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Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công 
tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 35/CT-TTg, ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và kỷ niệm 
các ngày lễ lớn.

Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động đợt thi đua đặc biệt từ nay 
đến năm 2016 nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy truyền thống vẻ vang, 
tạo không khí thi đua sôi nổi, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2015 
với chủ đề: “Cán bộ, hội viên nông dân phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, năng động, trách 
nhiệm, vượt khó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015 và xây dựng nông 
thôn mới” với các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Chỉ thị số 34-CT/TW, 
ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; chính sách, 
pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm 
của cán bộ, hội viên nông dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động 
của Hội, tập trung tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm những ngày lễ 
lớn của Đảng, của đất nước và của Hội. Thường xuyên tổ chức cho cán bộ, hội viên nông dân học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông qua những việc làm, hành 
động cụ thể, thiết thực hàng ngày gắn với công việc và đời sống của mỗi cá nhân.

2. Xây dựng, củng cố tổ chức Hội các cấp vững mạnh, tập trung là cơ sở Hội, chi, tổ Hội. Coi 
trọng và nâng cao chất lượng hội viên, làm tốt công tác phát triển hội viên, chú trọng công tác bồi 
dưỡng, giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng kết nạp và xây dựng những hạt nhân tiêu biểu trong tổ 
chức Hội. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp.

3. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ, 
có kỹ năng công tác, tiêu biểu về đạo đức, lối sống và tác phong công tác; đào tạo, bồi dưỡng và 
chuẩn bị nguồn cán bộ có chất lượng, có triển vọng để tham mưu và giới thiệu nhân sự Hội Nông 
dân tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả ba phong trào thi đua của Hội, không ngừng đổi mới, 
phát triển và tổ chức có hiệu quả các mô hình, hoạt động linh hoạt, thiết thực cụ thể. Phát huy tài 
năng, trí tuệ, tính sáng tạo, tinh thần, ý chí, nghị lực của hội viên nông dân. Đồng thời phát huy rõ 
vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho hội viên, 
nông dân.

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*
Số 01-CT/HNDTW

                
 Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2015

CHỈ THỊ
Về việc phát động đợt thi đua đặc biệt từ nay đến năm 2016

Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; 
Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương 
“Nông dân điển hình tiên tiến” Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV; Đại hội thi đua 

yêu nước toàn quốc lần thứ IX và kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015
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5. Căn cứ nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu công tác Hội tổ chức phát động các phong 
trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Mỗi đơn vị, tổ chức Hội đăng ký thực hiện các hoạt động cụ thể 
chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng 85 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt 
Nam. Gắn các hoạt động của phong trào thi đua với phấn đấu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về công tác Hội và phong trào 
nông dân do Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 5 
(khóa VI) đã đề ra.

6. Đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng về đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển 
nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 
2010 - 2020”; Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc Hội 
Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020” để thực hiện tốt chức năng, nhiệm 
vụ của Hội đồng thời tăng cường thu hút nguồn lực cho hoạt động của Hội.

7. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 
07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI). Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các 
phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm 
vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức các đợt thi đua cụ thể với các hình thức thi đua phong phú, 
hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, không phô trương, 
hình thức.

Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, qua 
đó phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để biểu dương, tôn vinh, khen 
thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình sản xuất, kinh doanh phát triển bền 
vững, có hiệu quả.

8. Tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp; Đại hội thi đua yêu nước và “Biểu dương 
nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV với nội dung phong 
phú, hình thức đa dạng, thiết thực, đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm, đánh giá đúng kết quả các 
phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm qua, tạo khí thế thi đua sôi 
nổi trong phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hội 
viên nông dân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành 
vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

9. Các cơ quan báo chí và thông tin của Hội làm tốt công tác tuyên truyền về các phong 
trào thi đua, nhất là những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và những mục tiêu, kế hoạch, 
nhiệm vụ cần hoàn thành trong đợt thi đua đặc biệt này. Xây dựng và mở thêm các chuyên trang, 
chuyên mục và bố trí thời lượng phát sóng trên Đài Phát thanh, Truyền hình Trung ương và địa 
phương phù hợp để biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên 
tiến và nhân tố mới tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống Hội.

Để đợt thi đua đặc biệt này đạt kết quả cao, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt 
Nam yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cấp Hội và tổ chức 
triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao Ban tổ chức Trung ương Hội phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, 
kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu, đề xuất cho Ban 
Thường vụ Trung ương Hội tổng kết, khen thưởng khi kết thúc đợt thi đua gắn với Hội nghị của 
Ban Chấp hành Trung ương Hội./.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Quốc Cường 
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cung ứng phân bón, giống gà 
cho hội viên nông dân,... Ngoài 
ra Hội còn phối hợp giải ngân 
kịp thời các nguồn vốn vay cho 
hội viên nông dân đầu tư vào 
sản xuất kinh doanh, xóa đói 
giảm nghèo và làm giàu.

Thực hiện các phong trào 
thi đua của Hội, Hội Nông dân các 
cấp đã đẩy mạnh các phong 
trào thi đua yêu nước gắn với 
phong trào tham gia xây dựng 
nông thôn mới góp phần đẩy 
mạnh có hiệu quả chương 
trình phát triển kinh tế - xã hội, 
an ninh quốc phòng của tỉnh 
theo tinh thần Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. 
Ngay từ đầu năm có 8.466 hộ 
đăng ký phấn đấu hộ sản xuất 
kinh doanh giỏi các cấp, vận 
động hội viên nông dân đăng 
ký gia đình văn hoá, tham gia 

tổ chức lấy ý kiến cán bộ, hội 
viên nông dân về dự thảo Bộ 
luật dân sự (sửa đổi)... Kết quả 
các cấp Hội tuyên truyền về 
nhiều lĩnh vực được 448 buổi 
cho 17.764 lượt người; Kết 
nạp được 149 hội viên, nâng 
tổng số hội viên toàn tỉnh lên 
47.858 hội viên, thành lập mới 
01 chi Hội, các cấp Hội tiếp tục 
tăng cường công tác củng cố 
tổ chức Hội đi đôi với tập huấn 
nâng cao nghiệp vụ chuyên 
môn; Các hoạt động chuyển 
giao khoa học kỹ thuật, dạy 
nghề hỗ trợ nông dân được 
chú trọng: Hội phối hợp với các 
ngành chuyên môn hướng dẫn 
tổ chức tập huấn, chuyển giao 
khoa học kỹ thuật được 111 
buổi cho 4.216 lượt hội viên về 
kỹ thuật mô hình luân canh 3 
vụ, trồng dưa bao tử, trồng cây 
chuối tây, chăn nuôi lợn nái, 

Ngày 06/4/2015, Hội 
Nông dân tỉnh tổ 
chức Hội nghị giao 

ban công tác Hội và phong trào 
nông dân quý I, phương hướng, 
nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 
2015. Tham dự Hội nghị có các 
đồng chí trong Ban Thường vụ 
Hội Nông dân tỉnh, Lãnh đạo 
Hội Nông dân các huyện, thị xã 
trong tỉnh. Đồng chí Lưu Văn 
Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân 
tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong quý I, hoạt động 
công tác Hội và phong trào 
nông dân trong tỉnh đạt được 
rất nhiều kết quả nổi bật như 
các cấp Hội Nông dân quan 
tâm thường xuyên, kịp thời 
đến đời sống vật chất, tinh 
thần cho hội viên nông dân, 
nhất là nhân dịp tết Nguyên 
đán; Hoạt động tuyên truyền 
giáo dục được đẩy mạnh gắn 
với tổ chức kỷ niệm các ngày lễ 
lớn, trọng tâm là tuyên truyền 
học tập Nghị quyết Trung ương 
10 khóa XI, tiếp tục triển khai 
thi hành Hiến pháp nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
triển khai chuyên đề học tập 
và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh năm 2015, 
học tập quán triệt và triển khai 
thực hiện các chỉ tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương, 
kỷ niệm 85 năm ngày thành 
lập Đảng cộng sản Việt Nam, 

Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào 
nông dân quý I  năm 2015

                                     Toàn cảnh Hội nghị.                        Ảnh: DUY HOÀI

(Xem tiếp trang 8)
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cố gắng, bền bỉ và một quyết 
tâm, bởi bất kỳ công việc nào, 
nhiệm vụ gì, dù lớn hay nhỏ, khó 
hay dễ, phức tạp hay giản đơn, 
nhưng nếu không ra sức phấn 
đấu thì cũng không thể thành 
công được. Kết quả công việc là 
thước đo của mỗi người. Với các 
cán bộ, đảng viên và những người 
làm công tác lãnh đạo thì lời nói 
với việc làm lại càng quan trọng và 
cần thiết, vì cán bộ là gốc của mọi 
công việc, là những tấm gương để 
quần chúng noi theo. Trong đạo 
đức, việc nêu gương là vô cùng 
cần thiết, vì “...Một tấm gương 
sống còn có giá trị hơn một trăm 
bài diễn văn tuyên truyền”. 

Lời nói đi đôi với việc làm, 
nói được làm được, sẽ mang 
lại những hiệu quả lớn, được 
nhiều người hưởng ứng và làm 
theo. Để làm được điều đó, khi 
đề ra công việc tránh cách nói 
chung chung, đại khái và khó 
hiểu, cần phải cụ thể, thiết 
thực, từ nhỏ đến lớn, từ thấp 
đến cao, từ dễ đến khó. Ngược 
lại nói nhiều làm ít hoặc nói mà 
không làm thì sẽ chỉ mang lại 
những kết quả phản tác dụng. 
Nếu chính mình tham ô mà 
bảo người khác liêm khiết thì 
không được. Nếu rói rằng phải 
cần kiệm liêm chính, chí công 
vô tư, mà bản thân mình lại 
lười biếng, không hoàn thành 
những công việc được giao, 
không tiết kiệm, sống hoang 
phí, xa hoa trong khi cuộc sống 
của đại đa số nhân dân còn 
nhiều thiếu thốn, luôn tìm cách 
tham ô tiền của Nhà nước và 

phấn đấu làm gương cho sự 
thống nhất giữa tư tưởng, lời 
nói với hành động và hiệu quả. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam và Bác, nhân dân 
ta đi từ thắng lợi này đến thắng 
lợi khác trong cuộc kháng chiến 
trường kỳ chống thực dân Pháp 
và đế quốc Mỹ xâm lược, giành 
độc lập tự do cho dân tộc, xây 
dựng một nước Việt Nam hoà 
bình, thống nhất, độc lập, dân 
chủ và giàu mạnh. Bác đã làm 
đúng như khi trả lời các nhà báo 
nước ngoài năm 1946 “Tôi chỉ có 
một sự ham muốn, ham muốn 
tột bậc, là làm sao cho nước ta 
được hoàn toàn độc lập, dân ta 
được hoàn toàn tự do, đồng bào 
ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai 
cũng được học hành”. 

Đối với mỗi người để thực 
hiện được việc thống nhất giữa 
lời nói với hành động, lời nói đi 
đối với việc làm, là điều không 
dễ, nó đòi hỏi cần phải có sự 

Đó là nguyên tắc đầu tiên 
trong 3 nguyên tắc đạo 
đức của Người: Nói thì 

phải làm, xây đi cùng với chống 
và tu dưỡng đạo đức suốt đời. 

Trong bài giảng “Tư cách 
một người cách mệnh”, Bác viết: 

“Tự mình phải: 
Cần kiệm. 
Hoà mà không tư. 
Cả quyết sửa lỗi mình. 
Cẩn thận mà không nhút 

nhát. 
Hay hỏi. 
Nhẫn nại (chịu khó). 
Hay nghiên cứu, xem xét. 
Vị công vong tư. 
Không hiếu danh, không 

kiêu ngạo. 
Nói thì phải làm”... 
“Nói thì phải làm”, chỉ với 

bốn từ đơn giản tưởng chừng 
như rất dễ thực hiện ấy, nhưng 
suốt cả cuộc đời mình Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã không ngừng 

Hồ Chủ tịch thăm nông dân tỉnh Bắc Kạn đang thu hoạch lúa (1950).

Nguyên tắc “Nói thì phải làm” của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
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nhân dân... thì những lời nói đó 
sẽ không có tác dụng giáo dục. 

