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In tại: Xí nghiệp in Nhà xuất bản  
Văn hóa dân tộc

C ách đây 97 năm, báo Thanh Niên - cơ quan tuyên truyền, cổ 
động của Tổng bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí 
hội ra số đầu tiên vào ngày 21/6/1925. Đây là tờ báo cách 

mạng đầu tiên của nước ta, do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, 
trực tiếp phụ trách công tác biên tập và cũng là cây viết chủ yếu. 
Trong quá trình hoạt động cách mạng của mình, Bác đã sớm nhận 
ra thứ vũ khí đắc lực cho cách mạng là báo chí. Trải qua gần 60 
năm hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết hơn 2.000 
bài báo các loại, gần 300 bài thơ, gần 500 tranh truyện và ký.

Kể từ đó đến nay, trải qua 97 năm, báo chí cách mạng luôn 
đồng hành cùng sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng 
văn hoá của Đảng và Nhà nước.

Trong suốt chiều dài lịch sử, báo chí luôn đóng góp tích cực 
trên mặt trận thông tin tuyên truyền, thực hiện vai trò định hướng 
dư luận xã hội, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tham 
gia giám sát, phản biện, giúp các cơ quan ban ngành xây dựng, 
điều chỉnh, hoàn thiện nhiều chủ trương, chính sách. Báo chí cũng 
thể hiện vai trò của mình trong việc đấu tranh phòng chống tiêu 
cực như tham nhũng, tham ô, tha hoá trong lối sống.

Tạp chí Phổ biến Pháp luật Việt Nam - Cơ quan Trung ương Hội 
phổ biến và Tham vấn Pháp luật Việt Nam; tiếng nói của hội viên 
phổ biến và tham vấn pháp luật cả nước, đã góp phần quan trọng 
tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực pháp luật Việt Nam 
như: Chính sách pháp luật, Kinh tế và Pháp luật, Đời sống và Pháp 
luật, các vấn đề Văn hoá - Xã hội, tuyên truyền phổ biến những mô 
hình mới, cách làm mới, những điển hình tiên tiến trong xây dựng 
và phát triển đất nước; đồng thời tuyên truyền, cổ vũ các giá trị và 
tài năng sáng tạo của các doanh nhân, doanh nghiệp, lao động, 
thợ giỏi... tuân thủ pháp luật trên cả nước.

Trong thời gian tới, với mục tiêu truyền tải thông tin, cung cấp 
các thông tin đa chiều về các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hoá 
- xã hội... của đất nước, trong đó đi sâu vào các hoạt động phổ biến 
giáo dục pháp luật, hoà giải cơ sở. Để hoàn thành nhiệm vụ nói 
trên, Tạp chí Phổ biến Pháp luật Việt Nam sẽ tập trung thực hiện 
một số nhiệm vụ trọng tâm như: Coi trọng giáo dục chính trị tư 

tưởng, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo cho đội ngũ cán bộ 
phóng viên, phải vững về chính trị giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, 
am hiểu về pháp luật, bám sát tôn chỉ mục đích của Tạp chí; Tiếp 
tục nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục như Chính 
sách Pháp luật; Kinh tế và Pháp luật; Đời sống và Pháp luật, Văn 
hoá - Xã hội ... góp phần thực hiện thắng lợi chương trình công tác 
do lãnh đạo Trung ương Hội Phổ biến và Tham vấn Pháp luật Việt 
Nam đã đề ra.

Nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, 
toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Phổ biến Pháp 
luật Việt Nam không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy những kết 
quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới toàn diện, năng động sáng tạo, 
đoàn kết nhất trí, vượt qua khó khăn thách thức do đại dịch Covid 
-19 gây nên, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi chương trình kế 
hoạch công tác năm 2022; coi trọng rèn luyện người phóng viên có 
năng lực, bản lĩnh, trình độ, chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức 
trong sáng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, xứng đáng với sự tin 
cậy của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Hội Phổ biến và Tham vấn Pháp 
luật Việt Nam và các hội viên của Hội trên toàn quốc. 

Phát huy truyền thống tốt đẹp của Báo chí Cách mạng Việt 
Nam, với tinh thần trách nhiệm của người cầm bút, Tạp chí Phổ 
biến Pháp luật Việt Nam sẽ ngày càng phát huy vai trò và sứ mệnh 
của mình, đóng góp vào công cuộc đổi mới của đất nước và sự phát 
triển của Hội Phổ biến và Tham vấn Pháp luật Việt Nam và các hội 
viên của Hội trên toàn quốc.

