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THƯ CHÚC TẾT 2015 CỦA CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC KẠN

Thưa toàn thể các đồng chí cán bộ, hội viên, nông dân thân mến ! Năm 2014 đã đi qua, một năm 
với nhiều diễn biến bất thuận cho sản xuất nông - lâm nghiệp do tác động của biến đổi khí hậu; một 
năm chịu nhiều tác động của sự suy thoái kinh tế thế giới và trong nước, nhưng với sự nỗ lực của cả 
hệ thống chính trị, sự nỗ lực của tổ chức Hội, sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, hội viên nông 
dân trong toàn tỉnh nên công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh ta vẫn có bước phát triển và đã thu 
được những kết quả rất phấn khởi. Hầu hết các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân đều đạt 
và vượt kế hoạch đề ra.

Hội đã tổ chức được 2.996 buổi tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước cho 110.792 lượt hội viên nông dân. Tích cực phối hợp với các đơn vị, doanh 
nghiệp tín chấp thu hút các nguồn lực giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất; tổng dư nợ Ngân 
hàng chính sách xã hội hiện nay các cấp Hội đang quản lý là 379.913 triệu đồng/505 tổ/với 13.984 hộ 
vay. Hội phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất nông - lâm nghiệp 
được 1.089 lớp cho 43.966 lượt hội viên tham gia; tiếp tục vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân, 
tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân hiện nay là 10,892 tỷ đồng. Hội phối hợp với với Chi nhánh viễn thông 
quân đội Viettel Bắc Kạn triển khai Chương trình “Chung tay vì cộng đồng” hỗ trợ 47 con bò giống cho 
các hộ nghèo tại huyện Ba Bể và Pác Nặm. Tổ chức và phối hợp tổ chức được 71 lớp dạy nghề cho 2.283 
hội viên. Hội các cấp phối hợp với Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp triển khai phân bón trả 
chậm cho hội viên vay 1.931,54 tấn phân bón các loại; phối hợp với các đơn vị cung ứng được 22.082 
cây giống chuối tiêu, cam, quýt, hồng, 304 kg giống lúa Bao thai siêu nguyên chủng; 14.000 con gà, lợn 
giống… cho hội viên nông dân phát triển sản xuất. Hội đã tổ chức thành công Hội nghị biểu dương 
nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2010-2014, và vinh dự có 01 hội viên được bình chọn là 
“Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”. Thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, các cấp Hội đã 
phân công cụ thể cho từng ủy viên Ban Chấp hành giúp đỡ, hỗ trợ các hộ hội viên nghèo, trong năm 
đã xóa 788 hộ nông dân thoát nghèo. Các cấp Hội tích cực vận động hội viên tham gia phong trào xây 
dựng nông thôn mới, qua bình xét có 37.222 hộ đạt gia đình văn hóa, hội viên đã đóng góp được 810 
triệu đồng, 49.629 công lao động, hiến 27.335m2 đất để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Công tác 
đền ơn đáp nghĩa luôn được các cấp Hội quan tâm, các hội viên đóng góp 47 triệu đồng, 1.377 ngày 
công lao động, tặng 8 sổ tiết kiệm tình nghĩa và thăm hỏi, động viên 293 hộ gia đình chính sách. Hội 
tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền, đã giới thiệu 175 hội viên ưu tú cho Đảng và đã có 
160 hội viên ưu tú được kết nạp Đảng, nâng tổng số hội viên là đảng viên lên 7.807 đồng chí. Từ những 
việc làm thiết thực đáp ứng được nhu cầu của hội viên, nông dân nên đã thu hút ngày càng nhiều nông 
dân vào Hội. Trong năm đã kết nạp được 1.142 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 47.744 
hội viên, đạt 82,47% so với tổng số hộ nông - lâm nghiệp.

Nhân dịp năm mới 2015, xuân Ất Mùi, thay mặt Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, tôi xin trân 
trọng cảm ơn cấp ủy và chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã quan tâm chỉ đạo, 
phối hợp, tạo điều kiện cho các cấp Hội Nông dân hoạt động trong những năm qua, đặc biệt trân trọng 
cảm ơn sự tham gia ủng hộ của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh đã đồng tâm, hiệp 
lực thực hiện các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân trong năm qua.

Xin kính chúc các đồng chí và toàn thể cán bộ, hội viên nông dân có một năm mới mạnh khỏe, 
hạnh phúc và thành công !

CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH
Lưu Văn Quảng



Hiện nay, toàn tỉnh có 
1.399 chi Hội với 47.744 
hội viên chiếm 82,47% 

tổng số hộ nông lâm nghiệp. 
Năm 2014, hoạt động công tác 
Hội và phong trào nông dân 
tiếp tục được khẳng định bằng 
những việc làm thiết thực, cụ 
thể: Công tác tuyên truyền giáo 
dục được đẩy mạnh và thường 
xuyên đổi mới về nội dung và 
hình thức, các cấp Hội đã tổ chức 
được 2.996 buổi tuyên tuyền cho 
110.792 lượt người (đạt 240,7% 
KH); công tác xây dựng củng cố 
tổ chức Hội ngày càng được phát 
triển, kết nạp được 1.180 hội viên 
mới (đạt 107% KH); 160 hội viên 
ưu tú được kết nạp Đảng Cộng 
sản Việt Nam (đạt 160% KH); tập 
huấn chuyển giao khoa học kỹ 
thuật được 1.089 lớp cho 43.966 
lượt người (đạt 95,5%); 1.237 chi 
Hội có Quỹ hội. Các hoạt động 
văn hóa, thể thao được duy trì tổ 
chức, nhất là vào dịp kỷ niệm 84 
năm ngày thành lập Hội Nông 
dân Việt Nam. Các phong trào 
thi đua được cụ thể hóa phù hợp 
với từng địa phương cơ sở, công 
tác kiểm tra được duy trì thực 
hiện tốt.

Phát biểu tại hội nghị, đồng 
chí Nguyễn Văn Du - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận 
và chúc mừng những thành tích 
đã đạt được trong hoạt động 
công tác Hội và các phong trào 

của Hội Nông dân các cấp, đồng 
thời đồng chí đề nghị trong 
năm 2015, các cấp Hội cần tăng 
cường công tác tuyên truyền, 
giáo dục, nâng cao nhận thức, 
những vấn đề liên quan đến 
hội viên nông dân, tiếp tục thực 
hiện có hiệu quả Nghị quyết 
Trung ương 7 (khóa X) về nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn; 
tiếp tục đẩy mạnh các phong 
trào thi đua yêu nước gắn với 
tiếp tục thực hiện cuộc vận động 
Học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung 
nâng cao hoạt động đào tạo 
nghề, chuyển giao khoa học kỹ 
thuật cho hội viên nông dân; 
tập trung xây dựng triển khai 
có hiệu quả Nghị quyết Đại hội 
Hội Nông dân các cấp góp phần 
triển khai thực hiện có hiệu quả 

Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp 
tỉnh Bắc Kạn tiến tới Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XII của 
Đảng; tiếp tục tăng cường, đổi 
mới, đa dạng hóa các hình thức 
tuyên truyền, kịp thời nắm bắt 
tâm tư nguyện vọng của hội viên 
nông dân, đồng thời đồng chí 
cũng đề nghị các cấp Hội Nông 
dân trong tỉnh cần tăng cường 
trao đổi phối hợp với các cấp ủy 
Đảng, chính quyền các huyện, 
thị xã để duy trì hoạt động công 
tác Hội và phong trào nông dân.

Nhân dịp này, Ban Chấp 
hành Hội Nông dân tỉnh đã tặng 
Bằng khen cho 10 tập thể và 15 
cá nhân Hội các cấp có thành 
tích xuất sắc trong công tác xây 
dựng Hội và phong trào nông 
dân năm 2014./.

THANH LÊ, HND tỉnh

 

Ngày 08/01, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công 
tác Hội và phong trào nông dân năm 2014, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 
2015. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Du - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 
đại diện các Ban Đảng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, các đồng chí ủy viên BCH, 
các đồng chí là Chủ tịch HND 8 huyện, thị xã.

Toàn cảnh Hội nghị.
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Trong năm 2014, các cấp 
Hội Nông dân Thị xã đã 
tổ chức triển khai có 

hiệu quả chương trình công tác 
Hội và phong trào nông dân, 
góp phần hỗ trợ hội viên nông 
dân phát triển sản xuất, xây 
dựng nông thôn mới và thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu 
kinh tế - xã hội ở địa phương. 
Hội đã tổ chức tuyên truyền 
được 234 buổi cho hơn 14.000 
lượt hội viên về Chỉ thị, Nghị 
quyết của Đảng; chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, Nghị 
quyết Hội Nông dân các cấp; 
Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính 
trị về đẩy mạnh học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh, tuyên truyền 45 năm 
thực hiện di chúc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh; phối hợp với các 
ngành tổ chức 45 lớp tập huấn 
chuyển giao khoa học kỹ thuật, 
08 lớp dạy nghề cho 2.789 lượt 
hội viên nông dân tham gia. 
Tham mưu cho Thường trực Thị 
ủy ra Quyết định thành lập Ban 
Chỉ đạo, công văn chỉ đạo Đảng 
ủy các xã, phường thực hiện Đề 
án 61. Tổ chức sản xuất và cung 
ứng 260 lít chế phẩm EM phục 
vụ cho sản xuất nông nghiệp và 
xử lý môi trường. Các cơ sở Hội 
đã phối hợp tốt với Ngân hàng 
Chính sách xã hội hướng dẫn 
nghiệp vụ cho các tổ trưởng 

Tổ tiết kiệm & vay vốn, các Tổ 
tiết kiệm, hộ vay vốn quản lý, 
sử dụng nguồn vốn đúng mục 
đích, có hiệu quả, nộp lãi và gốc 
đúng quy định, với tổng dư nợ 
hiện nay tại 37 Tổ là trên 23.726 
triệu đồng cho 1.057 lượt hộ 
vay; việc huy động tiền gửi tiết 
kiệm thông qua Tổ Tiết kiệm và 
vay vốn đạt 100% kế hoạch với 
số tiền trên 722,6 triệu đồng. 
Xác định phong trào “Nông dân 
thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, 
đoàn kết giúp nhau làm giàu và 
giảm nghèo bền vững” là phong 
trào trọng tâm của Hội, các cấp 
Hội đã phát động phong trào 
thi đua và đã được đông đảo 
hội viên nông dân nhiệt tình 
hưởng ứng, kết quả có 1.600 
hộ đăng ký qua bình xét có 

347 hộ đạt hộ SXKD giỏi các 
cấp, trong đó: cấp Thị xã 126 
hộ và cấp xã, phường 221 hộ. 
Thực hiện chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới, Hội đã vận động hội 
viên nông dân tham gia đóng 
góp được 12,9 triệu đồng, 400 
ngày công lao động, tu sửa làm 
mới 2,7 km đường giao thông 
nông thôn, 1 km kênh mương; 
sửa chữa, làm mới 2 cầu cống; 
xây dựng và sửa chữa công 
trình thắp sáng được 49 ngõ 
hẻm, hiến 640 m2 đất làm các 
công trình phúc lợi. Vận động 
tương trợ trong nội bộ nông 
dân được 2 triệu đồng, 38 ngày 
công giúp đỡ hộ có hoàn cảnh 
khó khăn…

HND Thị xã Bắc Kạn tổng kết công tác Hội năm 2014
Ngày 08/01/2015, Hội Nông dân Thị xã Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công 

tác Hội và phong trào nông dân năm 2014, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác 
năm 2015. Tới dự Hội nghị có đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 
Bắc Kạn, đồng chí Trần Thị Lộc - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí 
Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch HĐND Thị xã, đồng chí Đào Thị Nga - Trưởng 
Ban Dân vận Thị ủy.