Với trình độ giác ngộ và 
dân trí ngày càng cao, không 
phải cứ nghe cán bộ nói là quần 
chúng sẽ làm theo mà họ xem 
việc cán bộ làm. Bác Hồ đã chỉ 
ra rằng nhân dân chỉ quý mến 
những người có phẩm chất và 
tư cách đạo đức tốt, vì vậy muốn 
hướng dẫn họ thì mình phải làm 
mực thước “Cần phải óc nghĩ, 
mắt trông, tai nghe, chân đi, 
miệng nói, tay làm. Chứ không 
phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết 
mệnh lệnh... Phải thật thà nhúng 
tay vào việc”. 

Mỗi người, mỗi ngành, 
mỗi giới, mỗi tầng lớp nhân dân 
đều có những công việc, nhiệm 
vụ, cách làm và trách nhiệm 
riêng. Do đó khi gặp các đồng 
chí lãnh đạo của từng ngành Bác 
đều chỉ ra cách làm sao cho thiết 
thực, nhanh, gọn và đạt hiệu quả 
cao. Cán bộ cần phải đi sâu đi 
sát, kiểm tra đôn đốc kết quả của 
việc thực hiện những công việc 
đã đề ra, không thể làm theo lối 
quan liêu, như cách “Tỉnh gửi 
giấy về huyện, huyện gửi giấy về 
xã. Giấy không thể che rét cho 
trâu bò được”. 

Cả cuộc đời mình Bác rất 
quan tâm đến việc rèn luyện tư 
cách đạo đức, tác phong của các 
cán bộ, đảng viên, đến lời nói 
phải đi đôi với việc làm và bản 
thân Bác là một tấm gương sáng 
ngời về đạo đức cách mạng, về 
cần kiệm liêm chính để chúng ta 
học tập và noi theo. 

Theo Nguồn HCM City Web

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Lừng lẫy 
năm châu, chấn động địa cầu

Quân đội nhân dân Việt Nam đánh chiếm trung tâm phòng ngự 
của Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (7-5-1954).

Ảnh: TƯ LIỆU

61 năm đã trôi qua, chiến 
thắng Điện Biên Phủ là 
một chiến thắng điển 

hình trong lịch sử cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp 
của quân và dân ta đánh thắng 
quân viễn chinh Pháp có tiềm 
lực quân sự mạnh, vũ khí trang 
bị hiện đại. Chiến dịch Điện 
Biên Phủ kết thúc với thắng lợi 
hoàn toàn thuộc về nhân dân 
Việt Nam. Chiến thắng vĩ đại 
ở Điện Biên Phủ không những 
ghi vào lịch sử dân tộc Việt 
Nam như một mốc son rực 
sáng nhất trong thế kỷ XX mà 
còn là chiến công lừng lẫy 5 
châu, chấn động địa cầu. Ý 
nghĩa, tầm vóc của sự kiện 
lịch sử trọng đại này và những 

bài học kinh nghiệm đến hôm 
nay vẫn còn nguyên giá trị 
trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa.

Chiến dịch Điện Biên Phủ 
được chuẩn bị chu đáo và diễn 
ra với ba đợt chiến đấu, thể 
hiện cuộc đấu trí, đấu lực rất 
căng thẳng, quyết liệt giữa ta 
và địch. Đối với ta, Chiến dịch 
Điện Biên Phủ là đỉnh cao của 
cuộc tiến công chiến lược 
Đông Xuân 1953-1954, có ý 
nghĩa chiến lược cả về chính trị, 
quân sự và ngoại giao. Xét trên 
phương diện quân sự thì Chiến 
dịch Điện Biên Phủ đánh dấu 
bước phát triển đỉnh cao của 
nghệ thuật chiến dịch.
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Trong Chiến dịch Điện 
Biên Phủ, ta vận dụng cách 
đánh hiểm, linh hoạt, hạn chế 
chỗ mạnh của địch, khoét sâu 
chỗ yếu của chúng, phát huy 
thế mạnh của ta để giành thắng 
lợi. Bước vào đợt hai chiến dịch, 
sau những ngày đầu chiến đấu 
gặp khó khăn, ta chuyển sang 
kết hợp vây hãm, đánh lấn, tổ 
chức các đội bắn tỉa, luồn sâu, 
đoạt dù, đưa pháo và súng máy 
phòng không tiến vào thung 
lũng Mường Thanh, khống 
chế nguồn tiếp tế và tăng viện 
bằng đường không của địch. 
Nhờ đó, ta đã hạn chế đến mức 
thấp nhất chỗ mạnh của địch 
là có quân số đông mà hóa ít; 
có công sự rất kiên cố, hỏa lực 
mạnh mà hóa yếu, dồn chúng 
vào thế bất lợi. Điểm phát triển 
đặc sắc về cách đánh của ta 
trong đợt ba chiến dịch là thực 
hiện tổng công kích đúng thời 
cơ. Bộ tư lệnh chiến dịch đã 
kịp thời ra lệnh trên toàn mặt 
trận trước giờ quy định, ngay 
chiều 7-5-1954 (không chờ đến 
tối như dự kiến ban đầu), thọc 
sâu đánh thẳng vào trung tâm 
Mường Thanh và Sở chỉ huy, 
bắt sống tướng Đờ Cát-xtơ-ri và 
toàn bộ Ban Tham mưu địch, 
buộc số địch còn lại kéo cờ 
trắng ra đầu hàng.

Đúng như Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã viết: “Điện Biên 
Phủ như là một cái mốc chói 
lọi bằng vàng của lịch sử. Nó 
ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân 
lăn xuống dốc và tan rã, đồng 
thời, phong trào giải phóng 
dân tộc khắp thế giới đang 
lên cao đến thắng lợi hoàn 
toàn”. “Đó là thắng lợi vĩ đại 

thực dân mới do đế quốc Mỹ 
cầm đầu. Chiến thắng Điện 
Biên Phủ là chiến thắng chung 
của các nước trên bán đảo 
Đông Dương, chiến thắng của 
phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế, của phong trào 
đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ 
xã hội trên toàn thế giới.

Có thể thấy rằng, chiến 
thắng Điện Biên Phủ là một 
chiến thắng làm lừng lẫy năm 
châu, chấn động địa cầu. Có 
được chiến thắng này trước 
hết được bắt nguồn từ sự lãnh 
đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng 
suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. Trong suốt cả cuộc 
kháng chiến, nhất là ở những 
thời điểm có tính bước ngoặt 
quan trọng của cuộc chiến 
tranh, Đảng ta và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh luôn luôn nắm vững 
lý luận khoa học của chủ nghĩa 
Mác - Lênin, phát động cuộc 
chiến tranh nhân dân, toàn 
dân, toàn diện, xây dựng và sử 
dụng lực lượng vũ trang cách 
mạng làm nòng cốt; đánh địch 
bằng cả sức mạnh của thời đại 
ngày nay trong sự kết hợp chặt 
chẽ với kinh nghiệm truyền 
thống của dân tộc, của nhân 
loại; đánh địch bằng sức mình 
là chính, đồng thời tranh thủ 
tối đa sự ủng hộ mọi mặt của 
các nước xã hội chủ nghĩa và 
bè bạn khắp 5 châu; chủ động 
tạo nên sự chuyển hóa căn bản 
về thế và lực, làm cho sức ta 
càng đánh càng mạnh và đẩy 
quân địch vào tình thế ngày 
càng khốn đốn, phải đầu hàng 
vô điều kiện./.

Theo nguồn http://vungtau.
baria-vungtau.gov.vn

của nhân dân ta mà cũng là 
thắng lợi chung của tất cả các 
dân tộc bị áp bức trên thế giới”. 
          Chiến thắng lịch sử Điện 
Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi 
cuộc kháng chiến 9 năm chống 
thực dân Pháp và can thiệp Mỹ; 
chấm dứt hoàn toàn ách xâm 
lược của thực dân Pháp trên 
đất nước ta và các nước trên 
bán đảo Đông Dương; bảo vệ 
và phát triển thành quả Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945; 
mở ra giai đoạn cách mạng 
mới, tiến hành cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu 
tranh giải phóng miền Nam, 
thống nhất Tổ quốc, đưa cả 
nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Chiến thắng lịch sử Điện Biên 
Phủ đã làm tăng niềm tự hào 
dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt 
đối vào sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch 
Hồ Chí Minh sáng lập và rèn 
luyện; cổ vũ toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân một lòng, một 
dạ chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang 
của Đảng, vì nền độc lập, tự do 
của Tổ quốc, vì hạnh phúc của 
nhân dân.

Chiến thắng Điện Biên 
Phủ mang tầm vóc thời đại, 
góp phần to lớn vào phong 
trào đấu tranh vì hòa bình, tiến 
bộ của nhân loại. Chiến thắng 
Điện Biên Phủ giáng một đòn 
chí mạng vào nền móng của 
thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, 
đánh sập thành lũy của chủ 
nghĩa thực dân cũ ở vị trí xung 
yếu nhất, đánh dấu sự sụp đổ 
của chủ nghĩa thực dân cũ trên 
phạm vi toàn thế giới; báo hiệu 
sự thất bại chiến lược toàn cầu 
phản cách mạng của chủ nghĩa 
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1. Hoàn thành thống nhất 
đất nước về mặt Nhà nước. Hội 
nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng họp tháng 
9/1975 đề ra nhiệm vụ hoàn 
thành thống nhất đất nước về 
mặt Nhà nước. Ngày 25/4/1976 
cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc 
hội chung được tổ chức trên 
toàn quốc với hơn 23 triệu cử 
tri (98,8% tổng số cử tri) đi bầu. 
Quốc hội quyết định lấy tên 
nước là Cộng hoà XHCN Việt 
Nam (từ 2/7/1976). Quốc kỳ 
là lá cờ đỏ sao vàng, Quốc ca 
là bài Tiến quân ca, Quốc huy 
là “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam”. Hà Nội là thủ đô của 
nước Việt Nam thống nhất. 
Thành phố Sài Gòn đổi tên 
thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc hoàn thành thống 
nhất đất nước về mặt Nhà nước 
đã tạo nên những điều kiện 
chính trị cơ bản để phát huy 
toàn diện sức mạnh phát triển 
đất nước, tạo điều kiện thuận 
lợi để cả nước đi lên CNXH, có 
những khả năng to lớn để bảo 
vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ 
với các nước trên thế giới. Từ 
đó đến nay, nguyên tắc quyền 
lực nhà nước thuộc về nhân 
dân, thực hành dân chủ, phát 
huy sức sáng tạo của nhân dân, 
được quán triệt trong nhiệm 
vụ xây dựng một nhà nước 
pháp quyền XHCN thực sự 
của dân, do dân, vì dân. Quốc 
hội có những bước đổi mới 
quan trọng, từ khâu bầu cử đại 
biểu đến hoàn thiện cơ cấu tổ 
chức, phương thức hoạt động, 
làm tốt hơn chức năng lập 

pháp, giám sát và quyết định 
những vấn đề quan trọng của 
đất nước, tăng cường và lắng 
nghe ý kiến cử tri. Nâng cao 
sức chiến đấu, vai trò, vị trí của 
Đảng cầm quyền, chú trọng 
đổi mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng. Công tác xây dựng 
Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ 
chức được tăng cường. Chính 
phủ có nhiều cải tiến trong 
phương thức hoạt động, trong 
thực hiện cải cách hành chính 
theo tinh thần phục vụ nhân 
dân. Hệ thống chính trị được 
củng cố, phân định rõ hơn 
trách nhiệm và quyền hạn, 
đảm nhiệm ngày càng toàn 
diện hơn việc lãnh đạo, quản lý 
sự phát triển đất nước.

2. Kinh tế đạt được nhiều 
thành tựu quan trọng, văn 
hóa - xã hội có bước tiến bộ rõ 
nét. Từ một nước nghèo nàn, 
lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề 
của nhiều năm chiến tranh, lại 
bị bao vây cấm vận, Việt Nam 
đã vượt lên, phát triển kinh tế 
khá nhanh theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây 
dựng kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa với 
nhiều thành phần kinh tế, 
nhiều hình thức sở hữu, tích 
cực và chủ động hội nhập quốc 
tế. Đất nước ta không những 
đã ra khỏi khủng hoảng kinh 
tế - xã hội, phá được thế bao 
vây cấm vận, vượt qua những 
tác động tiêu cực của khủng 
hoảng tài chính tiền tệ khu vực 
và thế giới những năm 1997 - 
1998 và cuộc khủng hoảng tài 
chính, suy thoái kinh tế toàn 

cầu những năm gần đây mà 
vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ 
mô. Hàng hoá trên thị trường 
dồi dào, đa dạng và lưu thông 
tương đối thuận lợi. Kinh tế 
đối ngoại phát triển mạnh, mở 
rộng hơn trước về quy mô, hình 
thức, góp phần quan trọng 
vào việc thực hiện các mục 
tiêu kinh tế - xã hội. Mức tăng 
trưởng GDP bình quân 6-7%/
năm, đặc biệt giai đoạn 1990-
2000 đạt 7,5%; giai đoạn 2001-
2005 đạt 7,51%, riêng năm 
2006 là 8,23% và năm 2007 là 
8,48%. Năm 2008, do tình hình 
kinh tế thế giới có nhiều biến 
động, ảnh hưởng đến nền kinh 
tế đất nước, GDP chỉ đạt 6,23%. 
Trong các năm từ 2009 đến 
2014 tăng trưởng GDP lần lượt 
là 5,32%; 6,78%; 5,89%; 5,03%; 
5,4%; 5,98%. Thể chế kinh tế thị 
trường định hướng XHCN tiếp 
tục được hoàn thiện. Quan hệ 
sản xuất ngày càng phù hợp 
hơn, tạo điều kiện phát triển 
lực lượng sản xuất. Các loại 
thị trường từng bước được 
hình thành và phát triển, gắn 
kết ngày càng tốt hơn với thị 
trường thế giới.

