồng chí: Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Hà
Văn Nghiên - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Nguyễn
Văn Thủy - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chợ Mới, lãnh đạo
Đảng uỷ và các đoàn thể của xã Thanh Thịnh.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn
mới xã về những kết quả đạt được trong quá trình phát
động triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia
về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Thanh Thịnh đã
hoàn thành 12/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí nông thôn mới;
có 07 tiêu chí chưa đạt đó là: giao thông, trường học, cơ sở
vật chất về văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, hình thức tổ
chức sản xuất, Quốc phòng và An ninh. Hiện tại xã Thanh
Thịnh vẫn có những khó khăn, vướng mắc như: Hầu hết
các hộ nông dân đều là hộ có thu nhập thấp, không có khả
năng đối ứng bằng tiền mặt để thực hiện các công trình xây
dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và thực hiện các dự án phát
triển sản xuất với quy mô lớn, chi phí giống, vật tư cao, việc
tìm đơn vị liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của địa
phương còn khó khăn. Các đồng chí dự họp đã tham gia
đóng góp các ý kiến, đề xuất các biện pháp tháo gỡ những
khó khăn, vướng mắc.
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lưu văn Quảng Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực của cán
bộ và nhân dân xã Thanh Thịnh trong phong trào xây dựng
nông thôn mới thời gian qua. Hội Nông dân tỉnh sẽ phối
hợp Hội Cựu Chiến binh tỉnh lựa chọn những tiêu chí và
nội dung phù hợp với chức năng nhiệm vụ để xây dựng kế
hoạch tổ chức thực hiện trong năm 2020; đồng thời đề xuất
với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên
môn các cấp phối hợp chỉ đạo, tạo điều kiện tổ chức các
hoạt động giúp xã Thanh Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới
sớm hơn dự định./.

* Hơn 14 nghìn hộ hội viên nông dân được vay
vốn phát triển sản xuất, kinh doanh
Các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã tạo điều
kiện thuận lợi cho hơn 14.000 hội viên nông dân được
vay các nguồn vốn đẩy mạnh phát triển kinh tế, từng
bước vươn lên làm giàu.
Cùng với công tác xây dựng tổ chức Hội vững
mạnh, các cấp Hội xã đã phối hợp với chính quyền và
các ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên
nông dân tiếp cận các nguồn vốn phát triển sản xuất,
giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hội viên, thực
hiện giảm nghèo bền vững, cụ thể: Nguồn vốn Quỹ hỗ
trợ nông dân cho hơn 600 hộ vay với tổng số tiền là
22,793 tỷ đồng; vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã
hội với tổng dư nợ 596,684 tỷ đồng cho 12.643 hộ vay
và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã
triển khai cho vay hơn 100 tỷ đồng với trên 1.000 hộ hội
viên, nông dân.
Qua triển khai, các nguồn vốn vay đã trở thành
nguồn lực thiết thực, giúp nông dân có ý chí làm giàu
nhưng thiếu vốn, đẩy mạnh sản xuất. Có nguồn vốn, được
hỗ trợ về kỹ thuật, nhiều hội viên mở rộng sản xuất, phát
triển kinh tế. Nhiều hộ nông dân đã xây dựng nhiều mô
hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, cho thu nhập từ
500 - 800 triệu đồng mỗi năm, điển hình như: Mô hình sản
xuất và chế biến chè, chăn nuôi đại gia súc, kinh doanh
dịch vụ của hộ bà Lường Thị Thiêm, (Xã Như Cố, huyện
Chợ Mới) thu nhập đạt 690 triệu đồng/năm; mô hình chăn
nuôi gia cầm của hộ ông Trần Mạnh Dũng (Phường Sông
Cầu, TP. Bắc Kạn) thu nhập 500 triệu đồng/năm; mô hình
chăn nuôi và trồng trọt hộ ông Phạm Văn Đức (Xã Cao Tân,
huyện Pác Nặm) thu nhập 820 triệu đồng/năm…

Mô hình chăn nuôi đại gia súc của hội viên nông
dân thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm từ nguồn
vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh
tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân sử
dụng vốn vay hiệu quả, phát triển sản xuất, kinh doanh,
nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên làm giàu./.