Đ/c Phạm Thị Sinh - Chủ tịch Hội Nông dân Thị xã trao giấy khen 
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.
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Phát biểu tại Hội nghị, 
đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ 
tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc 
Kạn ghi nhận những kết quả 
mà Hội Nông dân Thị xã đã đạt 
được trong năm qua, năm 2015 
là năm tiến hành đại hội Đảng 
các cấp, năm tiến hành đại hội 
thi đua yêu nước, đón chào sự 
kiện thị xã Bắc Kạn trở thành 
thành phố trực thuộc tỉnh, kỷ 
niệm 85 năm ngày thành lập 
Hội Nông dân Việt Nam, vì vậy 
yêu cầu trong thời gian tới Hội 
Nông dân Thị xã tiếp tục phát 
huy những kết quả đã đạt được, 

1. Có 98% trở lên hội viên nông dân được 
tuyên truyền các chủ trương đường lối của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và 
các chỉ thị, nghị quyết của Hội;

2. Kết nạp mới 1.100 hội viên trở lên;
3. 100% cán bộ Hội được đào tạo, tập 

huấn nghiệp vụ;
4. Bình xét cuối năm có 97% cơ sở Hội trở 

lên đạt vững mạnh và khá, không có cơ sở Hội 
yếu kém;

5. Phấn đấu 95% chi Hội có Quỹ, bình 
quân đạt 40.000đ trở lên/hội viên;

6. Giảm 3% hộ hội viên nghèo;
7. Phối hợp tập huấn chuyển giao KHKT 

cho 46.000 lượt hội viên trở lên;
8. Tổ chức dạy nghề và phối hợp dạy 

nghề cho 700 hội viên trở lên;
9. Phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân thêm 

500 triệu đồng (trong đó Tỉnh Hội 300 triệu 
đồng, các huyện, thị 200 triệu đồng);

10. Có 90% hộ hội viên nông dân đăng ký 
gia đình văn hóa, có 78% trở lên số hộ hội viên 
được công nhận gia đình văn hóa;

11. Có ít nhất 100 hội viên nông dân ưu 
tú được kết nạp vào Đảng;

khắc phục những tồn tại; làm 
tốt hơn nữa việc nắm bắt tâm tư 
nguyện vọng của hội viên; nâng 
cao hiệu quả công tác tuyên 
truyền và công tác đào tạo cán 
bộ Hội; xây dựng kế hoạch, tham 
gia giám sát và phản biện xã 
hội; tiếp tục vận động cán bộ, 
hội viên thực hiện tốt việc học 
tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh; quản lý có hiệu 
quả nguồn Quỹ hỗ trợ nông 
dân theo Điều lệ Hội; xây dựng 
Kế hoạch hoạt động thực hiện 
Kết luận số 61-KL/TW và Quyết 
định số 673/QĐ-TTg; tích cực vận 

12. Xây dựng mới 8 mô hình hinh tế tập 
thể có hiệu quả do HND hướng dẫn;

13. Có 30% hộ hội viên đăng ký hộ nông 
dân sản xuất kinh doanh giỏi, có 15% hộ hội 
viên được công nhận hộ sản xuất kinh doanh 
giỏi các cấp;

14. Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch huy 
động tiền gửi tiết kiệm vay vốn thông qua tổ 
tiết kiệm & vay vốn Ngân hàng Chính sách xã 
hội, giảm nợ quá hạn xuống dưới 0,25%, hoàn 
thành chỉ tiêu giải ngân vốn năm 2015;

15. Tổ chức được 40 mô hình hoạt động 
dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân có hiệu quả;

16. Duy trì 8 mô hình và tiếp tục nhân 
rộng mô hình “Sạch nhà, tốt ruộng”;

17. 100% huyện, thị có đội tham gia Hội 
thi “Nhà nông đua tài” và có thí sinh tham gia 
Liên hoan “Tiếng hát đồng quê” cấp tỉnh;

18. Tuyên truyền, vận động hội viên nông 
dân tham gia thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu 
về sản xuất nông - lâm nghiệp của địa phương;

19. Tuyên truyền, vận động 100% hộ hội 
viên nông dân tham gia xây dựng nông 
thôn mới.

Ban Tuyên huấn tổng hợp

động hội viên chủ động phòng 
chống rét cho đàn gia súc, chủ 
động làm đất chuẩn bị gieo 
trồng vụ xuân kịp thời vụ…

Tại hội nghị, Ban Chấp 
hành Hội Nông dân Thị xã đã 
trao giấy khen cho 24 tập thể 
và 28 cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong công tác Hội năm 
2014. Trao giấy chứng nhận cho 
126 hộ đạt tiêu chuẩn Hộ nông 
dân sản xuất - kinh doanh giỏi 
cấp Thị xã năm 2014./.
 NGUYỄN XUÂN HOÀN
 HND Thị xã Bắc Kạn

 MỤC TIÊU CHỦ YẾU THỰC HIỆN NĂM 2015 
CỦA HND BẮC KẠN
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Sáng ngày 09/01/2015, 
Hội Nông dân huyện 
Chợ Mới tổ chức Hội 

nghị tổng kết công tác Hội 
năm 2014, triển khai phương 
hướng, nhiệm vụ năm 2015 
kết hợp Tổng kết phong trào 
thi đua yêu nước và công 
tác khen thưởng giai đoạn 
2010-2015, mục tiêu, nhiệm 
vụ công tác thi đua, khen 
thưởng giai đoạn 2015-2020; 
tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 
đối với đồng chí Chủ tịch, 
Phó chủ tịch Hội Nông dân 
huyện. Dự Hội nghị có đồng 
chí Trần Thị Thu Hương - Phó 
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, 
các đồng chí Ủy viên BCH Hội 
Nông dân huyện, Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch 16 xã, thị trấn 
và các hội viên hội nông dân 
tiêu biểu xuất sắc năm 2014.

Năm 2014, các cấp Hội 
Nông dân huyện có nhiều nỗ 
lực trong lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện nhiệm vụ công tác 
Hội và phong trào nông dân, 
kết quả đã có nhiều chỉ tiêu 
đạt và vượt kế hoạch giao, 
cụ thể: Hội đã tăng cường tổ 
chức tuyên truyền được 403 
buổi cho 10.127 lượt cán bộ, 
hội viên (đạt 182% KH); kết 
nạp mới 165 hội viên,18 hội 
viên ưu tú được kết nạp Đảng 
(đạt 120% KH); phối hợp với 
các ngành chức năng tổ chức 
chuyển giao KHKT cho 5.920 
lượt hội viên nông dân (đạt 
102% KH); thực hiện tốt công 

tác vận động hội viên xây 
dựng quỹ hội, đến nay 16/16 
cơ sở có quỹ với tổng số Qũy 
hội là 379,404 triệu đồng, 
nâng mức bình quân quỹ 
trên 01 hội viên là 64.000đ 
(đạt 128%KH); vận động ủng 
hộ Quỹ HTND được 73 triệu 
đồng (đạt 317%KH); triển 
khai tổ chức tốt các phong 
trào thi đua của Hội, trong 
năm có 3.810 lượt hộ hội 
viên đăng ký hộ sản xuất 
kinh doanh giỏi các cấp và 
có 1.412 hộ đạt hộ SXKD giỏi 
các cấp, phối hợp cùng các 
cơ quan chuyên môn giúp 
125 hộ hội viên thoát nghèo 
(đạt 250%KH); tuyên truyền 
vận động hội viên tham gia 
phong trào thi đua “Cả nước 
chung sức xây dựng nông 
thôn mới”, kết quả: hội viên 
nông dân tự nguyện hiến 
2.721 m2 đất, đóng góp 157,9 
triệu đồng, 2.476 ngày công 
lao động, tu sửa 45,8km 

đường giao thông liên thôn 
và 35 km kênh mương.

Tại Hội nghị, Ban Chấp 
hành HND huyện đã biểu 
dương khen thưởng 04 tập 
thể 03 cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong phong trào thi 
đua yêu nước giai đoạn 2010 
- 2015; 12 tập thể, 12 cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong 
công tác hội và phong trào 
nông dân năm 2014.

Hội nghị đã tiến hành 
lấy phiếu tín nhiệm đối với 
đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch Hội Nông dân huyện. Kết 
quả đồng chí Nguyễn Văn 
Thủy - Chủ tịch Hội Nông dân 
huyện đạt 19/19 phiếu mức 
tín nhiệm cao; đồng chí Lành 
Thị Hải - Phó Chủ tịch Hội 
Nông dân huyện đạt 17/19 
phiếu mức tín nhiệm cao, 
02/19 phiếu mức tín nhiệm./.

LÀNH THỊ HẢI
Phó Chủ tịch HND huyện Chợ Mới

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN CHỢ MỚI TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI 
NĂM 2014, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2015

Đ/c Nguyễn Văn Thủy - Chủ tịch HND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị.
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Ngay từ khi còn là học 
sinh, sinh viên, đồng chí 
Võ Nguyên Giáp đã tích 

cực tham gia phong trào đấu 
tranh bãi khóa ở trường Quốc 
học Huế. Năm 1927, đồng chí 
gia nhập Đảng Tân Việt - tổ 
chức tiền thân của Đảng Cộng 
sản Đông Dương, nay là Đảng 
Cộng sản Việt Nam; tham gia 
phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh 
năm 1930. Năm 1940, đồng 
chí vinh dự được đứng trong 
hàng ngũ của Đảng. Đến đầu 
những năm 40 của thế kỷ XX, 
được Chủ tịch Hồ Chí Minh dìu 
dắt, giao nhiệm vụ, đồng chí 
Võ Nguyên Giáp tích cực hoạt 
động cách mạng, bám dân, 
bám địa bàn, xây dựng cơ sở, 
mở lớp huấn luyện quân sự tại 
căn cứ địa Cao Bằng - Bắc Kạn 
- Lạng Sơn.  Với vai trò là căn 
cứ địa cách mạng, Bắc Kạn hết 
lòng che chở, đùm bọc, bảo vệ 
lãnh tụ, cán bộ lãnh đạo Trung 
ương, bảo vệ các cơ quan của 
Đảng, Nhà nước… Đối với 
riêng Đại tướng, những nơi 
ông đã từng đi qua hoặc ở lại 
để hoạt động cách mạng đều 
được đồng bào yêu thương, 
nuôi dấu, bảo vệ an toàn. 

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm 
ngày thành lập Quân đội nhân 
dân Việt Nam, Đại tướng về  dự 
tại tỉnh Cao Bằng, buổi chiều 
ngày 17/12/1994, trên đường 
đi lên khu rừng Trần Hưng Đạo 
thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh 
Cao Bằng, Đại tướng cùng đoàn 
công tác đã vào thăm cán bộ, 
nhân dân các dân tộc huyện 
Bạch Thông, tỉnh Bắc Thái, 20 
năm đã đi qua, xong những kỷ 

niệm về Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp vẫn khắc sâu trong tâm trí 
của tôi. 

Hôm đó, đón tiếp Đại 
tướng cùng đoàn có đồng 
chí Hà Sỹ Toàn - UVBTV Tỉnh 
uỷ - Bí thư Huyện ủy huyện 
Bạch Thông, đồng chí Hà Sỹ 
Bi - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND 
huyện cùng các đồng chí lãnh 
đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, 
UBMTTQ huyện tại nhà khách 
Huyện ủy, trong mâm cơm 
có bát canh khoai môn, Đại 
tướng ăn món canh khoai rất 
ngon lành.

Buổi tối, Đại tướng làm 
việc với Lãnh đạo và Lực lượng 
vũ trang nhân dân huyện Bạch 
Thông, Đại tướng lắng nghe 
đồng chí Hà Sỹ Toàn báo cáo 
về tình hình phát triển kinh tế, 
văn hóa xã hội, an ninh quốc 
phòng của địa phương, nghe 
xong báo cáo, Đại tướng ân 

cần động viên nhân dân các 
dân tộc huyện nhà: Đã đoàn 
kết phát huy truyền thống quê 
hương Cách mạng có địa danh 
Lịch sử Phủ Thông - Đèo Giàng, 
khu Di Tích lịch sử Nà Tu, xã Cẩm 
Giàng - nơi Bác Hồ đến thăm và 
Bác tặng bốn câu thơ cho Tổng 
Đội thanh niên xung phong 312 
đang bảo vệ cầu Nà Cù: 

“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí, ắt làm nên”.  