Đời sống vật chất, tinh 
thần của nhân dân được cải 
thiện rõ rệt. Từ năm 2008 
chúng ta đã đạt mức thu nhập 
bình quân đầu người trên 
1.000 đô la, vượt qua ngưỡng 
nước nghèo chậm phát triển, 
trở thành nước đang phát 
triển có thu nhập trung bình. 
Đến năm 2014 thu nhập bình 
quân đầu người đã đạt xấp xỉ 
2.000 đô la. Tỷ lệ các hộ nghèo 

Thành tựu sau 40 năm 
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
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giảm từ 58% năm 1993 xuống 
còn 8% năm 2014. Chỉ số phát 
triển con người (HDI) thuộc 
nhóm trung bình cao của thế 
giới. Năm 2000, cả nước đã đạt 
chuẩn quốc gia về xoá nạn mù 
chữ. Công tác chăm sóc sức 
khỏe nhân dân có tiến bộ. Tuổi 
thọ của người dân ngày càng 
tăng. Phúc lợi và an sinh xã hội 
được coi trọng và từng bước 
mở rộng. Công tác chăm sóc 
thương binh, gia đình liệt sĩ, 
người có công với cách mạng 
được Đảng, Nhà nước và cả xã 
hội quan tâm. Vấn đề tạo điều 
kiện ưu đãi về tín dụng, đào 
tạo nghề, phát triển sản xuất, 
xoá đói giảm nghèo cho đối 
tượng chính sách được quan 
tâm. Công tác giải quyết việc 
làm và xóa đói, giảm nghèo 
đạt kết quả tốt; sự nghiệp giáo 
dục có bước phát triển mới về 
quy mô, đa dạng hoá về loại 
hình trường lớp; khoa học 
công nghệ và tiềm lực khoa 
học - công nghệ có bước phát 
triển nhất định; công tác chăm 
sóc sức khoẻ nhân dân có tiến 
bộ; những giá trị văn hoá đặc 
sắc của dân tộc được kế thừa 
và phát triển, giao lưu hợp tác 
văn hoá với nước ngoài được 
mở rộng, các tài năng văn hoá - 
nghệ thuật được khuyến khích; 
chính sách phát triển nguồn 
nhân lực được chú trọng.

3. Hệ thống chính trị và 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
được củng cố và tăng cường; 
chính trị - xã hội ổn định; độc 
lập chủ quyền quốc gia được 
giữ vững; tiềm lực an ninh, 
quốc phòng ngày càng lớn 
mạnh. 40 năm qua, chúng ta 
đã bảo vệ được thành quả cách 
mạng, bảo vệ chế độ XHCN, giữ 

vững độc lập, chủ quyền, thống 
nhất, toàn vẹn lãnh thổ của 
đất nước, giữ vững vai trò lãnh 
đạo của Đảng, đẩy mạnh phát 
triển kinh tế, giữ vững an ninh 
chính trị và trật tự an toàn xã 
hội, củng cố lòng tin của nhân 
dân vào sự nghiệp đổi mới, 
nâng cao trình độ hiểu biết về 
quốc phòng, an ninh và ý thức 
trách nhiệm, nghĩa vụ trong 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
xây dựng và phát triển tiềm lực 
quốc phòng theo hướng chính 
quy, tinh nhuệ, từng bước hiện 
đại và có đóng góp quan trọng 
vào phát triển kinh tế - xã hội.

4. Quan hệ đối ngoại ngày 
càng mở rộng, vị thế Việt Nam 
trên trường quốc tế không 
ngừng được nâng cao. Sức 
mạnh tổng hợp của quốc gia 
đã tăng lên nhiều, tạo ra thế và 
lực mới cho đất nước tiếp tục 
đi lên với triển vọng tốt đẹp. 
Chúng ta đã phá vỡ thế bao vây 
cấm vận, mở rộng quan hệ đối 
ngoại theo hướng đa phương 
hoá, đa dạng hoá, giữ vững 
độc lập chủ quyền quốc gia, 
xác lập được quan hệ ổn định 
với các nước lớn; có quan hệ 
ngoại giao với hơn 180 nước, 
quan hệ kinh tế thương mại 
với hơn 200 nước và vùng lãnh 
thổ; là thành viên của nhiều tổ 
chức, diễn đàn quốc tế ASEAN, 
ASEM, APEC, WTO...; đang đàm 
phán tham gia TPP; chuẩn bị ký 
kết các hiệp ước của EU; tích 
cực tham gia giải quyết những 
vấn đề biên giới, lãnh thổ, biển 
đảo với các nước liên quan, 
góp phần giữ vững môi trường 
hoà bình khu vực và thế giới.

THEO BAN TUYÊN GIÁO 
TRUNG ƯƠNG

xây dựng làng bản văn hoá 
và khu dân cư tiên tiến. Vận 
động hội viên, nông dân 
tham gia tu sửa, nạo vét, làm 
mới kênh mương được 19,6 
km; đóng góp 8.172 ngày 
công lao động sửa chữa 
đường liên thôn, nạo vét 
kênh mương; làm đường 
liên thôn mới 2,39km; đóng 
góp 197,9 triệu đồng và 
hiến 120m2 đất, vận động 
tương trợ giúp đỡ 93 hội 
viên có hoàn cảnh khó khăn 
được 2.578 ngày công, 910 
vác củi, 1.650 kg gạo, 21,7 
triệu đồng. 

Phát huy những kết 
quả đạt được, trong quý 
II, các cấp Hội cần tiếp tục 
tăng cường công tác tuyên 
truyền trong cán bộ, hội 
viên nông dân đặc biệt là 
đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh và tổ chức 
Đại hội Đảng các cấp; Tuyên 
truyền, vận động kết nạp 
hội viên mới; xây dựng các 
nguồn quỹ của Hội; thường 
xuyên kiện toàn củng cố 
tổ chức Hội; chú trọng tổ 
chức triển khai thực hiện 
tốt hoạt động dịch vụ, dạy 
nghề, hỗ trợ nông dân phát 
triển sản xuất, kinh doanh 
và các phong trào thi đua 
của Hội./.

THANH LÊ, HND tỉnh

Hội nghị giao ban ...             
(Tiếp theo trang 3)
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chủ chốt của huyện Hội và cơ 
sở Hội được bồi dưỡng chuyên 
môn nghiệp vụ do Trung ương 
Hội tổ chức, 155/155 Chi Hội 
trưởng, chi hội phó được tập 
huấn nghiệp vụ công tác Hội. 
Hằng năm, huyện Hội phối hợp 
với trung tâm bồi dưỡng chính 
trị của huyện tổ chức tập huấn 
nghiệp vụ công tác Hội cho 
cán bộ Hội các cấp. Thường 
xuyên thăm nắm, kiểm tra hoạt 
động công tác Hội tại cơ sở Hội 
và chi Hội.

Đi đôi với công tác giáo 
dục chính trị tư tưởng, đào tạo 
bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 
Hội. Công tác triển khai, quán 
triệt các Nghị quyết của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà 
nước được các cấp Hội đặc biệt 
quan tâm và xác định là nhiệm 

cao chất lượng cho đội ngũ 
cán bộ Hội từ huyện đến cơ 
sở, tham mưu với cấp ủy Đảng, 
chính quyền tạo điều kiện cho 
cán bộ Hội được đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao trình độ lý luận 
chính trị, chuyên môn nghiệp 
vụ và tham gia các lớp tập huấn 
do các cấp Hội tổ chức.

Kết quả đến nay có 13/17 
Chủ tịch Hội Nông dân xã, thị 
trấn, 3/4 cán bộ chuyên trách 
huyện Hội có trình độ lý luận 
chính trị, trong đó có 02 cán 
bộ huyện Hội được đào tạo 
cao cấp và trung cấp chính 
trị, 11/17 Chủ tịch Hội cơ sở 
có trình độ trung cấp chính 
trị, 100% cán bộ chuyên trách 
Huyện Hội có trình độ Đại học,  
08/17 Chủ tịch cơ sở Hội có 
trình độ Đại học và trung học 
chuyên nghiệp, 90% cán bộ 

Công tác quán triệt Nghị 
quyết của Hội và bồi 
dưỡng nâng cao nghiệp 

vụ công tác Hội là nhiệm vụ 
hết sức quan trọng trong công 
tác xây dựng tổ chức Hội. Để 
xây dựng tổ chức Hội vững 
mạnh thì phải có đội ngũ cán 
bộ làm công tác Hội có phẩm 
chất đạo đức tốt, có năng lực 
công tác tốt, am hiểu nghiệp 
vụ công tác Hội, nhiệt tình 
tâm huyết với Hội, gần gũi với 
nông dân để tuyên truyền, 
vận động nông dân thực hiện 
các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước và các quy định 
tại địa phương, truyền tải Nghị 
quyết công tác Hội tới hội viên 
nông dân, tổ chức hướng dẫn 
hội viên thực hiện.

Để thực hiện tốt nhiệm 
vụ công tác Hội và phong trào 
nông dân trong thời kỳ công 
nghiệp hóa nông nghiệp, nông 
thôn và xây dựng nông thôn 
mới. Ngay từ sau Đại hội, Ban 
Thường vụ Hội Nông dân 
huyện đã xây dựng kế hoạch 
hoạt động toàn khóa, đặc 
biệt quan tâm đến công tác tư 
tưởng và đào tạo bồi dưỡng 
nghiệp vụ công tác Hội, nâng 

Hội Nông dân huyện Bạch Thông với công tác quán triệt Nghị quyết 
của Hội và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác Hội

Các học viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

(Xem tiếp trang 13)
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và hướng dẫn nông dân nắm 
rõ được các nguồn vốn vay ưu 
đãi của Nhà nước, tạo điều kiện 
cho nông dân yên tâm vay vốn 
để đầu tư sản xuất. Kết quả từ 
năm 2010 đến nay, Hội đã tổ 
chức được 58 buổi tuyên truyền 
cho 2.571 lượt hội viên. Qua 
các buổi tuyên truyền người 
nông dân nhận thức đúng đắn 
hơn về chủ trương, chính sách 
và những quy định chung khi 
tham gia Tổ tiết kiệm và vay 
vốn. Vì vậy, những năm qua 
không xảy ra khiếu kiện hoặc 
gây khó khăn trong hoạt động 
vay vốn của Hội. 