Chúc độc giả, các cộng tác viên trên cả nước dồi dào sức khỏe, 
hạnh phúc, giành được nhiều thắng lợi mới.

 BAN BIÊN TẬP-

Báo chí cách mạng Việt Nam:

Đội quân xung kích trên 
mặt trận tư tưởng văn hoá của 

Đảng và Nhà nước
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Trong suốt quá trình lãnh đạo cách 
mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi 
báo chí là vũ khí sắc bén của cách 

mạng, là đội xung kích trong công tác tư 
tưởng. Ngay từ năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, lãnh tụ thiên tài của dân tộc, đồng 
thời là người thầy của nền báo chí cách 
mạng Việt Nam đã từng dạy trong Thư gửi 
lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng: “Đối 
tượng của tờ báo là đại đa số dân chúng, 
một tờ báo mà không được đại đa số 
quần chúng ham muốn thì không xứng 
đáng là một tờ báo”. 10 năm sau, ngày 
16/4/1959, tại Đại hội lần thứ II - Hội nhà 
báo Việt Nam, Bác Hồ lại nhắc nhở: “Báo 
chí của ta không phải để cho một số ít 
người xem, mà để phục vụ cho nhân dân. 
Mục đích của chúng ta là xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, đấu tranh thực hiện thống 
nhất nước nhà, giữ gìn hoà bình thế giới. 
Mỗi tờ báo như báo của nông dân, báo 
của công nhân, báo của thanh niên, báo 
của phụ nữ… nên có đặc điểm riêng của 
nó” (1). Người khẳng định: “Báo chí của 
ta đều phải có đường lối chính trị đúng”, 
“Đường lối chính trị đúng thì những việc 
khác mới đúng được” (2). Đường lối chính 
trị đúng là ngọn đuốc soi sáng cho báo chí 
cách mạng thực hiện được sứ mệnh cao 
cả của mình. Không thể có báo chí đứng 
ngoài chính trị, phi chính trị. Đường lối 
chính trị đúng là điểm gốc của mọi hoạt 
động của báo chí cách mạng. 

Để có đường lối chính trị luôn đúng, 
điều tất yếu là chúng ta phải thường 

HGĨ VỀ PHONG CÁCH 
VIẾT BÁO, LÀM BÁO CỦA 
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, chúng ta thêm nhớ 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người vừa là nhà sáng lập Đảng, Nhà nước; vừa 
là người sáng lập nền báo chí cách mạng của đất nước. Những điều 
tổng kết quý báu về tư tưởng, phong cách làm báo của Người vô cùng 
thực tiễn và phong phú và tươi mới; học và tìm được nhiều chỉ dẫn 
thiết thực từ tấm gương đạo đức và phong cách viết báo, làm báo của 
Người, góp phần thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị khóa XII 
về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh” trong nghề báo, trong ngành báo nói chung cũng như mỗi 
nhà báo nói riêng.

xuyên học tập, vận dụng phong cách viết 
báo và làm báo của Bác: 

Thứ nhất, viết báo phải có căn cứ: Đây 
là yêu cầu trước hết phải đảm bảo. Bác 
căn dặn: “Chưa điều tra, chưa nghiên cứu, 
chưa biết rõ, chớ nói, chớ viết”. Bác yêu 
cầu người viết báo phải có trách nhiệm 
cao trước nội dung bài báo của mình, phải 
có căn cứ để thuyết phục. Không được vội 
vàng mới nghe qua đã viết, không được 
chủ quan, suy đoán, mà phải có điều tra, 
nghiên cứu kỹ. Nếu không như thế thì 
không nên viết.

Thứ hai, viết cho sát đối tượng: 
Chúng ta đều nhớ lời Bác dạy: “Bao giờ 
cũng phải tự hỏi:“Viết cho ai xem, nói 
cho ai nghe? Nếu không như vậy thì cũng 
như cố ý không muốn cho người ta nghe, 
không muốn cho người ta xem” (3). Sinh 
thời, đối với đồng bào, chiến sỹ ta, Bác 
viết thật giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ. Bác 
dặn: “Viết sao cho giản đơn, dễ hiểu, thiết 
thực. Sao cho mỗi đồng bào, chiến sỹ đều 
đọc được, hiểu được, nhớ được, làm được” 
(4).  Song, đối với các học giả và chính 
khách quốc tế, Bác viết một cách uyên 
bác, lập luận khoa học, chặt chẽ, thuyết 
phục. Thực hiện lời của Bác trong nghề 
báo hôm nay, chúng ta phải thấy trình 
độ của người đọc đã cao hơn nhiều so với 
trước; bài báo phải có cơ sở thực tiễn và 
khoa học mới đạt được tính thuyết phục 
cần thiết cho đối tượng.

