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NGHỊ QUYẾT
 Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX,

Nhiệm kỳ 2021 - 2026
 

Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành trong 02 ngày 
từ ngày 26/10/2021 đến ngày 27/10/2021, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban chấp hành Hội liên hiệp 
phụ nữ tỉnh khóa VIII trình tại Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX.

QUYẾT NGHỊ

Tán thành với nội dung cơ bản về đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ 
nữ tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và mục tiêu nhiệm vụ 5 năm, nhiệm kỳ 2021- 2026 nêu 
trong báo cáo chính trị của Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh khóa VIII trình tại Đại hội 
khóa IX

1. Đánh giá tổng quát về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ VIII 
Đại hội khẳng định: Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ VIII, mặc 

dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức như thiên tai, dịch bệnh… nhưng các cấp Hội phụ 
nữ trong tỉnh đã đoàn kết vận dụng sáng tạo, linh hoạt thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ 
trọng tâm của Hội. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ, Thường trực tỉnh ủy Bắc Kạn, Đoàn chủ 
tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam cùng với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân tỉnh và các Sở, Ban, ngành đoàn thể tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương. Trong 28 tiêu chí 
của 10 chỉ tiêu, có 27 tiêu chí đều đạt và vượt, qua đó đã góp phần thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội của Đảng bộ tỉnh. Với sự cố gắng và nỗ lực phấn đấu của cán bộ hội viên phụ nữ toàn tỉnh, 
công tác Hội và phong trào phụ nữ được các cấp ủy, chính quyền đánh giá cao và ghi nhận sự đóng góp 
quan trọng của phụ nữ vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh.

Tuy nhiên, còn 1 tiêu chí không đạt, đòi hỏi trong thời gian tới các cấp Hội cần có những giải pháp 
phù hợp để tổ chức thực hiện; Đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tao, linh hoạt trong triển khai 
phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

2. Mục tiêu và các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2021-2026 
2.1 Mục tiêu tổng quát
Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát 

huy tính tự chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ; huy động sự tham gia của toàn xã hội vì 
sự phát triển toàn diện của phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh góp phần xây dựng tỉnh Bắc Kạn 
phát triển nhanh, bền vững.

2.2. Các chỉ tiêu cụ thể
1. Hằng năm mỗi cơ sở Hội và tương đương có ít nhất 01 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ 

rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng; Có ít nhất 88% hộ gia đình hội viên đạt “Gia đình 
văn hóa”.

 2. Đến cuối nhiệm kỳ, 80% phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình và mua bán người; 60 % phụ nữ 
khuyết tật được Hội hỗ trợ bằng nhiều hình thức khác nhau.

 3. Hằng năm, mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ thêm 05 hộ gia đình đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 
sạch”; mỗi cơ sở Hội đăng ký và thực hiện 01 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
PHỤ NỮ TỈNH BẮC KẠN

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

Bắc Kạn, ngày 27 tháng 10 năm 2021

VĂN BẢN MỚI
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4. Trong nhiệm kỳ có ít nhất 12.500 hộ nghèo, cận nghèo được giúp, có ít nhất 1.250 hộ được giúp 
thoát nghèo, cận nghèo.

 5. Hằng năm, đào tạo, hỗ trợ nâng cao năng lực cho 10 HTX, 20 hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ. 
Đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ thành lập mới 08 HTX/tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý; Cuối 
nhiệm kỳ có 05 sản phẩm OCOP đạt từ 3-4 sao của cơ sở sản xuất do phụ nữ làm chủ.

 6. Hằng năm, Hội LHPN tỉnh chủ trì giám sát ít nhất 01 chính sách và phản biện xã hội ít nhất 01 dự 
thảo văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và tổ chức Hội; mỗi Hội LHPN cấp 
huyện, Hội LHPN cấp xã giám sát ít nhất 01 chính sách và góp ý ít nhất 01 dự thảo văn bản của cấp ủy, 
chính quyền. 

7. Đến cuối nhiệm kỳ tăng thêm 3.000 hội viên. Mỗi cơ sở Hội giới thiệu được ít nhất 01 hội viên ưu 
tú được kết nạp vào Đảng CSVN. 

8. Hằng năm có ít nhất 50% lượt Chủ tịch, phó chủ tịch Hội cơ sở; 100% Chi hội trưởng được nâng 
cao kiến thức, kỹ năng thông qua các hình thức tập huấn, bồi dưỡng của các cấp Hội. 

9. Đến cuối nhiệm kỳ 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp đạt chuẩn chức danh và ứng dụng công 
nghệ thông tin, sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội; 100% cơ sở Hội ứng dụng 
phần mềm hồ sơ công việc. 

10. Đến cuối nhiệm kỳ, Hội LHPN tỉnh đề xuất và được phê duyệt ít nhất một Chính sách/Đề án liên 
quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

2.3. Phong trào thi đua
Phụ nữ Bắc Kạn “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên”.
Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”.
2.4. Khâu đột phá
-  Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội
-  Đồng hành xây dựng chi, tổ phụ nữ vững mạnh
2.5. Ba nhiệm vụ trọng tâm
Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị gia đình Việt Nam 
Nhiệm vụ 2: Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới
Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả
 II. Thông qua báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành khóa VIII trình 

Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh  khóa IX. Giao Ban chấp hành khóa IX tiếp thu ý kiến góp ý của Đại hội nhằm 
phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế khuyết điểm để đổi mới công tác lãnh đạo, nâng cao chất lượng 
công tác lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới.

 III. Thông qua báo cáo tổng hợp góp ý kiến: tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị 
trình Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, góp ý dự thảo bổ sung sửa 
đổi Điều lệ Hội LHPN Việt Nam. Giao Ban chấp hành khóa IX tổng hợp ý kiến thảo luận, góp ý tại Đại hội 
để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo và gửi Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam theo quy định.

IV. Thông qua kết quả bầu Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh khóa IX gồm 29 Ủy viên và 
bầu 09 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Giao Ban chấp hành khóa IX hoàn chỉnh hồ sơ về 
kết quả bầu cử, báo cáo Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam chuẩn y theo quy định.

V. Giao Ban chấp hành khóa IX căn cứ Nghị quyết Đại hội và trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đại 
biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động toàn khóa 
và từng năm để chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tổ chức thực hiện.

Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ các dân 
tộc trong tỉnh hãy đoàn kết, hăng hái thi đua, phát huy  truyền thống, tiềm năng và sức sáng tạo của 
phụ nữ Bắc Kạn, quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ 
IX đã đề ra.

Nghị quyết này được Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông 
qua ngày 27 tháng 10 năm 2021./.

VĂN BẢN MỚI



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

MTTQ các cấp trong tỉnh 
luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, 
phối hợp với chính quyền và các 
tổ chức thành viên đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, vận động 
các tầng lớp nhân dân đoàn kết, 
hăng hái thi đua lao động sản 
xuất; thực hiện các chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước, các phong trào 
thi đua yêu nước, các cuộc vận 
động xã hội, thực hiện hiệu quả 
các chương trình, kế hoạch của 
tỉnh. Cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh” ngày càng 
phát huy được vai trò tự quản 
và tinh thần sáng tạo của nhân 
dân, tích cực tham gia xây dựng 
các mô hình làm kinh tế giỏi, 
xây dựng đời sống văn hóa… tự 
nguyện hiến đất và tài sản trên 
đất, ngày công lao động để xây 
dựng hạ tầng nông thôn mới, 
mở rộng đường liên thôn, liên xã, 
đường nội đồng, xây dựng các 
công trình phúc lợi công cộng,... 
nhiều mô hình tự quản về bảo 

vệ môi trường, phát triển kinh tế 
được triển khai hiệu quả và được 
nhân rộng đã góp phần làm thay 
đổi diện mạo các vùng nông 
thôn ngày càng khang trang, 
sạch đẹp. Đến hết năm 2020 toàn 
tỉnh có 23 xã được công nhận xã 
đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 
104,5% mục tiêu Nghị quyết Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm 
kỳ 2015- 2020); bình quân cả tỉnh 
đạt 12,25 tiêu chí/xã (đạt 122,5% 
mục tiêu Nghị quyết Đại đội 
đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 
2015- 2020, tăng 9,31 tiêu chí so 
với năm 2010); không còn xã dưới 
5 tiêu chí (đạt mục tiêu Thủ tướng 
Chính phủ giao); GRDP bình quân 
đầu người đạt 40,9 triệu đồng. 
Sau sáp nhập đơn vị hành chính 
cấp xã theo Nghị quyết số 855/
NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 
của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, 
đến tháng 10/2021 toàn tỉnh có 
15 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 
02 xã đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao, 28 thôn đạt chuẩn thôn 
nông thôn mới; thành phố Bắc 
Kạn đang hoàn thiện hồ sơ xét 
công nhận thành phố hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

Cán bộ công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn

Nỗ lựC Để CôNG TáC MặT TrậN luôN HướNG Về Cơ sở

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm thực 
hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, dưới sự hướng dẫn của Ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, với phương châm “nỗ lực để công tác Mặt 
trận luôn hướng về cơ sở”, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò của mình trong 
việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo sự đồng thuận trong các tầng 
lớp nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc 
phòng, vững bước xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước thực 
hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

MA Từ ĐôNG ĐIềN
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn
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mới năm 2020. Bên cạnh đó, hoạt 
động vì người nghèo, chương 
trình an sinh xã hội gắn với 
phong trào “Cả nước chung tay vì 
người nghèo, không để ai bị bỏ 
lại phía sau” được triển khai sâu 
rộng, nhận được sự đồng thuận, 
ủng hộ của các cấp, các ngành 
và toàn xã hội. Tính đến tháng 9 
năm 2021, Quỹ “Vì người nghèo” 
các cấp tiếp nhận được trên 3 tỷ 
đồng nhằm hỗ trợ người nghèo 
và thực hiện công tác an sinh xã 
hội. Từ nguồn kết dư năm 2020 
và kinh phí vận động được, Ban 
vận động Quỹ “Vì người nghèo” 
các cấp triển khai phân bổ kinh 
phí hỗ trợ xây dựng 64 ngôi nhà 
đại đoàn kết cho hộ nghèo trên 
địa bàn tỉnh; tổ chức thăm vào 
tặng quà Tết cho người nghèo 
3.223 xuất quà với tổng số tiền 
1.561 triệu đồng; phối hợp với 
các ban, ngành, đoàn thể, các 
tổ chức, doanh nghiệp trong và 
ngoài tỉnh thăm tặng 17.401 suất 
quà, tổng trị giá 10,2 tỷ đồng cho 
đối tượng chính sách, trẻ em có 
hoàn cảnh khó khăn, người tàn 
tật,…nhân dịp Tết Nguyên đán; 
hỗ trợ cây, con giống, phân bón, 
vốn sản xuất, giúp đỡ ngày công 
cho hàng ngàn lượt hộ nghèo, hộ 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Công tác cứu trợ luôn được 
quan tâm và kịp thời hỗ trợ các 
hộ bị ảnh hưởng do thiên tai, 
hỏa hoạn. Đặc biệt, thực hiện 
chủ trương “chống dịch như 
chống giặc” của Đảng và Nhà 
nước, hưởng ứng Lời kêu gọi của 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
và phong trào thi đua đặc biệt 
“Cả nước đoàn kết, chung sức, 
đồng lòng thi đua phòng, chống 
và chiến thắng đại dịch covid-19” 
do Thủ tướng Chính phủ phát 
động, từ năm 2020 đến nay, Ủy 
ban MTTQ tỉnh đã triển khai 03 

lần vận động lớn trong toàn tỉnh 
nhằm cùng cả nước tập trung 
mọi nguồn lực của toàn dân thực 
hiện công tác phòng, chống và 
đẩy lùi đại dịch, trong đó có 03 
đợt vận động quyên góp ủng hộ 
bằng tiền, trang thiết bị y tế để 
phòng, chống dịch và đợt vận 
động ủng hộ hàng hóa, sản phẩm 
nông sản của tỉnh hỗ trợ Nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh 
Bình Dương, thành phố Hà Nội 
và một số địa phương khác để 
góp phần phòng, chống đại dịch. 
Phát huy vai trò tuyên truyền, vận 
động trong hệ thống MTTQ và 
các tổ chức thành viên, việc huy 
động các nguồn lực ủng hộ cho 
công tác phòng, chống đại dịch 
Covid-19 đã được các tổ chức, cá 
nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm 
và đông đảo đoàn viên, hội viên, 
các tầng lớp Nhân dân đồng tình 
ủng hộ bằng nhiều hình thức (tiền 
mặt, trang thiết bị y tế để phòng 
chống dịch, nhu yếu phẩm, nhân 
lực). Kết quả trong 03 đợt vận 
động, Ủy ban MTTQ các cấp trong 
toàn tỉnh tiếp nhận mọi sự ủng 
hộ bằng tiền, vật chất, hàng hóa 
nông sản (trên 351 tấn) ước tính 
trên 12 tỷ đồng. Đây là một sự 
nỗ lực rất lớn của nhân dân toàn 
tỉnh mặc dù còn khó khăn. Kết 
quả đó thể hiện tinh thần đoàn 
kết, sẻ chia, tương thân, tương 
ái của Nhân dân các dân tộc trên 
quê hương cách mạng, thể hiện 
sự lan tỏa tinh thần, trách nhiệm 
của toàn dân một cách sâu rộng 
và tạo nên sức mạnh to lớn trong 
quá trình chung tay phòng, chống 
đại dịch. 

Cuộc vận động “Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 
tiếp tục triển khai với nhiều hình 
thức tuyên truyền nhằm giới 
thiệu về những sản phẩm, dịch 
vụ thương hiệu Việt, sản phẩm 

OCOP của tỉnh Bắc Kạn, sản phẩm 
nông sản chất lượng, những địa 
chỉ doanh nghiệp uy tín để người 
tiêu dùng có đầy đủ thông tin về 
sản phẩm, hàng hóa thương hiệu 
Việt và của địa phương trên thị 
trường; vận động, khuyến khích, 
động viên các doanh nghiệp, cơ 
sở sản xuất trên địa bàn tỉnh ưu 
tiên sử dụng nguyên liệu, nhiên 
liệu, vật liệu và các yếu tố đầu vào 
là các sản phẩm, hàng hóa dịch 
vụ của Việt Nam và tỉnh Bắc Kạn; 
các cơ quan, đơn vị có sử dụng 
ngân sách Nhà nước ưu tiên sử 
dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch 
vụ Việt Nam phù hợp với các cam 
kết quốc tế và Pháp luật của Việt 
Nam, tạo sự chuyển biến tích 
cực về nhận thức và hành động 
của các cấp, các ngành, doanh 
nghiệp và người dân trong thực 
hiện Cuộc vận động. Phong trào 
thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng 
cao năng suất, chất lượng, hiệu 
quả, hội nhập quốc tế” đang 
bước đầu triển khai thực hiện 
trên địa bàn tỉnh đã cổ vũ động 
viên, khuyến khích mọi công dân 
phát huy trí tuệ, nguồn lực, tích 
cực, năng động, sáng tạo trong 
lao động sản xuất, công tác, góp 
phần thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh.   

Công tác tham gia xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền đã 
được MTTQ các cấp trong tỉnh và 
các tổ chức thành viên tích cực 
tham gia bằng nhiều hoạt động 
cụ thể, thiết thực, góp phần xây 
dựng hệ thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh. Trong năm, 
MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối 
hợp tổ chức thành công cuộc bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2021- 2026. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu 
đạt 99,81%. Ủy ban MTTQ các cấp 
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đã triển khai thực hiện có hiệu 
quả Quyết định 217 - QĐ/TW về 
ban hành “Quy chế giám sát và 
phản biện xã hội của MTTQ Việt 
Nam và các đoàn thể chính trị - xã 
hội”; Quyết định 218 - QĐ/TW về 
ban hành “Quy định MTTQ Việt 
Nam, các đoàn thể chính trị - xã 
hội và nhân dân tham gia góp ý 
xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền”, tiến hành nhiều cuộc giám 
sát và tham gia phối hợp giám sát 
cùng thường trực Hội đồng nhân 
dân, các ban của Hội đồng nhân 
dân và các đoàn thể chính trị - xã 
hội cùng cấp. Sau bầu cử, MTTQ 
các cấp có trách nhiệm cùng 
cử tri và nhân dân thực hiện cơ 
chế giám sát Người đại biểu dân 
cử thực hiện “lời hứa”, quyền và 
nghĩa vụ của mình trong suốt quá 
trình hoạt động. Thực hiện hướng 
dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ 
Việt Nam, Ủy ban MTTQ đã ban 
hành kế hoạch năm 2021 về giám 
sát hoạt động của đại biểu Quốc 
hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 
nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 
2026 trên địa bàn tỉnh, giám sát 
đối với 06 đại biểu Quốc hội khóa 
XV, 49 đại biểu HĐND tỉnh khóa 
X. MTTQ cấp huyện giám sát 238 
đại biểu HĐND cùng cấp, MTTQ 
cấp xã giám sát 1.952 đại biểu 
HĐND cùng cấp; đồng thời phối 
hợp giám sát hoạt động của đại 
biểu Quốc hội, đại biểu HĐND 
tỉnh, huyện (thành phố) trên địa 
bàn, với các phương thức giám 
sát: thông qua việc tiếp xúc cử 
tri, tập hợp và trả lời ý kiến, kiến 
nghị của cử tri và nhân dân đối 
với các đại biểu dân cử; tiếp công 
dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị của công dân; 
thông qua chất lượng hoạt động, 
tham gia góp ý, xây dựng, nghiên 
cứu chính sách, văn bản tại mỗi kỳ 
họp; thường xuyên theo dõi; bằng 

hình thức đề nghị đại biểu dân cử 
báo cáo và giải trình những vấn 
đề MTTQ và các tổ chức thành 
viên có kiến nghị…Trong công 
tác phản biện xã hội, MTTQ và 
các tổ chức thành viên đã tổ chức 
các hội nghị phản biện và tổ chức 
phản biện nhiều dự thảo văn 
bản dưới hình thức gửi lấy ý kiến 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan. Nội dung phản biện 
tập trung vào dự thảo các văn 
bản quan trọng của Đảng, Nhà 
nước; của cấp ủy, chính quyền địa 
phương cùng cấp trên tất cả các 
lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội, 
quốc phòng- an ninh và xây dựng 
hệ thống chính trị. Nhiều văn 
bản kiến nghị sau giám sát, phản 
biện xã hội có chất lượng tốt và 
đã được các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có trách nhiệm nghiêm túc 
tiếp thu, giải quyết, phản hồi. 