Đến nay, dư nợ tín dụng 
thông qua chương trình ủy 
thác vay vốn NHCSXH do Hội 
Nông dân xã quản lý đạt trên 
4 tỷ đồng với gần 200 hộ nông 
dân được vay thông qua 5 Tổ 
Tiết kiệm & vay vốn. Để nâng 
cao chất lượng ủy thác, Hội 
tích cực chủ động phối kết 
hợp với Ngân hàng, kiện toàn, 
củng cố nâng cao chất lượng 
hoạt động của các tổ vay vốn. 
Duy trì thường xuyên các buổi 
giao ban hàng tháng với Ngân 
hàng, thực hiện nghiêm túc 
chế độ báo cáo định kỳ với các 
cấp, đảm bảo số liệu chính xác, 
kịp thời; Phối hợp tổ chức tập 
huấn nghiệp vụ cho Ban quản 
lý tổ TK&VV, hướng dẫn và chỉ 
đạo các tổ quản lý lưu giữ tài 
liệu, ghi chép sổ sách, biên lai, 
duy trì sinh hoạt định kỳ ở tổ, 

đề có liên quan đến nông dân, 
nông nghiệp, nông thôn, cùng 
những văn bản, quy định của 
Ngân hàng. Tổ chức triển khai 
việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh, 
qua đó mỗi cán bộ, hội viên cần 
thể hiện bằng những việc làm 
cụ thể của mình như: Thi đua “Tổ 
chức hội nhận ủy thác không có 
nợ quá hạn”, “Tổ tiết kiệm và vay 
vốn không có nợ quá hạn”; thi 
đua gửi tiền tiết kiệm; thi đua 
thực hiện tốt các mặt nghiệp vụ 
nhận ủy thác. Động viên khen 
thưởng kịp thời các tập thể và 
cá nhân điển hình tiên tiến... Kết 
hợp hướng dẫn đôn đốc các tổ 
thực hiện tốt công tác uỷ nhiệm 

Trong những năm qua, 
Ban Thường vụ Hội 
Nông dân xã luôn xác 

định hoạt động ủy thác cho vay 
là nhiệm vụ trọng tâm của Hội 
trong việc hỗ trợ hội viên nông 
dân vươn lên thoát nghèo và 
làm giàu tại địa phương, được 
đưa vào kế hoạch công tác hàng 
năm của Hội. Hội đã tích cực 
tuyên truyền đến hội viên nông 
dân về các chương trình cho 
vay ưu đãi của NHCSXH, thường 
xuyên tham gia sinh hoạt cùng 
các Chi Hội, các Tổ tiết kiệm và 
vay vốn. Tuyên truyền về chủ 
trương, đường lối, chính sách 
của Đảng và Nhà nước, Chỉ thị, 
Nghị quyết các cấp, những vấn 

Vai trò của Hội Nông dân xã trong việc thực hiện ủy thác cho vay
hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

Nhận thức rõ vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong hệ thống chính trị của Đảng và giữ vai 
trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân. Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Quân Bình, 
huyện Bạch Thông luôn quan tâm đến việc tham gia thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và 
các đối tượng chính sách khác để giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế, chủ động ký Hợp 
đồng ủy thác với NHCSXH về công tác ủy thác vay vốn, quản lý nguồn vốn. 

Mô hình chăn nuôi lợn của anh Hà Văn Mạn, thôn Lủng Coóc, 
xã Quân Bình.
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năm 2013, năm 2014 thu nhập 
đạt 21 triệu đồng/khẩu/năm. Ông 
Hà Văn Mạn thôn Lủng Coóc vay 
chương trình sản xuất kinh doanh 
để chăn nuôi lợn, năm 2014 có thu 
nhập 42 triệu đồng/khẩu/năm... 
Đồng thời, thông qua việc hỗ 
trợ về vốn, khoa học kỹ thuật, 
Hội đã tư vấn thành lập được 01 
hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ, 
từ đó vị thế của Hội ngày một 
nâng lên. Trong 5 năm (2010 - 
2014) Hội  đã  thu hút  thêm 53 
nông dân vào tổ chức Hội, nâng 
tổng số hội viên toàn xã từ 313 
hội viên năm 2010 lên 366 hội 
viên năm 2014. Hằng năm đánh 
giá chất lượng tổ chức cơ sở Hội 
đều đạt cơ sở Hội vững mạnh.

Đồng chí Mai Viết Căn - 
Chủ tịch Hội Nông dân xã Quân 
Bình chia sẻ: “Để triển khai tốt 
chương trình cho vay ủy thác 
NHCSXH, các cấp Hội cần nâng 
cao trách nhiệm và làm tốt việc 
thực hiện 6 công đoạn ủy thác 
của NHCSXH, đặc biệt là khâu 
bình xét hộ vay vốn, thu hồi nợ 
và xử lý nợ quá hạn, nợ xâm tiêu, 
nợ khó đòi; tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát liên ngành đối 
với các cơ sở Hội, tổ TK&VV và các 
hộ vay vốn. Phối hợp, lồng ghép 
các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, 
chuyển giao công nghệ, dạy 
nghề, hỗ trợ kịp thời cho hội viên 
nông dân về vốn, giống, vật tư, 
kiến thức, kinh nghiệm sản xuất 
giúp hội viên, nông dân vươn lên 
thoát nghèo bền vững. Đặc biệt 
chú trọng công tác tuyên truyền 
đến hội viên nông dân các thông 
tin liên quan đến dịch vụ cho vay 
ủy thác NHCSXH, nhân rộng các 
mô hình hộ sản xuất thực sự có 
hiệu quả; kịp thời khen thưởng, 
động viên các điển hình tiên tiến, 
năng động sáng tạo trong phát 
triển sản xuất kinh doanh; những 
tấm gương vươn lên thoát nghèo, 
vươn lên làm giàu chính đáng”./.

NGỌC ĐIỀM, HND tỉnh

kinh doanh giỏi ở xã tạo điều 
kiện truyền nghề, hướng dẫn cho 
hội viên, nông dân tại chỗ, duy 
trì, mở rộng ngành nghề truyền 
thống hiện có, vận động, khuyến 
khích đầu tư phát triển nghề 
mới. Từ đó ngành nghề trong 
toàn xã đã phát triển phong phú, 
đa dạng, giải quyết việc làm lúc 
nông nhàn cho nhiều lao động, 
tăng thu nhập và nâng cao đời 
sống cho nông dân góp phần 
thực hiện thành công Nghị quyết 
của xã về phát triển ngành nghề 
trong nông thôn. 

Qua đánh giá, hoạt động 
ủy thác cho vay đã đạt được 
những hiệu quả thiết thực: Hằng 
năm, Hội đã giúp cho 7 - 8 hộ 
thoát nghèo góp phần giảm hộ 
nghèo trong toàn xã, năm 2010 
là 133 hộ nghèo trong đó số hộ 
nghèo là hội viên nông dân là 77 
hộ (chiếm 57,9%), đến năm 2014, 
số hộ nghèo toàn xã còn 22 hộ,  
trong đó số hộ nghèo là hội viên 
là 10 hộ. Hộ nông dân sản xuất 
kinh doanh giỏi hàng năm đều 
tăng, năm 2013 là 70 hộ, chiếm 
19% so với tổng số hộ nông dân, 
đến năm 2014 là 79 hộ, chiếm 
21% so tổng số hộ nông dân. 

Từ nguồn vốn vay NHCSXH 
các hộ đã đầu tư phát triển sản 
xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm, 
mở các loại hình dịch vụ đã góp 
phần tích cực vào công cuộc 
phát triển kinh tế, xã hội nông 
thôn điển hình như: Hộ ông Lưu 
Đình Duy ở thôn Thái Bình vay 20 
triệu đồng vốn Ngân hàng chính 
sách xã hội chương trình cho vay 
hộ nghèo đầu tư nuôi trâu sinh 
sản, đến cuối năm 2012 gia đình 
ông đã thoát nghèo và vượt qua 
mức cận nghèo, thu nhập bình 
quân năm 2014 đạt 34,6 triệu 
đồng/khẩu/năm; Hộ bà Phùng 
Thị Đẹp, thôn Nà Búng vay vốn 
hộ nghèo Ngân hàng CSXH chăn 
nuôi bò sinh sản, thoát nghèo 

bình xét hộ vay đúng đối tượng, 
nghiêm túc thực hiện theo nội 
dung hợp đồng Hội đã ký kết 
với Ngân hàng; Thường xuyên 
kiểm tra, giám sát các Tổ TK&VV 
và các tổ viên về quản lý vốn và 
sử dụng vốn vay, việc trả gốc, 
lãi, gửi tiết kiệm hàng tháng; 
Mở sổ theo dõi dư nợ tăng giảm 
của các tổ, việc thu gốc, lãi, tiết 
kiệm và các hoạt động khác của 
các tổ. Ban quản lý Tổ tiết kiệm và 
vay vốn thực hiện tốt việc: Bình 
xét cho vay đúng đối tượng, kiểm 
tra, hướng dẫn, đôn đốc thu hồi 
vốn vay đúng thời hạn, chủ động 
xử lý kịp thời các trường hợp rủi 
ro nhằm hạn chế nợ xấu... Do vậy, 
cho đến nay Hội Nông dân xã 
không có nợ quá hạn và qua bình 
xét hoạt động các Tổ TK&VV đều 
đạt loại khá trở lên.

Bên cạnh đó, hằng năm Hội 
phối hợp với ngành chuyên môn 
để tổ chức tập huấn kiến thức 
khoa học kỹ thuật trong trồng 
trọt và chăn nuôi giúp hộ nông 
dân có kiến thức cơ bản để yên 
tâm đầu tư mở rộng sản xuất, sử 
dụng đồng vốn có hiệu quả góp 
phần tăng thu nhập. Chủ động 
nắm bắt nhu cầu học nghề của 
nông dân trên địa bàn, xây dựng 
kế hoạch công tác dạy nghề. Kết 
quả trong 5 năm qua, Hội Nông 
dân xã đã chủ động phối hợp 
với các ngành và Trung tâm dạy 
nghề hỗ trợ nông dân thuộc Hội 
Nông dân tỉnh tổ chức được 63 
buổi tập huấn khoa học kỹ thuật, 
cung ứng các loại cây, con giống 
cho 2.282 lượt hội viên nông 
dân trong xã. Tổ chức, vận động 
được 120 hội viên, nông dân 
học nghề để nâng cao tay nghề 
theo Quyết định 1956-QĐ/TTg 
của Thủ tướng Chính phủ. Thông 
qua đó trên 95% hội viên, nông 
dân sau học nghề có việc làm, 
tăng thu nhập; đồng thời khuyến 
khích các hộ nông dân sản xuất 
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xuất. Phối hợp với Cửa hàng 
vật tư nông nghiệp cung ứng 
22,955 tấn phân bón trả chậm 
cho 211 lượt hội viên vay. Phối 
hợp với ngành chức năng tập 
huấn chuyển giao KHKT cho 
1.053 lượt hội viên và tổ chức 9 
lớp dạy nghề cho 270 hội viên 
tham gia. Được hỗ trợ vốn, vật 
tư nông nghiệp và KHKT nên 
nhiều hội viên đã mạnh dạn 
chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, 
vật nuôi để phát triển các mô 
hình nông, lâm kết hợp với 
chăn nuôi, dịch vụ cho thu 
nhập cao trở thành hộ sản xuất 
kinh doanh giỏi các cấp. Tiêu 
biểu như: hộ Hoàng Văn Phong, 
Hoàng Văn Mạn, Triệu Văn Ngự, 
Hoàng Thị Nhi, chi hội thôn Bản 
Lác; hộ Nguyễn Thị Thu, Hoàng 
Văn Đốc, Triệu Văn Cừ, chi hội 
thôn Bó Pia.  

Bên cạnh các phong trào 
thi đua phát triển kinh tế, Hội 
còn tích cực tuyên truyền hội 
viên thực hiện phong trào xây 
dựng nông thôn mới, cụ thể 
các chi hội đã phối hợp với các 
ban, ngành, đoàn thể trong 
thôn vận động hội viên tham 
gia 2.365 ngày công lao động, 
3,5 tấn xi măng và 3,456 triệu 
đồng tu sửa, làm mới đường 
giao thông liên thôn và nạo vét 
kênh mương nội đồng. Ngoài 
ra, hằng năm các hội viên còn 
đóng góp tiền, ngày công, vật 

nghiệp vụ công tác Hội; 100% 
chi hội xây dựng được quỹ với 
số tiền 11.274.600 đ, bình quân 
28.000đ/1hội viên. 

Bên cạnh đó, công tác 
vận động, hỗ trợ hội viên phát 
triển kinh tế, giảm nghèo bền 
vững cũng được Hội chú trọng, 
cụ thể như việc xây dựng tổ 
chức Hội vững mạnh phải gắn 
liền với các phong trào thi đua 
và tham gia một số chương 
trình, dự án phát triển kinh 
tế - xã hội ở nông thôn theo 
Kết luận số 61-KL/TW ngày 
03/12/2009 của Ban Bí thư và 
Quyết định số 673/QĐ-TTg 
ngày 10/5/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ. Hội đã chủ động 
tăng cường chỉ đạo công tác 
phối hợp rà soát, lập danh sách 
hộ nghèo, phân tích nguyên 
nhân nghèo và đăng ký giúp 
đỡ để hộ nghèo có điều kiện 
vươn lên thoát nghèo. Phối 
hợp với các ngành liên quan 
tổ chức các buổi tuyên truyền, 
các lớp tập huấn, hội thảo 
chuyển giao khoa học kỹ thuật, 
phương pháp chọn giống cây 
trồng, con vật nuôi.