Đại tướng nói tiếp: Nhân dân 
ta nói chung, nhất là nhân dân 
các dân tộc huyện Bạch Thông 
nói riêng luôn một lòng trung 
thành đi theo Đảng, các đồng 
chí phải chăm lo cho dân, phát 
triển kinh tế, dân giàu nước 
mới mạnh... Nói đến đây Đại 
Tướng hỏi đồng chí Toàn:

VỊ DANH TƯỚNG CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM

Các đồng chí lãnh đạo huyện Bạch Thông 
đón Đại tướng Võ Nguyễn Giáp. 
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- Ngoài cây lúa, cây ngô, 
cây sắn, cây khoai tàu đồng bào 
có trồng được nhiều không?

- Dạ báo cáo Đại tướng, 
những năm gần đây cây khoai 
tàu được nhân dân trồng nhiều 
và phát triển tốt ạ. 

Đại Tướng cười đôn hậu 
nói: Ăn ngon và thơm lắm, 
không gọi là khoai tàu nữa mà 
gọi là khoai môn Bắc Kạn nhé. 

Nhìn xuống đĩa cam đặt 
ở bàn, Đại Tướng nói tiếp: Đây 
không phải cam của địa phương.

 Và Đại tướng nhắc nhở 
lãnh đạo, cán bộ, nhân dân 
chúng ta cần phát triển cây 
đặc sản của địa phương. Thay 
mặt Đảng bộ, nhân các dân tộc 
huyện Bạch Thông, đồng chí 
Hà Sỹ Toàn hứa với Đại tướng: 
Sẽ thực hiện thật tốt Huấn thị 
của Đại tướng và mong Đại 
tướng sẽ về thăm huyện Bạch 
Thông nhiều lần nữa. 

Nhưng lần ấy cũng là 
lần cuối cùng cán bộ và nhân 
dân huyện Bạch Thông vinh 
dự được Đại tướng đến thăm. 
Hơn một năm Đại tướng đi xa, 
hơn 90 triệu con tim đất việt 
và bạn bè quốc tế tiếc thương 
và dành những tình cảm cao 
quý để ngợi ca công, đức của 
Đại tướng. Trong tác phẩm 
Chiến thắng bằng mọi giá - 
do Cecil B. Currey viết, sau khi 
thăm Việt Nam  về năm 1997 
đã được Đại tướng tiếp ở nhà 
riêng, nhận định: Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp đã ghi những 
chiến công huy hoàng. Thắng 
lợi của Tướng Giáp không chỉ 
đơn thuần về mặt quân sự mà 
còn là những trận toàn thắng 
về chính trị. Đại tướng là học 
trò, bạn chiến đấu xuất sắc 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông 

không chỉ trở thành một huyền 
thoại, mà còn là một thiên tài 
quân sự lớn nhất của thế kỷ XX 
và là một trong những thiên tài 
quân sự lớn nhất của tất cả các 
thời đại.

Giáo sư Vũ Khiêu, Anh 
hùng lao động, Nhà giáo nhân 
dân, Nguyên Viện trưởng đầu 
tiên của Viện khoa học xã hội 
Việt Nam tặng Đại tướng:

“Võ công truyền Quốc sử
Văn đức quán nhân tâm”

Câu đối của Giáo sư Vũ Khiêu 
mang tính tổng kết, tôn vinh, 
khắc ghi công lao, tầm vóc một 
nhân vật lỗi lạc của thời đại. Đó 
cũng là lòng mến phục trân 
kính của một Anh hùng lao 
động với một Anh hùng quân 
sự. Những tài năng lớn bao giờ 
cũng nể vì, liên tài trong khát 
vọng cùng cống hiến.

Hoặc câu: “Văn lo việc 
nước, Văn thành Võ/ Võ thấu 
lòng dân, Võ hóa Văn”, do một 
Cựu chiến binh quận Ba Đình, 
Hà Nội kính tặng…

Đại tướng hiểu rõ lòng 
dân, lo cho dân cái ăn, cái 
mặc, trồng cây gì, nuôi con gì 
để xóa đói giảm nghèo, làm 
giàu chính đáng. Thưa với Đại 
Tướng   - Lời Đại tướng dặn 
ngày ấy đã thành hiện thực, 
dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy, 
chính quyền các cấp, giai cấp 
nông dân các dân tộc huyện 
Bạch Thông đã phấn đấu thực 
hiện được các ý nguyện của Đại 
tướng trong công cuộc đổi mới 
của đất nước. Hai  mươi năm 
qua, nền kinh tế phát triển, 
lương thực bình quân của năm 
2014 là 550 kg/đầu người, toàn 
huyện trồng được 70ha khoai 
môn, vùng đặc sản cây Cam 
- Quýt xã Quang Thuận - Đôn 

Phong - Dương Phong trồng 
được 1.200 ha, 800ha đã cho 
thu hoạch ước được 70 nghìn 
tấn, ước tổng giá trị 70 tỷ đồng; 
ngày 14 tháng 11 năm 2012, 
Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành 
Quyết định số 2839/QĐ-SHTT 
về việc cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00033 
cho sản phẩm quýt Bắc Kạn. 
Như vậy, sau sản phẩm hồng 
không hạt, đây là sản phẩm thứ 
hai của tỉnh Bắc Kạn được cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký chỉ 
dẫn địa lý.

Tôi có những vần thơ viết 
về sự đổi mới của nhân dân 
các dân tộc huyện Bạch Thông 
từ sau mười năm tái thành lập 
tỉnh và là kết quả của sự quyết 
tâm thực hiện lời huấn thị của 
Đại tướng:

“Mười năm đổi mới khang 
trang

Xóm thôn, làng bản đàng 
hoàng hơn xưa

Bạch Thông đẹp tựa Bài thơ
Rừng xanh, mơ chín, đong 

đưa vải, hồng
Đồng xanh ngô, lúa mênh mông
Hương thơm cam, quýt ngọt 

lòng người đi
Người ơi người ở đừng về
Bạch Thông dải đất say mê 

lòng người
Bạch Thông đẹp lắm mình ơi”.
Đại Tướng đã đi xa, song 

Đại Tướng của nhân dân 
sống mãi cùng non sông 
đất nước. Thật không gì vinh 
quang hơn bởi lòng dân đã 
tạc tượng Đại tướng./.

QUANG LUẬN
Phường Nguyễn Thị Minh Khai, 

thị xã Bắc Kạn
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Xác định việc triển khai thực 
hiện Chỉ thị 03-CT/TW là 
nhiệm vụ quan trọng, 

thường xuyên, hằng năm Ban 
Thường vụ Hội Nông dân tỉnh 
đã ban hành hướng dẫn học 
tập các chuyên đề về phong 
cách đạo đức của Bác, đưa 
việc học tập và làm theo tấm 
gương của Bác trở thành nề 
nếp. Đồng thời, chỉ đạo các 
cấp Hội đưa việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh thành nội dung 
sinh hoạt thường xuyên của 

Hội. Xây dựng chuẩn mực 
theo tấm gương đạo đức của 
Bác, chú trọng xây dựng các 
mô hình, điển hình tiên tiến 
trong việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh. Công tác tuyên 
truyền được đẩy mạnh với 
nhiều hình thức phong phú 
như: sinh hoạt chi hội, tọa 
đàm, nói chuyện chuyên đề. 
Qua đó, đã tuyên truyền, giáo 
dục cho cán bộ, hội viên nông 
dân nhận thức sâu sắc hơn về 
việc học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức của Người, 
tạo sự chuyển biến về ý thức 
rèn luyện đạo đức, lối sống, 
tinh thần trách nhiệm với 
công việc được giao. 

Nhớ lời Bác dạy “Nói đi 
đôi với làm”, Hội đã gắn việc 
thực hiện Chỉ thị 03 với đẩy 
mạnh phong trào thi đua 
lớn của Hội như: “Phong trào 
nông dân thi đua sản xuất 
kinh doanh giỏi, đoàn kết 
giúp nhau làm giàu và giảm 
nghèo bền vững”; “Phong trào 
nông dân thi đua xây dựng 

Hội Nông dân tỉnh: Chuyển biến tích cực từ thực hiện 
Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh. Trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc, 
toàn diện, đồng bộ các văn bản liên quan đến nội dung Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị tới 
toàn thể các cấp Hội Nông dân trong toàn tỉnh, tạo sức lan tỏa, làm chuyển biến mạnh mẽ trong 
nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, hội viên nông dân.

Đ.c Lưu Văn Quảng, Chủ tịch HND tỉnh - Trưởng ban tổ chức Hội thi Cụm thi số 2 
trao giải cho thí sinh đạt giải Nhất.
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luyện, thực hành làm theo Bác 
là một tiêu chí quan trọng để 
xếp loại thi đua, bình xét khen 
thưởng đối với tổ chức đảng 
và đảng viên, từ đó đã tạo ra 
những chuyển biến tích cực 
về nhận thức và hành động 
trong mỗi cán bộ, đảng viên 
và công chức. 

Nhiệm vụ đặt ra trong 
năm 2015 đối với tổ chức Hội, 
là tiếp tục đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền việc triển 
khai thực hiện Chỉ thị 03 của 
Bộ Chính trị gắn với các hoạt 
động kỷ niệm 85 năm ngày 
thành lập Đảng; 40 năm giải 
phóng miền Nam; 125 năm 
ngày sinh của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh; 85 năm ngày thành 
lập Hội và chào mừng Đại hội 
Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 
- 2020. Đặc biệt, trong năm 
2015 với chuyên đề “Trung 
thực, trách nhiệm; gắn bó 
với nhân dân; đoàn kết, xây 
dựng Đảng trong sạch, vững 
mạnh”. Các cấp Hội từ tỉnh 
đến cơ sở hãy phát huy tích 
cực, chủ động, sáng tạo, triển 
khai thực hiện việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh từng bước đi vào 
chiều sâu, gắn với thực hiện 
nhiệm vụ chính trị và thực 
hiện các phong trào thi đua, 
các cuộc vận động, tạo niềm 
tin và sự đồng thuận trong 
cán bộ, hội viên nông dân, 
góp phần thúc đẩy thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội, đảm bảo quốc phòng, 
an ninh, xây dựng Đảng, xây 
dựng hệ thống chính trị, 
trong sạch vững mạnh./.

HỒNG CHIÊM
PGĐ Trung  tâm DN&HTND tỉnh

nông thôn mới”. Trong phong 
trào thi đua sản xuất, kinh 
doanh giỏi, Hội Nông dân 
tỉnh đã chủ động khai thác 
các nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ 
nông dân, Ngân hàng CSXH, 
kết hợp giữa tập huấn khoa 
học kỹ thuật. Trong năm, Hội 
đã tổ chức được 1.089 buổi 
chuyển giao KHKT và 71 lớp 
dạy nghề cho 46.249 lượt hội 
viên; xây dựng mới và quản 
lý 10.892,532 triệu đồng vốn 
Quỹ hỗ trợ nông dân; tín chấp 
cho 13.984 hộ vay 379.913 
triệu đồng vốn Ngân hàng 
CSXH. Toàn tỉnh có 13.724 
hộ hội viên đăng ký đạt 
tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh 
doanh giỏi các cấp, qua bình 
xét có 3.811 hộ đạt, trong đó 
có 01 hộ đạt cấp Trung ương; 
112 hộ đạt cấp tỉnh; 880 hộ 
đạt cấp huyện và 2.818 hộ 
đạt cấp cơ sở. Giới thiệu 03 
hội viên tiêu biểu tham gia 
bình chọn danh hiệu “Nông 
dân Việt Nam xuất sắc” và 01 
hộ bà Quan Thị Giang, thôn 
Thôm Mèo, xã Xuân La, huyện 
Pác Nặm được bình chọn 
“Nông dân Việt Nam xuất sắc 
năm 2014”. 