MTTQ, các đoàn thể chính 
trị - xã hội đã tăng cường đổi 
mới nội dung, phương thức hoạt 
động, hướng mạnh về cơ sở, khu 
dân cư, tập hợp phản ánh kịp thời 
tâm tư, tình cảm, nguyện vọng 
của nhân dân, giúp cấp ủy Đảng, 
chính quyền xử lý kịp thời và có 
hiệu quả những vấn đề phát sinh 
ngay từ cơ sở, qua đó đã củng cố 
niềm tin của nhân dân đối với sự 
lãnh đạo của Đảng và sự quản 
lý điều hành của Nhà nước. Đây 
chính là những việc làm thiết 
thực khẳng định ý nghĩa to lớn 
của việc phát huy vai trò làm chủ 
của nhân dân, góp phần quan 
trọng xây dựng và củng cố chính 
quyền ngày càng vững mạnh. 
Đồng thời, tiếp tục quan tâm đổi 
mới và đẩy mạnh hoạt động của 
các cá nhân tiêu biểu, người có 
uy tín trong cộng đồng dân cư, 
các chức sắc, chức việc tôn giáo 
nhằm nâng cao hiệu quả công 
tác tuyên truyền, tập hợp, phát 

huy sức mạnh khối đại đoàn kết 
các dân tộc; Phát huy vai trò của 
già làng, trưởng bản, người có uy 
tín trong đồng bào các dân tộc 
trong đấu tranh với các âm mưu 
kích động, lôi kéo, chia rẽ khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc của 
các thế lực thù địch; Tăng cường 
công tác xây dựng, củng cố, phát 
huy vai trò của Ban công tác Mặt 
trận, Tổ hòa giải cơ sở, Ban thanh 
tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư 
cộng đồng, các tổ tự quản... để 
nâng cao chất lượng hoạt động 
của Mặt trận và các đoàn thể. Coi 
trọng công tác xây dựng tổ chức 
đoàn, hội, thường xuyên vận 
động thu hút, kết nạp đoàn viên, 
hội viên vào tổ chức; xây dựng 
các CLB, đội, nhóm thu hút, tập 
hợp đoàn viên, hội viên theo sở 
thích, nhu cầu, đối tượng....

Xác định nhiệm vụ trọng 
tâm, xuyên suốt của MTTQ các cấp 
trong năm 2021 và những năm 
tiếp theo là: Đa dạng và nâng cao 
chất lượng công tác tuyên truyền, 
vận động, tập hợp đoàn kết rộng 
rãi các tầng lớp nhân dân; phát 
huy vai trò của các tổ chức thành 
viên, cá nhân tiêu biểu, người có 
uy tín trong cộng đồng dân cư; 
phát huy sức mạnh khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa. Trong thời gian tới, đứng 
trước những thời cơ, vận hội và 
nhiệm vụ mới đòi hỏi MTTQ các 
cấp trong tỉnh phải không ngừng 
đổi mới nội dung, phương thức 
hoạt động hướng mạnh về cơ sở, 
phát huy mạnh mẽ quyền làm 
chủ của nhân dân góp phần xây 
dựng và thực hiện tốt các mục 
tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã 
hội, an ninh, quốc phòng; quyết 
tâm xây dựng khối đại đoàn kết 
các dân tộc trong tỉnh ngày càng 
vững mạnh./.

SỰ KIỆN CHÍNH TRỊ



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

Từ Đại hội IV Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam (năm 
1994), với chủ trương: 

Đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động, hướng về cơ 
sở, cộng đồng dân cư, đưa 
công tác Mặt trận về với từng 
gia đình, từng người dân. Hội 
nghị lần thứ hai Uỷ ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam (khóa IV) tháng 2/1995 
đã quyết định mở cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng cuộc sống mới ở khu 
dân cư”. Đến năm 2015, nhằm 
tích hợp và kế thừa kết quả 20 
năm thực hiện cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa ở khu dân 
cư” và 15 năm cuộc vận động 

“Ngày vì người nghèo”, đồng 
thời phù hợp với nội dung, 
chương trình mục tiêu Quốc 
gia về xây dựng nông thôn 
mới, cuộc vận động đã trở 
thành tên gọi “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh”. Từ khi có 
cuộc vận động, Ngày hội Đại 
đoàn kết toàn dân tộc được tổ 
chức hàng năm ở khu dân cư. 
Từ năm 1995 đến nay, Ngày 
hội đã trở thành nề nếp, là nét 
đẹp trong sinh hoạt văn hóa, 
chính trị của Nhân dân ở khu 
dân cư vào dịp kỷ niệm Ngày 
Mặt trận Dân tộc thống nhất 
Việt Nam. Ngày hội đã tạo 
được không khí đoàn kết, vui 
tươi trong đông đảo các tầng 
lớp nhân dân. 

Thực tiễn hoạt động 
những nơi đã diễn ra cho thấy, 
Ngày hội mang nhiều ý nghĩa 
thiết thực với tinh thần đoàn 
kết. Ngày hội được tổ chức với 
nhiều hoạt động phong phú, 
đa dạng. Bên cạnh việc ôn lại 
truyền thống lịch sử của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, đánh 
giá kết quả thực hiện các cuộc 
vận động, phong trào thi đua 
ở cộng đồng dân cư, thống 
nhất mục tiêu, nhiệm vụ thực 
hiện năm tới; biểu dương, 
khen thưởng các hộ gia đình, 
cá nhân tích cực đóng góp 
vật chất, tinh thần, ngày công 

NGày Hội Đại ĐoàN KếT ToàN dâN TộC Biểu HiệN siNH ĐộNG 
Của lòNG dâN, GắN Bó TìNH làNG NGHĩa xóM

MA NHậT HOÀI
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn

Đc Lê Tiến Châu - Ủy viên BCH TW Đảng- Phó Chủ tịch - Tổng thư ký 
Ủy ban TWMTTQ Việt Nam và Đc Hoàng Duy Chinh - Ủy viên BCH TW 
Đảng - Bí thư Tỉnh ủy tham gia phần hội tại Ngày hội Đại đoàn kết thôn 
Bản Chằng - Yên Cư - Chợ Mới.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ 
niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) hằng 
năm được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham mưu 
cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền tổ chức đã trở thành 
nền nếp. Việc tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp gắn 
với các hoạt động biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu, trao 
tặng nhà Đại đoàn kết, tổ chức bữa cơm Đại đoàn kết, vận động 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong dịp diễn ra Ngày 
hội đã động viên nhân dân phát huy truyền thống quê hương, là 
biểu hiện sinh động của lòng dân, gắn bó tình làng, nghĩa xóm.
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xây dựng cộng đồng, nhất là 
các phong trào thi đua của địa 
phương. Nhân dịp Ngày hội, 
những người dân sống và làm 
việc xa quê được Ban Công tác 
Mặt trận mời về dự và chung 
vui với anh em, họ hàng trong 
khu dân cư, người dân mọi lứa 
tuổi có dịp gặp gỡ, giao lưu. 
Mỗi người đến Ngày hội đều 
mang nột nét hồ hởi, phấn 
khởi và đều cảm nhận rõ hơn ý 
nghĩa của tình làng nghĩa xóm, 
thấy rõ hơn trách nhiệm chung 
tay, góp sức để xây dựng cuộc 
sống ở xóm làng, khu phố 
ngày một tốt đẹp hơn. Trong 
Ngày hội, người dân được 
tham gia các trò chơi dân gian 
như: Thi đẩy gậy, kéo co, đi cà 
khoeo, đan lát, giã bánh giầy, 
bịt mắt bắt dê,.vv.. Các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ mang 
đậm bản sắc văn hóa dân tộc, 
địa phương như: hát sli, hát 
lượn, hát then,.vv.. Một số khu 
dân cư trang trí các gian trưng 
bày sản vật của địa phương và 
một số khu dân tổ chức trình 
diễn trang phục dân tộc,..vv. 
lồng ghép trong chương trình 
Ngày hội. Cùng với đó là hoạt 
động đầy ý nghĩa, như: Trao 
nhà Đại đoàn kết, tặng quà cho 
hộ nghèo; tổ chức thăm hỏi và 
tặng quà các gia đình chính 
sách, người có công với cách 
mạng, các đồng chí nguyên là 
lãnh đạo Mặt trận qua các thời 
kỳ. Những tập thể, gia đình và 
cá nhân có nhiều thành tích 
trong thực hiện các phong trào 
thi đua của địa phương cũng 
được biểu dương, khen thưởng 

trong Ngày hội. Không khí ở 
các khu dân cư trên địa bàn 
tỉnh đã trở nên rộn ràng hơn, 
vui tươi hơn, đường làng, ngõ 
xóm tràn ngập sắc đỏ của cờ Tổ 
quốc, băng rôn. Hầu khắp các 
khu dân cư đều tổ chức “Bữa 
cơm đoàn kết”, tạo không khí 
vui tươi, phấn khởi. Ngày hội 
đã trở thành hoạt động có ý 
nghĩa xã hội thiết thực, không 
chỉ đem đến không khí đầm 
ấm của tình làng nghĩa xóm, 
mà còn là diễn đàn rộng rãi để 
mọi tầng lớp nhân dân phát 
huy dân chủ, vun đắp khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc. 

Năm nay, trước diễn biến 
phức tạp của đại dịch Covid-19, 
việc tổ chức Ngày hội nhằm kịp 
thời động viên, khích lệ nhân 
dân vượt qua khó khăn, thách 
thức, phát huy sức mạnh đoàn 
kết, sự đồng lòng, chung sức 
của nhân dân để phòng, chống 
và chiến thắng đại dịch. Theo 
hướng dẫn tổ chức Ngày hội, 
đối với các địa phương có tình 
hình dịch bệnh được kiểm soát 
tốt, các hoạt động trở lại bình 
thường, việc tổ chức Ngày hội 
được triển khai như thường 
lệ. Hướng dẫn cũng lưu ý, tùy 
theo tình hình thực tế của địa 
phương, MTTQ báo cáo xin chủ 
trương với cấp ủy về việc tổ chức 
Ngày hội được thực hiện quy 
mô, số lượng đại biểu phù hợp 
với điều kiện cụ thể của từng 
khu dân cư, tình hình dịch bệnh. 
Đối với những địa phương tình 
hình dịch bệnh diễn biến phức 
tạp, không bảo đảm để tổ chức 
Ngày hội tập trung, tổ chức 

tuyên truyền bằng các hình 
thức phù hợp, thông qua đài 
Phát thanh, truyền hình, loa 
phóng thanh, công nghệ thông 
tin (Zalo, Facebook, Viber...). 

Có thể nói, sức mạnh của 
khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc luôn là một trong những 
nguồn lực quan trọng nhất, 
mạnh mẽ nhất để toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân ta vượt 
qua mọi khó khăn, thử thách, 
thực hiện thắng lợi sự nghiệp 
đổi mới, phát triển đất nước 
với mục tiêu “Dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công bằng, 
văn minh”. Thông qua Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các 
tổ chức thành viên, truyền 
thống yêu nước và tinh thần 
đoàn kết các dân tộc, các tôn 
giáo ngày càng được củng cố, 
tăng cường và phát huy. Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam là biểu 
tượng của khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc, cầu nối tin cậy 
giữa Nhân dân với các cấp ủy 
Đảng, chính quyền các cấp. 
“Ngày hội Đại đoàn kết toàn 
dân tộc” ở khu dân cư ngày 
nay thực sự là hoạt động có 
ý nghĩa lớn lao trong việc 
tập hợp sức mạnh đại đoàn 
kết, phát huy nét đẹp truyền 
thống văn hóa các dân tộc 
trong tỉnh, phát huy tinh thần 
thi đua sáng tạo trong mọi 
tầng lớp nhân dân tích cực 
tham gia xây dựng và phát 
triển quê hương Bắc Kạn, triển 
khai có hiệu quả Chương trình 
hành động của Đại hội Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 
IX đã đề ra./. 
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Đại hội đại biểu Phụ nữ 
các cấp tỉnh Bắc Kạn 
nhiệm kỳ 2021-2026 

diễn ra trong bối cảnh đại dịch 
Covid - 19 có nhiều diễn biến 
phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ 
đến tình hình kinh tế - xã hội của 
tỉnh, cũng như việc tổ chức Đại 
hội phụ nữ các cấp. Tuy nhiên, 
với phương châm tích cực, chủ 
động cùng với các cấp, các 
ngành thực hiện hiệu quả mục 
tiêu kép “Vừa chống dịch, vừa 
phát triển kinh tế”, các cấp Hội đã  

nỗ lực chuẩn bị tốt các điều kiện 
để tổ chức thành công Đại hội 
theo hướng đảm bảo an toàn, 
tiết kiệm và tuân thủ nghiêm 
các quy định về phòng, chống 
dịch bệnh. 

Điểm nổi bật của Đại hội đại 
biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 
2021-2026, đó là Báo cáo chính 
trị được chuẩn bị công phu với 
bố cục chặt chẽ, ngắn gọn, nêu 
bật được kết quả phong trào 
thi đua và các nhiệm vụ trọng 
tâm của Hội, thể hiện tính đặc 

thù của từng địa phương, đơn 
vị. Phần đánh giá đã làm nổi 
bật được hiệu quả, tác động 
của hoạt động Hội đối với phụ 
nữ và việc thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của địa phương, đơn 
vị; tìm ra được nguyên nhân và 
bài học kinh nghiệm trong công 
tác chỉ đạo, triển khai thực hiện. 
Đặc biệt trong phương hướng, 
nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, 
các cấp Hội đã bám sát nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ các cấp 
nhiệm kỳ 2020-2025 và những 

GHi NHậN Từ THàNH CôNG TroNG CôNG TáC CHỉ Đạo Tổ CHứC 
Đại Hội Đại Biểu PHụ Nữ CáC CẤP TỉNH BắC KạN, 

NHiệM Kỳ 2021-2026

Đại biểu dự Đại hội biểu quyết bầu Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
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vấn đề đặt ra đối với phụ nữ ở 
từng địa phương, đơn vị để lựa 
chọn các nội dung ưu tiên, các 
khâu đột phá của nhiệm kỳ, từ 
đó cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ và các nhóm giải pháp 
phù hợp với chức năng, nhiệm 
vụ của Hội trong giai đoạn tới. 
Các tham luận tại Đại hội đã đi 
sâu vào việc thảo luận, rút kinh 
nghiệm trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ của Hội, chia sẻ 
những cách làm hay, sáng tạo và 
đề xuất giải pháp trong nhiệm 
kỳ tới nhằm thúc đẩy phong 
trào phụ nữ và hoạt động Hội 
đạt hiệu quả hơn. 

Xác định công tác nhân sự 
là yếu tố quan trọng, quyết định 
đến thành công của Đại hội, vì 
vậy, các cấp Hội đã thực hiện 
các bước nghiêm túc, đảm bảo 
đúng quy trình, dân chủ, công 
khai, chặt chẽ theo hướng dẫn 
của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt 
Nam. Quy trình bầu cử trong Đại 
hội được thực hiện theo đúng 
nguyên tắc Điều lệ Hội và Quy 
chế bầu cử trong hệ thống Hội 
LHPN Việt Nam. Ban chấp hành 
Hội LHPN khóa mới từng bước 
được trẻ hóa, đảm bảo tính kế 
thừa, phát triển; đội ngũ cán bộ 
chủ chốt cơ bản đạt chuẩn theo 
yêu cầu của Trung ương Hội và 
của cấp ủy các cấp. Tại các Đại 
hội, công tác bầu cử được thực 
hiện nghiêm túc theo Điều lệ 
Hội LHPN Việt Nam, do đó: Cấp 
cơ sở Hội có 956 chị được bầu 
vào Ban chấp hành, 113 chị được 
bầu vào Ban thường vụ, trong 
đó có 101 chị được bầu giữ chức 
Chủ tịch, 105 chị được bầu giữ 

chức Phó Chủ tịch (hiện vẫn còn 
khuyết 07 Chủ tịch, 04 Phó Chủ 
tịch, 09 Ủy viên Ban thường vụ, 
07 ủy viên Ban chấp hành sẽ kiện 
toàn sau). Cấp huyện, thành phố 
và tương đương có 174 chị được 
bầu vào Ban chấp hành, 48 chị 
được bầu vào Ban thường vụ, 
trong đó có 10 chị được bầu giữ 
chức Chủ tịch, 11 chị được bầu 
giữ chức Phó Chủ tịch. Cấp tỉnh 
có 29 chị được bầu vào Ban chấp 
hành, 09 chị được bầu vào Ban 
thường vụ. Đồng chí Hà Thị Liễu 
tiếp tục được Đại hội tín nhiệm 
bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN 
tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Ngân, 
Vi Thị Thúy, Nguyễn Thị Tuyết 
Thanh tiếp tục tái cử chức Phó Chủ 
tịch Hội LHPN tỉnh.

Công tác tuyên truyền 
trước, trong và sau Đại hội 
được chú trọng với nhiều hình 
thức phong phú. Mặc dù đại 
dịch Covid-19 có tác động sâu 
sắc nhưng với những giải pháp 
tuyên truyền đã được triển khai 
phù hợp thông qua ứng dụng 
công nghệ thông tin và mạng 
xã hội đã tạo sức lan tỏa tới 
hội viên, phụ nữ, trở thành đợt 
sinh hoạt chính trị lớn tại địa 
phương, hướng dư luận xã hội 
quan tâm đến ngày hội của phụ 
nữ. Thông qua tuyên truyền, 
tạo khí thế thi đua sôi nổi của 
phụ nữ ở tất cả các địa phương. 
Cùng với đó, ngay từ đầu năm 
2021 Ban thường vụ Hội LHPN 
tỉnh đã phát động đợt thi đua 
đặc biệt chào mừng Đại hội đại 
biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 
2021 - 2026, tiến tới Đại hội đại 
biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 

XIII. Kết quả, Hội LHPN tỉnh, Hội 
LHPN các huyện, thành phố, 
đơn vị trực thuộc đã hỗ trợ 
xây dựng 09 nhà “Mái ấm tình 
thương” trị giá gần 200 triệu 
đồng; mỗi tổ chức Hội cơ sở đều 
có ít nhất 01 công trình, phần 
việc thiết thực chào mừng Đại 
hội phụ nữ các cấp, trong đó 
chú trọng tới việc hỗ trợ, giúp 
đỡ hội viên, phụ nữ nghèo, có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
vươn lên trong cuộc sống.

Đại hội đại biểu Phụ nữ các 
cấp là đợt sinh hoạt chính trị 
quan trọng, tăng cường đoàn 
kết, khơi dậy trí tuệ, tiềm năng 
sáng tạo, đóng góp của phụ 
nữ đối với sự phát triển của địa 
phương và thúc đẩy phong trào 
phụ nữ phát triển toàn diện. Có 
được những thành công trên, 
ngoài sự nỗ lực, cố gắng về công 
tác chuẩn bị; tham mưu, đề xuất 
của đội ngũ Ban chấp hành, các 
cấp Hội phụ nữ đã nhận được 
sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt 
của cấp ủy đảng các cấp, nhất 
là về nội dung, công tác nhân 
sự Đại hội; sự hỗ trợ tích cực 
của chính quyền địa phương, 
các ban, ngành, đoàn thể và sự 
đồng thuận của hội viên, phụ 
nữ. Đại hội đại biểu Phụ nữ các 
cấp thực sự là ngày hội lớn, là 
diễn đàn sinh hoạt chính trị 
sâu rộng, phát huy được trí tuệ 
và trách nhiệm của cán bộ, hội 
viên, phụ nữ trong tỉnh tiếp tục 
hướng tới Đại hội đại biểu Phụ 
nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm 
kỳ 2022-2027./.

NGọC LAN 
Hội LHPN tỉnh

SỰ KIỆN CHÍNH TRỊ
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Trong bối cảnh đại dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp, 
tác động lớn đến mọi mặt 
của nền kinh tế - xã hội, các 
cấp công đoàn trong tỉnh 
Bắc Kạn luôn phát huy vai 
trò, trách nhiệm trong việc 
tuyên truyền, vận động đoàn 
viên, người lao động nghiêm 
túc thực hiện các biện pháp 
phòng chống dịch bệnh; tập 
trung chăm lo, bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp chính đáng 
của người lao động;  triển 
khai kịp thời chỉ đạo của 
Trung ương, Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam, của tỉnh 
về thực hiện công tác phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19.