Kết quả trong 5 năm qua, 
Hội nhận uỷ thác với Ngân hàng 
CSXH đạt tổng dư nợ 6.071,9 
triệu đồng; vận động xây dựng 
được 13,353 triệu đồng Quỹ hỗ 
trợ nông dân luân chuyển cho 
06 lượt hộ vay để phát triển sản 

Quảng Bạch là một 
xã miền núi nằm ở 
phía Bắc của huyện 

Chợ Đồn, toàn xã có 8 thôn, 
bản, 2.012 nhân khẩu với 3 
dân tộc Tày, Dao, Kinh cùng 
sinh sống, trong đó có 394 
hội viên. Những năm qua, để 
thực hiện có hiệu quả nghị 
quyết số 06-NQ/HNDTW ngày 
19/7/2010 của Ban Chấp hành 
Trung ương Hội Nông dân Việt 
Nam (khóa V) “Về tiếp tục xây 
dựng tổ chức Hội Nông dân các 
cấp vững mạnh”. Hội Nông dân 
xã đã xác định nhiệm vụ muốn 
xây dựng tổ chức Hội vững 
mạnh thì công tác cán bộ là 
nhiệm vụ quan trọng và công 
tác phát triển hội viên là khâu 
then chốt. Do đó, từ khi nghị 
quyết ban hành Hội đã tích cực 
chủ động tham mưu với cấp 
uỷ, chính quyền địa phương 
xây dựng đội ngũ Ban Chấp 
hành là những cán bộ có năng 
lực, nhiệt tình, trách nhiệm và 
tâm huyết, từ đó thúc đẩy các 
phong trào thi đua của Hội 
ngày càng phát triển, củng cố 
được lòng tin của hội viên với tổ 
chức Hội. Nhiệm kỳ 2012 - 2017, 
Ban Chấp hành có 11 uỷ viên, 
tăng 2 uỷ viên so với nhiệm kỳ 
trước, 90% cán bộ có trình độ 
học vấn, trình độ chuyên môn, 
lí luận chính trị theo quy định, 
100% cán bộ được bồi dưỡng 

Quảng Bạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HNDTW
“về tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh”
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liệu ủng hộ xóa nhà tạm cho hội 
viên có hoàn cảnh khó khăn.

Với những kết quả đạt 
được, từ năm 2010 đến 2014, 
Hội Nông dân xã được Trung 
ương Hội tặng Bằng khen và 
Hội Nông dân huyện tặng giấy 
khen. Có thể nói, trong thời gian 
thực hiện Nghị quyết 06-NQ/
HNDTW của Ban Chấp hành 
Trung ương Hội Nông dân Việt 
Nam (khóa V) “Về tiếp tục xây 
dựng tổ chức Hội Nông dân 
các cấp vững mạnh”, hoạt động 
của Hội đã có nhiều đổi mới, 
sáng tạo và có bước phát triển 
không ngừng, có tính toàn diện 
và trở thành phong trào hành 
động cách mạng của nông dân 
trong thời kỳ đổi mới. Năng lực 
quản lý, điều hành của cán bộ 
Hội, nhất là cán bộ Hội cơ sở 
trong thực hiện nhiệm vụ công 
tác Hội và các phong trào thi 
đua được nâng cao. Thời gian 
tới, Hội Nông dân xã Quảng 
Bạch cần tiếp tục đổi mới nội 
dung, phương thức hoạt động, 
đưa phong trào thi đua của Hội 
phát triển cả bề rộng lẫn chiều 
sâu. Đồng thời, cấp ủy, chính 
quyền, đoàn thể địa phương 
cần quan tâm, tạo điều kiện 
hơn nữa để Hội Nông dân 
nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động, góp phần khuyến 
khích, động viên hội viên nông 
dân cùng tham gia thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế 
- chính trị, văn hóa - xã hội của 
địa phương./.

HỒNG CHIÊM
TT Dạy nghề & HTND

vụ thường xuyên, xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Hội đã phối hợp 
với các ban, ngành của huyện tổ chức Hội nghị quán triệt 
cho 100% cán bộ Hội cơ sở, thông qua chương trình hành 
động, giao nhiệm vụ cho cơ sở Hội quán triệt sâu sắc tới hội 
viên nông dân, xây dựng kế hoạch thực hiện bằng các việc 
làm cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế của cán 
bộ, hội viên và địa phương.

Do thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ và 
quán triệt triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội cấp trên 
đến các cấp Hội và hội viên nông dân thường xuyên và kịp 
thời nên tổ chức hội các cấp ngày càng vững mạnh, công tác 
Hội và phong trào nông dân có nhiều chuyển biến rõ rệt về 
nhận thức, tổ chức và các phong trào hoạt động được các 
cấp ủy, chính quyền và đoàn thể ghi nhận. Năm 2014, kết 
nạp được 173 hội viên bằng 144,2% kế hoạch, quý I/2015 
kết nạp được 13 hội viên nâng tổng số hội viên toàn huyện 
là 5.508 hội viên chiếm 80% so với tổng số hộ nông nghiệp. 
Điển hình một số cơ sở Hội thực hiện tốt công tác phát triển hội 
viên là Đôn Phong, Lục Bình, Quang Thuận, Vũ Muộn. Bình quân 
quỹ chi hội đạt 56 nghìn đồng/hội viên. Các chi Hội đều tổ chức 
sinh hoạt theo Điều lệ Hội và thu Hội phí trực tiếp từ hội viên. 
Quỹ hộ trợ nông dân của huyện và cơ sở được bảo tồn và phát 
triển. Đến nay tổng số quỹ toàn huyện là 278.388.000 đồng.

Các phong trào thi đua của Hội phát triển đều ở các cơ sở 
Hội. Hội viên nông dân phấn khởi tin tưởng vào chủ trương, 
đường lối của Đảng và chấp hành tốt chính sách, pháp luật của 
Nhà nước và các quy định của địa phương. Tích cực lao động 
sản xuất, hiến đất, góp công, góp của tham gia các chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ vững 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng kinh tế - xã hội 
địa phương ngày càng phát triển. Tổ chức Hội luôn được các cấp 
ủy Đảng, chính quyền đánh giá, ghi nhận là lực lượng nòng cốt 
trong các phong trào nông nghiệp, nông thôn, nông dân./.

THANH LÊ, HND tỉnh

Hội Nông dân huyện Bạch Thông...
(Tiếp theo trang 9)
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Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dạy nghề 
& Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Kạn đã phối 
hợp với Công ty Cổ phần Đại Dương triển 

khai cung ứng 164 kg giống lúa Đại Dương 8 và 
Đại Dương 1 cho 53 hộ hội viên tại 02 xã Quân 
Bình, Vi Hương, huyện Bạch Thông. Phối hợp với 
Công ty thiết bị & công nghệ cao INTESO tổ chức 
10 buổi hội thảo tại 10 xã, thị trấn về máy làm đất 
đa năng Trâu Vàng. Phối hợp với Công ty TNHH 
công nghệ Hưng Vượng tổ chức 01 buổi tập huấn 
kỹ thuật sử dụng phân bón viên nén nhả chậm 
trên cây lúa, ngô và cung ứng 3.040 kg phân bón 
viên nén nhả chậm cho 26 hộ hội viên nông dân 

thực hiện mô hình phân bón viên nén nhả chậm 
thuộc 8 huyện, thị xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức tư vấn về 
kỹ thuật chăn nuôi gà, chăn nuôi lợn nái sinh sản 
và hướng dẫn cách sử dụng máy chế biến thức 
ăn đa năng cho 35 lượt hội viên, đồng thời phối 
hợp với Trung tâm nghiên cứu gia cầm Đắc Sơn, 
huyện Phổ Yên, thuộc Trung tâm Nghiên cứu 
giống gia cầm Thụy Phương cung ứng 4.000 con 
gà Lương phượng lai cho hội viên để phát triển 
sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho hội 
viên nông dân./.

TTDN&HTND

để có hướng điều trị hiệu quả, trao đổi chia sẻ 
thông tin một số kiến thức cơ bản về bệnh Lao, 
các biện pháp phòng chống bệnh Lao và các dấu 
hiệu phát hiện sớm bệnh Lao..., vai trò của cộng 
đồng và gia đình trong việc phòng chống bệnh 
Lao. Thông qua các buổi tọa đàm nhằm giúp cho 
mỗi người dân nâng cao ý thức, chủ động phòng 
bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng./.

NGỌC ĐIỀM  - HND tỉnh

Tọa đàm kỷ niệm ngày phòng chống bệnh Lao tại 
xã Quân Bình, huyện  Bạch Thông.

Hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống 
bệnh Lao (24/3) với thông điệp “Bệnh 
Lao có thể chữa khỏi nếu được phát hiện 

sớm và điều trị đúng cách. Chữa khỏi bệnh Lao là 
cách phòng bệnh tốt nhất”. Trong 2 ngày từ 23 - 
24/3/2015, Hội Nông tỉnh Bắc Kạn phối hợp với 
Khoa Lao - Trung tâm Phòng chống bệnh xã 
hội tỉnh Bắc Kạn tổ chức 4 Hội nghị tọa đàm về 
chuyên đề phòng chống bệnh Lao cho hơn 300 
đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân đang tham 
gia mô hình “Chi hội nông dân phát hiện sớm 
người nghi mắc Lao; tư vấn và hỗ trợ người mắc 
lao điều trị theo DOTS” tại xã Quân Bình, Vi Hương, 
huyện Bạch Thông; thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân 
Sơn và phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe 
giới thiệu nội dung chiến lược phòng chống Lao 
đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và phương hướng 
thực hiện chiến lược chống Lao của tỉnh Bắc 
Kạn với những nội dung cụ thể như: Đảm bảo tỷ 
lệ điều trị khỏi bệnh trên 85%; phát hiện, chẩn 
đoán kịp thời các trường hợp Lao kháng thuốc 

Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Kạn: 
Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống Lao (24/3)
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Trong tháng 3, Chi đoàn Hội Nông dân tỉnh 
đã phối hợp với Đoàn kết nghĩa xã Huyền 
Tụng, thị xã Bắc Kạn tổ chức Lễ ra mắt mô 

hình “Sạch nhà tốt ruộng” và tham gia lao động tình 
nguyện tại thôn Nà Pèn, xã Huyền Tụng, thị xã Bắc 
Kạn. Đến dự buổi lễ có bà Chu Thị Loan, Chủ tịch 
Hội Khuyến học, Phó Giám đốc Trung tâm học tập 
cộng đồng xã Huyền Tụng, ông Hà Văn Tiệu, Trưởng 
thôn Nà Pèn và gần 40 đoàn viên, thanh niên của cả 
hai Chi đoàn.

Mô hình “Sạch nhà tốt ruộng” được thành lập 
với 36 thành viên là đoàn viên thanh niên, với mục 
đích nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn vệ 
sinh, bảo vệ môi trường sống, sản xuất và đảm bảo 
sức khỏe cho đoàn viên thanh niên và người dân tại 
cộng đồng dân cư. Sau buổi lễ ra mắt mô hình, các 
đoàn viên thanh niên đã lao động tình nguyện tu 
sửa, vệ sinh đường liên thôn, phát quang bụi rậm 
được 400m. Nhân dịp này, Chi đoàn Hội Nông dân 
tỉnh nhận đỡ đầu 1 em học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn tại thôn Nà Pèn (em Hà Thị Hương, học sinh 
lớp 3B, trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, thị 
xã Bắc Kạn) và hỗ trợ 300.000 đồng trong học kỳ 2 
năm học 2014 - 2015.

Trong thời gian tới, Chi đoàn Hội Nông dân 
tỉnh và Đoàn kết nghĩa xã Huyền Tụng, thị xã Bắc 

Kạn tiếp tục phối hợp duy trì hoạt động mô hình 
“Sạch nhà tốt ruộng” và tổ chức các hoạt động tình 
nguyện một cách cụ thể, thiết thực nhằm góp phần 
cùng với tuổi trẻ tỉnh Bắc Kạn đẩy mạnh cuộc vận 
động “Tuổi trẻ Bắc Kạn chung tay xây dựng nông 
thôn mới”./. 

NGỌC ĐIỀM  - HND tỉnh

Đ/c Đào Đức Quang - Bí thư Chi đoàn HND tỉnh 
tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm mô hình “Sạch 
nhà tốt ruộng”.