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

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

TIN HOẠT ĐỘNG

TỈNH ĐOÀN
* Tỉnh Đoàn Bắc Kạn tổ chức giao ban trực tuyến
công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý I, Tổng
kết Tháng Thanh niên, chương trình tình nguyện mùa
Đông 2019 - Xuân tình nguyện 2020
Sáng ngày 24/4, Tỉnh Đoàn Bắc Kạn tổ chức hội nghị giao
ban trực tuyến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
quý I, Tổng kết “Tháng Thanh niên”, “Chương trình tình nguyện
mùa đông 2019 - Xuân tình nguyện 2020”. Chủ trì hội nghị
đồng chí Nông Bình Cương - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí
thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh
Hội nghị đã thông qua báo cáo công tác Đoàn và phong
trào TTN quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II; đánh giá kết
quả hoạt động “Tháng Thanh niên”, “Chương trình tình nguyện
mùa Đông 2019 - Xuân tình nguyện 2020”. Theo đó, việc tổ
chức các phong trào phát huy thanh niên trong xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc; các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh
thiếu nhi tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Từ các nguồn
lực, Đoàn thanh niên các cấp đã huy động được 13.260 quần
áo ấm, 863 chăn ấm,sửa chữa xây dựng 09 trường đẹp cho em,
05 nhà nhân ái, 06 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi, 5.175
suất quà cho học sinh, gia đình chính sách, hộ nghèo với tổng
trị giá hơn 2 tỷ đồng. Thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Bắc Kạn
chung tay xây dựng nông thôn mới”, tuổi trẻ toàn tỉnh đã đổ bê
tông được 15 sân nhà họp thôn, 3km đường giao thông nông
thôn; lắp đèn chiếu sáng 3,5 km đường nông thôn; trồng trên
20.000 cây xanh...Trong Quý I, các cấp bộ Đoàn tập trung đẩy
mạnh các hoạt động tình nguyện phòng chống dịch Covid- 19
như: thành lập và duy trì hoạt động của 101 đội hình thanh
niên tình nguyện ứng phó với dịch bệnh; phát 35.000 tờ rơi,
500 áp phích, tuyên truyền lưu động công tác phòng bệnh,
phối hợp phát 354.000 khẩu trang, nước sát khuẩn, xà phòng
diệt khuẩn, phun tiêu độc khử trùng được 2.878 lượt tại các
trường học, cơ quan, khu dân cư; hướng dẫn khai báo y tế và
cập nhật thông tin y tế hằng ngày trên ứng dụng NCOVI cho
25.855 người; tuyên truyền, vận động nhắn tin, ủng hộ phòng
chống dịch bệnh Covid-19...
Tại Hội nghị, các đơn vị còn tập trung thảo luận đánh
giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I - 2020, đề xuất những
giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác quý II; đóng góp ý kiến
vào văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII.
Phát huy những kết quả đạt được trong 3 tháng đầu
năm, trong thời gian tới, bên cạnh công tác phòng chống
dịch bệnh Covid - 19,Tỉnh đoàn tiếp tục tăng cường công
tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; đẩy mạnh các phong trào,
chương trình hoạt động, triển khai, thực hiện thắng lợi mục
tiêu nhiệm vụ đã đề ra; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 45
năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất
nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 79 năm Ngày
thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội
Đoàn các cấp; tiếp tục tổ chức các hoạt động, tuyên truyền,
góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII./.
* Tuổi trẻ Bắc Kạn tích cực chung tay phòng, chống
dịch COVID-19
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID - 19,
trong thời gian qua, tuổi trẻ Bắc Kạn đã có nhiều hoạt động

thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện
trong việc chung tay phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức
khỏe cộng đồng.
Các cấp bộ Đoàn đã tuyên truyền, vận động đến đông
đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân về diễn biến của dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) gây ra bằng các hình thức tuyên truyền trên
các trang mạng xã hội facebook, zalo, phát tờ rơi, áp phích
có nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19. Từ
đó góp phần giúp đoàn viên, thanh niên và nhân dân hiểu
đúng, hiểu đủ, chấp hành tốt các quy định phòng dịch, tránh
hoang mang hoặc chủ quan với dịch bệnh. Bên cạnh công
tác tuyên truyền, BTV Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam
tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như: Tổ
chức trao tặng 2.000 khẩu trang y tế cho cán bộ chiến sỹ đồn
Biên phòng Lý Vạn - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao
Bằng và các y, bác sỹ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Bệnh
viện Đa khoa Bắc Kạn để động viên, khích lệ cán bộ chiến sỹ,
các y, bác sỹ, các lực lượng đang tham gia phòng chống dịch
covid-19 ở tuyến đầu; tổ chức Cuộc thi truyền thông “Thanh
thiếu nhi Bắc Kạn chúng tay phòng, chống dịch Covid-19” tại các
cấp bộ Đoàn, Hội...; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức
chương trình “Chủ Nhật Đỏ” thu được gần 200 đơn vị máu đáp
ứng nhu cầu máu cho Bệnh viện đa khoa tỉnh kịp thời cứu
chữa người bệnh do khan hiếm máu vì dịch bệnh; phối hợp
với Hợp tác xã Hương Ngàn tổ chức tặng 200 lít Hydrosol,
nước rửa tay khô, tổ chức quét dọn, vệ sinh; hướng dẫn cách
rửa tay; phát 500 khẩu trang và hướng dẫn đeo khẩu trang
cho các em nhỏ và người già neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ
xã hội tổng hợp và công tác xã hội tỉnh Bắc Kạn. Các cấp bộ
Đoàn đã vận động các nguồn lực xã hội hóa, tổ chức phát
miễn phí trên 251.700 khẩu trang, tổ chức cho ĐVTN tự thiết
kế 1.000 khẩu trang, 6 bồn rửa tay dã chiến, 2.000 mũ kính
chắn giọt bắn trao tặng cho người dân và các y, bác sỹ trên
địa bàn...; tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện với
hơn 1.200 ĐVTN tham gia vệ sinh môi trường, phun thuốc
tiêu độc khử trùng tại các khu vực tập trung đông người, khu
sinh hoạt cộng đồng, các trường học; tuyên truyền, hướng
dẫn cho 23.560 người dân, ĐVTN khai báo y tế; phát 30.500
tờ rơi tuyên truyền đến người dân về các triệu chứng, mức độ
lây lan, nguy hiểm của dịch bệnh.
Thời gian tới, tuổi trẻ Bắc Kạn tiếp tục triển khai một số
các hoạt động như: vận động các nguồn xã hội hóa để phát
khẩu trang, kính bảo hộ, nước rửa tay kháng khuẩn miễn phí
tới người dân nhằm phòng, chống dịch hiệu quả; tiếp tục tổ
chức các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia vệ sinh
môi trường, phun thuốc tiêu độc khử trùng tại các khu vực
tập trung đông người, khu sinh hoạt cộng đồng, các trường
học; treo pano, áp phích, phát tờ rơi tại các khu vực công
cộng để tuyên truyền, khuyến cáo người dân về dịch bệnh
và các giải pháp phòng chống dịch; thường xuyên đăng tải
tin bài về thông tin chính thống, diễn biến của dịch bệnh,
các giải pháp phòng, chống dịch đến với đông đảo đoàn viên
thanh niên và nhân dân trên địa bàn trên hệ thống mạng xã
hội và website của tổ chức Đoàn.
Hứa Thuyết - Tỉnh đoàn Bắc Kạn
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TIN HOẠT ĐỘNG