LĐLĐ tỉnh đã kịp thời 
ban hành các văn bản chỉ đạo 
các cấp công đoàn triển khai 
các hoạt động liên quan đến 
công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19, tổ chức phát 
động phong trào thi đua “Công 
nhân, viên chức, lao động tỉnh 
Bắc Kạn nỗ lực vượt khó, sáng 
tạo, quyết tâm chiến thắng đại 
dịch Covid-19” nhằm đẩy mạnh 
tuyên truyền, vận động, cổ vũ 
đoàn viên, công nhân, viên 
chức, lao động phát huy truyền 
thống yêu nước, tinh thần 
đoàn kết, tương thân, tương ái, 
ý trí tự lực, tự cường, đồng cam, 

cộng khổ, tích cực tham gia 
cùng với các cấp, các ngành, 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
phòng, chống dịch Covid-19; 
giữ vững ổn định xã hội, bảo 
đảm an ninh, trật tự nhằm thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo vệ 
sức khỏe, tính mạng và cuộc 
sống hạnh phúc của nhân 
dân. LĐLĐ tỉnh thường xuyên 
đăng tải, cập nhật các văn bản 
chỉ đạo, hướng dẫn về công 
tác phòng chống dịch bệnh 
covid-19 trên trang thông tin 
điện tử LĐLĐ tỉnh, thông qua 
mạng xã hội facebook, zalo. 
100% LĐLĐ huyện, thành phố, 
công đoàn ngành, công đoàn 
cơ sở đã triển khai, phối hợp 
với người sử dụng lao động 

tổ chức thực hiện nghiêm các 
giải pháp về phòng, chống 
dịch tại nơi làm việc. Các cấp 
công đoàn đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, vận động cán 
bộ, công nhân viên chức lao 
động thực hiện nghiêm công 
tác phòng, chống dịch; thống 
kê, báo cáo kịp thời về công 
tác phòng, chống dịch tại các 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 
Công đoàn cấp trên trực tiếp 
cơ sở bảo đảm việc thường 
xuyên giữ mối liên  hệ với các 
công đoàn cơ sở để  có thông 
tin 2 chiều và chỉ đạo kịp thời 
khi có tình huống phát sinh, 
đồng thời, tiếp tục rà soát nắm 
bắt tình hình đời sống, việc 
làm, tiền lương, việc thực hiện 
các chế độ, chính sách đối với 

CáC Cấp Công đoàn TỈnH BắC Kạn CHung Tay 
pHòng, CHống dịCH BệnH Covid-19

Liên đoàn Lao động tỉnh trao số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ Sở Y tế thực 
hiện công tác phòng chống dịch.                                                   Ảnh: NGọC LIêM

THỰC TIỄN KINH NGHIỆM
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đoàn viên công đoàn bị ảnh 
hưởng dịch bệnh.

Hoạt động thăm hỏi, động 
viên các đơn vị, cá nhân tuyến 
đầu thực hiện nhiệm vụ phòng, 
chống dịch; hỗ trợ đoàn viên, 
CNVCLĐ gặp khó khăn do ảnh 
hưởng dịch Covid - 19 được 
triển khai kịp thời, trong đó 
LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ 240 đoàn 
viên, CNVCLĐ gặp khó khăn do 
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 
nhân dịp Tết Nguyên đán Tân 
Sửu 2021 với tổng số tiền 240 
triệu đồng; hỗ trợ 100 bộ trang 
phục phòng dịch cấp độ 4 trị 
giá 24 triệu đồngcho ngành Y 
tế tỉnh; thăm hỏi, hỗ trợ nhu 
yếu phẩm cho 19 đơn vị thực 
hiện nhiệm vụ điều trị, cách 
ly tập trung trên địa bàn tỉnh 
Bắc Kạn, hỗ trợ 14 đoàn viên, 
công nhân lao động là bệnh 
nhân F0, 85 viên chức ngành 
y tế tỉnh trong Đoàn công tác 
hỗ trợ thực hiện phòng, chống 
dịch Covid-19 tại các tỉnh Bắc 
Giang, Bình Dương, Đồng Nai 
và Thành phố Hồ Chí Minh, 
ủng hộ Chương trình “Quỹ Vắc 
xin cho công nhân” do Quỹ 
xã hội từ thiện Tấm lòng vàng 
Báo Lao động phát động, hỗ 
trợ Sở y tế tỉnh Bắc Kạn, LĐLĐ 
tỉnh Bắc Giang, LĐLĐ Thành 
phố Hồ Chí Minh, LĐLĐ tỉnh 
Bình Dương, LĐLĐ tỉnh Đồng 
Nai để thực hiện công tác 
phòng chống dịch với tổng 
số tiền 265 triệu đồng. LĐLĐ 
thành phố Bắc Kạn phối hợp 

huy động nguồn lực tặng 176 
suất quà và các nhu yếu phẩm 
cho các gia đình chính sách, hộ 
nghèo, trẻ em, học sinh, cán bộ 
tuyến đầu chống dịch, với tổng 
trị giá trên 40 triệu đồng. Công 
đoàn ngành Y tế thực hiện ký 
kết hợp đồng với Công ty Bảo 
hiểm PVI Thái Nguyên mua thẻ 
bảo hiểm an toàn cho 73 đoàn 
viên tham gia chống dịch 
tại các tỉnh phía Nam. LĐLĐ 
huyện Chợ Đồn và 7 công 
đoàn cơ sở trong huyện đã đến 
thăm hỏi, hỗ trợ nhu yếu phẩm 
cho lực lượng đang thực hiện 
nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch 
y tế phòng chống dịch bệnh 
Covid -19 tại thôn Tông Quận, 
xã Bình Trung với tổng trị giá 
2,4 triệu đồng. Công đoàn cơ 
sở trực thuộc LĐLĐ huyện Chợ 
Mới đã tổ chức thăm, động 
viên và tặng quà cho các lực 
lượng đang làm nhiệm vụ 
tại các chốt kiểm dịch và khu 
cách ly trên địa bàn tổng trị 
giá 8.651.000đ…Đặc biệt phát 
huy tinh thần tình nguyện 
của các chiến sỹ áo trắng trên 
tuyến đầu phòng chống dịch 
bệnh đã có 85 đoàn viên là y, 
bác sỹ tham gia hỗ trợ phòng 
chống dịch bệnh tại tỉnh Bắc 
Giang và các tỉnh miền Nam.

Hưởng ứng Lời kêu 
gọi “Toàn dân đoàn kết, ra 
sức phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19” của Đoàn Chủ tịch 
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 
Nam, đợt cao điểm quyên góp, 

ủng hộ công tác phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 và lời kêu 
gọi “Vận động ủng hộ hàng hóa, 
nhu yếu phẩm hỗ trợ Thành phố 
Hồ Chí Minh phòng, chống dịch 
Covid-19” của Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh, các cơ quan 
đơn vị, doanh nghiệp, đoàn 
viên, CNVCLĐ đã đóng góp 
trên 4,6 tỷ đồng ủng hộ công 
tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19; ủng hộ trên 55 tấn 
hàng hóa, sản phẩm nông sản 
địa phương và 54,5 triệu đồng 
để hỗ trợ 03 tỉnh Bình Dương, 
thành phố Hồ Chí Minh, thành 
phố Hà Nội. Ngoài ra, LĐLĐ 
tỉnh và các cấp công đoàn 
tuyên truyền, vận động đoàn 
viên, CNVCLĐ mua các mặt 
hàng nông sản do ảnh hưởng 
của dịch Covid - 19 không tiêu 
thụ được như: Bí, tỏi, vải thiều, 
nhãn, dưa hấu, bơ, sầu riêng… 
giúp nông dân tỉnh Bắc Giang, 
Hưng Yên và các tỉnh phía Nam 
vượt qua khó khăn do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19.

Với sự nỗ lực của các cấp 
Công đoàn cùng đoàn viên, 
CNVCLĐ trong tỉnh đã và đang 
góp phần quan trọng cùng 
cấp ủy, chính quyền triển khai 
hiệu quả công tác phòng, 
chống dịch bệnh covid-19, 
bảo vệ tốt nhất sức khỏe nhân 
dân và người lao động.

LưU THOAN
Ban Công tác cơ sở 

Liên đoàn Lao động tỉnh

THỰC TIỄN KINH NGHIỆM
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Cùng với sự phát triển 
của Hội Cựu chiến 
binh Việt Nam, ngày 

14/2/1997 Hội Cựu chiến binh 
tỉnh Bắc Kạn được thành lập 
theo Quyết định số 28-QĐ/TU 
của Tỉnh uỷ Bắc Kạn. Từ năm 
1989 đến năm 1996 Hội CCB 
tỉnh Bắc Kạn hoạt động cùng 
Hội CCB tỉnh Bắc Thái; từ tháng 
02/1997 đến nay Hội CCB tỉnh 
Bắc Kạn đã trải qua 5 kỳ Đại hội. 
Ngay từ ngày đầu mới thành lập, 
Hội CCB tỉnh đã xác định và triển 
khai thực hiện có hiệu quả tôn 
chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm 

vụ của Hội. Từ 6.997 hội viên 
(năm 1997) đến nay tổng số hội 
viên trên toàn tỉnh là 16.488 hội 
viên, trong đó có 5.784 hội viên 
là đảng viên, sinh hoạt tại 1.100 
chi hội trực thuộc thôn, bản, tổ 
phố và Hội cơ quan khối hành 
chính sự nghiệp - doanh nghiệp 
Nhà nước. Trải qua 32 năm hoạt 
động, các cấp Hội CCB tỉnh Bắc 
Kạn đã thực hiện có hiệu quả 
công tác tăng cường vận động 
CCB đoàn kết, phát huy bản chất 
truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích 
cực tham gia xây dựng, bảo 
vệ Đảng, chính quyền, chế độ 

XHCN và khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc. Cán bộ, hội viên CCB  
gương mẫu thực hiện nghiêm 
túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, trọng tâm là Nghị quyết 
TW 4 (Khóa XII) về tăng cường 
chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, 
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống; Chỉ 
thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy 
mạnh học tập làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh”… Chính vì vậy 100% cán 
bộ, hội viên luôn có tư tưởng 
kiên định, vững vàng.

Hội Cựu CHiếN BiNH TỉNH
32 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Đ/c Triệu Văn Ngô - Chủ tịch HCCB tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc              
trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi giai đoạn 2016 - 2021” 

THỰC TIỄN KINH NGHIỆM
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Về công tác xây dựng Hội: 
Hàng năm Hội đã thực hiện tốt 
nhiệm vụ tổ chức, động viên 
CCB nêu cao ý chí tự lực, tự 
cường, phấn đấu giảm nghèo 
nhanh và bền vững. Toàn Hội 
đã khai thác quản lý, sử dụng 
có hiệu quả các nguồn vốn vay 
cũng như quỹ Hội do hội viên 
đóng góp giúp nhau phát triển 
kinh tế tạo việc làm cho hàng 
nghìn lao động, với tổng số dư 
nợ Ngân hàng chính sách xã hội 
là 409.357,03 triệu đồng, cùng 
với nguồn quỹ Hội đã giúp đỡ 
nhiều hộ thoát nghèo, hiện nay 
toàn Hội có 1.208 doanh nghiệp, 
hợp tác xã và mô hình kinh tế 
vừa và nhỏ do hội viên làm chủ, 
tỷ lệ hộ nghèo trong Hội hiện 
nay là 6,7%. Năm 2021 Hội Cựu 
chiến binh, Hội Nông dân và Hội 
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ký kết 
hợp đồng với Hợp tác xã Kiên 
Anh về liên kết phát triển cây 
Ngô Sinh khối, cây Gai xanh và 
bao tiêu sản phẩm để tạo điều 
kiện, giúp đỡ cho gia đình hội 
viên và nhân dân phát triển kinh 
tế, tạo việc làm, giúp nhau giảm 
nghèo bền vững, vươn lên làm 
giàu hợp pháp ... 

Các cấp Hội CCB đã động 
viên CCB tích cực tham gia các 
phong trào, các cuộc vận động 
của Trung ương và địa phương 
như: Phong trào xây dựng Nông 
thôn mới được các cấp Hội CCB 
tích cực tham gia góp công, góp 
sức, những năm qua hội viên đã 
ủng hộ trên 5.800 triệu đồng, 
hơn 165.603 ngày công lao 

động và hiến trên 179.501m2 đất 
làm đường, trường học, nhà văn 
hóa, nhà họp thôn… Phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa” hàng năm 
trên 90% gia đình CCB đạt “gia 
đình văn hóa”; 100% cơ quan, 
đơn vị đạt tiêu chuẩn “cơ quan, 
đơn vị văn hóa”…Phong trào thi 
đua xây dựng Hội “Trong sạch, 
vững mạnh” đạt 98%, hội viên 
đạt tiêu chuẩn “Hội viên gương 
mẫu” 99%. Bên cạnh đó, Hội 
CCB toàn tỉnh đã tích cực tham 
gia công tác phòng, chống dịch 
bệnh  Covid-19, tính đến tháng 
10/2021 số tiền ủng hộ trong Hội 
là 220.000.000đ (chưa kể ủng hộ 
các loại nhu yếu phẩm: gạo, bún 
khô, mì tôm, các loại củ, quả...).

Các hoạt động đền ơn đáp 
nghĩa, thắm tình đồng đội được 
phối hợp chặt chẽ với chính 
quyền, các ban, ngành đoàn thể 
ở địa phương đạt nhiều kết quả, 
đời sống vật chất, tinh thần của 
hội viên được nâng lên; tích cực 
tham gia ủng hộ các loại quỹ do 
Trung ương và địa phương phát 
động. Năm 2021, Ban chấp hành 
Hội CCB tỉnh kêu gọi quyên góp 
ủng hộ tiền trong hội viên CCB 
cùng với sự hỗ trợ của Trung 
ương Hội được tổng số tiền  350 
triệu đồng đã xây mới và sửa 
chữa 10 nhà cho CCB. Trong 
năm phối hợp với Đài PT-TH tỉnh 
xây dựng 12 chuyên mục “Xứng 
danh Bộ đội Cụ Hồ”...

Tại Hội nghị tổng kết “5 
năm phong trào cựu chiến binh 
giúp nhau giảm nghèo làm kinh 

tế giỏi” giai đoạn 2016-2021 có 
34 cá nhân được Trung ương 
Hội, Ủy ban nhân dân tỉnh và 
Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen vì 
đã có thành tích xuất sắc trong 
phong trào CCB giúp nhau giảm 
nghèo làm kinh tế giỏi. 

Trải qua 32 năm xây dựng 
và trưởng thành Hội Cựu chiến 
binh tỉnh Bắc Kạn đã đạt được 
nhiều kết quả tốt, để phát huy 
những thành tích đã đạt được, 
khắc phục những hạn chế trong 
thời gian tới Hội CCB các cấp cần 
tập trung thực hiện có hiệu quả 
một số nhiệm vụ và giải pháp 
chủ yếu đó là: Tiếp tục vận động 
các thế hệ CCB đoàn kết phát 
huy bản chất truyền thống “Bộ 
đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây 
dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, 
chế độ XHCN; nâng cao tinh 
thần tự lực tự cường; động viên, 
giúp nhau xóa đói giảm nghèo; 
xây dựng Hội trong sạch, vững 
mạnh; đổi mới, nâng cao hơn 
nữa phương thức hoạt động 
của Hội đồng thời tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát để 
hoạt động của Hội có hiệu quả; 
tích cực tham gia các phong 
trào, các cuộc vận động của 
Trung ương và địa phương, đặc 
biệt là phong trào “xây dựng 
nông thôn mới”; chăm lo bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của 
CCB góp phần thực hiện thắng 
lợi nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng, hoàn thành tốt nhiệm 
được giao./.

XUâN QUỳNH
Hội Cựu chiến binh tỉnh

THỰC TIỄN KINH NGHIỆM



15Bản tin Công tác Mặt trận Tổ quốc và Các đoàn thể tỉnh Bắc Kạn

Những năm qua, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam 
các cấp trong tỉnh 

luôn tích cực vận động các 
đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo 
tâm tham gia đóng góp, xây 
dựng Quỹ “Vì người nghèo”. 
Từ nguồn quỹ, những căn nhà 
“Đại đoàn kết” đã được trao 
cho người nghèo trong địa 
bàn tỉnh, góp phần “an cư lạc 
nghiệp” và trở thành động 
lực vươn lên, từng bước thoát 
nghèo của bà con hộ nghèo. 
Những căn nhà “Đại đoàn kết” 
(ĐĐK) đã đem đến cho các hộ 

nghèo cuộc sống mới ấm no, 
hạnh phúc.

Gia đình ông Lý Thừa 
Chu, thôn Coọc Mu, xã Hoàng 
Trĩ (huyện Ba Bể) thuộc diện 
hộ nghèo đặc biệt khó khăn, 
nhà có ít đất canh tác, kinh tế 
gia đình không ổn định, thu 
nhập thấp nên nhiều năm qua 
gia đình không có điều kiện 
làm nhà, mặc dù ngôi nhà đã 
xuống cấp nghiêm trọng. Thấu 
hiểu hoàn cảnh của gia đình, 
Ủy ban MTTQ xã Hoàng Trĩ đã 
đề xuất hỗ trợ xây dựng nhà 
Đại đoàn kết cho gia đình ông. 

Từ Quỹ “Vì người nghèo” cấp 
tỉnh phân bổ, Ủy ban MTTQ 
huyện hỗ trợ 30 triệu đồng cho 
gia đình ông Chu làm nhà ĐĐK. 
Cùng với sự giúp đỡ ngày công 
của bà con trong xóm, xã, sau 
gần 4 tháng thi công, đến nay, 
căn nhà kiên cố rộng gần 100 
m2, kết cấu 3 gian, lợp mái tôn, 
cửa gỗ đã hoàn thành. Trong 
ngôi nhà mới khang trang, 
ông Chu không giấu nổi niềm 
xúc động: “Gia đình tôi rất khó 
khăn, được xóm, xã quan tâm, 
giúp đỡ làm nhà, cảm ơn Ủy 
ban MTTQ các cấp đã giúp đỡ 
gia đình tôi nhiều lắm!”

Cùng chung niềm vui với 
gia đình ông Chu, gia đình 
ông Đặng Phụ Pu, thôn Pác 
Phai, xã Thượng Giáo được 
nhận nguồn hỗ trợ từ Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam chi nhánh Chương 
Dương thông qua Quỹ “Vì 
người nghèo” của tỉnh, hộ 
ông Lường Văn Lực, thôn Bản 
Mèn, xã Dương Phong, huyện 
Bạch Thông là gia đình chính 
sách nghèo được nhận nguồn 
hỗ trợ từ Công ty TNHH Verig 

Ấm áp những ngôi nhà Đại đoàn kết
từ Quỹ “Vì người nghèo”                                        

                              

Bà Triệu Thị Thúy - Tỉnh ủy viên - PCT TT Ủy ban MTTQ tỉnh trao Nhà 
đại đoàn kết cho hộ nghèo thôn Coọc Mu- Hoàng Trĩ - Ba Bể.
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Lending thông qua Quỹ “Vì 
người nghèo” tỉnh, mỗi hộ 50 
triệu đồng. Sau hơn 3 tháng 
thi công, 02 căn nhà ĐĐK đã 
và đang hoàn thiện, mỗi căn 
diện tích trên 80 m2, đảm 
bảo tiêu chí “ba cứng”. Hai gia 
đình đang nỗ lực hoàn chỉnh 
nhà trong niềm vui, phấn 
khởi và đầy hào hứng.