Hưởng ứng phong trào 
nông dân thi đua xây dựng 
nông thôn mới, các cấp Hội đã 
chủ động phối hợp với chính 
quyền, các ngành chức năng 
vận động cán bộ, hội viên tích 
cực tham gia các hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, thể thao, 
thực hiện nếp sống văn minh, 
giữ gìn và phát huy những giá 
trị văn hóa truyền thống, tạo 
sự đoàn kết trong cộng đồng 
nông thôn. Vận động hội viên 
đóng góp 810 triệu đồng, 

hiến 27.335m2 làm công trình 
phúc lợi, 49.629 ngày công 
lao động tham gia sửa chữa 
và làm mới 145km đường 
giao thông, 95 km kênh 
mương nội đồng và xây dựng 
mô hình “Sạch nhà tốt ruộng”. 
Từ phong trào sản xuất kinh 
doanh giỏi, phong trào xây 
dựng nông thôn mới, nhiều 
mô hình kinh tế tập thể, mô 
hình điểm cho hiệu quả kinh 
tế cao, điển hình tiên tiến trên 
các lĩnh vực như: xây dựng tổ 
chức Hội vững mạnh, hội viên 
nông dân làm kinh tế giỏi là 
nguồn cổ vũ, động viên cho 
hàng nghìn nông dân trong 
tỉnh thi đua phát triển kinh 
tế gia đình, góp sức xây dựng 
quê hương. 

Đối với Chi bộ Hội Nông 
dân tỉnh, trong năm đã tổ 
chức thành công Hội thi kể 
chuyện về điển hình tiên 
tiến học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh 
(Cụm thi số 02); lựa chọn 02 
nội dung còn hạn chế để khắc 
phục là: Nâng cao chất lượng 
sinh hoạt chi bộ và nâng cao 
tinh thần đấu tranh phê bình 
trong Đảng; hướng dẫn mỗi 
cán bộ, công chức đăng ký 
từ 1-2 việc làm theo, gắn với 
thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XI) và chỉ đạo 
Ban Chấp hành Công đoàn 
vận động cán bộ, đảng viên, 
công chức mỗi ngày làm việc 
thực hiện tiết kiệm ít nhất 
2.000 đồng, số tiền tiết kiệm 
được sẽ hỗ trợ cho các hộ hội 
viên nông dân có hoàn cảnh 
khó khăn phát triển kinh tế 
gia đình. Ngoài ra, Ban Chi ủy, 
chi bộ lấy việc tu dưỡng, rèn 
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Ngay từ đầu năm, Hội 
đã cụ thể hóa việc 
học tập chuyên đề 

“Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức về nâng 
cao tinh thần trách nhiệm, 
chống chủ nghĩa cá nhân, 
nói đi đôi với làm” như: đưa 
nội dung chuyên đề vào nội 
dung sinh hoạt định kỳ và gắn 
với việc thực hiện các phong 
trào lớn của Hội; hướng dẫn 
cán bộ Hội từ cấp huyện đến 
cơ sở đăng ký từ một đến hai 
việc làm cụ thể để học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh: Thực hiện tiết 
kiệm điện nước, tiết kiệm sử 
dụng văn phòng phẩm trong 
cơ quan đơn vị... đồng thời 
tuyên truyền vận động cán 
bộ, hội viên nông dân ủng hộ 
kinh phí để thực hiện từ thiện, 

HND HUYỆN PÁC NẶM:  

ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Để thực hiện có hiệu quả 
Chỉ thị số 03-CT/TW, Huyện 
hội đã xây dựng Kế hoạch số 
49-KH/HNDH ngày 25/4/2014 
của đơn vị về học tập chuyên 
đề năm 2014 “Học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức về 
nâng cao tinh thần trách 
nhiệm, chống chủ nghĩa cá 
nhân, nói đi đôi với làm” và 
triển khai tới 100% cơ sở 
Hội nhằm tuyên truyền, vận 
động cán bộ, hội viên nông 
dân học tập, làm theo. 

Nhà hội viên Trương Văn Quạ - Thôn Nà Lài, Xã Cao Tân được làm từ nguồn 
vận động ủng hộ của cán bộ, hội viên nông dân huyện.

giúp đỡ các hộ hội viên có 
hoàn cảnh khó khăn, qua đó 
góp phần cải thiện đời sống, 
xóa đói giảm nghèo tại địa 
phương.  

 Trên tinh thần đó, ngày 
22 tháng 12 năm 2014, Hội 
Nông dân huyện phối hợp 
với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
huyện và Đảng ủy, UBND, Hội 
Nông dân xã Cao Tân nghiệm 
thu ngôi nhà tình nghĩa trị 
giá 15 triệu đồng (trong đó 
nguồn quỹ Hội Nông dân 
vận động 10 triệu đồng, Quỹ 
vì người nghèo của huyện 5 
triệu đồng) và bàn giao cho 

gia đình ông Trương Văn Quạ 
là hội viên hội nông dân thôn 
Nà Lài, xã Cao Tân có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn đưa 
vào sử dụng. Tại buổi bàn 
giao, ông Trương Văn Quạ gửi 
lời cám ơn sâu sắc đến Quỹ 
vì người nghèo huyện, các 
cấp hội, hội viên nông dân 
đã đóng góp ủng hộ gia đình 
ông với tinh thần tương thân 
“lá lành đùm lá rách” và mong 
rằng đây sẽ là phong trào 
được Hội Nông dân các cấp 
nhân rộng để giúp đỡ được 
nhiều hộ hội viên nghèo hơn 
nữa. Ngoài ra Huyện hội đã 

Bản tin Nông dân tỉnh Bắc Kạn10

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH



Mừng Xuân Ất Mùi

Hội, đồng thời nêu cao tinh 
thần học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh 
của đảng viên, cán bộ hội, 
hội viên nông dân tiếp tục 
đi vào chiều sâu, đạt kết quả 
cao hơn nữa trong những 
năm tiếp theo./.

LƯỜNG NGỌC QUYẾN
Chủ tịch HND huyện Pác Nặm

thuận của toàn thể đảng viên, 
cán bộ, công chức của Hội 
Nông dân huyện Pác Nặm 
trong việc thực hiện Chỉ thị 
số 03-CT/TW trong năm qua 
đã đạt kết quả đáng khích 
lệ, không chỉ kịp thời động 
viên hội viên nông dân về 
vật chất, tinh thần mà còn 
tạo được niềm tin vững chắc 
của nhân dân với tổ chức 

phối hợp với Hội Liên hiệp 
phụ nữ huyện tặng 01 xe 
đạp trị giá 1.300.000đ cho 
01 học sinh Trường Tiểu học 
Bộc Bố, là con hội viên nông 
dân có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn. 

Dưới sự chỉ đạo sát sao 
và những nỗ lực phối hợp 
với các cấp Ủy, chính quyền 
địa phương cùng với sự đồng 

Ngay từ đầu năm, 
Thường trực Hội Nông 
dân thị xã Bắc Kạn đã 

xây dựng kế hoạch và ban 
hành văn bản nhằm tăng 
cường công tác tuyên truyền 
về công tác Dân số - KHHGĐ, 
đồng thời chỉ đạo các cơ sở 
Hội chủ động phối hợp với 
các ban, ngành, đoàn thể ở 
địa phương tổ chức truyền 
thông lồng ghép qua các lớp 
tập huấn, hội thảo chuyển 
giao khoa học kỹ thuật, qua 
sinh hoạt Hội và các câu lạc 
bộ nông dân cho hội viên 
nông dân cùng thực hiện.

Cụ thể trong năm 2014, 
về công tác tuyên truyền đơn 
vị tổ chức được 58 buổi, gồm 
các nội dung như: Quy định 
cụ thể việc nghiêm cấm và xử 
phạt các hành vi lựa chọn giới 
tính thai nhi, các biện pháp 
tránh thai; tuyên truyền vận 
động hội viên thực hiện tốt 
chính sách dân số-KHHGĐ, 
không sinh con thứ 3 và 
không có bạo lực gia đình... 
cho 2.680 lượt hội viên thuộc 
103 chi hội/8 cơ sở Hội. Tập 
huấn về biện pháp tránh thai 

bằng Bao cao su cho 200 lượt 
hội viên. Tổ chức cho 1.480 
hộ hội viên trong độ tuổi 
sinh đẻ đăng ký không sinh 
con thứ 3. Từ các hoạt động 
đó, đến nay 100% số cặp vợ 
chồng hộ hội viên nông dân 
trong độ tuổi sinh đẻ không 
sinh con thứ 3 và bản thân họ 
hiểu hơn về cách chăm sóc 
sức khỏe sinh sản, tự nguyện 
dùng các biện pháp tránh 
thai ngày một tăng. 

Trong thời gian tới, Hội 
Nông dân thị xã tiếp tục tăng 
cường công tác tuyên truyền, 
vận động nhân dân thực hiện 
tốt Pháp lệnh dân số và công 
tác kế hoạch hóa gia đình, đẩy 
mạnh các hoạt động chăm 
sóc sức khỏe sinh sản, nhằm 
tiếp tục nâng cao chất lượng 
dân số, góp phần thúc đẩy 
kinh tế - xã hội phát triển ổn 
định tại địa phương.

HOÀNG THUẤN - THẾ VINH

HỘI NÔNG DÂN THỊ XÃ VỚI CÔNG TÁC DÂN SỐ - KHHGĐ NĂM 2014

 Toàn cảnh Hội nghị Tuyên truyền về Dân số KHHGĐ tại 
xã Nông Thượng, thị xã Bắc Kạn.
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Chi Hội nông dân là đơn 
vị hành động, là “tế bào” 
của Hội và là hạt nhân 

nòng cốt đoàn kết, tập hợp hội 
viên, nông dân; là nơi trực tiếp 
triển khai thực hiện các Chỉ thị, 
Nghị quyết của Hội các cấp, các 
phong trào thi đua do tổ chức 
Hội phát động. Từ sự lãnh đạo 
chung của cấp uỷ, của Hội cấp 
trên, thông qua các kỳ sinh 
hoạt chi Hội, hội viên bàn bạc, 
thống nhất xây dựng chương 
trình, kế hoạch tổ chức thực 
hiện và cũng thông qua các kỳ 
sinh hoạt chi Hội thì hội viên 
mới nắm được những thông 
tin mới về tình hình công tác 
Hội, sản xuất, đời sống và tình 
hình phát triển kinh tế - xã hội 
ở địa phương. Vì vậy, có thể 
khẳng định rằng: Chi Hội mạnh 
thì Hội mới mạnh. Chi Hội hoạt 
động chủ yếu là thông qua các 
kỳ sinh hoạt nên chất lượng 
sinh hoạt chi hội có ý nghĩa vô 
cùng quan trọng tác động đến 
chất lượng hoạt động của cả hệ 
thống tổ chức Hội.

Trong những năm qua, 
nhất là khi thực hiện Nghị quyết 
số 06-NQ/HNDTW của Ban 
Chấp hành Trung ương Hội về 
“tiếp tục xây dựng tổ chức Hội 
Nông dân các cấp vững mạnh”, 
việc nâng cao chất lượng sinh 
hoạt chi Hội đã được các cấp 
Hội trong tỉnh quan tâm chỉ 
đạo, chi Hội tổ chức sinh hoạt 
có nền nếp hơn, đa số hội viên 
tham gia sinh hoạt đầy đủ.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, 
thăm nắm tình hình hoạt động 
ở cơ sở cho thấy chất lượng 
sinh hoạt chi Hội vẫn còn hạn 
chế, chưa đáp ứng được nhiệm 
vụ công tác Hội trong giai đoạn 
mới. Nội dung sinh hoạt còn 
nghèo nàn, ở một số nơi vẫn 
chưa tổ chức sinh hoạt được 
thường xuyên theo Điều lệ Hội 
quy định và còn lồng ghép với 
các buổi họp thôn nên hạn chế 
trong việc triển khai các nhiệm 
vụ công tác đến với hội viên, 
nông dân.

Những tồn tại, hạn chế 
trên là do những nguyên nhân 
chủ quan sau:

Công tác kiểm tra, đôn 
đốc, hướng dẫn của các cấp 
Hội đối với chi Hội, đặc biệt là 
ở cấp cơ sở chưa được thường 
xuyên.