Chi đoàn Hội Nông dân tỉnh hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2015

cho người dân. Tổ chức vận động cán bộ, hội viên 
nông dân, người dân thường xuyên tham gia giám 
sát nhằm phát hiện những cơ sở kinh doanh, người 
sử dụng vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng, 
không đảm bảo an toàn thực phẩm, gây ô nhiễm 
môi trường trên địa bàn toàn tỉnh đề nghị cơ quan 
có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Trong năm, Hội Nông dân tỉnh sẽ phối hợp 
với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương 
tiến hành chọn địa bàn triển khai thực hiện 01 mô 
hình điểm về sử dụng vật tư nông nghiệp hiệu quả, 
an toàn trên cây rau; Tổ chức tập huấn nâng cao 
năng lực giám sát cho đội ngũ cán bộ Hội Nông 
dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và 
hội viên, nông dân lồng ghép với các lớp tập huấn, 
bồi dưỡng nghiệp vụ công tác; Thành lập đoàn 
giám sát đối với một số cơ sở kinh doanh, người sử 
dụng trong việc thực hiện các quy định của pháp 
luật về kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp tại 
huyện Chợ Mới và thị xã Bắc Kạn./.

THANH LÊ - HND tỉnh

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 
các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện 
các quy định của pháp luật về quản lý, sản 

xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp, từng 
bước thực hiện quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử 
dụng vật tư nông nghiệp theo đúng quy định của 
pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng 3/2015, Hội Nông dân tỉnh, 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương 
thống nhất xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương 
trình phối hợp năm 2015 chỉ đạo theo ngành dọc 
ở địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, 
nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Hội 
Nông dân, Mặt trận Tổ quốc và người dân về các 
quy định của pháp luật và các hoạt động phối hợp 
giám sát; tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu 
biểu trong giám sát, phát hiện những vi phạm việc 
chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, 
sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; 
thường xuyên phổ biến kịp thời những sản phẩm 
vật tư nông nghiệp đảm bảo về tiêu chuẩn, chất 
lượng trên các kênh tuyên truyền của từng đơn vị 

Thực hiện Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật
về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp giai đoạn 2015 - 2020
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Ngày 10/4/2015, Hội Nông dân thị xã Bắc 
Kạn tổ chức Hội nghị biểu dương điển 
hình tiên tiến, giai đoạn 2010 - 2015. Đến 

dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo HND tỉnh; 
Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND, các phòng, ban, 
ngành, đoàn thể Thị xã cùng các tập thể và cá nhân 
điển hình tiên tiến trong toàn thị xã.

Trong 5 năm qua, Hội đã có nhiều đổi mới 
trong việc tổ chức các phong trào do Trung ương, 
Tỉnh, Thị xã phát động; Triển khai có hiệu quả các 
phong trào thi đua của Hội, trọng tâm là “Phong trào 
nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết 
giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hàng 
năm, Hội thường xuyên phối hợp với các phòng, 
ban chuyên môn mở các lớp tập huấn chuyển giao 
KHKT được 196 lớp cho 8.898 lượt hội viên nông 
dân, cung ứng hơn 200 tấn phân bón các loại; Tổ 
chức sản xuất và cung ứng 1.300 lít chế phẩm E.M 
phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và xử lý môi 
trường; vận động hướng dẫn nông dân tham gia 
chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển 
kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với công 
nghệ chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả trong 
5 năm, có 1.113 lượt hộ hội viên nông dân được 
công nhận đạt hộ SXKD giỏi các cấp, điển hình như 
hộ ông Triệu Hữu Quan - xã Nông Thượng; ông 
Phạm Đức Bang - Phường Phùng Chí Kiên; ông Lý 
Văn Lằm - Phường Đức Xuân; ông Nguyễn Gia Hàn 
- Phường Nguyễn Thị Minh Khai; bà Vũ Thị Nguyệt, 
ông Phạm Văn Học - Phường Sông Cầu; bà Vi Thị 
Trầm xã Xuất Hóa... 

Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông 
thôn mới cũng được các cấp Hội đẩy mạnh: Hội 
tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên 
tham gia phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ 
tầng nông thôn, đặc biệt là giao thông nông thôn, 
kênh mương thủy lợi và các công trình phúc lợi 
khác. Tương trợ giúp đỡ 181 hộ khó khăn, 2.451 
ngày công lao động, đóng góp 191 triệu đồng, 
35km đường giao thông nông thôn, tham gia xóa 
25 nhà tạm.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Lộc - 
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Bắc Kạn đã ghi nhận 
và biểu dương những quả đạt được trong phong 
trào thi đua của Hội Nông dân thị xã trong 5 năm 
qua, đồng thời đồng chí nhấn mạnh,  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 đồng chí yêu cầu trong thời gian tới Hội 
Nông dân Thị xã tiếp tục phát huy những kết quả 
đã đạt được, khắc phục những tồn tại trong công 
tác Hội như: Tích cực tuyên truyền giáo dục nâng 
cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, 
khen thưởng; đổi mới nội dung, phương pháp, tổ 
chức các phong trào thi đua trọng tâm là 3 phong 
trào lớn của Hội gắn với việc thực hiện “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Xây 
dựng tổ chức Hội vững mạnh; giúp đỡ chuyển giao 
khoa học, kỹ thuật, vốn, giống...; Hướng dẫn nông 
dân lựa chọn đối tượng cây trồng, vật nuôi phù hợp 
với thế mạnh của địa phương, khuyến khích nông 
dân xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp theo 
hướng hàng hóa, áp dụng các ứng dụng tiến bộ 
khoa học, công nghệ mới có hiệu quả...

Tại Hội nghị, Hội Nông dân thị xã đã tặng Giấy 
khen cho 16 tập thể và 21 cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong hoạt động công tác Hội và phong 
trào nông dân giai đoạn 2010 - 2015.

Giai đoạn 2015 - 2020, Ban Thường vụ Hội 
Nông dân Thị xã Bắc Kạn tiếp tục phát động các 
phong trào thi đua yêu nước./. 

XUÂN HOÀN, HND Thị xã Bắc Kạn

Hội Nông dân thị xã Bắc Kạn tổ chức Hội nghị biểu dương 
điển hình tiên tiến, giai đoạn 2010 - 2015

Đồng chí Trần Thị Lộc - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư 
Thường trực Thị ủy Bắc Kạn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
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gia đình để hội viên nông dân 
áp dụng... Kết quả về sản xuất 
nông nghiệp: Tổng diện tích 
cây lúa 75,155m2 hàng năm 
đều cấy hết diện tích và kịp 
thời vụ, năng suất đạt 47 tạ/
ha; cây ngô mang tính nhỏ lẻ; 
Về lâm nghiệp, thường xuyên 
động viên bà con chăm sóc 
bảo vệ rừng trồng và làm tốt 
công tác phòng chống cháy 
rừng theo dự án 147; Về chăn 
nuôi, đàn trâu hiện có 10 con, 
đàn lợn trên 60 con, gia cầm 
600 con; Tổng diện tích thuỷ 
sản 8.000m2. Trên cơ sở đó, 
xuất hiện nhiều mô hình kinh 
tế hộ làm ăn có hiệu quả, điển 
hình là mô hình kinh tế trang 
trại trồng nấm của chị Nông Thị 
Thuỳ phát triển nhanh cả về số 
lượng và chất lượng.  

Bằng những việc làm 
thiết thực, phong trào nông 
dân xây dựng nông thôn mới 
đã có tác động tích cực  làm 
tăng cao giá trị sản xuất nông 
nghiệp và trở thành động lực 
thúc đẩy phát triển công tác 
xây dựng tổ chức Hội Nông 
dân ngày càng vững mạnh. 
Đây còn là nhân tố quan trọng 
góp phần thực hiện thắng lợi 
chương trình phát triển sản 
xuất nông nghiệp hàng hóa 
gắn với xây dựng nông thôn 
mới của thôn Pá Danh giai 
đoạn 2015 đến 2020./.

THU HIỀN, UBMTTQ tỉnh 

“Học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức 
thực hiện hương ước của thôn. 
Quy chế hoạt động của Hội 
đều được hội viên nông dân 
thực hiện có hiệu quả, các bản 
tin, tài liệu liên quan đến nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn 
đều được cung cấp đủ, kịp thời; 
tuyên truyền vận động hội viên 
nông dân tích cực tham gia 
xây dựng nông thôn mới, kết 
quả từ đầu năm đã nâng cấp 
đường rãnh mương thoát nước 
tại trung tâm ngã ba thôn.

Hàng năm, Chi Hội Nông 
dân thôn Pá Danh đã phát 
động hội viên, nông dân đăng 
ký phấn đấu đạt danh hiệu 
hộ nông dân SXKD giỏi. Toàn 
thôn có 39 hộ nông dân, trong 
đó có 9 hộ đăng ký đạt danh 
hiệu hộ sản xuất kinh doanh 
giỏi các cấp. Vận động, hướng 
dẫn hội viên, nông dân chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 
theo hướng sản xuất hàng hoá, 
phát triển mạnh kinh tế trang 
trại, gia trại; đẩy mạnh phát 
triển việc trồng nấm tại hộ gia 
đình. Hội đã tuyên  truyền, vận 
động hội viên ứng dụng KHKT, 
phát triển SXKD phù hợp với 
điều kiện của thôn. Đa dạng 
hoá các hoạt động hỗ trợ nông 
dân như tập huấn, chuyển giao 
KHKT, cung ứng phân bón, 
giống cây trồng, vật nuôi, xây 
dựng các mô hình điểm, phát 
triển và nhân rộng ở một số 

Thực hiện các chỉ tiêu 
công tác Hội và phong 
trào nông dân do Hội 

cấp trên phát động, Hội đã 
xây dựng quy chế hoạt động, 
tuyên truyền hội viên nông 
dân tham gia thực hiện tốt 
cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hoá 
ở khu dân cư”, cuộc vận động 

Mô hình trồng nấm của bà 
Nông Thị Thùy.

Thôn Pá Danh 
chung sức xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng phong trào 
Bắc Kạn “Chung sức xây dựng 
nông thôn mới”, Chi Hội Nông 
dân thôn Pá Danh, xã Huyền 
Tụng, Thị xã Bắc Kạn đã phát 
động sâu rộng phong trào 
“Nông dân thi đua sản xuất 
kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp 
nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững” gắn với xây dựng 
nông thôn mới với nhiều nội 
dung phong phú, thiết thực 
góp phần nâng cao đời sống, 
tăng thu nhập cho cán bộ, 
hội viên, nông dân, đưa “diện 
mạo” nông thôn ngày một 
tiến bộ.
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cây bắt đầu cho lứa quả đầu 
tiên, đây là bước đầu ông đã 
thành công, những năm tiếp 
theo số quả đậu tăng dần từ 
5kg/trụ lên đến 15 - 20kg/trụ. 
Nhờ đó, ông Thuận đã nhân 
rộng đến nay là 400 trụ. Cứ đến 
vụ thu hoạch thương lái vào 
đến tận nhà thu mua với giá 
bán ổn định tại vườn là 40.000 
- 45.000 đồng/1 kg.

Ông chia sẻ kinh nghiệm: 
Để ra được những quả thanh 
long to, ngọt và mẫu mã đẹp, 
điều quan trọng nhất là phải 

nắm được kỹ thuật chăm sóc. 
Cây thanh long ruột đỏ sau 
khi trồng một năm bắt đầu 
cho quả, bởi vậy trước khi 
trồng phải dựng trụ bê tông 
để cây bám vào đó leo và phát 
triển; mỗi trụ cách nhau rộng, 
dài 3m; khi bắt đầu đậu quả 
chỉ nên để từ 1-2 quả/1cành, 
năng suất quả ổn định ở năm 
thứ 5 trở đi và có vòng đời 15 
năm,  nếu biết cách chăm sóc 
tốt thì 30 năm sau cây vẫn có 
quả. Một năm, cây ra 4 lứa quả, 
thời gian cho quả kéo dài từ 
tháng 4 đến tháng 12. Từ khi 
hoa thụ phấn, đậu quả đến khi 
thu hoạch từ 22 - 25 ngày. Cây 
thanh long là cây lâu năm, chịu 
hạn rất tốt, nhưng để tạo kiện 
thuận lợi cho thời kỳ ra hoa, 
đậu quả thì cần phải cung cấp 
nước cho cây đầy đủ; cần thiết 
phải để gốc thanh long luôn 
sạch cỏ, một năm bón phân 
chia làm 3 lần (sau khi kết thúc 
thu hoạch của năm trước; thời 
kỳ trước khi ra hoa, đậu quả; 
trong thời kỳ ra hoa, đậu quả) 
với lượng phân vừa đủ phụ 
thuộc vào điều kiện đất đai và 
sự sinh trưởng phát triển của 
cây thanh long. 