Phó Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ tỉnh Ma Nhật Hoài cho 
biết: “Để có nguồn quỹ hỗ trợ 
các hộ nghèo xây dựng nhà 
ở, hằng năm, Ủy ban MTTQ 
các cấp tích cực tuyên truyền 
mục đích, ý nghĩa phong trào 
xây dựng nhà ĐĐK bằng nhiều 
hình thức thiết thực, phong 
phú, khơi dậy sức mạnh của 
cả hệ thống chính trị và được 
đông đảo các tầng lớp nhân 
dân nhiệt tình ủng hộ. Từ năm 
2009 đến nay, Ủy ban MTTQ 
các cấp trong tỉnh vận động 
Quỹ “Vì người nghèo” trên 39 
tỷ đồng. Từ nguồn quỹ, hỗ trợ 
trên 31 tỷ đồng xây mới, sửa 
chữa 3.401 ngôi nhà ĐĐK cho 
hộ nghèo, tặng trên 15.000 
suất quà trị giá trên 14 tỷ đồng 
cho người nghèo nhân dịp Tết 
Nguyên đán. Riêng năm 2021, 
huy động các nguồn lực xây 
dựng mới được 36 ngôi nhà 
đại đoàn kết, tương đương 
số tiền 1.200 triệu đồng, qua 
đó, đóng góp tích cực trong 
việc đảm bảo an sinh xã hội, 

ổn định đời sống cho người 
nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ 
nghèo trong toàn tỉnh”.

Hằng năm, để nâng 
cao hiệu quả vận động, Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, 
Ban vận động Quỹ “Vì người 
nghèo” tỉnh xây dựng Kế hoạch 
và giao chỉ tiêu ủng hộ Quỹ “Vì 
người nghèo” và chương trình 
an sinh xã hội cho MTTQ các 
cấp. Bên cạnh đó, các tổ chức 
thành viên của Ủy ban MTTQ 
các cấp triển khai vận động và 
đôn đốc các đơn vị ngành dọc 
tham gia xây dựng Quỹ. Ngoài 
kinh phí được phân bổ từ cấp 
tỉnh, các địa phương vận động 
các doanh nghiệp, tổ chức, nhà 
hảo tâm đóng góp xây mới và 
sửa chữa nhà cho người nghèo 
khó khăn về nhà ở, hỗ trợ sản 
xuất, tặng quà và hỗ trợ học 
sinh nghèo,..vv. 

Để các đối tượng được 
hưởng sự giúp đỡ một cách 
chính xác, Ủy ban MTTQ  cấp 
huyện, cấp xã phối hợp với 
chính quyền địa phương kiểm 
tra, đánh giá đúng thực trạng, 
phân loại đối tượng, xác định 
nhiệm vụ, mức hỗ trợ cụ thể. 
Nhờ cách làm này, mọi tổ chức, 
cá nhân, nhà hảo tâm đều yên 
tâm đóng góp tiền của, công 
sức giúp đỡ những địa chỉ cụ 
thể cải thiện nhà ở, nâng cao 
chất lượng cuộc sống. Bên 
cạnh đó, cấp huyện chỉ đạo Ủy 

ban MTTQ cấp xã tăng cường 
tuyên truyền, vận động để 
phong trào lan tỏa, người dân 
hiểu được chính sách an sinh 
xã hội của Đảng, Nhà nước, từ 
đó vận động các nguồn hỗ trợ 
của người thân, gia đình, cộng 
đồng để mỗi nhà ĐĐK được 
xây dựng đảm bảo chất lượng, 
sử dụng lâu dài.

Trong thời gian này, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam các cấp 
tiếp tục vận động sự hỗ trợ 
của các cơ quan, đơn vị, nhà 
hảo tâm đóng góp vào quỹ 
“Vì người nghèo” nhân “Tháng 
cao điểm vì người nghèo” 
nhằm vận động nhiều đơn vị 
trực tiếp xây dựng nhà “Đại 
đoàn kết” cho người nghèo 
để có sự hỗ trợ kịp thời, từng 
bước giúp hộ nghèo an cư lạc 
nghiêp, yên tâm phát triển 
kinh tế, giảm nghèo bền vững. 
Những ngôi nhà đại đoàn kết 
được hỗ trợ từ nguồn Quỹ  “Vì 
người nghèo” tuy giá trị chưa 
cao, nhưng ở đó chứa đựng 
nghĩa tình, không chỉ thể hiện 
tấm lòng sẻ chia, đùm bọc của 
cộng đồng với các hộ nghèo 
mà còn tiếp thêm sức mạnh, 
động viên, khuyến khích hộ 
nghèo hăng hái lao động sản 
xuất, tự lực vươn lên xây dựng 
cuộc sống ấm no, hạnh phúc./. 

TrươNG THU DỊU
Ban Phong trào & Tuyên giáo - 

Ủy ban MTTQ tỉnh
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Phát huy những kết quả 
đã đạt được trong công 
tác quản lý, giáo dục 

người thân trong gia đình 
không phạm tội và tệ nạn xã 
hội giai đoạn 2017 - 2020, năm 
2021, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ 
đạo các cấp Hội phụ nữ trong 
tỉnh phối hợp cùng các ban, 
ngành, đoàn thể, Công an địa 
phương tổ chức triển khai thực 
hiện tốt công tác quản lý, giáo 
dục người thân trong gia đình 
không phạm tội và tệ nạn xã 

hội phù hợp với tình hình thực 
tế tại địa phương.

Để thực hiện tốt nội dung 
này, các cấp Hội phụ nữ trong 
tỉnh đã chủ động đổi mới nội 
dung, hình thức phong phú, 
phù hợp với đặc thù của từng 
địa bàn như lồng ghép trong 
các hội nghị, giao ban, tọa đàm, 
giao lưu, sinh hoạt Chi hội, câu 
lạc bộ… để tuyên truyền sâu 
rộng nội dung công tác quản lý, 
giáo dục người thân trong gia 
đình không phạm tội và tệ nạn 

xã hội như: Chương trình mục 
tiêu quốc gia phòng chống tội 
phạm, phòng chống ma túy; 
Chương trình hành động phòng, 
chống tội phạm mua bán người; 
Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình; Luật Phòng, chống ma 
túy, mại dâm; Luật Hôn nhân 
gia đình, Luật Bình đẳng giới, 
Luật An toàn giao thông, Luật 
Bảo vệ và chăm sóc, giáo dục trẻ 
em, các kiến thức phòng chống 
xâm hại tình dục trẻ em gái, trẻ 
vị thành niên... gắn với việc thực 
hiện các chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước, các phong trào 
thi đua“Phụ nữ tích cực học tập, 
lao động sáng tạo, xây dựng gia 
đình hạnh phúc”; phong trào 
“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc”; Cuộc vận động  “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa khu dân cư”; Cuộc vận 
động “Xây dựng gia đình 5 không, 
3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh”… thu hút trên 33.891 lượt 
hội viên, phụ nữ tham gia.

Nhằm nâng cao nhận 
thức, kiến thức, hỗ trợ phụ nữ 
thực hành, rèn luyện kỹ năng, 
phát huy vai trò chủ động của 
phụ nữ trong ứng phó và tham 
gia giải quyết có hiệu quả một 
số vấn đề xã hội liên quan đến 

Phụ nữ Bắc Kạn thực hiện tốt công tác 
quản lý, giáo dục người thân trong gia đình 

Không Phạm tội và tệ nạn xã hội

Đ/c Hà Thị Liễu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tuyên truyền về phòng chống              
tệ nạn xã hội, xâm hại tình dục trẻ em cho cán bộ, hội viên phụ nữ  

huyện Bạch Thông.

Cùng với các cấp, các ngành, cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn 
tỉnh đã làm tốt công tác quản lý, giáo dục người thân trong gia 
đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an 
ninh trật tự tại địa phương.
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phụ nữ nhằm giảm thiểu những 
tác động tiêu cực, nâng cao 
chất lượng cuộc sống của phụ 
nữ góp phần thực hiện mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương. Hội LHPN tỉnh 
tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tập 
trung triển khai thực hiện Đề 
án “Tuyên truyền, giáo dục, vận 
động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải 
quyết các vấn đề xã hội liên quan 
đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” 
(gọi tắt là Đề án 938), trong đó 
lồng ghép tuyên truyền nội 
dung phòng chống tội phạm, 
tệ nạn xã hội, phòng chống bạo 
lực gia đình, bạo lực giới, bạo lực 
học đường, an toàn giao thông, 
an toàn trên không gian mạng... 
Kết quả, toàn tỉnh đã tổ chức 
được 125 hoạt động tập huấn, 
tuyên truyền… thu hút trên 
11.023 lượt chị tham gia. Thông 
qua đó, đã giúp hội viên phụ nữ 
phát huy được vai trò chủ động 
của mình trong công tác phòng 
chống tội phạm, tệ nạn xã hội, 
góp phần giữ gìn an ninh trật tự 
tại cộng đồng dân cư. 

Bên cạnh việc đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, nhằm 
góp phần làm giảm thiểu nguy 
cơ tội phạm và tệ nạn xã hội 
ngay từ trong mỗi gia đình, các 
cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tập 
trung thực hiện cuộc vận động 
xây dựng “gia đình 5 không 3 
sạch”, tập trung vào các tiêu chí: 
“Không có thành viên vi phạm 
pháp luật”, “Không đói nghèo” với 
những cách làm sáng tạo, đem 
lại hiệu quả thiết thực. Với tiêu 
chí “Không có thành viên vi phạm 

pháp luật” các cấp Hội chủ động 
đến từng ngõ, gõ từng nhà để 
nắm tình hình và tuyên truyền 
vận động các gia đình cùng 
các thành viên tích cực tham 
gia các phong trào thi đua yêu 
nước, các cuộc vận động tại địa 
phương; cùng tổ chức tốt cuộc 
sống gia đình, mỗi người lớn 
là một tấm gương mẫu mực về 
đạo đức, lối sống, tuân thủ pháp 
luật; quan tâm, quản lý con em 
không để vi phạm pháp luật 
và tệ nạn xã hội, khuyến khích 
tạo điều kiện để con em tham 
gia các hoạt động giải trí lành 
mạnh, sử dụng internet hợp lý...; 
Với tiêu chí“Không đói nghèo” 
các cấp Hội tăng cường giúp hội 
viên phụ nữ phát triển kinh tế 
gia đình, từng bước vươn lên ổn 
định cuộc sống như: Hỗ trợ cho 
vay không tính lãi; giúp ngày 
công lao động; cho mượn đất 
canh tác, giúp cây con giống; 
xây dựng các mô hình kinh tế 
tập thể.... đến nay Hội đang duy 
trì 23 Hợp tác xã; 95 tổ hợp tác 
với trên 1.384 thành viên. Duy 
trì, quản lý tốt các nguồn vốn 
vay trên 840 tỷ đồng giúp cho 
trên 18.918 lượt chị vay để phát 
triển kinh tế gia đình…Từ các 
hoạt động cụ thể, đã tạo điều 
kiện cho hội viên phụ nữ có điều 
kiện phát triển kinh tế gia đình, 
giảm nghèo bền vững, giảm 
thiểu tỷ lệ vi phạm pháp luật, tệ 
nạn xã hội. 

Với mục tiêu “Mỗi người 
phụ nữ trong gia đình phải là tấm 
gương mẫu mực” trong chấp 
hành pháp luật, phòng, chống 

tội phạm, tệ nạn xã hội cũng 
như xác định trách nhiệm và 
lựa chọn biện pháp đúng đắn 
trong quản lý, giáo dục người 
thân, tăng cường khả năng phát 
hiện các hành vi vi phạm pháp 
luật qua đó kịp thời vận động 
đối tượng chấp hành tốt các 
chủ trương chính sách của Đảng 
và Nhà nước,…các cấp Hội tiếp 
tục duy trì, nhân rộng trên 400 
mô hình/câu lạc bộ như: “Phụ nữ 
và pháp luật”; “Pháp luật và đời 
sống”; “Phòng chống Bạo lực gia 
đình”; “An toàn cho phụ nữ và trẻ 
em”… với gần 10.000 thành viên 
tham gia. 

Những hoạt động thiết thực 
của các cấp Hội phụ nữ trong 
công tác quản lý, giáo dục người 
thân trong gia đình không phạm 
tội và tệ nạn xã hội, đã từng bước 
góp phần đẩy lùi các loại tội 
phạm, tệ nạn xã hội; những vấn 
đề phát sinh được giải quyết kịp 
thời, không để xảy ra điểm nóng; 
ý thức đấu tranh, tố giác tội 
phạm của hội viên, phụ nữ được 
nâng cao, qua đó góp phần giữ 
vững tình hình an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 
tỉnh và thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ phát triển kinh tế xã hội, Quốc 
phòng an ninh tại địa phương. 
Những kết quả đã đạt được sẽ 
là tiền đề để các cấp Hội phụ nữ 
trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt 
công tác quản lý, giáo dục người 
thân trong gia đình không phạm 
tội và tệ nạn xã hội trong thời 
gian tới./.

THU HằNG
Hội LHPN tỉnh
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Trong giai đoạn 2019 - 
2021, các cấp Hội Nông 
dân trong tỉnh Bắc Kạn 

đã đẩy mạnh phong trào “Nông 
dân thi đua sản xuất kinh doanh 
giỏi, đoàn kết giúp nhau làm 
giàu và giảm nghèo bền vững”, 
kết quả có 34.239 hộ đăng ký, 
qua bình xét từ năm 2019 - 2020 
có 10.874 hộ đạt hộ sản xuất 
kinh doanh giỏi các cấp.

Để Phong trào đi vào chiều 
sâu, phát huy hiệu quả thiết 
thực, hằng năm Hội Nông dân 
tỉnh giao chỉ tiêu phát động thi 
đua, chỉ đạo bình xét tôn vinh, 
nêu gương hộ sản xuất kinh 
doanh giỏi; tổ chức hướng dẫn 
hội viên nông dân đăng ký phấn 
đấu đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất, 
kinh doanh (SXKD) giỏi các cấp. 
Trong quá trình triển khai, Hội 
thường xuyên tổ chức kiểm tra, 
giám sát và cuối năm thống kê 
thu nhập, báo cáo thành tích 
của từng hộ và tiến hành suy 
tôn cấp giấy công nhận hộ sản 
xuất kinh doanh giỏi trong năm. 
Ngoài ra, Hội còn tổ chức các 
hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông 

dân như: Phối hợp và trực tiếp 
tổ chức được 2.087 lớp tập huấn 
khoa học kỹ thuật với 115.591 
lượt hội viên tham gia từ đó 
giúp cho hội viên nông dân 
nâng cao kỹ thuật, trình độ canh 
tác; phối hợp với Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn thành lập 99 tổ vay vốn với 
1.577 hộ, dư nợ cho vay 138.314 
triệu đồng; với Ngân hàng 
Chính sách - Xã hội thành lập 
453 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 

12.086 hộ vay, dư nợ là 649.260 
triệu đồng; với Ngân hàng TMCP 
Bưu điện Liên Việt thành lập 93 
tổ vay vốn với 463 hộ vay, dư nợ 
25.851 triệu đồng giúp cho hội 
viên nông dân có vốn kịp thời 
đầu tư cho sản xuất kinh doanh, 
nhờ đó nhiều hộ nông dân đã 
thoát nghèo và vươn lên làm 
giàu chính đáng. Bên cạnh đó, 
Hội còn duy trì và xây dựng phát 
triển Quỹ Hỗ trợ nông dân. Tổng 
nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân 

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn 
với mô hình trồng rừng, trồng nghệ và sản xuất tinh bột nghệ 

cho hiệu quả kinh tế cao

Hiệu quả từ pHong trào 
tHi đua sản xuất, kinH doanH giỏi

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 thi đua lớn của Hội Nông dân Việt Nam, tạo sức lan tỏa trong nhiều 
lĩnh vực, trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn. Qua phong trào, đã giúp 
nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ 
vào sản xuất, góp phần phát triển kinh tế địa phương, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời 
sống vật chất, tinh thần của nông dân từng bước được nâng lên.
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toàn tỉnh hiện nay đang quản 
lý là 24.562 triệu đồng/569 hộ 
vay. Hội còn chủ động liên kết 
phối hợp với công ty CP vật tư 
kỹ thuật nông nghiệp ứng trước 
vật tư phân bón theo hình thức 
trả chậm cho nông dân phát 
triển sản xuất, tổng số được trên 
1.264 tấn phân bón các loại.

Phong trào thi đua sản 
xuất, kinh doanh giỏi đã khuyến 
khích nông dân phát triển kinh 
tế, mở rộng quy mô trong sản 
xuất nông - lâm - ngư nghiệp và 
dịch vụ. Nhiều hộ đã mạnh dạn 
đầu tư về lao động, tiền vốn, áp 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất để tạo ra nhiều 
sản phẩm như: Mô hình nuôi 
lợn siêu nạc, chăn nuôi trâu bò, 
nuôi gà an toàn sinh học, trồng 
cây ăn quả, cây rau màu, trồng 
rừng và chế biến lâm sản,… đã 
giải quyết việc làm cho hàng 
trăm lao động, cho thu nhập 
hàng trăm triệu đồng/năm. Đến 
nay các mô hình đã được nhân 
rộng và tạo thành vùng sản 
xuất hàng hóa như: Chè Như 
Cố, huyện Chợ Mới; Cam, Quýt 
xã Quang Thuận, Dương Phong, 
huyện Bạch Thông; Hồng không 
hạt huyện Chợ Đồn, chăn nuôi 
vỗ béo trâu bò huyện Pác Nặm; 
Trồng bí xanh thơm huyện Ba 
Bể; mô hình trồng cây thạch 
đen, cây dược liệu, sản xuất 
miến dong tại huyện Na Rì,...

Từ phong trào sản xuất kinh 
doanh giỏi đã xuất hiện nhiều 
mô hình, gương nông dân điển 
hình làm kinh tế giỏi như: Hộ 

ông Quản Trọng Quỳnh, xã Bình 
Trung, huyện Chợ Đồn với mô 
hình trồng rừng, chế biến lâm 
sản và dịch vụ, năm 2020 cho thu 
nhập đạt 1,6 tỷ đồng/năm; bình 
quân thu nhập 26 triệu đồng/ 
người/tháng. Hằng năm gia 
đình hướng dẫn, phổ biến kinh 
nghiệm sản xuất kinh doanh, 
áp dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật cho 10-15 hộ trong thôn, 
tạo công ăn việc làm cho 10-12 
lao động có việc làm thường 
xuyên và thu nhập ổn định từ 
6-7 triệu đồng/tháng và giúp 
đỡ hội viên khó khăn về vốn, vật 
tư để phát triển sản xuất. Vận 
động gia đình tham gia đóng 
góp các loại quỹ, ngày công lao 
động, làm đường nông thôn với 
số tiền trên 3 triệu đồng/năm. 
Hằng năm gia đình ông đều đạt 
hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp 
tỉnh và được tặng Bằng khen 
của Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn, 
giai đoạn 2019 - 2021 đạt hộ sản 
xuất kinh doanh giỏi cấp Trung 
ương; Hộ bà Nguyễn Thị Hồng 
Minh, xã Nông Thượng, thành 
phố Bắc Kạn với mô hình trồng 
rừng, trồng nghệ và sản xuất 
tinh bột nghệ, năm 2020 thu 
nhập của gia đình từ mô hình là 
1,5 tỷ đồng, bình quân thu nhập 
trên 25 triệu đồng/người/tháng. 
Không chỉ làm giàu, hộ bà Minh 
còn luôn quan tâm trao đổi kinh 
nghiệm về kỹ thuật trồng rừng 
cho các hộ khác; Bà là sáng lập 
viên thành lập Hợp tác xã nông 
nghiệp Tân Thành chuyên sản 
xuất tinh bột nghệ và đã tạo 

công ăn việc làm cho 10 - 15 lao 
động có thu nhập từ 5-7 triệu 
đồng/tháng. Luôn đoàn kết nội 
bộ làng xóm, thương yêu giúp 
đỡ người nghèo, tích cực tham 
gia các phong trào thi đua do 
Hội Nông dân và địa phương 
phát động. 