Trình độ năng lực của một 
số Chi Hội trưởng còn hạn chế, 
chưa xây dựng được nội dung 

sinh hoạt phong phú, đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ công tác 
và nguyện vọng của hội viên, 
cách điều hành sinh hoạt chưa 
khoa học nên chưa thu hút 
được đông đảo hội viên tham 
gia; một số Chi hội trưởng chưa 
thực sự nhiệt tình với công tác 
Hội và phong trào nông dân ở 
địa phương.

Từ thực tế trên, để tiếp tục 
nâng cao chất lượng sinh hoạt 
chi Hội cần thực hiện tốt một 
số giải pháp sau:

Một là, thường xuyên 
củng cố, kiện toàn chi Hội theo 
tổ chức của chi bộ đảng và theo 
địa bàn dân cư. Xây dựng đội 
ngũ cán bộ chi Hội có kỹ năng, 
nghiệp vụ, năng động, sáng 
tạo, nhiệt tình với công tác Hội 
và phong trào nông dân.

Hai là, Hội cấp trên xây 
dựng hướng dẫn cụ thể về nội 
dung, hình thức, phương pháp 
tổ chức, kỹ năng điều hành để 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Hội 

  Buổi sinh hoạt chi hội thôn Bản Cám, xã Cao Thượng, huyện Ba Bể.
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nâng cao chất lượng sinh hoạt 
chi Hội. Thường xuyên kiểm tra, 
đôn đốc việc duy trì nền nếp 
sinh hoạt, sổ sách ghi chép, kịp 
thời nhắc nhở những chi Hội 
sinh hoạt không đều, đồng thời 
động viên, tuyên dương những 
chi Hội đổi mới nội dung, nâng 
cao chất lượng sinh hoạt.

Ba là, thường xuyên bồi 
dưỡng, cập nhật kiến thức, 
nghiệp vụ công tác cho đội 
ngũ cán bộ chi Hội, đặc biệt 
là những người mới được kiện 
toàn để nâng cao trình độ tổ 
chức sinh hoạt chi Hội.

Bốn là, phải chuẩn bị kỹ 
nội dung sinh hoạt. Trước mỗi 
kỳ sinh hoạt, Chi hội trưởng, 
Chi hội phó cần phải nghiên 
cứu, bám sát sự lãnh đạo của 
cấp uỷ và Hội cấp trên để xác 
định nội dung sinh hoạt cụ 
thể, khắc phục tình trạng sinh 
hoạt chung chung; phát huy 
vai trò của Chi hội trưởng (Chi 
hội phó) trong điều hành sinh 
hoạt, tạo không khí cởi mở để 
hội viên tham gia phát biểu 
ý kiến đóng góp đối với hoạt 
động của chi Hội và nói lên tâm 
tư, nguyện vọng của mình. 

Nâng cao chất lượng 
sinh hoạt chi Hội là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng, 
góp phần xây dựng, củng cố 
tổ chức Hội Nông dân vững 
mạnh, đòi hỏi sự quan tâm 
lãnh đạo thường xuyên của 
cấp uỷ và Hội cấp trên và hơn 
hết là sự cố gắng, lòng nhiệt 
tình, trách nhiệm của đội ngũ 
cán bộ chi Hội để xây dựng chi 
Hội vững mạnh xứng đáng là 
“tế bào” của Hội, là hạt nhân 
nòng cốt đoàn kết, tập hợp hội 
viên, nông dân./.

HÀ THỊ THOA
Trưởng Ban TC-KT, HND tỉnh

Trong quý IV năm 2014, 
Ban thực hiện Dự án 
3PAD Hội Nông dân 

tỉnh đã triển khai 03 lớp tập 
huấn nâng cao kỹ năng quản 
lý nhóm sở thích cho 120 học 
viên là cán bộ HND huyện, cơ 
sở và Ban quản lý nhóm sở 
thích trong vùng dự án thuộc 
“Dự án Quan hệ đối tác vì người 
nghèo trong phát triển nông 
lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn” tại 
huyện Na Rì, Ba Bể, Pác Nặm.

Tại các lớp tập huấn, học 
viên được giảng viên là cán bộ 
Hội Nông dân tỉnh truyền đạt 
các nội dung như hướng dẫn 
xây dựng quy chế hoạt động 
nhóm sở thích, xây dựng kế 
hoạch sản xuất kinh doanh, 
hướng dẫn báo cáo kết quả 
thực hiện hoạt động của nhóm 

sở thích, truyền thông quỹ 3PAD 
hỗ trợ phụ nữ tỉnh Bắc Kạn.

Thông qua lớp tập huấn 
nhằm trang bị những kiến thức, 
kỹ năng, nghiệp vụ quản lý cho 
cán bộ Hội, các nhóm sở thích 

trên địa bàn vùng dự án, qua 
đó góp phần vào hoàn thành 
mục tiêu của dự án đã đề ra./.

BẾ HÀ XUYÊN
Phó Ban KT-XH, HND tỉnh

Tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý nhóm sở thích

Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý nhóm sở thích 
tại huyện Ba Bể.
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Đ.c Lưu Văn Quảng - Chủ tịch HND tỉnh, Phó trưởng BCĐ tặng bò 
các hộ nghèo tại huyện Pác Nặm. 

Trong những năm qua, 
thực hiện chủ trương 
giảm nghèo của Đảng 

và Nhà nước, tỉnh Bắc Kạn đã 
nhận được sự tham gia ủng hộ 
của các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp, tổ chức, cá nhân, người 
hảo tâm trong và ngoài tỉnh 
góp phần cùng Nhà nước hỗ 
trợ cho hàng ngàn hộ gia đình 
nghèo xây dựng và sửa chữa 
nhà ở, vốn để sản xuất phát 
triển kinh tế, khám chữa bệnh... 
Tuy nhiên trong năm 2013, 
toàn tỉnh vẫn còn 13.904 hộ 
nghèo và 8.392 hộ cận nghèo 
có hoàn cảnh rất khó khăn cần 
sự giúp đỡ của toàn xã hội.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh 
thực hiện chủ trương về giảm 
nghèo của Đảng và Nhà nước. 
Với thông điệp “Cộng đồng giúp 
nhau thoát nghèo, phát triển 
bền vững”. Ban Chỉ đạo Chương 
trình “Chung tay vì cộng đồng” 
tỉnh Bắc Kạn phối hợp với chi 
nhánh Viettel Bắc Kạn triển 
khai chương trình “Chung tay 
vì cộng đồng” nhằm mục đích 
vận động đông đảo cộng đồng 
cùng chung tay hỗ trợ các gia 
đình nghèo có hoàn cảnh khó 
khăn vươn lên thoát nghèo. Đây 
là cách làm mới mà Viettel là cầu 
nối để tất cả các tập thể, cá nhân 
nhà hảo tâm có thể tham gia 
cùng chung tay hỗ trợ hộ nghèo 
thoát nghèo bền vững. Cụ thể: 
“Mỗi nhà hảo tâm tự nguyện 
đăng ký sử dụng một dịch vụ trả 
sau của Viettel thì Viettel sẽ trích 
1 triệu đồng mua bò giống giúp 
đồng bào nghèo”. 

Sau khi triển khai phát 
động, chương trình đã nhận 
được sự quan tâm và ủng hộ 
của nhiều tập thể cá nhân đang 
làm việc tại các cơ quan hành 
chính, sự nghiệp; cơ quan đảng, 
đoàn thể, tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, 
tổ chức tôn giáo, lực lượng vũ 
trang; các doanh nghiệp, các hộ 
sản xuất kinh doanh và toàn thể 
nhân dân... trên địa bàn tỉnh. 
Kết quả trong năm 2014, Ban 
Chỉ đạo chương trình đã phối 
hợp với Chi nhánh Viettel tỉnh 
tổ chức trao tặng 47 con bò cho 
47 hộ nghèo thuộc 02 huyện 
Ba Bể, Pác Nặm. Khi nhận hỗ 
trợ, các hộ cam kết chấp hành 
đúng các quy định của chương 
trình, chăm sóc, chăn nuôi bò 

phát triển tốt, không tự ý thịt, 
bán, cho hoặc tặng bò; tích cực 
lao động sản xuất phát triển 
kinh tế.

Có thể nói, chương trình 
“Chung tay vì cộng đồng” do 
Tập đoàn Viễn thông quân đội 
Viettel và các nhà hảo tâm tài 
trợ là một chương trình mang 
tính nhân đạo, nhân văn sâu 
sắc, giúp cho các hộ nghèo 
khó khăn có điều kiện vươn 
lên thoát nghèo, ổn định cuộc 
sống ngay trên mảnh đất 
của mình đồng thời phát huy 
truyền thống tốt đẹp “tương 
thân tương ái”, “lá lành đùm lá 
rách” của dân tộc ta. 

  LƯU THỊ BÍCH HIỀN
 Ban KT-XH HND tỉnh

Chương trình “Chung tay vì cộng đồng” - Cầu nối 
giúp người nghèo thoát nghèo

Chương trình “Chung tay vì cộng đồng” là một trong những hoạt động hết sức có ý 
nghĩa do Chi nhánh Viettel Bắc Kạn là cầu nối tập hợp các tập thể, cá nhân nhà hảo tâm 
chung tay hỗ trợ hộ nghèo sớm thoát nghèo bền vững.
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Xác định công tác 
tuyên truyền, vận 
động nâng cao nhận 

thức của người nông dân 
về phòng, chống bệnh lao; 
khuyến khích nông dân phát 
hiện lao sớm và vận động 
người có dấu hiệu nghi mắc 
lao đến khám, chữa bệnh 
tại các cơ sở y tế; huy động 
cộng đồng tương trợ giúp 
đỡ người mắc lao điều trị 
khỏi bệnh là khâu quan 

trọng, then chốt nhằm phát 
huy vai trò cán bộ chi Hội, 
vai trò của người dân trong 
việc kiểm soát sức khoẻ cho 
người thân và cộng đồng. 
Trong những năm qua, Tổ 
phòng, chống lao HND tỉnh 
đã chỉ đạo, hướng dẫn thực 
hiện với nhiều hình thức đa 
dạng, phong phú, đặc biệt là 
hình thức tổ chức các cuộc 
thi tìm hiểu về kiến thức 
bệnh lao tại các mô hình ở cơ 

sở và thu được kết quả nhất 
định góp phần đạt được các 
mục tiêu của dự án đề ra.  

Đến nay, toàn tỉnh đã 
thành lập được  04 mô hình 
‘’Chi hội nông dân phát hiện 
sớm người nghi mắc lao, vận 
động nông dân nghi mắc 
lao đi khám và điều trị lao 
theo DOTS’’ và 01 câu lạc bộ 
“Bạn giúp bạn’’ với 460 thành 
viên là cán bộ, hội viên, nông 
dân tham gia, đây là những 

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền phòng, chống Lao

Năm 2014, được sự hỗ trợ của dự án Quỹ Toàn cầu vòng 9 phòng, chống lao, Tổ 
phòng, chống lao Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tiếp tục duy trì hoạt động 04 mô hình 
‘’Chi hội nông dân phát hiện sớm người nghi mắc lao, vận động nông dân nghi mắc lao 
đi khám và điều trị lao theo DOTS’’ và 01 Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn có người mắc lao/
HIV và 05 - 06 để xoá kỳ thị, giáo dục đồng đẳng”. 

Cán bộ y tế xã hướng dẫn hội viên nông dân lấy mẫu xét nghiệm đờm.
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tuyên truyền viên tích cực 
trong công tác tuyên truyền, 
vận động phòng, chống lao 
tại địa phương.