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH
* Bàn giao nhà Mái ấm tình thương cho hội viên phụ
nữ nghèo
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc phát
động phong trào xây dựng các công trình/phần việc thiết
thực chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng
bộ tỉnh lần thứ XII, ngay từ đầu năm 2020 Hội LHPN tỉnh đã
họp, thống nhất và giao mỗi đơn vị Hội LHPN huyện, thành
phố, đơn vị trực thuộc vận động các nguồn lực để hỗ trợ xây
dựng nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ
đơn thân...
Trong đó: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bạch Thông đã tổ
chức bàn giao nhà mái ấm tình thương cho chị Bùi Thị Luyến,
hội viên phụ nữ nghèo đứng chủ tại thôn Nà Ngảng, xã Quân
Hà. Từ nguồn vận động, đóng góp của hội viên phụ nữ toàn
huyện, căn nhà đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng với
diện tích 50m2, lợp mái tôn, tường gạch trát xi măng, nền lát
gạch hoa, với tổng kinh phí xây dựng trên 100 triệu đồng
(trong đó Hội LHPN huyện hỗ trợ 20 triệu đồng; còn lại là do
người thân, anh em, làng xóm giúp đỡ). Hội LHPN huyện Ba
Bể cũng đã tổ chức bàn giao nhà mái ấm tình thương cho chị
Ma Thị Khuê, hội viên nghèo tại thôn Nà Slải, xã Hoàng Trĩ. Gia
đình chị Khuê thuộc diện hộ nghèo đứng chủ của xã, đang
gặp khó khăn về nhà ở, trong những năm qua phải sống
trong ngôi nhà tạm bợ, xuống cấp. Với sự hỗ trợ của Hội trị
giá 20 triệu đồng, cùng với sự chung tay của cộng đồng, sau
gần 03 tháng thi công, mái ấm được đưa vào sử dụng với diện
tích 80m2, đảm bảo tiêu chí “3 cứng”, tuy không lớn nhưng ấm
cúng và là niềm vui lớn đối với gia đình chị.
Tính đến tháng 5/2020, đã có 02/10 đơn vị hoàn thành
xong công trình chào mừng đại hội đảng các cấp, các đơn vị
còn lại dự kiến sẽ hoàn thành xong trước tháng 10/2020. Đây
là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần “Tương
thân, tương ái”, sự quan tâm chăm lo của cán bộ, hội viên phụ
nữ toàn tỉnh đối với các hội viên nghèo có hoàn cảnh khó
khăn, góp phần động viên, giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh
khó khăn ổn định về nhà ở, yên tâm lao động sản xuất và
vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, đây cũng là công trình
thiết thực chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội
đảng bộ tỉnh lần thứ XII của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh
* Hội LHPN tỉnh kịp thời khen thưởng các tập thể
và cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch
Covid-19
Sáng ngày 14/5/2020, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức biểu
dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích
cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Thời gian qua, để chung tay phòng chống dịch
Covid-19, các cấp Hội Phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ nghiêm
túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến
cáo của ngành y tế, chấp hành ngghiêm quy định cách ly
toàn xã hội, hạn chế ra ngoài khi không thực sự cần thiết
nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng;
hoãn/dừng tổ chức các hoạt động tránh tụ tập đông người
hoặc tổ chức đảm bảo theo đúng quy định phòng, chống
dịch... Phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn, hướng dẫn
các kiến thức cơ bản về phòng chống dịch... cho hơn 59.365
lượt hội viên, phụ nữ. Phối hợp phát miễn phí, hỗ trợ giá
trên 100.000 khẩu trang, kính chắn giọt bắn và 12.000 sản