Ngoài những gương điển 
hình nêu trên, còn rất nhiều 
những nông dân sản xuất, kinh 
doanh giỏi xuất hiện từ thực 
hiện phong trào “Nông dân thi 
đua sản xuất kinh doanh giỏi, 
đoàn kết giúp nhau làm giàu 
và giảm nghèo bền vững”. Họ 
là những tấm gương nông dân 
vượt khó vươn lên làm giàu 
chính đáng trên chính mảnh 
đất quê hương, đã tạo công ăn 
việc làm cho nhiều lao động địa 
phương, góp sức vào quá trình 
xây dựng Bắc Kạn ngày càng 
phát triển.

Có thể thấy, từ phong trào 
“Nông dân thi đua sản xuất kinh 
doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau 
làm giàu và giảm nghèo bền 
vững” đã tác động tích cực tới 
các hội viên nông dân, giúp họ 
đổi mới tư duy, các nghĩ, cách 
làm để áp dụng các loại cây, con 
giống có năng suất và tiến bộ 
khoa học kỹ thuật vào thực tiễn 
sản xuất, kinh doanh nhằm nâng 
cao chất lượng hàng hoá nông 
sản, từ đó nâng cao thu nhập, 
cải thiện đời sống gia đình, góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế 
- xã hội của địa phương./. 

TrIỆU HằNG
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
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Tiếp tục triển khai thực 
hiện Cuộc vận động 
“Đoàn viên thanh niên 

phấn đấu trở thành đảng viên 
Đảng Cộng sản Việt Nam”, từ đầu 
năm đến nay, Ban Thường vụ 
Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp 
bộ Đoàn thông qua các phong 
trào, tích cực phát hiện, lựa chọn 
đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng 
tạo nguồn và giới thiệu cho 
Đảng xem xét, kết nạp.

Theo Nghị quyết Đại hội 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 
Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 
2017-2022, phấn đấu giới thiệu 
3.000 đoàn viên ưu tú trở lên 
cho Đảng. Năm 2020, các cấp 

bộ Đoàn toàn tỉnh đã giới thiệu 
được 1.872  đoàn viên ưu tú cho 
Đảng xem xét. Nhìn lại năm qua, 
có thể thấy công tác công tác 
bồi dưỡng, phát triển đoàn viên 
ưu tú trên địa bàn tỉnh được 
các cấp bộ Đoàn triển khai thực 
hiện đồng bộ. 

Để làm tốt công tác bồi 
dưỡng, phát triển đoàn viên ưu 
tú, giải pháp trọng tâm là thực 
hiện tốt công tác giáo dục tư 
tưởng chính trị, tạo môi trường 
thuận lợi cho ĐVTN phấn đấu 
và rèn luyện. Các cấp bộ Đoàn 
tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu 
rộng trong các cấp bộ Đoàn với 
chủ đề “Tuổi trẻ Bắc Kạn sắt son 

niềm tin với Đảng”; tập trung tuyên 
truyền học tập, quán triệt, triển 
khai các Chỉ thị, Nghị quyết của 
Đảng, của Đoàn đến đông đảo 
ĐVTN; Cụ thể hóa thực hiện Chỉ 
thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng  
về “Tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác giáo dục lý 
tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống 
văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 
2015-2030” gắn với  việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, tiếp 
tục thực hiện đề án Tăng cường 
giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 
đức, lối sống văn hóa cho thanh 
thiếu nhi giai đoạn 2018-2022. 

Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận Động 
“ĐoàN ViêN THaNH NiêN PHẤN ĐẤu Trở THàNH ĐảNG ViêN 

ĐảNG CộNG sảN ViệT NaM”

Diễn đàn “Tuổi trẻ Bắc Kạn sắt son niềm tin với Đảng”, Gặp mặt, tuyên dương đảng viên trẻ, 
thanh niên tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2017 - 2019.
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Nhiều hình thức tuyên truyền 
giáo dục hiệu quả với cách làm 
sáng tạo, phù hợp với điều kiện 
thực tế của địa phương đã được 
các cấp bộ Đoàn triển khai như 
tổ chức cho ĐVTN tham gia các 
cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về 
Đoàn, nghị quyết của Đảng,  các 
chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, nghị quyết, chủ trương 
của Đoàn cấp trên; tổ chức hành 
trình về nguồn... 

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

Chương trình Rèn luyện 
đoàn viên giai đoạn 2018-2022 
được triển khai đồng loạt gắn 
rèn luyện với nhiệm vụ, trách 
nhiệm của đoàn viên từng khu 
vực, đối tượng đặc biệt là các 
địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số. Các 
cấp bộ Đoàn tăng cường tổ chức 

các hoạt động tạo môi trường để 
đoàn viên rèn luyện, phấn đấu 
và trưởng thành. Các cơ sở Đoàn 
chủ động tham mưu, thực hiện 
tốt việc bồi dưỡng, bình chọn 
đoàn viên ưu tú từ đoàn viên 
xuất sắc, tổ chức trao danh sách 
đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng 
(kèm theo sơ lược quá trình phấn 
đấu của đoàn viên ưu tú) để cấp 
ủy xem xét công nhận, đưa vào 
diện đối tượng Đảng nhân dịp kỷ 
niệm ngày thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam (03/02).

Trong thời gian tới, theo 
hướng làm tốt công tác giới 
thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng 
xem xét kết nạp, Ban Thường vụ 
Tỉnh đoàn đã đề ra một số nhiệm 
vụ, giải pháp để tập trung thực 
hiện. Trước hết là tiếp tục đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh, bằng những tiêu chí cụ 
thể để rèn luyện trong từng đối 
tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi 
gắn với cuộc vận động “Xây dựng 

giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ 
mới”. Tiếp tục chỉ đạo Đoàn các 
cấp thực hiện tốt cuộc vận động 
“Đoàn viên thanh niên phấn đấu 
trở thành đảng viên Đảng Cộng 
sản Việt Nam” trong ĐVTN; chủ 
động làm tốt công tác phát hiện, 
tạo nguồn phát triển Đảng.

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

BAN XâY DỰNG ĐẢNG
Tỉnh Đoàn Bắc Kạn

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

THỰC TIỄN KINH NGHIỆM
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Phong trào thi đua CCB 
gương mẫu gắn với việc 
thực hiện cuộc vận động 

“Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh” được triển khai sâu rộng 
đến các cấp Hội, cán bộ, hội viên 
CCB trong toàn tỉnh. Qua đó đã 
có tác động tích cực, trong nhận 
thức và hành động của mỗi người. 
Mỗi cán bộ, hội viên CCB đã nêu 
cao tinh thần đoàn kết, thống 
nhất ý chí, tích cực thực hiện các 
phong trào thi đua  bằng những 
việc làm cụ thể,  từng bước nâng 
cao đời sống kinh tế của gia đình 
và địa phương.

Trong thực hiện phong trào 
thi đua và học tập làm theo Bác, 
cán bộ, hội viên CCB tích cực tham 
gia xây dựng và bảo vệ Đảng, 
chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ 
nhân dân và khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc; giữ vững bản lĩnh chính 
trị, thực hiện nghiêm đường lối, 
chính sách của Đảng và pháp luật 
của Nhà nước. Các cấp Hội tham 
gia xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây 
dựng hệ thống chính trị ở cơ sở 

trong sạch vững mạnh; thực hiện 
quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng 
chống tham nhũng, đấu tranh với 
những quan điểm sai trái; phối 
hợp với các cơ quan, đoàn thể, 
lắng nghe thu thập phản ánh ý 
kiến của nhân dân. Phát huy tiếng 
nói, uy tín của người đi trước, CCB 
đã vận động nhân dân góp sức xây 
dựng quê hương với những việc 
làm cụ thể, thiết thực. Phong trào 
“Xây dựng nhà Nghĩa tình đồng 
đội” đã xây mới 08 nhà, với số tiền 
380 triệu đồng (hội viên CCB đóng 
góp 180 triệu đồng). Phong trào 
giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế 
giỏi đã có nhiều gia đình hội viên 
CCB vượt khó, SXKD hiệu quả. Tỷ 
lệ hộ CCB nghèo trong tỉnh giảm 
0,8% so với năm 2020; Hộ khá, 
giàu 4.392 (đạt 26,63%).Trong xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh, đã có trên 1.000 hộ CCB 
hiến đất với 35.362 m2 đất; tu sửa 
3,9 km kênh mương 8,3 km để 
làm đường giao thông nông thôn 
sửa chữa nâng cấp nạo vét, khơi 
thông kênh mương, tham gia trên 
6.000 ngày công lao động, trồng 

hàng trăm nghìn cây xanh các loại; 
khoanh nuôi, bảo vệ hàng nghìn 
héc-ta rừng. Hội đã vận động hội 
viên quyên góp, ủng hộ hàng trăm 
triệu đồng cho các quỹ hoạt động 
tình nghĩa, góp phần ổn định đời 
sống vật chất, tinh thần của hội 
viên, làm sâu sắc hơn nghĩa tình 
đồng đội, tăng thêm tình đoàn 
kết gắn bó giữa các hội viên với tổ 
chức Hội.

Thực hiện phong trào thi 
đua “CCB gương mẫu” và học tập 
làm theo Bác, cán bộ, hội viên và 
Hội CCB các cấp trong toàn tỉnh 
đã đạt được kết quả cao, lan tỏa 
nhờ gắn kết chặt chẽ với thực hiện 
các nhiệm vụ chính trị, các phong 
trào thi đua của địa phương. Quán 
triệt ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài 
thường xuyên của việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh gắn với thực 
hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII) 
về xây dựng Đảng, phong trào thi 
đua CCB gương mẫu đã góp phần 
nâng cao chất lượng xây dựng tổ 
chức Hội trong sạch vững mạnh, 
xây dựng hội viên gương mẫu; vận 
động hội viên phát huy tinh bản 
chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, 
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
do cấp ủy giao..

Phát huy thành tích đã đạt 
được trong những năm tới, Hội 
CCB tỉnh Bắc Kạn quyết tâm đạt 
thành tích cao hơn trong phong 
trào thi đua, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ xứng đáng là chỗ dựa 
tin cậy của cấp ủy, chính quyền và 
niềm tin yêu của nhân dân.

Bài và ảnh: PHươNG HOA
Hội Cựu chiến binh tỉnh

Kết quả Đạt Được trong phong trào thi Đua 
CCB GươNG Mẫu, GắN Với ViệC “HọC TậP Và làM THeo Tư TưởNG, 

Đạo ĐứC, PHoNG CáCH Hồ CHí MiNH”

Đồng chí Triệu Văn Ngô - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh trao Bằng khen 
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Cựu chiến binh gương mẫu

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH 
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Tốt nghiệp Trường y Bắc 
Thái năm 1989, chị Lê 
Thị Dung về công tác tại 

Khoa Nội Bệnh viện B Bắc Thái 
(nay là Bệnh viện đa khoa Bắc 
Kạn). Trải qua quá trình công tác 
hơn 31 năm cống hiến và gắn 
bó với nghề y, chị Dung luôn cố 
gắng học hỏi, tích cực học tập 
nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ, chủ động nghiên 
cứu, đề xuất, tổ chức triển khai 
để hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao. 

Hiện nay với cương vị 
Trưởng phòng Nghiệp vụ 
Y-Dược Sở Y tế chị luôn chủ 
động bám sát chức năng, nhiệm 
vụ của phòng để xây dựng kế 
hoạch hoạt động, phân công 
nhiệm vụ cụ thể cho các thành 
viên theo từng lĩnh vực được 
phân công phụ trách và đã duy 
trì thực hiện tốt mọi hoạt động, 
tham mưu xây dựng các văn bản 
theo yêu cầu chỉ đạo của UBND 
tỉnh, Lãnh đạo Sở Y tế; soạn thảo 
nhiều văn bản chỉ đạo, hướng 
dẫn triển khai, thực hiện công 
tác phòng, chống dịch bệnh 
và nâng cao chất lượng khám, 
chữa bệnh; điều dưỡng chăm 
sóc phục vụ người bệnh; phòng, 
chống thiên tai, dịch bệnh tại 
địa phương và công tác đảm 

bảo an toàn thực phẩm trên địa 
bàn tỉnh; tham mưu cho Giám 
đốc Sở Y tế việc cấp, cấp lại, 
thu hồi Chứng chỉ hành nghề 
và Giấy phép hoạt động cơ sở 
Y tế tư nhân. Đặc biệt, trong 2 
năm 2020 - 2021 trước tình hình 
dịch bệnh Covid-19 diễn biến 
phức tạp, chị đã cùng với tập 
thể phòng tham mưu cho lãnh 
đạo Sở Y tế, Ban Chỉ đạo tỉnh 
triển khai nhiều các hoạt động 
liên quan đến công tác phòng, 
chống dịch bệnh Covid- 19, xây 
dựng kế hoạch đáp ứng với từng 
cấp độ dịch, giám sát, truyền 
thông; thực hiện giám sát, điều 
tra dịch tễ, công tác cách ly y 
tế; xây dựng quy trình xử lý ca 

mắc, ca nghi ngờ mắc Covid-19 
cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh; 
kế hoạch triển khai tiêm phòng 
vắcxin Covid-19; tham mưu 
thành lập các đội cơ động phản 
ứng nhanh, chuẩn bị sẵn sàng 
thiết bị máy móc, hóa chất, vật 
tư y tế giám sát khu điều trị cách 
ly đảm bảo cho công tác giám 
sát, thu dung và điều trị người 
bệnh nghi nhiễm và nhiễm 
COVID-19...

Làm việc tại một phòng 
chuyên môn thuộc Sở, trong 
khó khăn bộn bề của việc thiếu 
thốn máy móc thiết bị, chị đã 
mày mò nghiên cứu xây dựng 
các quy trình phân tích, phục 
vụ công tác chuyên môn. Niềm 

Chị Lê Thị Dung (Đứng bên trái) thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác            
tiêm phòng Covid-19 tại huyện Na Rì.

gương điển hình trong phong trào thi đua 
“giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

GƯƠNG ĐIỂN HÌNH
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đam mê nghiên cứu khoa học 
đã giúp chị luôn nỗ lực để vượt 
qua muôn vàn khó khăn. Chị 
Dung còn tham gia thành viên 
hội đồng nghiên cứu khoa học 
cấp ngành; là Chủ nhiệm và 
nhóm nghiên cứu hàng chục 
đề tài nghiên cứu khoa học. Mỗi 
năm chị thực hiện từ 1 đến 2 đề 
tài. Các đề tài nghiên cứu khoa 
học của chị được nghiệm thu 
đạt loại khá, xuất sắc và được 
ứng dụng hiệu quả.

Ngoài công việc chuyên 
môn, bản thân chị rất tích cực 
tham gia các phong trào phụ 
nữ của đơn vị, đã có nhiều 
sáng kiến, đổi mới về nội dung, 
phương thức hoạt động trong 
tập hợp, thu hút nữ CNVCLĐ 
tham gia hoạt động của phong 
trào; gương mẫu chấp hành 
tốt chủ trương, đường lối của 
Đảng, pháp luật, chính sách của 
Nhà nước; tập thể đoàn kết, mọi 
thành viên luôn giúp đỡ, gắn 
bó, tạo điều kiện cho nhau cùng 
tiến bộ; tích cực tham gia ý kiến 
đề xuất tạo điều kiện cho chị 
em trong phòng tham gia học 
tập nâng cao trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ, tham gia ý kiến 
xây dựng đề nghị Đảng bộ và 
Ban Giám đốc sở quan tâm đến 
công tác cán bộ nữ. Qua đó đưa 
tỷ lệ Nữ tham gia cấp ủy Đảng 
bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2020 - 2025 
chiếm trên 20%. Tích cực tuyên 
truyền, vận động công chức 
trong đơn vị ủng hộ các quỹ xã 
hội từ thiện do Trung ương, địa 
phương và công đoàn ngành 

phát động; thăm hỏi đoàn viên 
công đoàn bị ốm đau và gia đình 
có việc hiếu, hỷ kịp thời. Chủ 
động giám sát việc thực hiện 
các chế độ quy định của Nhà 
nước như: Chế độ trực phòng 
chống dịch, thai sản; các chế độ 
nâng lương, nâng ngạch; luôn 
lắng nghe tâm tư nguyện vọng, 
những ý kiến đóng góp và giải 
đáp những vướng mắc của chị 
em trong quá trình công tác, 
đồng thời cũng chia sẻ, an ủi, 
động viên những chị em gặp 
khó khăn trong cuộc sống; 
khích lệ chị em nỗ lực hơn nữa 
trong công tác, xây dựng gia 
đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, 
nuôi con khỏe, dạy con ngoan. 
Ngoài ra chị cũng rất tích cực 
tham gia các hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, thể thao và các 
Giải bóng chuyền hơi do các 
cấp, ngành, đơn vị, địa phương 
tổ và đạt nhiều giải cao như: 
Đạt giải Nhất Bóng chuyền hơi 
Trung cao tuổi 2020; Giải Nhì 
bóng chuyền hơi toàn quốc...

Ngoài việc tham gia công 
tác xã hội, hoàn thành tốt nhiệm 
vụ chuyên môn, trong gia đình 
chị luôn đề ra thời gian và lập kế 
hoạch cụ thể sao cho vừa làm 
tốt vai trò làm vợ, làm mẹ, người 
con, tổ chức tốt cuộc sống gia 
đình. Bố, mẹ, con luôn tôn trọng, 
yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, 
tập trung chăm lo, dạy bảo con 
cái học tập tốt. Gia đình chị có 
05 năm liền được công nhận 
danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 
các con ngoan và học giỏi. Con 

thứ nhất đã xây dựng gia đình 
công tác tại Bệnh viện đa khoa 
tỉnh, con thứ hai học lớp 11 
Chuyên Anh trường phổ thông 
Trung học chuyên Bắc Kạn, hàng 
năm đều đạt danh hiệu học sinh 
giỏi, học sinh tiên tiến. Là người 
vợ luôn tạo điều kiện để chồng 
hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên 
cạnh đó bản thân còn tăng gia 
sản xuất tại gia đình bằng cách 
nuôi gia cầm, trồng rau, đáp ứng 
phần nào về nhu cầu thực phẩm 
sạch trong gia đình.