Là người hay nghiên cứu, 
đầu tư, tỉ mỉ trong cách chăm 
sóc nên thanh long của gia 
đình ông luôn đạt chất lượng 
tốt nhất và được thị trường 

Với diện tích đất vườn 
hơn 3.000m2, năm 
2008, ông đã trồng 

thử nghiệm giống cây thanh 
long ruột đỏ nhưng không 
thành công, đến năm 2011, 
ông đã quyết tâm khôi phục lại 
giống cây này. Sau khi nghiên 
cứu, đi tham quan học hỏi, đúc 
rút kinh nghiệm tại nhiều nơi, 
ông đã lấy giống cây thanh 
long Long Định I, là cây giống 
được lai tạo từ giống Đài Loan 
và giống nội địa trồng thử 
nghiệm với 20 trụ, sau 1 năm, 

 

Những năm gần đây, cây Thanh long đang được phát 
triển mạnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trong đó phải kể đến 
thành công của mô hình trồng thanh long ruột đỏ của ông 
Nguyễn Văn Thuận - trú tại tổ 15 Đồng Thành, thị trấn Bằng 
Lũng, ông là người đi tiên phong trong việc đưa cây thanh 
long về trồng tại huyện Chợ Đồn.

Mô hình trồng thanh long của ông Thuận.
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ông đã nuôi vịt cách đây 20 
năm từ những năm 1996, khi 
đó nhận thấy khu vực thị trấn 
có con sông Cầu chảy uốn qua, 
ông tận dụng đất vườn của gia 
đình nuôi 200 con vịt, những 
năm đầu mới nuôi vịt bán 
có lãi lắm, 1 quả trứng vịt đổi 
được 1kg thóc, giờ đây trượt 
giá nhiều rồi nên việc chăn 
nuôi cũng gặp nhiều khó khăn. 
Những năm qua, cũng nhờ tiền 
lãi từ chăn nuôi vịt, ông đã mở 
rộng quy mô, mạnh dạn thuê 
thêm 8.000m2 đất để làm khu 
chăn thả.

Hiện nay trung bình mỗi 
năm ông nuôi 3.500 con vịt 
(bao gồm 500 con vịt giống 
Super hay còn gọi là vịt bơ để 
nuôi lấy thịt, còn lại 3.000 con 

Chúng tôi đến thăm 
gia đình ông Điềm và 
được tiếp đón niềm 

nở, trước mắt tôi là một người 
nông dân rắn rỏi, màu da sạm 
nắng. Được biết bố mẹ ông 
Điềm cùng gia đình từ Hà 
Tây lên định cư tại Bắc Kạn từ 
những năm 1942, sinh ra và 
trưởng thành tại mảnh đất Bắc 
Kạn ông Điềm cũng trải qua 
nhiều nghề, làm thuê kiếm 
sống nhưng thành công thì ít 
mà thất bại thì nhiều. Đến năm 
1988 ông Điềm lập gia đình, 
khi đó vợ chồng ông với hai 
bàn tay trắng với đủ nghề làm 
ăn kiếm sống.

Hỏi về kinh nghiệm cũng 
như duyên nghiệp với nghề 
chăn nuôi vịt, ông cho biết: 

tin dùng. Ông khẳng định cây 
thanh long ruột đỏ nếu có sự 
chăm sóc thì đây không phải 
loại cây kén đất và có thể làm 
giàu. Năm 2014, gia đình ông 
đã thu hoạch được 1,3 tấn 
quả. Ông dự kiến trong năm 
2015, vườn thanh long của 
ông sẽ cho thu hoạch khoảng 
3 tấn quả.

Chưa dừng lại ở đó và 
chưa cảm thấy mãn nguyện 
sau khi đã thành công với mô 
hình trồng cây thanh long 
ruột đỏ, ông lại bắt tay vào thử 
nghiệm một “dự án” mới đó là 
mô hình trồng cây dược liệu: 
Cây hoa hòe, đây là một mô 
hình mới mà ông đã ấp ủ trong 
suốt 10 năm qua và được rất 
nhiều người hưởng ứng vì đây 
là mô hình có hiệu quả kinh tế 
cao và tạo công ăn việc làm cho 
người lao động. Lần này ông 
cảm thấy hài lòng với quyết 
định của mình. Ông đang có ý 
tưởng quy hoạch thành vùng 
cây dược liệu tại tỉnh Bắc Kạn 
và thành lập Hợp tác xã dược 
liệu. Trước mắt, trong năm 2015 
- 2016 mô hình được trồng thử 
nghiệm tại xã Ngọc Phái và thị 
trấn Bằng Lũng, sau đó nhân 
rộng ra các vùng lân cận trong 
tỉnh. Với ý chí quyết tâm, dám 
nghĩ dám làm, hy vọng với 
hướng đi mới của ông sẽ giúp 
cho bà con nông dân trong 
vùng từng bước nâng cao hiệu 
quả kinh tế, cải thiện đời sống 
gia đình và vươn lên làm giàu 
bền vững./.

THANH LÊ, HND tỉnh

 
Gia đình nông dân Nguyễn Văn Điềm, tổ 4, thị trấn Chợ 

Mới, huyện Chợ Mới phất lên từ mấy năm nay và làm giàu 
nhờ mô hình chăn nuôi vịt, mỗi năm cho thu nhập trên 100 
triệu đồng.

Ông Điềm bên đàn vịt của gia đình.
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xuất trứng vịt lộn, với trị giá 
25 triệu đồng. Ông đã tham 
khảo qua các gia đình nuôi vịt 
xung quanh khu vực thị trấn 
và các vùng lân cận chưa có 
ai dám đầu tư mua máy vì chủ 
yếu chăn nuôi với quy mô nhỏ. 
Đây cũng là một hướng đi tốt 
để tạo thêm nguồn thu cho 
gia đình, nếu như đầu tư máy 
thì việc ấp trứng sẽ trở nên đơn 
giản, đỡ tốn công và sản phẩm 
sẽ có thị trường tiêu thụ lớn 
hơn trong tỉnh, các lái buôn sẽ 
không phải nhập trứng lộn từ 
dưới xuôi lên đây để bán nữa. 

Không chỉ làm giàu từ chăn 
nuôi vịt, hiện nay ông Điềm còn 
đầu tư trồng hơn 6.000m2  cây 
mía, để cung cấp cho các cửa 
hàng bán giải khát, dự tính mỗi 
cây khi xuất bán với giá 5.000 
đồng/cây ông Điềm sẽ thu về 
hơn 150 triệu đồng. Ông tâm 
sự thêm: Những gia đình phát 
triển kinh tế như tôi rất cần 
nguồn vốn ưu đãi của các cấp 
Hội cũng như của Nhà nước 
để chúng tôi mở rộng quy mô 
phát triển sản xuất hơn nữa.

Có thể nói mô hình chăn 
nuôi của hội viên nông dân 
Nguyễn Văn Điềm bước đầu 
làm ăn có hiệu quả và cho thu 
nhập ổn định, có nhiều người 
đã đến học hỏi về kinh nghiệm 
và cách thức chăn nuôi vịt của 
ông. Với ý nghĩ dám nghĩ dám 
làm ông Điềm đã phát triển 
kinh tế của gia đình bằng 
chính đôi bàn tay của mình, 
vươn lên thoát nghèo đóng 
góp cho sự phát triển chung 
của địa phương./.

THU TRANG
Ban KTXH, HND tỉnh

quan trọng nhất là phải tuân 
thủ nghiêm ngặt công tác 
tiêm phòng và thường xuyên 
vệ sinh, khử trùng chuồng trại 
chăn nuôi. Ngoài các loại vắc 
xin thông thường thì mỗi năm, 
đàn vịt còn được tiêm phòng 2 
lần vắc-xin cúm gia cầm H5N1, 
hàng tuần đều phải được phun 
khử trùng, tiêu độc hoặc rắc 
vôi bột khu vực chăn nuôi 2 
lần. Bên cạnh đó, sau khoảng 2 
năm phải loại thải đàn vịt đẻ cũ 
và tiến hành nuôi gối đàn thay 
đàn vịt mới. Do vậy, mà đàn vịt 
nhà ông lúc nào cũng duy trì 
chăn nuôi với số lượng lớn đủ 
đáp ứng phục vụ nhu cầu của 
thị trường.

Với lợi thế có khu chăn 
nuôi gần con sông Cầu nên 
việc chăn thả vịt của ông cũng 
gặp nhiều thuận lợi, hằng ngày 
tầm 11h ông bắt đầu công việc 
quen thuộc lùa đàn vịt chuyên 
đẻ trứng ra sông để cho vịt ăn 
thêm các loại thức ăn thuỷ sinh 
và cho vịt tắm rửa, do có được 
thức ăn bổ sung nên chất lượng 
trứng vịt nhà ông rất thơm 
ngon, lòng đỏ đậm, quả trứng 
to, được người tiêu dùng ưa 
chuộng. Vì vậy mà các lái buôn 
thường xuyên tìm đến địa chỉ 
nhà ông để đặt mua với số 
lượng lớn. Được biết thị trường 
tiêu thụ mà ông Điềm thường 
xuyên cung cấp vịt và trứng vịt 
chủ yếu là các xã dọc quốc lộ 3 
trên địa bàn tỉnh, một số xã ở 
huyện Na Rì, xã Yên Ninh vùng 
giáp ranh tỉnh Thái Nguyên và 
thị trường thị xã Bắc Kạn.

Nói về dự định làm ăn 
trong thời gian tới, ông Điềm 
cho biết: Tôi ý định mua thêm 
1 chiếc máy ấp trứng để sản 

giống siêu hoa mơ, chuyên đẻ 
trứng), trung bình mỗi ngày 
cho thu 2.000 quả trứng với 
giá giao 2500 đồng/quả, trừ chi 
phí chăn nuôi mỗi quả trứng 
vịt ông lãi được 500 đồng/quả, 
mỗi tháng thu về gần 30 triệu 
đồng từ tiền bán trứng vịt, 
nếu như những tháng cận tết 
cho thu nhập lên đến 50 triệu 
đồng mỗi tháng. Bên cạnh đó, 
gia đình còn làm thêm dịch 
vụ vịt quay phục vụ nhu cầu 
của bà con thị trấn Chợ Mới, 
trung bình mỗi ngày gia đình 
ông quay 10 con vịt với giá 120 
nghìn đồng/kg, trừ chi phí mỗi 
ngày thu lãi từ 500 - 600 nghìn 
đồng, đây cũng là nguồn thu 
nhập thêm cho gia đình. Tổng 
thu nhập bình quân cả năm 
ông Điềm thu về hơn 100 triệu 
đồng từ chăn nuôi vịt.

Có thể nói ông Điềm là 
người có rất nhiều kinh nghiệm 
trong việc chăn nuôi vịt, từ khi 
nuôi vịt đến nay ông Điềm 
dựng một chiếc lán nhỏ cạnh 
chuồng vịt, ngày đêm 2 bố con 
ông đều thay nhau túc trực 
tại lán để thuận tiện cho việc 
chăm sóc cũng như theo dõi 
sức khoẻ đàn vịt, ông kể: Đêm 
nằm chỉ cần nghe tiếng vịt kêu 
khác lạ là ông đã biết bệnh tình 
để hôm sau có thể xử lý và cách 
ly luôn. Nhiều lúc bản thân 
mình ốm nhưng chưa chữa cho 
mình ngay mà phải chữa khỏi 
bệnh cho vịt trước rồi mới đến 
mình, vì con vịt là cả cơ nghiệp 
của mình mà. Như vậy cũng đủ 
hiểu cái nghiệp nuôi vịt đã ăn 
sâu vào cuộc sống của ông đến 
như thế nào.

Ông Điềm chia sẻ: “Trong 
chăn nuôi vịt đẻ trứng, điều 
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Hội trong thời gian vắng mặt tại nơi cư trú 
(trường hợp hội viên đi lao động có thời hạn 
ở nước ngoài thì không quá 3 năm).

Đối với hội viên tuổi cao, sức yếu (từ 60 
tuổi trở lên), nếu vì lý do sức khoẻ không tham 
gia sinh hoạt và các hoạt động của Hội được 
thì báo cáo chi hội xem xét để được miễn sinh 
hoạt và các hoạt động của Hội. Chi hội báo 
cáo Ban thường vụ cơ sở Hội biết và theo dõi.