Nhằm duy trì tốt các 
hoạt động của mô hình và 
Câu lạc bộ, tổ phòng, chống 
lao tỉnh thường xuyên tổ 
chức kiểm tra, giám sát và chỉ 
đạo các đơn vị thực hiện dự 
án xây dựng kế hoạch và tổ 
chức duy trì sinh hoạt hàng 
tháng, đồng thời phân công 
nhiệm vụ cho các thành 
viên trong Ban chỉ đạo lên 
lớp tuyên truyền, chủ động 
phối hợp với Hội cấp trên 
và các ngành chuyên môn 
tại địa phương lồng ghép 
tuyên truyền trong các buổi 
sinh hoạt. Hằng năm, tuyên 
truyền cho gia đình và cộng 
đồng khoảng 6.000 lượt 
người, thường xuyên vận 
động người nghi mắc lao 
đi khám phát hiện và điều 
trị bệnh kịp thời. Kết quả từ 
năm 2011 đến nay, các đơn 
vị thực hiện dự án đã phối 
hợp chặt chẽ với ngành y tế 
tại địa phương tổ chức thăm 
hỏi, tư vấn hỗ trợ được 329 
lượt người; vận động được 
458 người nghi mắc lao đi 
khám tại cơ sở y tế, phát hiện 
18 người mắc bệnh lao, đến 
nay điều trị khỏi 15 người, 3 
người đang trong thời gian 
điều trị. Trong đó, riêng năm 
2014 tổ chức thăm hỏi, tư vấn 
hỗ trợ được 97 lượt người, 

vận động 132 người nghi 
mắc lao đi khám tại cơ sở y 
tế, phát hiện 05 người mắc 
lao (04 người mắc lao phổi, 
01 người mắc lao xương). 
Ban chỉ đạo mô hình Chi 
hội đã thường xuyên thăm 
hỏi, động viên bệnh nhân 
điều trị bệnh theo hướng 
dẫn của Bác sỹ, đến nay có 
02 người đã điều trị khỏi, 3 
người đang trong thời gian 
điều trị bệnh; các mô hình 
và câu lạc bộ luôn được duy 
trì và hoạt động, đã tổ chức 
tuyên truyền trực tiếp kiến 
thức bệnh lao được 8 buổi/1 
mô hình, 6 buổi/1câu lạc bộ 
cho 3.560 lượt người; truyên 
truyền trên loa phát thanh 
của thôn, bản và các buổi 
sinh hoạt chi hội nông dân 
được 66 lần, lồng ghép xây 
dựng 01 chuyên mục “Nông 
dân với Hội - Hội với Nông 
dân” đăng trên Báo Bắc Kạn 
tuyên truyền các hoạt động 
của mô hình, CLB.

Thông qua công tác 
tuyên truyền người dân đã 
có ý thức hơn trong công 
tác phòng chống bệnh và tự 
giác đi khám bệnh khi có các 
triệu chứng nghi ngờ. Ngoài 
ra, Ban chỉ đạo mô hình còn 
tổ chức tuyên truyền bằng 
một số hình thức khác như: 
phối hợp lồng ghép với các 
buổi truyền thông về xây 
dựng nông thôn mới, bảo vệ 
môi trường nông thôn, an 

toàn vệ sinh thực phẩm, các 
bệnh về mùa hè, dịch Ebola, 
an toàn giao thông, bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
trợ giúp pháp lý, pháp luật, 
tập huấn chuyển giao khoa 
học kỹ thuật, xây dựng mô 
hình sạch nhà tốt ruộng… 
Nhân ngày Phòng, chống 
lao thế giới (24/3), tổ phòng 
chống lao tỉnh đã hướng 
dẫn Ban chỉ đạo mô hình Chi 
hội xây dựng kế hoạch và 
tổ chức hội thi tuyên truyền 
viên giỏi về công tác phòng, 
chống lao. Qua hội thi đã thu 
hút được sự chú ý của người 
dân đồng thời tạo điều kiện 
để các thành viên trong mô 
hình thể hiện kiến thức, khả 
năng tuyên truyền, đặc biệt 
là có cơ hội giao lưu học hỏi 
kinh nghiệm trong công 
tác tuyên truyền về phòng, 
chống bệnh lao.

Qua đó có thể thấy 
rằng, mô hình Chi hội nông 
dân phòng, chống lao và câu 
lạc bộ “Bạn giúp bạn” đã thật 
sự mang lại nhiều hiệu quả 
thiết thực, với nhiều hoạt 
động phong phú đa dạng, 
từ đó ý thức người dân ngày 
một nâng lên trong công 
tác phòng chống bệnh, góp 
phần làm giảm số người 
mắc bệnh lao và hoàn thành 
mục tiêu chung là giảm 50% 
số người mắc bệnh lao vào 
năm 2015./.

THANH LÊ, HND tỉnh
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Từ đầu năm 2014, Ban 
Chấp hành Hội Nông 
dân xã Rã Bản, huyện 

Chợ Đồn đã xây dựng kế 
hoạch và giao chỉ tiêu thi đua 
cho các chi Hội, đồng thời 
thường xuyên tổ chức tuyên 
truyền, vận động và kiểm tra, 
đôn đốc các chi Hội, hội viên 
nông dân thực hiện. Kết quả 
là các hoạt động công tác và 
3 phong trào thi đua lớn của 
Hội luôn được đông đảo cán 
bộ, hội viên nông dân đồng 
tình hưởng ứng. 

Tham gia phong trào 
nông dân thi đua sản xuất 
kinh doanh giỏi, đoàn kết 
giúp nhau làm giàu và giảm 
nghèo bền vững đã có 62 
hộ đăng ký phấn đấu đạt 
danh hiệu hộ sản xuất kinh 
doanh giỏi các cấp, kết quả 
bình xét cuối năm có 25 hộ 
đạt. Trong đó: 01 hộ đạt cấp 
tỉnh với mức thu nhập 60 
triệu đồng/khẩu/năm, 05 hộ 
đạt cấp huyện có mức thu 
nhập từ 37 triệu đồng đến 
48 triệu đồng/khẩu/năm và 
19 hộ đạt cấp xã. Điển hình 
là hộ bà Lý Thị Lường, hộ 
ông Vy Hiệp Địch, Ma Văn 
Liêu, Ma Văn Chu, Liêu Văn 
Giang,... đã tích cực phát 

huy tiềm năng, thế mạnh ở 
địa phương là trồng cây ăn 
quả và chăn nuôi đạt mức 
thu nhập cao.

Phong trào nông dân 
thi đua xây dựng nông thôn 
mới, Hội vận động hội viên 
nông dân tham gia đóng góp 
được 480 ngày công để làm 
đường giao thông nông thôn 
tại thôn Khuổi Già, Pác Giả, 
Khuổi Ném. Hội viên nông 
dân thi đua phấn đấu đạt 
danh hiệu gia đình văn hoá, 
kết quả bình xét năm 2014 có 
310 hộ đạt, chiếm 87,3% so 
với tổng số hộ hội viên.

Phong trào nông dân 
tham gia bảo đảm quốc 

phòng, an ninh, Hội phối 
hợp với các ngành tuyên 
truyền, vận động hội viên 
nông dân chấp hành pháp 
luật, phòng chống tội phạm, 
giữ gìn an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội ở địa 
phương.

Từ các phong trào thi 
đua của Hội đã góp phần 
xây dựng củng cố tổ chức 
Hội vững mạnh, nâng tỷ 
lệ hộ khá giàu, giảm số hộ 
nghèo, thực hiện thắng lợi 
các chỉ tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội ở địa phương./.

HÀ THỊ THOA
Trưởng ban TC-KT HND tỉnh

HỘI NÔNG DÂN XÃ RÃ BẢN 
ĐẨY MẠNH 3 PHONG TRÀO THI ĐUA LỚN CỦA HỘI

Đ.c Nguyễn Triệu Thắng - Bí thư Đảng ủy xã Rã Bản phát biểu 
chỉ đạo tại Hội nghị.
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Thực hiện chương trình 
xây dựng nông thôn 
mới, cán bộ, đảng viên 

và bà con trong thôn đã đoàn 
kết, đồng lòng và hưởng ứng 
tham gia các hoạt động để 
góp sức xây dựng quê hương 
như: Tự nguyện hiến đất, đóng 
góp ngày công lao động để 
xây dựng đường giao thông 
nông thôn và xây dựng nhà 
họp thôn... Trong năm 2014, 
nhân dân thôn Bản Lạnh đã 
đóng góp được hơn 37 triệu 
đồng và 328 ngày công lao 
động. Trong đó có các cá nhân 
tiêu biểu tham gia phong trào 
như ông Hoàng Văn Trong 
hiến 80m2 đất, ông Hoàng 
Văn Cường ủng hộ một xe cát 
4m3, ông Triệu Đình Môn ủng 
hộ 2 song sắt cửa sổ và 1 sà 
gỗ làm nhà họp thôn trị giá 
trên 1 triệu đồng... Nhờ vậy, 
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội của thôn từng bước được 
xây dựng; nhiều hạng mục 
công trình đảm bảo đáp ứng 
yêu cầu sản xuất, phục vụ đời 
sống vật chất, tinh thần của 
nhân dân. Đến nay, đường 
giao thông của thôn được bê 
tông hóa và nhà họp thôn đạt 
tiêu chí nông thôn mới.

Để nâng cao đời sống cho 
bà con nhân dân, Ban công 
tác Mặt trận thôn phối hợp 

với các tổ chức thành viên tổ 
chức tuyên truyền, vận động 
nhân dân thực hiện chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng 
vật nuôi, tăng vòng quay sử 
dụng đất (thực hiện các mô 
hình, luân canh 3 vụ, 2 lúa - 1 
màu). Nông nghiệp phát triển 
theo hướng hàng hóa, bền 
vững, ngày càng nhiều giống 
cây trồng, vật nuôi cho năng 
suất, giá trị kinh tế cao được 
đưa vào sản xuất. Vấn đề an 
ninh lương thực được đảm 
bảo, riêng cây lúa cho năng 
xuất cao đạt 48tạ/ha, tổng 
sản lượng cả hai vụ là 113,47 
tấn, bình quân nhân khẩu 
470kg/người/năm; Tổng diện 
tích trồng các loại rau, đậu là 
1,15ha cho tổng sản lượng 
đạt 11,5 tấn. Đồng thời vận 
động bà con trong thôn tham 
gia phát triển rừng theo dự án 
147, đến nay, diện tích gieo 
trồng toàn thôn 10,3 ha. 

Phong trào xây dựng khu 
dân cư văn hóa, gia đình văn 
hóa và xây dựng nếp sống 
văn minh được đẩy mạnh, 
đông đảo bà con nhân dân 
trong thôn nhiệt tình hưởng 
ứng. Hằng năm, thu hút được 
100% các hộ gia đình trong 
thôn đăng ký xây dựng gia 
đình văn hóa, khu dân cư 
văn hoá. Từ đó, chất lượng 

đời sống văn hóa tinh thần 
của người dân không ngừng 
được nâng cao. Kết quả bình 
xét cuối năm 2014, thôn 
không còn hộ nghèo (trong 
năm 2014, hộ nghèo của 
thôn còn 02 hộ và 02 hộ cận 
nghèo), thôn đạt thôn văn 
hoá ba năm liền, có 42/62 hộ 
đạt gia đình văn hoá, trong 
đó có 32 hộ đạt gia đình văn 
hoá 3 năm liên tục, 02 cá nhân 
được UBND xã biểu dương, 
khen thưởng, Ban công tác 
Mặt trận thôn được UBND xã 
tặng giấy khen. 

Có được kết quả như trên 
là nhờ sự quan tâm chỉ đạo 
sát sao của các cấp uỷ Đảng, 
chính quyền địa phương và 
các tổ chức đoàn thể trong 
thôn, đặc biệt là sự cố gắng 
vượt khó vươn lên, không cam 
chịu đói nghèo của nhân dân. 
Trong thời gian tới, cấp uỷ, 
chính quyền các cấp cần tiếp 
tục đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, vận động nhân dân 
thực hiện có hiệu quả cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hoá ở 
khu dân cư” gắn với công cuộc 
xây dựng nông thôn mới./.

THU HIỀN  
UB MTTQVN tỉnh Bắc Kạn

BẢN LẠNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp 

uỷ Đảng, chính quyền xã Tân Tiến, huyện Bạch Thông, thôn Bản Lạnh luôn 
đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, cùng nhau chung 
sức xây dựng nông thôn mới.
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Tôi cùng đồng chí Bình 
Chủ tịch Hội Nông 
dân xã Lãng Ngâm, 

huyện Ngân Sơn, bước qua 
đống vật liệu ngổn ngang 
toàn cát xi, cây làm cốt 
pha… vào căn nhà tạm của 
anh Trần Văn Quân, hội viên 
nông dân thôn Nà Lạn, xã 
Lãng Ngâm, huyện Ngân 
Sơn. Anh chị khá gần gũi, 
chia sẻ: vợ chồng anh ở tạm 
ngôi nhà cũ và chuẩn bị dọn 
sang nhà mới hơn 100m2, với 
đầu tư gần 600 triệu đồng 
hiện nay còn đang xây dở 
sắp đến ngày hoàn thiện đó 
là thành quả sau bao năm 
vất vả giờ đây mới có được.