Từ những đóng góp thiết 
thực, có hiệu quả của chị đã 
góp phần vào thành tích chung 
của đơn vị. Phòng Nghiệp vụ 
Y-Dược nhiều năm đạt danh 
hiệu tập thể lao động tiên tiến, 
tập thể lao động xuất sắc được 
Chủ tịch UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh 
(Cấp phòng không được tặng 
BK LĐLĐ tỉnh), Sở Y tế khen 
thưởng. Bản thân chị 5 năm liền 
đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” 
cơ sở, “lao động tiên tiến”, “Đoàn 
viên công đoàn xuất sắc”, “Giỏi 
việc nước, đảm việc nhà”. Năm 
2016 đạt danh hiệu Chiến sỹ thi 
đua cấp tỉnh; năm 2017 được Bộ 
Y tế tặng Bằng khen đã có thành 
tích trong công tác phát triển y, 
dược cổ truyền Việt Nam; năm 
2019 được tặng Giải thưởng Hải 
Thượng Lãn Ông về công tác Y, 
Dược cổ truyền; năm 2020 được 
Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam tặng Danh 
hiệu “Thầy thuốc ưu tú”...

THANH THỦY
Liên đoàn lao động

tỉnh Bắc Kạn
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Kể về cơ duyên đến với nghề, cô Biển tâm sự: Năm 
2007, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng sư 
phạm nghệ thuật Trung ương với chuyên ngành 

Sư phạm âm nhạc, cô về công tác tại trường Tiểu học 
Phương Thông với chức danh là một giáo viên bộ môn 
âm nhạc. Năm 2009, cô Biển bén duyên với công việc 
Tổng phụ trách (TPT) đội và gắn bó 12 năm nay.

Lúc mới nhận cộng tác TPT bản thân cô gặp không 
ít bỡ ngỡ. “Với tính cách khá cầu toàn, một khi đã nhận 
nhiệm vụ, tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ 
được giao” cô Biển tâm sự. Nghĩ là làm, cô Biển không 
ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm tốt 
vai trò Giáo viên Tổng phụ trách Đội, như: Học hỏi kinh 
nghiệm từ những thấy cô giáo TPT đi trước, nghiên cứu 
về hoạt động Đội tại trang của Hội đồng đội Trung ương, 
tham gia nhiều lớp tập huấn kỹ năng công tác Đội… 
Ngoài ra, bản thân cô còn chịu khó tự tìm tòi, học hỏi các 
kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp với học sinh, phụ huynh 
để phát triển công việc. Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, 
cô đã trở thành một trong những gương Tổng phụ trách 
Đội giỏi của huyện và góp phần đưa hoạt động phong 
trào của đơn vị công tác phát triển vững mạnh.

Từng ấy thời gian gắn bó với thiếu nhi, cô luôn 
tìm kiếm những điều mới để mang đến cho các em 
một thế giới tuổi thơ đa sắc màu như: Sân chơi trải 
nghiệm, thực hiện mô hình “Vườn rau sạch”, tổ chức 
thăm di tích lịch sử, Hoạt động trải nghiệm “Một ngày 
làm chiến sĩ”… Qua đây, các em học sinh được học 
tập, vui chơi lành mạnh, mỗi em còn tích lũy được cho 
mình nhiều kiến thức thực tế. 

Em Đinh Trọng Gia Bảo, học sinh lớp 5B của trường, 
bộc bạch: “Em rất thích tham gia các hoạt động Đội của 
nhà trường. Bởi em và các bạn sẽ được cô Biển dạy tập nghi 
thức Đội và tổ chức các trò chơi, giúp em cũng như các bạn 
cảm thấy vui và thoải mái sau những giờ học tập”.

Bám sát chủ đề năm học, mỗi năm cô Biển cho ra 
mắt nhiều mô hình giáo dục ý thức trong học sinh về 
tính tiết kiệm, sự quan tâm, sẻ chia với những hoàn cảnh 
khó khăn. Nổi bật là mô hình: “Vòng tay bè bạn - Giúp 
bạn đến trường” được triển khai từ năm học 2014 - 2015 
đến nay, để gây quỹ cho mô hình, cô và Liên đội đã vận 
động đối với đội viên tiết kiệm tiền quà bánh mỗi tuần 
một nghìn đồng, nhặt đồ phế liệu có thể bán được để gây 
quỹ Đội giúp đỡ bạn nghèo. Đối với các lớp Nhi đồng thì 
Phụ trách Sao kết hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp vận 
động các em tiết kiệm tiền quà bánh mỗi tuần 500 đồng, 
nhặt đồ phế liệu, giấy vụn có thể bán được để gây quỹ 
bạn nghèo của lớp mình. Vận động cá nhân đội viên, học 
sinh có điều kiện giúp đỡ bạn nghèo lớp mình từ đó giúp 
các em đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong học 

tập. Trong năm học 2018 - 2019, Liên đội đã trao 20 chiếc 
áo ấm, tặng 33 xuất quà và 450kg gạo cho học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán; Trao 01 
xe đạp cho em Cố Hoàng Long - học sinh Lớp 3; Công ty 
Du lịch Việt Long trao 22 xuất quà tổng trị giá hơn 4 triệu 
đồng; Công ty Điện lực tỉnh Bắc Kạn trao 08 xuất quà trị 
giá 4 triệu đồng; Các cơ quan ban ngành đóng trên địa 
bàn thị trấn Phủ Thông ủng hộ với số tiền 5 triệu đồng. 
Năm học 2019 - 2020 và kỳ I năm học 2020 - 2021, thực 
hiện Phong trào “Nghìn việc tốt”, phát động liên đội mua 
tăm tre ủng hộ người khuyết tật Bắc Kạn, tổ chức cho 
học sinh và giáo thăm hỏi gia đình chính sách, học sinh 
nghèo…với tổng số tiền trên 21 triệu đồng. Cuộc vận 
động “Hũ gạo giúp bạn nghèo” thu được 330 kg gạo hỗ 
trợ cho 33 học sinh nghèo…

Với sự cố gắng nỗ lực trong công tác, bản thân cô 
Đinh Thị Biển và Liên đội trường Tiểu học Phương Thông 
đã đạt được nhiều Bằng khen, giấy khen do ngành và các 
cấp trao tặng. Điển hình là trong năm học 2015 - 2016, 
Liên đội trường Tiểu học Phương Thông được Trung 
ương Đoàn tặng Bằng khen Liên đội có thành tích xuất 
sắc. Bản thân cô Đinh Thị Biển nhiều năm liền là Giáo 
viên dạy giỏi cấp huyện; Giáo viên Tổng phụ trách Đội 
giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Liên tục năm học 2015 - 2016 và 
2017 - 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng Bằng khen; 
năm học 2015 - 2016 được Ban chấp hành Trung ương 
Đoàn tặng Bằng khen; Giấy khen của Sở giáo dục và Đào 
tạo năm học 2017 - 2018 và nhiều Bằng khen, giấy khen 
của Liên đoàn lao động tỉnh, UBND huyện, đạt danh hiệu 
“chiến sỹ thi đua” cơ sở cấp tỉnh, huyện nhiều năm liền… 
Năm 2019, cô Đinh Thị Biển vinh dự là 1 trong 14 giáo 
viên đạt Giải thưởng “Cánh én hồng” phần thưởng cao 
quý của Hội đồng Đội Trung ương dành cho các giáo 
viên làm Tổng phụ trách Đội xuất sắc trong cả nước.

Chị Đinh Thị Mĩ - Bí thư huyện Đoàn Bạch Thông 
cho biết: “Đồng chí Biển là giáo viên Tổng phụ trách Đội 
có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, tận tâm với công 
việc. Dù với bất kỳ hoạt động nào, cô đều tận tụy, mỗi việc 
làm cô đều đặt ra yêu cầu cao đối với bản thân và thận 
trọng trong từng chi tiết. Do đó, các hoạt động do cô tổ 
chức, chỉ đạo, dẫn dắt tham gia các Hội thi cấp trường, 
cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức đều đạt thành tích cao”. 

Có lẽ với những giáo viên chủ nhiệm, bộ môn, được 
vinh danh trong các Hội thi là niềm vui, nhưng với chị 
Biển, nụ cười của đàn em nhỏ khi được nâng cánh ước 
mơ chính là hạnh phúc vô bờ bến của cuộc đời mình. 
Đồng thời, sự thông cảm, chia sẻ của gia đình, chồng, 
con đối với công việc cũng là một trong những động lực 
giúp chị tiếp tục cống hiến vì đàn em thân yêu./.

BAN TTN-TH - Tỉnh Đoàn Bắc Kạn

“Cánh én hồng” nhiệt huyết
Là một giáo viên tâm huyết, sáng tạo trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi, nhiều năm 

qua, cô Đinh Thị Biển (1984) - giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Phương Thông (Bạch 
Thông) đã dẫn dắt Đội TNTP Hồ Chí Minh của trường từng bước hoạt động có chiều sâu, phát triển 
vững mạnh và đạt nhiều thành tích đáng kể.
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Với nghị lực và quyết tâm vượt khó, dám nghĩ, 
dám làm, ông Triệu Ứng Lai, 58 tuổi, xã Yên Phong, 
huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đã mạnh dạn đầu tư 
phát triển kinh tế từ mô hình gia trại, mỗi năm thu về 
hơn 800 triệu đồng, nhiều năm liền đạt hộ sản xuất 
kinh doanh giỏi cấp tỉnh, vinh dự được tham dự Đại 
hội Thi đua yêu nước lần thứ X năm 2020.

Sinh ra và lớn lên ở miền quê thuần nông, là con 
cả và là con trai duy nhất, nhà đông anh em, 
hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu đất sản 

xuất, sau khi giúp bố mẹ xây dựng gia đình cho các 
em xong, năm 1997 vợ chồng ông ra ở riêng, tài sản 
không có gì đáng giá, vào dựng lán trong khe đồi làm 
nương rẫy của gia đình bỏ hoang nhiều năm đề trồng 
trọt, chăn nuôi.

Ông Lai chia sẻ: “Để có nguồn trang trải sinh hoạt 
hàng ngày và có thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, 
những năm đầu vợ chồng ông trồng xen cây màu, cây 
lương thực dưới rừng mỡ chưa khép tán, tận dụng nuôi 
thêm gà, lợn để bán trứng, thịt. Sau vài năm, vợ chồng 
ông đã trồng được 5ha cây mỡ và một số loại cây màu 
khác. Nhận thấy tại địa phương còn có rất nhiều diện tích 
đất trống, đồi núi trọc của bà con bị bỏ hoang, nên hằng 
năm ông dồn tiền mua dần từng ít một để trồng thêm 
nhiều loại cây khác như quế, keo lai, bồ đề…”

Không phụ công sức của gia đình ông, đến nay 
gia đình đã có 12 ha đồi rừng được phủ xanh với nhiều 
loại cây trồng lâu năm lứa tuổi khác nhau. Đến giờ rừng 
trồng của gia đình năm nào cũng có gỗ đến tuổi khai 
thác và đã mang về nguồn thu nhập trên dưới 300 triệu 
đồng/năm.

Ông Lai còn trồng gần 9000m2 lúa nước, ngô, cỏ 
để làm làm lương thực và thức ăn chăn nuôi. Dưới các 
khe đồi ông đào đất, ngăn khe làm 02 ao nuôi cá và 

mua thêm 2 ao của bà con, hiện ông sở hữu 4 ao nuôi 
với diện tích trên 6000m2 nuôi nhiều loại cá khác nhau 
như trắm cỏ, trắm ốc, chép, rô phi đơn tính, cá trê… 

Ngoài nuôi cá, ông  còn nuôi giun, bắt ốc ở ngoài, 
bắt cá rô phi con ao nhà về nuôi ba ba ở ao riêng với 
hơn trăm con và hai năm xuất bán một lần.. Từ ao nuôi, 
sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông có thêm 
nguồn thu gần 80 triệu đồng. 

Vừa nuôi cá, ba ba, nuôi gà, lợn, vợ chồng ông 
tranh thủ buổi sáng sớm dậy cắt cỏ để chăn nuôi ngựa 
bạch sinh sản, chiều thả, tối lùa về chuồng, 07 năm nay 
trong chuồng luôn có từ 4-8 con ngựa bạch, trung bình 
năm xuất bán 02 con thu về trên 40 triệu đồng.

Không chỉ đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, để tạo 
thêm việc làm và có được nhiều nguồn thu nhập, nhiều 
năm nay gia đình ông Lai còn dồn vốn tiết kiệm được 
từ làm nông nghiệp đầu tư mua một máy san ủi chuyên 
dụng, 02 xe tải chở hàng, một xe taxi, mở thêm một cửa 
hàng bán máy nông nghiệp và phụ tùng của máy. Từ 
hoạt động dịch vụ này, mỗi năm gia đình ông thu thêm 
trên 400 triệu đồng.

Thời gian tới ông dự định xây dựng một xưởng gỗ 
bóc tại trung tâm thôn ngay đường liên xã với tổng chi 
gần 600 triệu đồng, cuối năm sẽ đầu tư xây dựng thêm 
khu chăn nuôi lợn rừng với diện tích gần 3000m2.

Không chỉ vươn lên làm giàu cho bản thân, gia 
đình, hàng năm ông Lai còn phổ biến kiến thức về khoa 
học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất cho khoảng 130 lượt 
người dân như: Hướng dẫn các hộ trồng rừng đúng kỹ 
thuật, hướng dẫn về các biện pháp phòng, chữa cháy 
rừng, hướng dẫn về nuôi cá, gà, lợn… Gia đình ông còn 
tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 6 lao động, việc 
làm thời vụ từ 40 đến 60 lao động với mức lương bình 
quân 150 đến 200.000đ/người/ngày và nuôi ăn một bữa. 
Hàng năm đóng góp, ủng hộ các khoản quỹ, các chương 
trình xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ vốn, vật tư cho các 
hộ nghèo, cận nghèo ở địa phương… Đặc biệt ông đền 
bù, san ủi mở đường 01 cây số để làm đường lưu thông 
hàng hóa, đi lại, vận chuyển gỗ rừng trồng cho bà con 
nông dân. Ông Lai mong muốn luôn tạo được nhiều 
việc làm, thu hút được nhiều hội viên, nông dân có tâm 
huyết, kiến thức, trình độ về lĩnh vực chăn nuôi, trồng 
trọt để truyền lại những kinh nghiệm từ mô hình kinh tế 
hiệu quả mà gia đình ông đang thực hiện.

Đồng chí Nông Thị Thiềm - Phó Chủ tịch Hội Nông 
dân huyện Chợ Đồn cho biết: “Ông Triệu Ứng Lai là tấm 
gương điển hình trong phong trào nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi của huyện Chợ Đồn. Mô hình kinh 
tế tổng hợp của ông đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và 
là động lực cho người dân địa phương phát triển kinh tế 
trên chính mảnh đất quê hương”./.

DươNG Cử
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

gương nông dân
làm Kinh tế giỏi trên mảnh đất cha ông

Ông Triệu Ứng Lai bên đồi mỡ trồng lâu năm                      
của gia đình
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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH
* Gặp mặt cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn
Chiều 18/11, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt 

cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
tỉnh nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận 
Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2021).

Dự và chủ trì buổi gặp mặt có các đồng chí: 
Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn; 
Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh; Ma Từ Đông Điền- Ủy viên Ban Thường 
vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh Bắc Kạn.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Trong những năm qua, nhất là năm 2021, Mặt 
trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã luôn 
đoàn kết, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền các 
cấp trong tỉnh vượt qua khó khăn, thử thách, góp phần 
thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu nhiệm vụ.

Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành 
viên đã có nhiều đổi mới trong việc tuyên truyền, quán 
triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng 
và chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực 
hiện; có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận 
động, sâu sát, đồng hành cùng Nhân dân để công tác 
bầu cử được  tổ chức thành công với tỷ lệ cử tri đi bầu 
cử đạt 99,81%.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh” được Mặt trận Tổ quốc 
các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân 
thực hiện đạt kết quả tốt. Nhân dân đã đóng góp hàng 
tỷ đồng, hiến hàng chục nghìn mét vuông đất và đóng 
góp hàng chục nghìn ngày công lao động để làm các 
công trình phúc lợi, công cộng.

Các hoạt động vì người nghèo được Ủy ban MTTQ 
các cấp quan tâm triển khai hiệu quả, vận động Nhân 
dân đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” được gần 3 tỷ 
đồng. Tích cực thực hiện công tác phòng, chống dịch 
Covid-19, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động, tập 
trung tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch, 
vận động Nhân dân ủng hộ công tác phòng, chống 
dịch từ tháng 4/2020 đến nay được gần 8,1 tỷ đồng và 
nhiều trang thiết bị y tế. Bên cạnh những kết quả đạt 

được, hoạt động của MTTQ các cấp vẫn còn gặp nhiều 
khó khăn.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh Bắc Kạn đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa 
công tác đào tạo, quy hoạch đội ngũ cán bộ MTTQ, các 
tổ chức Hội, đoàn thể; quan tâm đầu tư sửa chữa cơ sở 
vật chất, trang bị phương tiện, máy móc...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Duy 
Chinh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn đánh giá cao 
vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong vận động 
Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội.

Đồng chí biểu dương, ghi nhận kết quả công tác 
Mặt trận đạt được trong thời gian qua và chia sẻ với những 
khó khăn mà cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn 
gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh 
Bắc Kạn đề nghị: Trong thời gian tới, hệ thống Mặt trận 
Tổ quốc các cấp tiếp tục phát huy vai trò, thực sự trở 
thành trung tâm đoàn kết, tập hợp Nhân dân tham 
gia thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đổi 
mới hình thức hoạt động theo hướng linh hoạt hơn, 
sáng tạo hơn để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong 
tình hình mới, hướng về cơ sở nhiều hơn.

Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công 
tác giám sát, phản biện xã hội. Phối hợp chặt chẽ, nắm 
chắc tình hình cơ sở để thực hiện tốt chức năng, nhiệm 
vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

BAN PT&TG - Ủy ban MTTQ tỉnh

* Hội thảo lấy ý kiến phản biện xã hội vào dự 
thảo nghị quyết

Sáng 30/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến phản biện xã hội 
vào dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh lần thứ sáu (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững 
gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Triệu Thị Thúy - Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh Bắc Kạn chủ trì.

Tham dự có Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh Bắc Kạn, lãnh đạo các tổ chức thành viên của 
MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn và lãnh đạo Văn phòng 
Tỉnh ủy - cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo nghị quyết.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, 
nêu ý kiến phản biện đối với dự thảo Nghị quyết của 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ sáu (khóa XII) về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2021 - 2025.

Các đại biểu đều nhất trí với sự cần thiết ban 
hành nghị quyết; cơ bản thống nhất về bố cục và nội 
dung tổng thể của dự thảo. Đóng góp vào dự thảo nghị 
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quyết, phần lớn các ý kiến đều đề nghị cơ quan chủ trì 
soạn thảo xem xét điều chỉnh đối với các chỉ tiêu cho 
phù hợp với các văn bản có liên quan của Trung ương 
và thực tế triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020, tình 
hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Cần đưa ra chỉ tiêu phấn 
đấu 02 huyện thoát khỏi diện nghèo để tập trung chỉ 
đạo thực hiện.

Đồng chí Triệu Thị Thúy- Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn chủ trì Hội thảo

Về giải pháp thực hiện cần đồng bộ, linh hoạt. Tập 
trung triển khai các dự án tạo sinh kế phù hợp với điều 
kiện của từng vùng, từng dân tộc để nâng cao thu nhập 
của người dân. Thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng 
điểm. Gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm của người 
đứng đầu...