phẩm rửa tay; trên 5.000 kg gạo cho hội viên, phụ nữ nghèo
và các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm
dịch phòng chống dịch Covid- 19 trong tỉnh; vận động được
6.831 tin nhắn qua tổng đài 1407 trị giá 136.620.000 đồng
hưởng ứng đợt vận động “Toàn dân ủng hộ phòng, chống
dịch bệnh COVID-19”…
Để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá
nhân điển hình tích cực tham gia, có nhiều đóng góp trong
công tác phòng, chống đại dịch, Hội LHPN tỉnh đề nghị và
được Đoàn chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khen thưởng cho 01
tập thể, 02 cá nhân; đồng thời Hội LHPN tỉnh cũng tặng Bằng
khen đột xuất cho 06 tập thể và 02 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc
trên địa bàn tỉnh trong cuộc chiến chống Covid-19.
Ngọc Lan, Hội LHPN tỉnh

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ huyện Chợ Mới trao quà
cho công nhân lao động Công ty Cổ phần Đầu tư Govina.
* Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà công
nhân lao động nhân dịp Tháng Công nhân năm 2020
Nhân dịp “Tháng Công nhân” năm 2020, sáng 14/5/2020
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã tới thăm và trao 60 suất
quà, mỗi suất quà trị giá 500.000đ với tổng số tiền 30.000.000đ
(Ba mươi triệu đồng) từ kinh phí của Liên đoàn Lao động tỉnh
cho 60 công nhân lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi
đại dịch Covid-19 thuộc Công ty cổ phần Thương mại và Phát
triển nền móng Hồ Bắc và Công ty Cổ phần Đầu tư Govina, khu
Công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới.
Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Bùi Minh ThanhPhó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chia sẻ với khó khăn
của các doanh nghiệp và công nhân lao động, động viên
công nhân lao động tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp
vượt qua khó khăn. Đồng thời đề nghị công đoàn các doanh
nghiệp tiếp tục phát huy và nâng cao vai trò, trách nhiệm
tại đơn vị mình, chia sẻ, hỗ trợ và động viên người lao động
khắc phục khó khăn, ổn định tư tưởng và chung tay cùng
doanh nghiệp có giải pháp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng
bởi đại dịch Covid-19 để sớm ổn định sản xuất kinh doanh,
song song với bảo vệ và nâng cao quyền, lợi ích công đoàn
viên, người lao động.
Trước đó, LĐLĐ tỉnh đã trao 02 suất quà cho thân nhân
gia đình 02 công nhân thuộc Công ty cổ phần Khoáng sản
Bắc Kạn và Công ty TNHH Việt Trung bị tai nạn lao động chết
người, mỗi suất quà trị giá 500.000đ
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Lưu Thoan
Ban Công tác cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh

KHOA HỌC VỚI NHÀ NÔNG

QUY TRÌNH CHĂN NUÔI LỢN ĐỊA PHƯƠNG THEO HƯỚNG ĐẶC SẢN
1. Qui mô chăn nuôi
Tiến hành chăn nuôi theo phương thức bán chăn
thả, trong đó người nông dân có thể tận dụng những
mảnh đất vườn, đất đồi và đất rừng vốn có sẵn và quây
lại với diện tích từ 300 - 500m2. Tận dụng các loại thức ăn
sẵn có của quá trình sản xuất nông nghiệp như ngô, khoai,
sắn, cám gạo, các loại rau, củ quả và bổ sung thêm một
lượng bột khoáng.
Chăn nuôi theo quy mô gia đình, mỗi gia đình chăn
nuôi 2- 3 lợn nái sinh sản, 1 lợn đực giống và 10-15 lợn thịt.
2. Kỹ thuật chọn giống lợn
Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của thị trường
cần chọn những lợn có màu sắc lông da đen tuyền. Tuy nhiên
nếu những trường không tìm được những con lợn có màu sắc
lông da đen tuyền thì có thể chọn những con lợn có màu sắc
lông da đen và một số điểm trắng ở gương mũi, móng chân.
Kết cấu ngoại hình: Đầu nhỏ mõm dài, và thẳng,
trán phẳng, tai nhỏ vểnh hoặc hơi cúp và hơi hướng về
phía trước, ngực sâu, lưng hơi võng, bụng gọn, tiền thấp
hậu cao, khoẻ mạnh, mắt tinh nhanh, đi lại nhanh nhẹn,
không có khuyết tật như đi vòng kiềng, đi chữ bát, 4
chân khoẻ mạnh.
Chọn con cái có số lượng vú từ 10 - 12 vú, khoảng cách
các vú đều nhau, lộ rõ đầu vú, không chọn con vú kẹ. Chọn con
có âm hộ to vừa phải, không chọn những con có âm hộ quá
bé hoặc dị dạng.
Chọn lợn đực khỏe mạnh, có hai hòn cả cân đối
và nổi rõ. Lợn đực phải khỏe mạnh, cũng có từ 10-12 vú.
Không chọn con có dịch hoàn ẩn, hoặc không cân đối.
Lợn lai giữa lợn rừng đực với lợn nái địa phương
thả rông có sức đề kháng cao, khả năng chịu đựng kham
khổ với môi trường sống tự nhiên cao, ít dịch bệnh, tỷ lệ
nuôi sống cao, chất lượng thịt được người tiêu dùng ưa
chuộng. Lợn có màu lông màu hung đen hay xám đen,
lông dọc theo sống lưng và cổ dài và cứng hơn, ánh mắt
lấm lét trông hoang dã.
3. Chuồng trại và bãi chăn thả
Nên chọn chỗ đất cao và dễ thoát nước để bố trí
chuồng nuôi.

Không quá gần đường giao thông chính. Khả năng
cung cấp nước thuận tiện và dễ bảo vệ.
Yêu cầu từ 300-500 m2. Tương đối bằng phẳng, đặc
biệt khu chuồng nuôi.
Hàng rào phải hết sức chắc chắn và có độ cao cách
mặt đất là 1,5m. Dùng tre, nứa, vầu đan thành hàng rào
chắc chắn, dùng đá kè vào phía sau với độ cao là 30 - 40cm.
Nếu không có đá thì phải có những tre dài 70-80cm đóng
sâu xuống đất 30cm với khoảng cách giữa 2 cọc là 10cm.
Được chia làm 5 ô chuồng trong đó có 2 ô chuồng
nái đẻ, 1 ô chuồng lợn con, 1 ô chuồng lợn thịt, 1 ô chuồng
đực giống. Diện tích mỗi chuồng nuôi là: 2m x (2-2.5 m).
* Kiểu chuồng:
Kiểu chuồng nuôi bán mái
Chiều cao chuồng: Đỉnh mái cao 2,5m, mái trước cao
2m, mái sau cao 1,5m
Mái được lợp bằng lá cọ, tre..
* Vách ngăn giữa các ô chuồng: Làm bằng gỗ hoặc
tre, đảm bảo chắc chắn. Có cửa ra vào chắc chắn. Độ cao
vừa phải từ 90 - 100cm.
* Hệ thống nền chuồng: Làm bằng bê tông có độ dày
là 5cm, độ dốc 5%
* Hệ thống rãnh thoát phân và nước thải: Đằng sau
dãy chuồng nuôi cần làm hệ thống rãnh thoát phân và
nước thải có độ sâu là 30cm và có độ dốc và tập trung tại
một hồ chứa phân và nước thải.
Yêu cầu phải có máng ăn cho từng loại lợn, máng
làm bằng gỗ, chắc chắn.
4. Thức ăn nuôi lợn
Thức ăn chủ yếu là thức ăn có sẵn tại địa phương. Không
được sử dụng các chất kích thích sinh trưởng làm ảnh hưởng
đến sản phẩm thịt của lợn.
Các loại thức ăn gồm có: - Cám ngô, cám gạo, khoai,
sắn.v.v…
- Cây chuối, bẹ chuối, dây lang, các loại cỏ, các loại
quả xanh…v.v…
Mỗi ngày cho lợn ăn 2 lần (nên đúng giờ) vào buổi
sáng và buổi chiều.
* Phương thức chế biến thức ăn:
Nên cho lợn ăn thức ăn đã nấu chín. Các loại rau xanh
cây chuối có thể băm nhỏ trộn với cám đã nấu chín cho ăn.
Luợng thức ăn cho ăn: + Các loại rau xanh: 2 - 3 kg/
con/ngày. Thức ăn tinh: 0,3 - 0,5 kg/con/ngày
Đối với lợn đực giống ăn thêm những loại thức ăn
ngâm nảy mầm như giá đỗ, thóc mầm. Khi phối giống cho
ăn thêm 1- 2 quả trứng gà.
Bổ sung thêm các loại khoáng như premix vitamin
-khoáng (có bán trên thị trường) cho tất cả các loại lợn.
Cho lợn uống đủ nước sạch hàng ngày.
Theo Trung tâm KN Bắc Kạn
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GÓC THƯ GIÃN