Được biết Anh Quân 
xuất thân trong gia đình 

thuần nông, vào những 
năm 90 gia đình anh cũng 
như bao gia đình khác 
trong thôn, cuộc sống mới 
ở riêng lúc nào cũng khốn 
khó ruộng đất bố mẹ chia 
cho quanh năm hai vụ lúa, 
không có thu nhập gì thêm. 
Cuộc sống nghèo khó, trong 
gia đình khi đó chỉ có những 
vật dụng thiết yếu, dăm ba 
cái xoong, chiếc giường cũ 
kỹ và cái xác nhà không. Gia 
đình anh chị lúc đó là một 
trong những hộ nghèo của 
thôn, những lúc ốm đau chỉ 
trông chờ vào tiền bán thóc 
để chạy chữa nên cuộc sống 
gia đình càng trở nên vất vả 
gian nan.

Là người nông dân 
chân lấm tay bùn, quanh 
năm bám lấy ruộng nương 
để kiếm cái ăn, cái mặc, vợ 
chồng anh ấp ủ biết bao dự 
định làm kinh tế để thoát 
khỏi cảnh đói nghèo. Thời 
điểm bấy giờ, mọi người bỏ 
quê vào trong Miền Nam 
làm kinh tế với ước mơ làm 
giàu từ trồng cà phê và điều. 
Vợ chồng anh cũng vậy, vay 
mượn vốn liếng của anh em 
mua được một vườn điều 
nhưng do thiếu kiến thức, 
kỹ thuật, ít kinh nghiệm 
trồng và chăm sóc nên mỗi 
năm cũng chỉ thu về 10 triệu 
đồng, với số tiền đó anh 
không đủ để trả tiền thuê 
nhân công, công chăm sóc 
và trang trải cuộc sống nơi 
đất khách quê người.

Sau một thời gian thử 
thách với mô hình phát triển 
kinh tế mới khác với công 
việc đồng ruộng quen thuộc 
nhưng không thành công. 
Quá trình đi làm ăn nơi đất 
khách đã giúp vợ chồng anh 
chị nhận ra rằng, đất quê 
mình mới là điểm tựa vững 
chắc để thoát nghèo một 
cách bền vững, anh quyết 
định quay lại với ruộng 
nương quê nhà với quyết 
tâm thay đổi cuộc sống và 
làm giàu.

Niềm vui đón xuân Ất Mùi của gia đình hội viên 
nông dân làm kinh tế giỏi

Ngôi nhà sắp hoàn thiện của gia đình anh Trần Văn Quân.
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Mặc dù hoàn cảnh gia 
đình khó khăn, vốn liếng 
không có, các con đều còn 
nhỏ, nhân lực chính trong 
gia đình chỉ có hai vợ chồng 
nhưng với bản tính nhanh 
nhẹn, chịu thương chịu khó 
anh nghĩ mình là nông dân 
bước đầu tiên cứ bám lấy 
con gà, con lợn, tận dụng 
nguồn thức ăn từ sản phẩm 
ngô, lúa, rau màu do gia đình 
sản xuất nên anh mạnh dạn 
vay vốn của anh em họ hàng 
để đầu tư con giống. Ban 
đầu, do chưa có nhiều kinh 
nghiệm anh chỉ đầu tư nuôi 
20 con gà thịt, 2 con lợn nái. 
Sau 1 năm, anh thu lãi được 
hơn 3 triệu đồng với những 
đồng tiền thu được từ chăn 
nuôi mặc dù không lớn 
nhưng đã giúp anh có thêm 
động lực để phát triển chăn 
nuôi với quy mô lớn hơn. 

Khoảng năm 2000, anh 
tham gia các hoạt động của 
Hội Nông dân xã tổ chức, 
từ đó anh được tập huấn 
kỹ thuật chăn nuôi lợn, gà... 
có thêm kinh nghiệm và kỹ 
thuật, anh tự tin hơn khi đầu 
tư chăn nuôi lớn hơn. Thời 
điểm đó, mỗi năm gia đình 
anh Quân chỉ trồng và thu 
được 2 tạ ngô, không đáp 
ứng được nhu cầu thức ăn 
cho đàn lợn, gà mà vẫn phải 
mua thêm.

Suy đi tính lại, anh quyết 
định mua một máy xay xát 
vừa phục vụ nhu cầu của bà 
con trong thôn vừa thu mua 
ngô, cám gạo của bà con 
trong vùng để làm thức ăn 

chăn nuôi. Việc kinh doanh 
và chăn nuôi của anh lúc này 
bắt đầu có những bước khởi 
sắc. Anh Quân kể lại: nhờ 
có kiến thức, kinh nghiệm 
chăn nuôi, nguồn thức ăn 
dồi dào cộng với thị trường 
tiêu thụ thuận lợi nên thời 
gian nuôi một lứa gà, lợn 
cũng rút ngắn thời gian, 
không kéo dài 4 - 5 tháng 
mới xuất chuồng như trước 
nữa. Mỗi lứa gà anh nuôi 
trung bình khoảng 100 con 
trở lên, còn đàn lợn cả lợn 
nái và lợn thịt trong chuồng 
lúc nào cũng duy trì ít nhất 
20 con. Anh Quân hạch toán 
mỗi năm xuất gần 7,5 tạ gà, 
hơn 3 tấn lợn hơi, cả dịch vụ 
máy xay xát... tổng thu nhập 
cả năm gia đình anh thu về 
gần 200 triệu đồng. Sau gần 
chục năm gắn bó với mô 
hình phát triển kinh tế trên, 
đến nay gia đình anh đã có 
một số tiền không nhỏ để 
xây ngôi nhà 2 tầng khang 
trang, rộng rãi. 

Đồng chí Hoàng Văn 
Bình - Chủ tịch Hội Nông dân 
xã Lãng Ngâm cho biết: anh 
Quân là một trong những 
hội viên nông dân tiêu biểu 
biết cách làm ăn trong thôn 
Nà Lạn, bên cạnh đó anh 
còn nhiệt tình tham gia các 
lớp tập huấn khoa học kỹ 
thuật, hướng dẫn những hộ 
nghèo, hộ gia đình khó khăn 
về vốn vay và kiến thức chăn 
nuôi; mỗi năm anh chị giúp 
từ 1-2 hộ nông dân nghèo 
trong thôn, xã về vốn không 
tính lãi để phát triển kinh 

tế... Anh còn là hội viên tham 
gia tích cực các phong trào 
do Hội triển khai. Những hội 
viên như anh Quân đã góp 
phần tích cực vào xây dựng 
và phát triển kinh tế - xã hội 
ở địa phương.

Trong ngôi nhà mới 
sắp hoàn thiện, anh Quân 
cho biết: Gia đình có hai 
người con, một cháu đang 
theo học Cao đẳng y năm 
thứ 3, giờ đây sự chăm chỉ 
học của các con chính là 
nguồn động viên lớn nhất 
cho gia đình anh quyết tâm 
vươn lên phát triển kinh tế, 
có điều kiện mua sắm đầy 
đủ tiện nghi trong gia đình 
gồm ti vi, tủ lạnh, xe máy… 
tất cả cũng dành cho việc 
phục vụ nhu cầu cần thiết 
trong sinh hoạt của gia đình 
và thu thập thông tin về kiến 
thức khoa học kỹ thuật, kinh 
nghiệm phát triển kinh tế.

Chuẩn bị đón xuân Ất 
Mùi 2015, hoà chung niềm 
vui của mọi nhà có niềm vui 
mới của gia đình anh chị bởi 
năm nay gia đình đón tết 
trong ngôi nhà mới khang 
trang, ấm cúng, no đủ, đó 
là thành quả lao động của 
vợ chồng anh Quân trong 
những năm qua. Hy vọng 
trong năm mới, gia đình anh 
Quân sẽ gặt hái thêm nhiều 
thành công trong phát triển 
kinh tế gia đình./.

    NÔNG THỊ THU TRANG
     Ban KT-XH HND tỉnh
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Quy trình kiểm soát chất lượng giống cây ăn quả 
Hồng không hạt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Vườn ươm giống của cơ sở sản xuất giống Thụ Lan, 
xã Bành Trạch, huyện Ba Bể.

Để từng bước quản lý tốt 
chất lượng giống cây ăn 
quả Hồng không hạt tại 

địa phương, căn cứ Pháp lệnh 
giống cây trồng, các văn bản 
quy định, hướng dẫn của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông 
nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn 
hướng dẫn quy trình kiểm soát 
chất lượng giống cây ăn quả 
Hồng không hạt trên địa bàn 
tỉnh Bắc Kạn nội dung cụ thể 
như sau:

1. Điều kiện bảo đảm 
chất lượng giống cây ăn quả 
Hồng không hạt trong quá 
trình sản xuất, kinh doanh

Đối với tổ chức, cá nhân 
sản xuất giống cây ăn quả 
Hồng không hạt với mục đích 
thương mại phải đảm bảo điều 
kiện sản xuất, kinh doanh theo 

quy định của pháp luật và các 
yêu cầu quản lý chất lượng cây 
giống như: Có giấy chứng nhận 
đăng ký sản xuất, kinh doanh 
lĩnh vực giống cây trồng; có vườn 
ươm tối thiểu đạt các yêu cầu: 
Diện tích các khu gieo ươm hạt 
gốc ghép, đóng bầu, nhân giống 
và huấn luyện cây giống phù hợp 
quy mô số lượng cây giống sản 
xuất; chủ động tưới tiêu nước; 
cách ly nguồn lây nhiễm bệnh; 
có hoặc thuê nhân viên kỹ 
thuật trồng trọt thành thạo tay 
nghề nhân giống cây ăn quả 
lâu năm; nhân giống từ nguồn 
gốc giống được công nhận; có 
quy trình kỹ thuật nhân giống; 
có hoặc thuê người kiểm định 
giống cây ăn quả lâu năm và 
thực hiện ghi nhãn, công bố 
áp dụng đối với cây giống theo 
quy định. 

Đối với tổ chức, cá nhân 
kinh doanh giống cây ăn quả 
Hồng không hạt phải đảm bảo 
điều kiện sản xuất kinh doanh 
theo quy định của pháp luật và 
các yêu cầu quản lý chất lượng 
cây giống như: Đảm bảo ghi 
nhãn, công bố tiêu chuẩn áp 
dụng theo quy định; đảm bảo 
nguồn gốc cây giống có hợp 
đồng hoặc giấy tờ mua bán cây 
giống với tổ chức, cá nhân sản 
xuất giống trong đó ghi rõ các 
thông tin về tên giống, nguồn 
giống đã sử dụng nhân giống, 
tiêu chuẩn công bố áp dụng; số 
lượng cây, thời gian giao nhận 
cây; có biện pháp đảm bảo 
chất lượng cây giống trong quá 
trình lưu giữ, vận chuyển.

Đối với hộ gia đình sản xuất 
giống cây Hồng không hạt mà 
không thuộc diện phải đăng 
ký kinh doanh thì không bắt 
buộc phải đảm bảo đủ các điều 
kiện về sản xuất theo quy định 
nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn 
chất lượng giống cây trồng và 
vệ sinh môi trường theo quy 
định của pháp luật về bảo vệ và 
kiểm dịch thực vật, pháp luật về 
bảo vệ môi trường.  

2. Yêu cầu sử dụng phân 
bón, thuốc BVTV trong sản 
xuất cây giống

Sử dụng phân bón có tên 
trong Danh mục phân bón 
được phép sản xuất, kinh 
doanh và sử dụng ở Việt Nam 
do Bộ Nông nghiệp và Phát 
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triển nông thôn ban hành 
đang có hiệu lực. Phân bón sử 
dụng có nguồn gốc rõ ràng. 
Trường hợp sử dụng phân hữu 
cơ truyền thống phải qua xử lý 
để bảo đảm vệ sinh môi trường.

Sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật có trong Danh mục 
được phép sử dụng ở Việt Nam 
do Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn ban hành đang 
có hiệu lực. Thuốc bảo vệ thực 
vật phải giữ nguyên trong bao 
bì, thùng chứa chuyên dụng 
với nhãn mác rõ ràng. Nếu đổi 
sang bao bì, thùng chứa khác, 
phải ghi rõ đầy đủ tên hóa chất, 
hướng dẫn sử dụng như bao 
bì, thùng chứa hóa chất gốc; 
thuốc đang trong hạn sử dụng.

3. Yêu cầu gốc ghép
Gốc ghép cây Hồng không 

hạt phải được lấy từ những cây 
có họ cùng loài với cây Hồng 
và có khả năng kết hợp tốt với 
cành ghép, tạo tổ hợp ghép 
sinh trưởng tốt, chống chịu 
với sâu bệnh và điều kiện bất 
thường của môi trường; hạt 
giống, cây gốc ghép sử dụng 
có nguồn gốc rõ ràng có giấy 
xác nhận mua, bán hạt giống 
với chủ hộ (có xác nhận của 
địa phương) để chứng minh 
nguồn gốc xuất xứ hạt giống 
và có biên bản thẩm định gốc 
ghép đạt tiêu chuẩn theo quy 
định; cây gốc ghép được gieo 
ươm trong vườn từ 12 -14 
tháng mới đủ tiêu chuẩn để 
tiến hành ghép.

4. Yêu cầu cành ghép, 
mắt ghép

- Cành ghép, mắt ghép 
được lấy từ cây đầu dòng, 
vườn cây đầu dòng đã được 
công nhận theo quy định; khi 
khai thác mắt ghép, ghép cây 
tổ chức, cá nhân phải thông 
báo cho Phòng Nông nghiệp 

và PTNT, Phòng Kinh tế thị xã 
hoặc Sở Nông nghiệp và PTNT 
biết để tiến hành kiểm tra giám 
sát; có hợp đồng mua bán 
hoặc giấy xác nhận mua bán 
cành mắt ghép với chủ hộ có 
cây Hồng đầu dòng, vườn cây 
đầu dòng đã được công nhận 
(có xác nhận của địa phương) 
để chứng minh nguồn gốc 
xuất xứ cành mắt ghép.

Ngoài ra nếu tổ chức, cá 
nhân sản xuất giống cây ăn 
quả Hồng không hạt bằng 
phương pháp vô tính khác 
cũng phải nhân giống từ cây 
đầu dòng, vườn cây đầu dòng.

5. Yêu cầu chăm sóc cây 
giống trong vườn ươm

Thường xuyên tỉa bỏ mầm 
của gốc ghép; chăm sóc cây 
ra nhiều đợt lộc, không bị 
sâu bệnh phá hại; xuất vườn 
khi cây giống đang ở thời kỳ 
ngừng sinh trưởng, mầm ghép 
đã hoá gỗ.

6. Yêu cầu về chất lượng, 
quy cách khi xuất vườn

Yêu cầu về chất lượng, cây 
giống khi xuất vườn phải đúng 
giống quy định; cây giống phải 
sinh trưởng khoẻ và không mang 
theo dịch bệnh nguy hiểm. 

Yêu cầu về quy cách, cây 
giống có tuổi tính từ khi gieo 
hạt đến khi xuất vườn từ 18 - 22 
tháng (thời gian gieo hạt đến khi 
ghép 12- 14 tháng, từ khi ghép 
đến khi xuất vườn từ 6 - 8 tháng); 
cơ sở sản xuất cần tự đánh giá 
về chất lượng cây giống trong 
vườn ươm, phân loại các cây đủ 
tiêu chuẩn xuất vườn theo quy 
định và mời các cơ quan liên 
quan đến thẩm định (có biên 
bản thẩm định các bên liên quan 
ký, đóng dấu xác nhận của địa 
phương),tiêu chuẩn xuất vườn 
bao gồm: Cây giống có thể 

trồng trong túi bầu polyetylen 
hoặc các vật liệu làm bầu khác, 
với kích thước thích hợp: đường 
kính “x” chiều cao (12x25cm) 
hoặc có thể trồng trực tiếp trên 
đất (khoảng cách 25x30cm) để 
xuất vườn dưới dạng rễ trần; 
cây giống phải có sức tiếp hợp 
tốt, cành ghép và gốc ghép 
phát triển đều nhau và tách bỏ 
hoàn toàn dây ghép, có bộ rễ 
phát triển tốt, phân nhánh từ 
cấp 3 trở lên, có nhiều rễ tơ. Đối 
với cây trồng trực tiếp trên đất, 
khi xuất vườn cây hoàn toàn 
rụng lá tự nhiên.

Độ lớn cây giống được 
quy định như sau: Chiều cao 
cây tính từ mặt bầu hoặc mặt 
bầu đất: cao hơn 60cm; đường 
kính gốc ghép (Đo cách mặt bầu 
hoặc mặt bầu đất) đạt từ 1-1,2 
cm; đường kính cành ghép (Đo 
trên vết ghép 2cm) đạt từ 
0,8-1cm; chiều dài cành ghép 
tính từ vết ghép dài hơn 45cm 
và sạch sâu bệnh.

7. Yêu cầu ghi nhãn 
Thực hiện việc ghi nhãn 

hàng hoá theo quy định của 
pháp luật về nhãn hàng hóa 
bao gồm các thông tin: Tên 
giống cây trồng; tên và địa chỉ 
của cơ sở sản xuất, kinh doanh; 
chỉ tiêu chất lượng chủ yếu; 
ngày xuất vườn và thời hạn sử 
dụng; mã hiệu nguồn giống.

8. Yêu cầu bảo quản và 
vận chuyển

Cây giống được bảo quản 
dưới bóng che (dưới ánh sáng 
tán xạ có 50% ánh nắng); trên 
phương tiện vận chuyển cây 
giống Hồng phải xếp đứng 
không chồng quá 2 lớp bầu 
ươm lên nhau; tránh nắng, gió 
và phải tạo sự thông thoáng.

HỒNG THẮNG 
Sở NN & PTNT tỉnh
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( Phong slư)

Tứ vằn lầu mì Đảng thâng này;
Hăn tàng slóc sle pây nằn doát.

Tàng cách mạng Đảng, Bảc khay mà;
Dân lầu slứn, tứn kha nèm Đảng.

Tẹp slấc, xỏa khỏ dác khói mường;
Chung mừ xây quê hương chàu mjiạc.

***
Pây nèm tàng cách mạng hâng lỳ;

Khỏ dác cụng bấu ni, bấu hý.
Tàng lủng bặng đao đí nưa bân.

Đảng dau hẩư toàn dân slung slưởng.
Dau hẩư toàn đin nước hòa bình.

Công ơn Đảng chang slim chứ mại;
Pây nèm Đảng bấu ngại khỏ khăn,

Cháu đin nước càng vằn chàu mjiạc.
   VŨ VĂN QUỲNH
 

Mùa đông đạ quá, xuân mấư mà,
Giáp Ngọ lẹo dá, Ất Mùi mà.

***
Mạy tứn kheo, phông va têm cáng.
Slao báo chùa pây háng tỏn xuân,
Đếch, ón, ké mốc bông lồng tàng;

Chồm hội lồng tồng chang nà bản.
Đài loa hát mừng Đảng tỏn xuân.

Heng động đính tẳm bân, khau khuổi.
Cần chập cần cằm phuối chúc căn:

 Luôn lèng mắn, cháu căn, đoàn kết.
Hết chàu mỳ, loọng liệc góp công, 

Xây dựng kha bản hây tối mấư,
Sle mọi cần dú xẩư dú quây,

Mì tời slổng chin đây, nùng mjiạc.
***

Lẹo vằn xuân tò pjạc tứn kha;
Vận chứ căn  ngoạc mừa tung thóa:

Slắm slửa thây phưa oóc tổng nà,
Quyết slim hết vụ màu thắng lợi. 

VŨ VĂN QUỲNH
P. Phùng Chí Kiên - Thị xã Bắc Kạn

Đất trời thấm thoát lại vào xuân
Hoa mận hoa mơ nở trắng ngần
Đào phai khoe sắc lưng Đèo Gió
Đồng quê phơi ải bạc một màu

Tay ai khơi sửa thông mương máng
Đón nước khe về vui cấy cày
Mã đáo vụ qua ta thắng lợi 

Ất Mùi năm đến chắc thành công

Đất này không nghỉ người không nghỉ
Đất - Người muôn thủa cứ sinh sôi
Nơi nơi xây dựng nông thôn mới 
Nhà nhà đón tết đón xuân tươi!

HÀ HỮU NGHỊ
Phường Nguyễn Thị Minh Khai, 

thị xã Bắc Kạn

Vui xuân mới không quên việc đồng
Lễ hội về em cấy lúa xuân 

Tiết trời đầu xuân còn se lạnh
Chân lội bùn non em bước nhanh
Tay em thoăn thoắt mạ ba dảnh

Lom khom em cấy thẳng hàng băng
Trông em duyên dáng bàn tay vàng

Nắng ấm dần lên mạ trưởng sinh
Lúa con gái dáng hình mềm mại
Anh thương em mải cấy lúa xuân
Mạ non xanh lam phủ kín đồng
Hẹn ngày bội thu vụ chiêm xuân
Chắc anh cũng có phần trong đó

Anh thương em chịu khó vô ngần.

HOÀNG VĂN KIỆM
xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn
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TRONG SỐ NÀY Trang

Số quý I
Năm 2015

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN:
LƯU VĂN QUẢNG

Chủ tịch Hội Nông dân 
tỉnh Bắc Kạn

BIÊN TẬP VÀ TRÌNH BÀY:
Ban Tuyên huấn

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

* Giấy phép xuất bản số: 13/GP-
XBBT ngày 31 tháng 10 năm 2014 
do Sở Thông tin và Truyền thông 
tỉnh Bắc Kạn cấp.

* In: 1.600 cuốn, khổ 19 x 27 cm, 
tại Công ty TNHH MTV In Bắc Kạn.

* In xong và nộp lưu chiểu tháng  
01 năm 2015.

Ảnh bìa 1: Bản em thi mâm cỗ Hội 
Xuân Ba Bể.

Ảnh:  QUANG LUẬN

(Trong bản tin có sử dụng ảnh tư liệu 
của Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn).

 Thư chúc tết 2015 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 
Bắc Kạn

 HND tỉnh tổng kết công tác Hội và phong trào 
nông dân năm 2014 triển khai nhiệm vụ trọng 
tâm năm 2015

 HND Thị xã Bắc Kạn tổng kết công tác Hội  năm 2014

 Mục tiêu chủ yếu thực hiện năm 2015 của HND 
Bắc Kạn

 Hội Nông dân huyện Chợ Mới tổng kết công tác 
hội năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

 Vị danh tướng của nhân dân Việt Nam

 Hội Nông dân tỉnh: Chuyển biến tích cực từ thực 
hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

 HND huyện Pác Nặm: Đẩy mạnh việc thực hiện 
Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị

 Hội Nông dân Thị xã với công tác Dân số - KHHGĐ 
năm 2014

 Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt 
chi Hội

 Tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý nhóm sở thích

 Chương trình “Chung tay vì cộng đồng“ - cầu nối 
giúp người nghèo thoát nghèo

 Hiệu quả từ công tác tuyên truyền phòng, 
chống Lao

 Hội Nông dân xã Rã Bản đẩy mạnh 3 phong trào 
thi đua lớn của Hội

 Bản Lạnh xây dựng nông thôn mới

 Niềm vui đón xuân Ất Mùi của gia đình hội viên 
nông dân làm kinh tế giỏi

 Quy trình kiểm soát chất lượng giống cây ăn quả 
Hồng không hạt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 Trang thơ

Bản tin nông dân tỉnh Bắc Kạn24