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã tiếp thu ý kiến 
của các đại biểu. Văn phòng Tỉnh ủy sẽ tổng hợp đầy đủ 
để phối hợp chỉnh sửa, bổ sung.

Kết luận hội thảo, đồng chí Triệu Thị Thúy- Ủy viên 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn cảm ơn các ý kiến 
đóng góp của đại biểu tại hội thảo. Ban Thường trực Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn sẽ tổng hợp các ý kiến 
để gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét chỉnh sửa, 
bổ sung để hoàn thiện.../.

BAN PT&TG - Ủy ban MTTQ tỉnh

* Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam

Sáng ngày 07/11/2021, Ban Thường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn phối hợp Giáo hội Phật giáo 
tỉnh long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành 
lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981 - 7/11/2021). 
Đại lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến qua hệ 
thống đường truyền của MTTQ Việt Nam, kết nối với các 
điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành phố.

Tham dự điểm cầu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 
Nam có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc- Ủy viên Bộ 
Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam; Đỗ Văn Chiến- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch 
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài- 
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung 
Ương; Phạm Thị Thanh Trà- Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; lãnh đạo một 
số bộ, ban, ngành.

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có: Trưởng 
lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng- Phó Pháp chủ, 
Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa 
thượng Thích Thanh Đàm- Phó Pháp chủ Hội đồng 
Chứng Minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn- Chủ tịch 
Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu- Phó 
Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự… 

Tham dự điểm cầu Bắc Kạn có Đại đức Thích Vân 
Phong- Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh 
và các đồng chí: Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ma Từ Đông Điền- Ủy 
viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Duy Hưng- Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 
lãnh đạo một số sở ngành,…

Đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

Trước khi tiến hành Đại lễ kỷ niệm, đại biểu tham 
dự đã dành 1 phút để tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, các anh hùng liệt sĩ, chư vị lịch đại tiền bối hữu 
công, chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
viên tịch qua các thời kỳ và tưởng niệm các nạn nhân tử 
vong do đại dịch Covid-19.

Phát biểu tại Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những 
kết quả hoạt động phụ đạo, yêu nước của Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam và toàn thể tăng, ni, phật tử Phật giáo 
Việt Nam đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. 
Chủ tịch nước tin tưởng và đề nghị Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam trong thời gian tới tiếp tục phát huy truyền 
thống yêu nước, “Hộ quốc an dân”, tinh thần hòa hợp, 
giá trị nhân văn, “tốt thời, đẹp đạo”, cùng cả nước đưa 
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống… Trân 
trọng ghi nhận những đóng góp của Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam trong 40 năm qua, thay mặt lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao huân 
chương Độc lập hạng Nhất đến Trung ương Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam, cùng ngày Thường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh cùng Giáo hội Phật giáo tỉnh đã 
tiến hành nghiệm thu, “Khánh thành lớp học Anh ngữ” 
tại Trường Tiểu học Quảng Chu, thôn Làng Chẽ, xã 
Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn./.

BAN DCPL, DT&TG - Ủy ban MTTQ tỉnh
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* Cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh tích cực 
hỗ trợ công tác tiêm vaccine phòng Covid-19

Nhằm góp sức cùng với lực lượng y tế trong 
công tác tiêm phòng vaccine covid-19, những ngày 
qua cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh đã tích 
cực tham gia, tình nguyện hỗ trợ công tác tiêm vắc 
xin phòng Covid-19 trên địa bàn.

Trước đó, các cấp Hội phụ nữ đã đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền về kế hoạch tiêm vắc xin của 
tỉnh; thông tin về các loại vắc xin; vận động cán bộ, 
hội viên phụ nữ và người dân cài đặt và sử dụng 
ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” để quản lý hoạt động 
tiêm chủng cá nhân... Tính đến ngày 10/11/2021, 
toàn tỉnh có trên 1.700 lượt cán bộ, hội viên phụ 
nữ tình nguyện hỗ trợ công tác tiêm chủng với các 
phần việc như: Sắp xếp bàn ghế, dựng mái che, 
dọn vệ sinh khu vực tiêm; hỗ trợ người lớn tuổi di 
chuyển đến vị trí tiêm; hỗ trợ khai báo y tế, đảm 
bảo việc thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế (khẩu 
trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai 
báo y tế); điều phối và sắp xếp vị trí chờ tại các địa 
điểm tiêm chủng; hỗ trợ nhập liệu hồ sơ sức khỏe…

Cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố Bắc Kạn hỗ trợ                
công tác tiêm vaccine phòng Covid-19

Với tinh thần, trách nhiệm cao, không quản 
ngày đêm cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh đã 
hỗ trợ hiệu quả tại các điểm tiêm vắc xin phòng 
Covid-19, qua đó góp phần chung sức cùng với các 
cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong công 
tác phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe 
nhân dân.

BAN TG-GĐ - Hội LHPN tỉnh

HỘI LIêN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH

* ra mắt Câu lạc bộ nữ đại biểu HĐND tỉnh 
Bắc Kạn

Sáng 18/10/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 
phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Lễ ra 
mắt Câu lạc bộ nữ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn khoá 
X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự lễ ra mắt có các đồng chí Hoàng Duy Chinh - 
Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng 
đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn; đồng chí 
Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, 
Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh. 

Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Uỷ viên BCH                 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn 

đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh tặng hoa chúc mừng  
Câu lạc bộ nữ đại biểu HĐND tỉnh

Câu lạc bộ nữ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn được 
thành lập với sự hỗ trợ từ Dự án “Thúc đẩy  bình đẳng 
giới và nâng cao năng lực phụ nữ tham chính 2021 - 
2022” do tổ chức APHEDA tài trợ. Câu lạc bộ gồm 
có 25 thành viên là nữ đại biểu HĐND tỉnh khoá X, 
nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hoàng Thu Trang - 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Chủ nhiệm câu lạc bộ; 
đồng chí Hà Thị Liễu - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đồng 
chí Đồng Thị Vân Thoa - Trưởng Ban Văn hóa - xã hội 
HĐND tỉnh làm Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ.

Việc thành lập và ra mắt Câu lạc bộ nữ đại biểu 
HĐND tỉnh nhằm tạo điều kiện cho nữ đại biểu HĐND 
thực hiện tốt nhiệm vụ, là cầu nối giữa đại biểu, cử tri 
với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thực 
hiện chính sách pháp luật về bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của phụ nữ, quyền và lợi ích hợp pháp của 
trẻ em nhằm mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới./.

BAN TGGĐ - Hội LHPN tỉnh
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HỘI NôNG DâN TỈNH
* Tuyên dương 59 nông dân sản xuất, kinh 

doanh giỏi giai đoạn 2019 - 2021
Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội 

nghị Biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi 
giai đoạn 2019-2021.

Giai đoạn 2019 - 2021, toàn tỉnh có 34.239 lượt 
hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản 
xuất, kinh doanh giỏi. Qua bình xét có  10.874 lượt 
hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh 
giỏi các cấp (Bình quân hằng năm có 11.413 hộ đăng 
ký, chiếm 22.6 % so với tổng số hội viên; số hộ đạt 
sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp là 5.437 hộ, chiếm 
47.63% số hộ đăng ký). Trong đó cấp tỉnh có 238 hộ 
đạt, cấp huyện có 1.779 hộ đạt và 8.847 hộ đạt cấp 
cơ sở. Từ phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh 
doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm 
nghèo bền vững” đã xuất hiện nhiều mô hình kinh 
tế hiệu quả, cho thu nhập cao, nhiều nông dân dám 
nghĩ, dám làm đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các 
loại cây, con cho thu nhập cao, góp phần giảm nghèo, 
cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho 
hội viên nông dân, góp phần xây dựng nông thôn 
mới, nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng tổ chức 
Hội vững mạnh.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
trao Bằng khen cho các hộ tiêu biểu trong phong 

trào sản xuất, kinh doanh giỏi
 
Giai đoạn 2021 - 2024, Hội Nông dân tỉnh đề ra 

mục tiêu: Hằng năm có trên 30% hộ hội viên đăng ký 
hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó có 50% số hộ 
đạt danh hiệu này; 100% hộ sản xuất, kinh doanh giỏi 
ký cam kết thực hiện sản xuất, kinh doanh nông sản, 
thực phẩm an toàn; hằng năm có 90% trở lên hội viên 
được tập huấn và chuyển giao kỹ thuật; 100% Hội 
Nông dân cấp huyện, cấp xã tổ chức được các hoạt 
động dịch vụ hỗ trợ nông dân; phấn đấu mỗi năm 
giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo từ 2,5% trở lên.

Dịp này Uỷ ban nhân dân tỉnh và Hội Nông dân 
tỉnh tặng Bằng khen cho 59 cá nhân có thành tích 
xuất sắt trong thi đua sản xuất kinh, doanh giỏi giai 
đoạn 2019-2021./.

NGọC ĐIềM - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

* Đẩy mạnh ưu tiên các nguồn vốn giúp các hộ 
nghèo có thêm nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, 
kinh doanh

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Hội Nông dân tỉnh 
Bắc Kạn phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh 
tập trung đẩy mạnh việc ưu tiên nguồn vốn giúp các hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các gia 
đình hội viên nông dân có thêm nguồn lực đầu tư phát 
triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Qua đó, vừa tạo 
động lực tiếp sức cho hội viên nông dân có vốn để tìm 
ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp vượt khó, 
thoát nghèo. Đồng thời, góp phần vào việc lành mạnh 
hóa các hoạt động tín dụng để hạn chế tín dụng đen tại 
địa bàn nông thôn.

9 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh 
Covid-19 tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp, 
gây ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế nói 
chung và lĩnh vực sản xuất nông nghiệp nói riêng. Hàng 
hoá nông sản tiêu thụ chậm, cộng với dịch bệnh tả lợn 
Châu phi xuất hiện tại các khu vực trong tỉnh. Trước tình 
hình đó, Hội Nông dân tỉnh đã chủ động bám sát chỉ đạo 
của Hội cấp trên và của tỉnh  để tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo các cấp Hội tích cực triển khai và thực hiện tốt các 
nhiệm vụ năm 2021. Trong đó tập trung vào tín dụng 
chính sách đối với hội viên nông dân.

Theo đó, nhằm phát huy vai trò các hoạt động tín 
dụng nhằm hỗ trợ giúp người dân có thêm nguồn vốn 
để khôi phục sản xuất, phát triển ngành nghề mới Hội 
Nông dân tỉnh chỉ đạo các cơ sở Hội thực hiện tốt việc ưu 
tiên nguồn vốn bao gồm: Quỹ hỗ trợ nông dân, Uỷ thác 
Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp 
&PTNT, Ngân hàng Liên Việt.

Trong 9 tháng đầu năm các cấp Hội đã giải ngân 
cho vay mới từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp 
được: 29 dự án/6,75 tỷ đồng/22 hộ vay, trong đó dự án 
nguồn Trung ương 5 dự án/2,7 tỷ, nguồn tỉnh 5 dự án/1,9 
tỷ, nguồn huyện, xã 19 dự án/2,115 tỷ. Đến nay nguồn 
Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh quản lý là 24, 665 tỷ đồng. 
Nguồn vốn uỷ thác Ngân hàng chính sách xã hội qua tổ 
chức Hội Nông dân là 652 tỷ đồng, tăng 22 tỷ đồng so với 
năm 2020, góp phần giải quyết cho 11.975 hộ vay, trong 
đó chương trình cho vay hộ nghèo đạt 193 tỷ đồng, hộ 
cận nghèo 111 tỷ đồng, giải quyết việc làm 44 tỷ đồng 
và một số chương trình cho vay khác. Nguồn vốn Ngân 
hàng nông nghiệp: 138,3 tỷ/1.577 hộ; Nguồn vốn Ngân 
hàng TMCP  Bưu điện Liên Việt: 25,8 tỷ/ 463 hộ vay. 

Với các nguồn lực vốn vay trên bước đầu đáp ứng 
kịp thời nhu cầu về nguồn vốn vay để phát triển sản xuất 
kinh doanh, an sinh xã hội của hội viên nông dân./.

THU TrANG - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn 
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* Cựu chiến binh trong công tác Đền ơn                 
đáp nghĩa

Đồng chí Hà Văn Nghiên - Phó chủ tịch Hội CCB 
tỉnh trao số tiền ủng hộ 80 triệu đồng cho hội viên                      

Lý Văn Câu xã An Thắng- huyện Pác Nặm 

Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, thắm 
tình đồng đội, trong năm Hội CCB tỉnh  đã triển khai 
nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên, đặc biệt 
là quan tâm làm tốt công tác nghĩa tình, tiếp thêm 
động lực giúp các CCB vượt lên khó khăn, xây dựng 
cuộc sống ấm no, hạnh phúc; Hội đã tích cực tuyên 
truyền, vận động hội viên thực hiện hiệu quả phong 
trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với các nhiệm vụ 
chính trị của Hội và của địa phương. Một trong những 
nhiệm vụ quan trọng được Hội xác định đó là chăm 
lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nhất là 
những hội viên còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc 
sống. Cùng với việc tham mưu cho các cấp, các ngành 
thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ theo quy định 
của Nhà nước cho hội viên, trong Hội làm tốt các hoạt 
động “Đền ơn đáp nghĩa” như: Dâng hương tưởng 
niệm nghĩa trang liệt sỹ, thắp nến tri ân dịp 27/7, vận 
động cán bộ, hội viên tham gia ủng hộ quỹ đền ơn 
đáp nghĩa đạt hiệu quả cao…Hội đã phối hợp với địa 
phương tổ chức tang lễ cho hàng nghìn hội viên qua 
đời theo đúng nghi thức; tổ chức thăm hỏi tặng quà 
cho các đối tượng chính sách, người có công với cách 
mạng với tổng giá trị trên 400.000.000đ. Các cấp Hội 
tích cực vận động hội viên đóng góp xây dựng Quỹ 
“Xóa nhà dột nát cho hội viên nghèo”,  năm 2021 Hội 
CCB tỉnh kêu gọi quyên góp ủng hộ tiền trong hội 
viên CCB cùng với sự hỗ trợ của Trung ương Hội được 
tổng số tiền 350.000.000 đồng đã xây mới và sửa chữa 
10 nhà cho CCB, trong quá trình xây dựng nhà cho hội 
viên Hội đã được cấp ủy, chính quyền các ban, ngành, 
đoàn thể của địa phương quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ...

Bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, Hội CCB 
toàn tỉnh đã giúp cho nhiều hội viên có cuộc sống ổn 

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH
định hơn, đồng thời là chỗ dựa tinh thần cho những 
gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự tri 
ân đối với đồng chí, đồng đội đã cống hiến, hy sinh vì 
độc lập, tự do của Tổ quốc.    

XUâN QUỳNH  - Hội CCB tỉnh         

* Hội nghị triển khai trồng cây ngô sinh 
khối, cây gai xanh mang lại hiệu quả kinh tế cao

Ngày 01/10/2021 Hội Cựu chiến binh tỉnh 
Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai trồng cây Ngô 
sinh khối và cây Gai xanh tại Hội Cựu chiến binh Thị 
trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới. Hội nghị đã tuyên 
truyền, vận động gia đình hội viên CCB và nhân dân 
trồng cây Ngô sinh khối và cây Gai xanh (hai loại cây 
này trồng trên địa bàn tỉnh rất phù hợp, mang lại 
hiệu quả kinh tế cao); Để đảm bảo đầu ra cho các 
hộ gia đình trồng hai loại cây này, Hội Cựu chiến 
binh, cùng với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tỉnh đã 
thống nhất ký hợp đồng với Hợp tác xã Kiên Anh, 
về liên kết phát triển cây trồng mới và bao tiêu sản 
phẩm. Hợp tác xã Kiên Anh sẽ tạm ứng trước cây 
giống, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và 
tư vấn hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu 
hoạch sản phẩm cho các hộ gia đình tham gia trồng 
hai loại cây Ngô sinh khối và cây Gai xanh.  Đến khi 
thu hoạch bán sản phẩm thì hợp tác xã trừ dần một 
phần số tiền tạm ứng cho các hộ gia đình. Về thu 
mua sản phẩm: Đối với cây Ngô sinh khối hợp tác 
xã mua với giá 700đ/kg; cây Gai xanh mua với giá 
3.000đ/kg vỏ tươi. Hợp tác xã hỗ trợ tiền công tác 
phí cho Hội và cán bộ thực hiện chương trình, mức 
hỗ trợ theo số lượng sản phẩm làm được bán cho 
Hợp tác xã. Trách nhiệm của Hội CCB các cấp trong 
việc hỗ trợ hội viên CCB trong thực hiện trồng cây 
ngô sinh khối và cây gai xanh. Cử cán bộ phụ trách, 
theo dõi, quá trình  thực hiện chương trình phối hợp 
với hợp tác xã Kiên Anh. Theo dõi, tổng hợp, đối 
chiếu và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của 
Hội cấp trên và yêu cầu công việc thực tế…Tỉnh Hội 
và hợp tác xã Kiên Anh sẽ tiến hành tập huấn, phổ 
biến kỹ thuật và triển khai cho các hộ trồng theo 
đúng thời vụ.

Việc triển khai hội nghị nhằm mục đích tạo 
điều kiện, giúp đỡ gia đình hội viên CCB và nhân 
dân phát triển kinh tế, tạo việc làm, giảm nghèo bền 
vững, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

PHươNG HOA - Hội Cựu chiến binh tỉnh
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TỈNH ĐOÀN
* Bế mạc Hội thi Hùng biện tiếng Anh khối 

THCS, THPT tỉnh Bắc Kạn, năm 2021
Ngày 10/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Sở 

Giáo Dục và Đào tạo, tổ chức bế mạc Hội thi Hùng biện 
tiếng Anh khối THCS, THPT tỉnh Bắc Kạn, năm 2021.

Sau 02 ngày diễn ra các phần thi sôi nổi của Hội 
thi, với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, 25 thí sinh đến từ 
các đơn vị Huyện, Thành đoàn; Đoàn Các cơ quan tỉnh 
với 03 bảng thi dành cho học sinh các khối THCS, THPT, 
THPT Chuyên Anh đã mang đến cho khán giả các tiết 
mục dự thi đặc sắc. Tại phần phi hùng biện, các thí sinh 
đã lựa chọn chủ đề đa dạng, phong phú, nhiều chủ đề 
đang được xã hội rất quan tâm như chủ đề: Ô nhiễm 
môi trường, phòng chống dịch Covid-19, cách xử dụng 
mạng xã hội an toàn, vấn đề bạo lực học đường, bình 
đẳng giới, tảo hôn, quyền trẻ em…; các phong trào gắn 
liền với các em trong trường học như: Phong trào kế 
hoạch nhỏ, 5 điều Bác Hồ dạy, các phong trào và hoạt 
động tình nguyện trong nhà trường…; phần thi Kiến 
thức các em đều bình tĩnh trả lời các câu hỏi của Ban 
Giám khảo một cách thông minh, có liên hệ thực tế một 
cách sinh động; phần thi năng khiếu các em có đầu tư 
về nội dung, hình thức đem đến cho Hội thi những câu 
chuyện hay, những tiết mục năng khiếu hấp dẫn.