Hỏi: Hội viên được miễn sinh hoạt 
và hoạt động Hội có những nhiệm vụ và 
quyền lợi gì?

Đáp: 

- Nhiệm vụ: Hội viên được miễn sinh 
hoạt và hoạt động Hội thực hiện nhiệm vụ 
của hội viên theo quy định tại Điều 4, Điều lệ 
Hội phù hợp với sức khoẻ.

- Quyền lợi: Được mời dự Hội nghị toàn 
thể hội viên. Được hưởng quyền lợi đầy đủ 
như hội viên đang tham gia sinh hoạt và hoạt 
động của Hội.

Nếu vi phạm tư cách hội viên vẫn bị xử lý 
kỷ luật theo quy định của Điều lệ Hội.

Hỏi: Những trường hợp nào thì bị xoá 
tên trong danh sách hội viên?

Đáp: Chi hội xem xét, đề nghị lên Ban 
thường vụ cơ sở Hội quyết định việc xoá 
tên trong danh sách hội viên đối với những 
trường hợp hội viên vi phạm pháp luật, Điều 
lệ Hội, không tham gia sinh hoạt Hội và thực 
hiện nhiệm vụ của hội viên 3 kỳ liên tiếp hoặc 
không đóng hội phí 6 tháng trong một năm 
mà không có lý do chính đáng.

Hỏi: Đề nghị cho biết thủ tục kết nạp 
hội viên của Hội Nông dân Việt Nam?

Đáp: Để được kết nạp vào Hội Nông dân 
Việt Nam, trước hết người xin vào Hội phải 
tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện có đơn gửi 
chi hội hoặc tổ hội (nơi có tổ hội). Chi hội tổ 
chức hội nghị toàn thể hội viên hoặc hội nghị 
cán bộ mở rộng đến tổ hội (nếu có) xem xét, 
lựa chọn người đủ điều kiện, tiêu chuẩn và lập 
danh sách đề nghị lên Ban chấp hành cơ sở 
Hội xét và ra quyết định kết nạp.

Khi nhận được đề nghị kết nạp hội viên 
của chi hội, Ban thường vụ cơ sở Hội có trách 
nhiệm xét kết nạp vào cuộc họp Ban thường 
vụ gần nhất và ra quyết định kết nạp hội viên; 
Nếu có trường hợp không được kết nạp thì 
phải trả lời bằng văn bản lý do không được 
kết nạp cho chi hội để chi hội thông báo cho 
người xin vào Hội biết.

Khi có quyết định kết nạp hội viên, chi 
hội mời những người có tên trong danh sách 
được kết nạp dự cuộc họp chi hội gần nhất 
và công bố quyết định kết nạp hội viên mới 
(nơi có tổ hội thì công bố tại tổ hội nhưng 
phải thông báo cho toàn thể chi hội biết vào 
kỳ họp gần nhất). Thời gian được công nhận 
là hội viên tính từ ngày ghi trên quyết định 
kết nạp.

Hỏi: Những trường hợp nào thì hội 
viên được xem xét miễn sinh hoạt?

Đáp: Hội viên thường xuyên đi lao động, 
làm ăn xa trong thời gian không quá 1 năm 
thì báo cáo chi hội để được miễn sinh hoạt 

Hỏi - đáp về nghiệp vụ công tác Hội Nông dân Việt Nam
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Điều kiện phát sinh phát 
triển của bệnh

- Thời tiết có mưa, ẩm độ 
cao, trời âm u, đêm và sáng có 
sương mù là điều kiện thuận lợi 
cho bệnh đạo ôn phát sinh và 
gây hại, đặc biệt trên các giống 
lúa nhiễm bệnh. 

- Thời gian bệnh phát sinh 
thường là từ khi cây lúa ở giai 
đoạn bắt đầu đẻ nhánh rộ, ứng 
với thời kỳ sau bón thúc đẻ 
nhánh và có thể gây hại đến khi 
lúa chuẩn bị cho thu hoạch.

- Những ruộng gieo cấy với 
mật độ dày, ruộng bón nhiều 
phân đạm hoặc bón phân không 

lệch giữa ngày và đêm lớn sẽ làm 
cho bệnh đạo ôn dễ phát sinh và 
gây hại mạnh.

- Bón phân cân đối, bón 
đúng thời kỳ, không bón quá 
nhiều đạm; thực hiện làm sạch 
cỏ dại trong ruộng.

- Những ruộng đã xuất hiện 
bệnh đạo ôn, bà con dừng bón 
phân đạm, không phun các chất 
kích thích sinh trưởng, phân bón 
lá và luôn giữ nước trong ruộng 
ở mức 3 - 4cm; 

- Cần tranh thủ thời tiết 
thuận lợi để phòng trừ bằng các 
loại thuốc đặc hiệu khi bệnh mới 

phát sinh như: Kasai 21,2WP, Fuji-
one 40EC, Beam 75WP, Kabeam 
75WP, …phun theo hướng dẫn 
trên nhãn thuốc.

- Những ruộng đã nhiễm 
bệnh đạo ôn lá, đến thời kỳ lúa 
trỗ bông nếu gặp điều kiện thời 
tiết có mưa ẩm, có thể bệnh đạo 
ôn gây hại trên cổ bông làm cho 
bông lúa bị bạc hoặc gẫy gục, do 
vậy bà con cần phun phòng bằng 
cách: phun kép 2 lần với các loại 
thuốc nêu trên, lần 1 khi lúa trỗ lác 
đác, lần 2 khi lúa trỗ xong./.

HỒNG THẮNG, Sở NN&PTNT

cân đối dẫn đến cây lúa xanh tốt, 
đây là điều kiện thuận lợi và là nơi 
bệnh phát sinh và gây hại nặng. 

Để phòng trừ bệnh đạo 
ôn đạt hiệu quả, bà con nông 
dân cần chú ý: 

- Thăm đồng thường xuyên 
để phát hiện bệnh đạo ôn kịp 
thời. Chú ý trên các ruộng đã 
nhiễm bệnh ở vụ trước, trên các 
giống nhiễm như BC15, HT1, 
Khang dân 18, Q5, giống lúa nếp 
và một số giống lúa lai. Ở những 
nơi vùng cao điều kiện khô hạn 
thiếu nước kết hợp với sương 
mù nhiều, biên độ nhiệt chênh 

Hiện nay trên địa bàn 
tỉnh, cây lúa xuân đang 
giai đoạn đẻ nhánh và 

đẻ nhánh rộ, thời tiết có mưa, 
ẩm độ cao, trời âm u hoặc nắng 
mưa xen kẽ là điều kiện thuận lợi 
cho bệnh đạo ôn phát sinh và 
gây hại, đặc biệt trên các giống 
lúa nhiễm. Để chủ động phòng 
trừ bệnh đạo ôn kịp thời và hiệu 
quả, xin giới thiệu cách nhận 
biết và quản lý bệnh đạo ôn, nội 
dung cụ thể như sau:

Nhận biết bệnh: Trên lá vết 
bệnh đầu tiên là những chấm nhỏ 
màu xanh tái hoặc vàng. Về sau 
vết bệnh lớn lên và có triệu chứng 

rất điển hình, đó là những đốm 
bệnh hình thoi, hai đầu nhọn 
chạy dọc theo gân lá, màu vàng 
nâu. Nhiều vết bệnh có thể liên 
kết làm lá bị khô cháy một mảng 
lớn, đó là khi bệnh đã nặng.

Tác hại: Bệnh hại trên lá lúa 
làm cháy lá, lụi cây; bệnh hại trên 
cổ bông, cổ gié, đốt thân làm cho 
cổ bông, cổ gié hoặc đốt thân bị 
thâm đen, gãy gục và làm cho 
hạt lúa bị lép. Bệnh hại nặng sẽ 
không cho thu hoạch.

Nguyên nhân gây bệnh: 
Bệnh do nấm Pyricularia oryzae 
gây ra.

Chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa xuân

Vết bệnh đạo ôn trên lá. Vết bệnh đạo ôn trên cổ bông.



TRANG THƠ TRANG THƠ

23

Thị xã Bắc Kạn trong thung lũng
Ngã ba sông Nóng, Lạnh giao hòa
Những dải kè nghiêng mình ngăn lũ

Cho lòng người bớt thắc thỏm ngày mưa.

Đường Hùng Vương, đường Trường Chinh rộng mở
Đẹp thêm đường ngang dọc bàn cờ

Mang tên đất, tên người làm nên lịch sử
Cùng chúng ta xây dựng quê hương.

Cả Cầu Phà* từ “khai sinh” còn giữ lại
Như bảo tàng chứng tích trăm năm

Có thể nào quên khi nhìn về quá khứ
Vẫn sánh vai cùng cầu mới vượt sông.

Đường phường, tổ cứng hóa bê tông
Nơi ngõ, ngách đêm đêm sáng điện

Thêm chợ, thêm trường, y tế mở mang
Sớm xuân nay Thị xã rợp cờ đỏ sao vàng!

Người người rạo rực đón nhận tin vui
Thị xã của ta lên Thành phố

Nhập, tách rồi lại trở về nguồn
Phơi phới ta đi giữa mùa xuân mười tám**.

HÀ HỮU NGHỊ
Phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Bắc Kạn

* Cầu Phà cùng thời thành lập tỉnh Bắc Kạn năm 1900
** Mười tám năm tái lập tỉnh Bắc Kạn 1997-2015

Vằn nẩy vằn slíp cẩu đinh ninh,
Chăn lè vằn nhật slinh cúa Bảc.

Ết pác nhì slíp hả pi mà;
Toàn dân nước Việt là chứ Bảc
Toàn dân xày bài hảt ngợi ca.

Hồ Chí Minh Bảc Hồ Chí Minh.
Chứ Bảc chứ chang slim mại mại.
Công ơn Bảc luông cải táy bân,

Luôn dau hẩư toàn dân hạnh phúc,
Dau hẩư nước vằn pjiục mắn lèng.

Dân boong làu cải eng, ón ké:
Ngòi Bảc pện mè mé, pò slinh,
Slổng; Bảc đạ hy sinh trọn vẹn.
Sle lục lan, đin nước hòa bình.
Mỳ xạ hội văn minh tiên tiến.

Nước Việt làu mỳ tiểng thế gian.
Phuối thâng tiểng Việt Nam đây mjiạc.

VŨ VĂN QUỲNH
Phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn

(Thơ tày)

Ta đi giữa mùa xuân
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TRONG SỐ NÀY Trang

Số quý II
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  
5 năm 2015.

Ảnh bìa 1: Vào vụ mới.
Ảnh:  QUANG LUẬN

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

 Chỉ thị về việc phát động đợt thi đua đặc biệt từ 
nay đến năm 2016 Chào mừng Đại hội Đảng bộ 
các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XII của Đảng; Hội nghị điển hình tiên tiến 
các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước và biểu 
dương “Nông dân điển hình tiên tiến” Hội Nông 
dân Việt Nam lần thứ IV; Đại hội thi đua yêu nước 
toàn quốc lần thứ IX và kỷ niệm các ngày lễ lớn 
năm 2015

 Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào 
nông dân quý I năm 2015

 Nguyên tắc “Nói thì phải làm” của tư tưởng đạo 
đức Hồ Chí Minh

 Chiến thắng Điện Biên Phủ - Lừng lẫy năm châu, 
chấn động địa cầu

 Thành tựu sau 40 năm giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước

 Hội Nông dân huyện Bạch Thông với công tác 
quán triệt Nghị quyết của Hội và bồi dưỡng nâng 
cao nghiệp vụ công tác Hội

 Vai trò của Hội Nông dân xã trong việc thực hiện 
ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính 
sách khác

 Quảng Bạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/
HNDTW “về tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông 
dân các cấp vững mạnh”

 Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc 
Kạn: Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân 
phát triển sản xuất

 Hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống Lao (24/3)
 Thực hiện Chương trình phối hợp giám sát việc 

thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh 
doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp giai đoạn 
2015 - 2020

 Hội Nông dân thị xã Bắc Kạn tổ chức Hội nghị biểu 
dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2010 - 2015

 Thôn Pá Danh chung sức xây dựng nông thôn mới
 Người đi tiên phong trong việc trồng cây thanh 

long ruột đỏ
 Hội viên nông dân làm kinh tế giỏi
 Hỏi đáp về nghiệp vụ công tác Hội Nông dân...
 Chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa xuân
 Trang thơ

Baûn tin Noâng daân Baéc Kaïn24