Của Pang*
Năm nay tôi cưới vợ
Anh đem đến gạo ngon, rượu quý
Mừng tôi cưới vợ đẹp hiền xinh
Đến khi anh làm được nhà to
Tôi lại đem mừng gấp đôi
Một nửa trả khi tôi cưới vợ
Còn nửa kia tôi gửi
Để phòng tôi cần tới nay mai
Người Tày có tục pang
Đã bao đời truyền lại
Để mỗi nhà không lo
Khi gặp những việc to, việc khó
Vì đã có người giúp gánh chung vai
Của Pang
Không phải là xin
Không phải là cho
Mà người có lòng khác tự đem đến giúp
Để người gặp lúc khốn khó vượt qua.
Dương Khâu Luông
(*) Một tục lệ đẹp của người Tày: Khi thấy người khác gặp khó khăn thì tự nguyện giúp đỡ bằng vật chất.

ĐẾN CHẾT VẪN CÒN LẦM LẪN..
Hai vợ chồng nọ có 5 đứa con: 4 đứa đầu thì trắng trẻo xinh đẹp, chỉ có đứa út đen đủi, xấu xí
tệ. Người chồng nghi ngờ lắm nhưng không dám nói ra. Đến lúc lâm chung, mới ra hiệu gọi bà vợ
lại hỏi:
- Tôi sắp đi đây, trước khi chết tôi hỏi thật bà một điều. Thằng út...
- Thằng út làm sao?
- Nó có thật sự... là con của tôi không?
- Đến giờ phút này thì tôi cũng không giấu giếm gì ông. Thằng út... mới thật sự là con của ông.
Ông chồng, tai đã lãng đãng, nên đã mỉm cười ra đi.
BBT (Sưu tầm)
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Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ tỉnh phát gạo cho
người lao động từ nguồn
hỗ trợ của nhà hảo tâm.
Ảnh: THỤC THIỀN

Lãnh đạo Ủy ban
MTTQ tỉnh và LĐLĐ tỉnh
trao gạo hỗ trợ cho công
nhân lao động của Công
ty Cổ phần khoáng sản
Bắc Kạn và Công ty TNHH
Công nghệ Kim Bảo gặp
khó khăn do ảnh hưởng
bởi dịch bệnh Covid-19.
Ảnh: NGỌC LIÊM

Phụ nữ Bắc Kạn tặng
khẩu trang vải, kính
chắn giọt bắn cho Đồn
Biên phòng cửa khẩu Trà
Lĩnh, huyện Trà Lĩnh, tỉnh
Cao Bằng.
Ảnh: NGỌC LAN

Lễ ký biên bản tài trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.
Ảnh: T.T

Đoàn đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn tổ chức báo công, dâng hương
tưởng nhớ Bác Hồ nhân dịp Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác.
Ảnh: HỨA THUYẾT