Đồng chí Triệu Tiến Trình - PBT Tỉnh đoàn, Chủ tịch 
HĐĐ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Hội thi trao giải 

cho các thí sinh

Quá trình diễn ra Hội thi, Ban Tổ chức, Ban Giám 
khảo, Thư ký đã thể hiện tính khoa học, khách quan, 
công tâm, nghiêm túc và cầu thị. Kết thúc Hội thi, Ban 
Tổ chức trao 03 giải Nhất; 07 giải Nhì; 09 giải Ba và 06 
giải Khuyến khích cho các thí sinh. Bên cạnh đó, Hội 
Khuyến học tỉnh trao 25 xuất quà (mỗi xuất trị giá 200 
nghìn đồng) cho các thí sinh tham dự Hội thi; Trung 
tâm tiếng Anh Dominoes Bắc Kạn - đơn vị đồng hành 
cùng Hội thi trao tặng các khóa học tiếng Anh với giáo 
viên nước ngoài cho các thí sinh tham gia Hội thi với 
tổng trị giá 40 triệu đồng; trao giải cho 12 video, clip 
giới thiệu về các thí sinh, trường học, địa phương xuất 
sắc nhất được Ban Tổ chức đăng tải trên các trang mạng 
xã hội và fanpage của Hội thi thu hút hơn 3 nghìn lượt 

theo dõi và chia sẻ. Tại chương trình, Công ty Cổ phần 
đào tạo huấn luyện nghiệp vụ hàng không Việt Nam - 
Văn phòng đại diện tỉnh Bắc Kạn trao tặng 03 suất học 
bổng, mỗi suất trị giá 15 triệu đồng kèm tiền mặt 500 
nghìn đồng cho 03 thí sinh đạt giải Nhất; 07 suất học 
bổng, mỗi xuất trị giá 10 triệu đồng cho các thí sinh 
đạt giải Nhì tại Hội thi.

Phát biểu bế mạc Hội thi, đồng chí Triệu Tiến 
Trình - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội 
tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Hội thi biểu dương được 
sự quan tâm phối hợp thực hiện của các đơn vị Huyện, 
Thành đoàn, Đoàn các cơ quan tỉnh; Ban Giám hiệu 
các trường THPT; Phòng Giáo dục và Đào tạo các 
Huyện, Thành phố, và đặc biệt là sự tập luyện trách 
nhiệm, nhiệt tình tham gia Hội thi của các thí sinh. 
Để hoạt động Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu 
nhi trường học trong thời gian tới đạt hiệu quả, đồng 
chí đề nghị tổ chức Đoàn, Đội các cấp tiếp tục phối 
hợp, chăm lo, bồi dưỡng thanh, thiếu niên nhi đồng, 
thường xuyên đổi mới nội dung hoạt động để các em 
có môi trường tham gia, có điều kiện nâng cao về kiến 
thức, rèn luyện về kỹ năng; các thí sinh tiếp tục tham 
gia các hoạt động phong trào trong trường học, học 
tập tốt, rèn luyện chăm, bồi dưỡng kiến thức, năng lực 
tiếng Anh, qua đó góp phần nâng cao khả năng thực 
hành tiếng Anh.

BAN TTN-TH - Tỉnh Đoàn Bắc Kạn

* Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội 
LHTN Việt Nam, phát động chương trình “Tình 
nguyện mùa Đông năm 2021, Xuân tình nguyện 
2022”; Ngày hội văn hóa thanh niên dân tộc thiểu 
số năm 2021

Ngày 15/10, tại xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, 
Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ kỷ 
niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, 
phát động chương trình “Tình nguyện mùa Đông 
năm 2021, Xuân tình nguyện năm 2022” và Ngày hội 
văn hóa thanh niên dân tộc thiểu số năm 2021. Đây 
là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm 
ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) 
Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021).

Phát biểu tại buổi Lễ, Lãnh đạo Thường trực tỉnh 
Hội đã ôn lại lịch sử 65 năm truyền thống của Hội LHTN 
Việt Nam và phát động chương trình “Tình nguyện 
mùa Đông năm 2021, Xuân tình nguyện 2022”. Theo 
đó chương trình tình nguyện mùa Đông 2021 và Xuân 
tình nguyện năm 2022 diễn ra từ tháng 10/2021 đến 
hết tháng 2/2022 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại 
các cấp bộ Hội trên địa bàn tỉnh. Thường trực Tỉnh hội 
kêu gọi: “Các bạn đoàn viên, Hội viên, thanh niên tiếp 
tục phát huy mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, 
xung kích, tình nguyện với các hoạt động thiết thực 
và cụ thể để chăm lo, hỗ trợ người dân và thanh thiếu 
nhi. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước vừa trải qua đại 
dịch bệnh Covid-19 thì những mất mát, thiệt hại của 
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Nhân dân vô cùng nặng nề, hơn lúc nào hết, mỗi bạn 
trẻ hãy thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng những hoạt 
động tình nguyện ý nghĩa vì cộng đồng cùng nhiều 
công trình, phần việc tình nguyện đến với người dân 
và thanh thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn”.

Tại chương trình, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam 
tỉnh khen thưởng cho 01 tập thể và 04 cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong hoạt động 65 ngày thi đua 
cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền 
thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; tổ chức 
tuyên dương 08 gia đình trẻ “Ấm no hạnh phúc” là cán 
bộ Hội LHTN Việt Nam các cấp; phối hợp với các đơn 
vị đồng hành trao tặng 14 suất quà cho các gia đình 
chính sách và  học sinh có hoàn cảnh khó khăn với 
tổng kinh phí trên 15 triệu đồng.

Ngay sau Lễ ra quân, các đại biểu và cán bộ 
hội viên thanh niên đã cùng tham gia các hoạt động 
hưởng ứng gồm: Khánh thành tuyến đường thanh 
niên “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn” 
với chiều dài là 650m bằng bóng đèn năng lượng mặt 
trời với tổng kinh phí trên 20 triệu; tặng chế phẩm sinh 
học bảo vệ môi trường cho bà con nhân dân thôn Bản 
Nhuần xã Quảng Chu; tham gia vào các hoạt động 
Ngày hội văn hóa thanh niên dân tộc thiểu số với các 
trò chơi dân gian cùng các hội viên thanh niên đến từ 
các thôn, bản trên địa bàn xã. Tổ chức thăm động viên 
và tặng tấm kính chắn giọt bắn, các nhu yếu phẩm cho 
chốt kiểm dịch xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới. Tổng 
kinh phí quà tặng trị giá gần 40 triệu đồng.

Hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống 
Hội LHTN Việt Nam, phát động chương trình “Tình 
nguyện mùa Đông năm 2021, Xuân tình nguyện năm 
2022” và Ngày hội văn hóa thanh niên dân tộc thiếu số 
năm 2021 là chương trình mang ý nghĩa sâu sắc đối với 
các cấp bộ Hội và hội viên thanh niên trong toàn tỉnh. 
Thông qua hoạt động đã góp phần thiết thực khơi dậy, 
phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, 
hội viên, thanh niên, đóng góp xứng đáng vào truyền 
thống 65 năm xây dựng và trưởng thành của Hội LHTN 
Việt Nam./.

BAN PT - Tỉnh Đoàn Bắc Kạn

LIêN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
* Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn tuyên truyền, 

tư vấn pháp luật cho đoàn viên, người lao động
Ngày 19/11/2021, Liên đoàn Lao động tỉnh phối 

hợp với Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động Thương binh 
và Xã hội tổ chức tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho 
trên 150 Công nhân lao động Công ty TNHH May công 
nghiệp Bắc Kạn. 

Tại buổi tuyên truyền, công nhân lao động được 
báo cáo viên của LĐLĐ tỉnh, Sở Lao động Thương binh 
và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh phổ biến các nội dung 
liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
đoàn viên, người lao động được quy định trong Bộ luật 
Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội.

Tại đây, nhiều câu hỏi, vướng mắc của người lao 
động liên quan đến chế độ bảo hiểm thất nghiệp, bảo 
hiểm y tế, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, hợp đồng 
lao động, chế độ ốm đau, thai sản, quyền lợi khi tham 
gia Công đoàn… đã được báo cáo viên tư vấn, giải đáp 
kịp thời.

Đây là hoạt động thiết thực, giúp công nhân lao 
động nắm được nhiều thông tin mới về chế độ chính sách; 
từ đó có thể bảo vệ quyền lợi cho bản thân, hiểu và tuân 
thủ pháp luật.

ĐINH NGọC CườNG - Ban Công tác cơ sở LĐLĐ tỉnh

* 375 cán bộ công đoàn được tập huấn nghiệp 
vụ trong Quý III/2021

Trong quý III/2021, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên 
đoàn Lao động thành phố, Bạch Thông, Chợ Mới đã tập 
huấn nghiệp vụ 375 cán bộ công đoàn.

Tại các Hội nghị tập huấn, đội ngũ cán bộ công 
đoàn đã được trang bị các kiến thức cơ bản về phương 
pháp hoạt động của ban chấp hành công đoàn cơ sở, 
công tác nữ công; công tác thi đua khen thưởng, công 
tác tài chính công đoàn; công đoàn thực hiện giám sát 
và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của 
Bộ Chính trị, Quy trình giám sát trong tổ chức công đoàn. 
Những nội dung cơ bản về Điều lệ và hướng dẫn thi hành 
Điều lệ Công đoàn Việt Nam; những điểm mới trong Bộ 
luật Lao động năm 2019…

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn tại                
Liên đoàn Lao động tỉnh.       Ảnh: Ngọc Liêm 

Trên cơ sở đó, đội ngũ cán bộ công đoàn tiếp tục 
phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham mưu, cụ thể 
hóa những nội dung đã được trang bị tại đơn vị mình đạt 
hiệu quả cao nhất, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu 
quả hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn 
tỉnh Bắc Kạn ngày càng vững mạnh.

NGọC LIêM - Liên đoàn Lao động tỉnh

Đ/c Ma Thị Mận - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch
Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát biểu ôn lại lịch sử 

65 năm truyền thống của Hội LHTN Việt Nam, và 
phát động chương trình Tình nguyện mùa đông 

năm 2021, xuân tình nguyện 2022
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Dưa lưới thích nghi với điều kiện khí hậu ấm 
áp, khô ráo, đầy đủ ánh sáng. Mùa vụ thích 
hợp trồng dưa lưới từ tháng 2 - 9 hàng năm. 

Không nên trồng dưa lưới vào thời tiết lạnh, trời âm 
u vì dưa sẽ phát triển chậm, dễ bị sâu bệnh phá hoại 
và cho năng suất thấp.

Đất trồng dưa lưới cần đất tơi xốp thoát nước, nên 
trồng dưa lưới trên các loại đất thịt nhẹ, đất cát pha, đất 
phù sa, trong đó đất trộn trấu là thích hợp nhất.

1.Chuẩn bị hạt giống trồng dưa lưới
Phải chọn loại hạt giống tốt, phù hợp với từng 

vùng miền.
Nếu là hạt giống F1 thì hạt giống sẽ chuẩn và 

khả năng nảy mầm cao. Nếu hạt giống nội địa và 
không có thương hiệu thì hạt giống có sức nảy mầm 
và đề kháng kém, đặc biệt có khả năng ảnh hưởng 
đến cho năng suất trái.

2. ươm cây con trồng dưa lưới
Cần ngâm ủ hạt trước khi gieo (hạt F1 thì không 

cần phải ngâm ủ mà có thể trồng trực tiếp). Ngâm hạt 
với nước ấm (2 sôi: 3 lạnh) từ 4 - 6 tiếng, sau đó dùng 
mảnh vải (có khả năng giữ ẩm tốt) để ủ hạt. Khi thấy 
hạt bắt đầu nứt nanh, tiến hành cho vào bầu ươm.

Sau khi đã ủ hạt xong thì cho vào bầu ươm rồi 
phủ một lớp đất mỏng lên, để ở chỗ râm mát và tưới 
nước giữ ẩm cho hạt. Đất ươm hạt nên dùng đất trộn 
phân trùn quế (30%) để có đủ dinh dưỡng cho cây 
con khỏe mạnh. Sau 2 ngày ươm giống, cây bắt đầu 
nảy mầm, bạn chỉ cần tưới nước với lượng vừa đủ 
để cây phát triển. Sau khoảng 8 - 10 ngày thì cây bắt 
đầu cho 2 lá thật.

Trong giai đoạn này, bạn không nên tưới nhiều 
sẽ khiến úng hạt không nảy mầm. Giá thể ươm hạt 
thường trộn thêm phân trùn quế hoặc phân chuồng 
hoai mục để bổ sung thêm dinh dưỡng cho hạt, giúp 
hạt nhanh nảy mầm. Sau vài ngày thấy cây ra lá thật 
thì mới đem trồng.

3.  Chuẩn bị giá thể trồng dưa lưới
Giá thể trồng có rất nhiều loại, nhưng phù hợp 

nhất cho cây dưa lưới phát triển là tro trấu, xơ dừa và 
phân trùn quế.

Giá thể được phối trộn theo tỉ lệ như sau:
60 - 65% xơ dừa
5 - 10% tro trấu hun
30%  phân trùn quế
Tiến hành trộn đều các thành phần của giá thể, 

sau đó dùng màng phủ đậy kính và tưới nước ẩm 
trước khi trồng 1 tuần.

Chú ý: xơ dừa cần phải rửa chát trước khi trồng.
4. Gieo cây con trồng dưa lưới
Sau khi cây phát triển từ 2-3 lá thật, tiến hành 

trồng vào đất đã chuẩn bị trước đó. Vì dưa lưới cho 
trái to nên nếu trồng trong thùng xốp hoặc xô chậu 
thì phải chọn loại chậu có độ sâu và rộng.

Tạo hố đất sâu, nhấc nhẹ cây dưa  lưới con ra, 
rạch bao nylon rồi đặt bầu vào lỗ đục sẵn, vùi kín bầu 
cây dưới đất, đôn cho chặt gốc. Luôn giữ ẩm cho cây 
trong thời gian đầu.

Nên trồng cây vào buổi chiều mát khi nắng đã 
tắt. Khi trồng cây con xong cần tưới nước mỗi ngày 2 
lần và che phủ tạo bóng râm trong một tuần đầu để 
cây con hồi sức.

5. Chăm sóc cây dưa lưới
Đất trồng dưa lưới phải tơi xốp và cần tưới nước 

thường xuyên. Lưu ý cần bón thêm nhiều phân NPK 
giúp cây dễ ra hoa, đậu trái. Hoặc có thể chọn các 
loại phân hữu cơ như phân trùn quế, phân chuồng 
hoai mục,.. để bổ sung dinh dưỡng cho cây và tăng 
độ ngọt tự nhiên cho trái. Đặc biệt, việc sử dụng 
phân bón hữu cơ sẽ giúp bạn có những sản phẩm an 
toàn cho sức khỏe nhất.

Tùy vào giai đoạn của cây mà sẽ có những công 
thức dinh dưỡng khác nhau. Giai đoạn đầu, cần cho 
nhiều phân đạm, giai đoạn tạo hoa đậu trái cần nhiều 
lân và giai đoạn sắp thu hoạch sẽ cần nhiều kali.

Kể từ khi cây có 5 - 6  lá thật thì cần cắt tỉa hết 
các nhánh lẻ, các nhánh lẻ chỉ được giữ lại sau khi 
cây phát triển đến lá thứ 8.

Sau khi ra hoa, chúng ta cần thụ phấn trong 
vòng 3-5 ngày để chất lượng đạt cao nhất. Nếu số 
lượng ít có thể thụ phấn bằng tay, quá nhiều hoa thì 
nên nhờ sự trợ giúp thụ phấn từ ong.

Khi cây lớn được 22 - 25 lá thì bạn ngắt bớt 
ngọn để cây tập trung nuôi quả.

Khi cây bắt đầu ra 5-6 lá thật thì bắt đầu tiến 
hành làm giàn cho dưa lưới, bạn có thể đóng cọc 
hoặc có thể lấy dây nilon buộc nhẹ vào giàn lưới.

Khi quả lớn, nên chú ý đến việc treo quả, tránh 
để quả nặng làm gãy thân.

Tính từ ngày quả bắt đầu phình ra đến ngày 
chín khoảng 1 tháng, trong thời gian này cần phải 
bón phân NPK hàng tuần cho quả phát triển tốt. Bón 
thêm kali và đạm hàng tuần cho tới trước khi thu 
hoạch tầm 15 ngày./.

Theo Khoa học & Khuyến nông

CáCH trồng dưa lưới năng suất Cao
KHOA HỌC VỚI NHÀ NÔNG
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Chiều loang bên kia đồi
Nắng hát bài ca cũ
Cỏ may hóa thành áo tím
Rưng rức một buổi chiều

Những đứa trẻ làng bé như cây nấm
Hò nhau lên bãi trống trên đồi
Trượt cỏ may cả ngày không chán
Ngã lăn lóc rồi vẫn cứ chơi
Biết thể nào về cũng bị phạt
Nhưng chúng đánh cược bằng niềm vui 

Những cánh chuồn chẳng bao giờ say nắng
Lượn vòng quanh cũng hết buổi chiều
Người đàn bà gánh măng xuống núi
Gánh cả nỗi niềm liêu xiêu…

                                                               HươNG LY

nắng bên đồi

tội gì?
- Mới có vài năm mà thành phố bây giờ thay 

đổi nhiều quá.
Anh xe ôm cứ tưởng vớ được Việt kiều                      

liền hỏi:
- Ủa cô ở nước ngoài mới về à?
- Dạ không anh, em mới ra tù được mấy hôm.
- Cô phạm tội gì?
- Cướp xe ôm
- Hả???

hà tiện
Anh hà tiện đến hiệu giặt là, hỏi:
- Ở đây là một cái quần phải trả bao                            

nhiêu tiền?
- Hai mươi ngàn
- Tốt quá. Vậy ông hãy cầm lấy mười ngàn và 

giặt là cho tôi một ống quần. Tôi sắp đi chụp ảnh 
và chỉ chụp nghiêng thôi.

- !!!
BBT sưu tầm

TRANG THƠ



Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - 
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, 
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo 
dục thay mặt Đoàn công tác trao 
nhà đại đoàn kết cho các hộ tại 
xã Mỹ Thanh. 

Ảnh: HOÀNG VŨ

Đồng chí Triệu Thị Thúy - 
Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch 
Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh  
trao nhà đại đoàn kết nhân dịp 
91 năm ngày thành lập MTDTTN 
Việt Nam cho hộ gia đình anh Lý 
Phúc Vinh, thôn Nà Diếu, xã 
Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể.

Ảnh:  HOÀNG SÍNH

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh 
chụp ảnh lưu niệm cùng nhân 
dân các dân tộc thôn Nà Hai, xã 
Quảng Khê, huyện Ba Bể nhân 
dịp Ngày hội Đại đoàn kết.

Ảnh: HOÀNG SÍNH



* Giấy phép xuất bản số: 08/GP-XBBT, ngày 30 tháng 7 năm 2021 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp. Kỳ hạn 4 số/năm.
* In: 2.100 cuốn, khổ 19x27cm, tại Công ty cổ phần In Bắc Kạn - Số 463, tổ 11C, P. Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
* Người chịu trách nhiệm xuất bản: TRIỆU THỊ THÚY, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bắc Kạn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh cùng Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 
2021 - 2026.                                                                                                                                                 Ảnh: HỘI LHPN 

Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn và đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn nhân 
dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2021).                                                 Ảnh: THỤC THIỀN