Thứ ba, viết ngắn gọn, giản dị: Đây là 
đặc trưng nổi bật của văn phong báo chí 
và ngôn ngữ cũng như cách viết của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, cho bất cứ đối tượng 
nào, kể cả những bài viết chính luận, 
cho đối tượng có học thức, tuy mức độ 
có khác nhau. Bác căn dặn: “Nói những 
điều thiết thực, đúng đường lối chính trị, 
ít tếu, viết ngắn, giản dị, vẽ dễ hiểu, trình 
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KỶ NIỆM 97 NĂM NGÀY BÁO CHÍ 
CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
(21/6/1925 - 21/6/2022):
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bày rõ ràng, ít tiếp sang trang khác” (4). 
Viết được ngắn không dễ, phải đi thẳng 
vào nội dung, không lang mang khoe chữ 
làm ra vẽ nhiều kiến thức. Khắc phục được 
nhược điểm này sẽ đạt được sự giản dị, 
thiết thực khi viết báo.

Thứ tư, viết sinh động, lôi cuốn: Đây 
là một nhu cầu thường xuyên để thu hút 
người đọc. Muốn vậy, theo phong cách 
của Bác, viết cần dùng hình ảnh, lối ví, 
như: chủ nghĩa đế quốc như “con đỉa hai 
vòi”, có đức mà không có tài thì chỉ như 
“ông bụt ngồi trên chùa” không giúp gì 
được ai. Có thể dùng thơ hoặc diễn ca nếu 
phù hợp, ví dụ: “Việt - Lào hai nước chúng 
ta/Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

Thứ năm, viết thẳng thắn, có tính 
chiến đấu: Làm báo là tham gia vào cuộc 
đấu tranh tư tưởng bằng những thông tin 
chọn lọc, có căn cứ, phê bình những thói 
hư tật xấu trong sinh hoạt xã hội và xây 
dựng đạo đức mới. Việc này đòi hỏi người 
viết báo phải có bản lĩnh nghề nghiệp, 
dám bảo vệ cái đúng, không uốn cong 
ngòi bút. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm 
gương về phong cách thẳng thắn, nêu cao 
tính chiến đấu với chủ nghĩa đế quốc và 
phê bình đồng chí của mình. Bác còn thể 
hiện tính thẳng thắn với chính mình, mỗi 
khi có việc làm chưa tốt, Bác nhận trách 
nhiệm tự phê bình đàng hoàng, do đó 
càng được tôn trọng, tin yêu.

Thứ sáu, khiêm tốn sửa bài của mình: 
Điều này thật giản dị nhưng một số người 
viết không muốn sửa mạnh tay những 
trang viết ra: Bác Hồ, ngay từ đầu đã là 
một tấm gương khiêm tốn khi được sửa 
những bài viết của mình. Lúc tập viết 
những tin bài đầu tiên trên báo Pháp, 
Bác kể lại: “Đấy, tôi thử viết bài này, đăng 
được thì các đồng chí đăng cho, tôi không 
có tự ái đâu, nhờ các đồng chí sửa để tôi 
học thêm” (5). Và trong suốt cuộc đời hoạt 
động cách mạng, hoạt động báo chí của 
mình, do luôn nắm vững đối tượng và 
mục đích viết nên Người “viết gì cũng đưa 
cho một đồng chí xem lại, chữ nào khó 
hiểu thường các đồng chí bảo cho mình 
sửa” (6).

Thứ bảy, điều nhất thiết là cán bộ báo 
chí phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức 
cách mạng: Bác Hồ - với tư cách là một 
nhà báo cách mạng luôn đòi hỏi nhà báo 
cách mạng không chỉ có bản lĩnh chính 
trị vững vàng mà còn phải có đạo đức tốt 
và trong sáng. Người nói: “Cán bộ báo chí 
cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút trang 
giấy là vũ khí sắc bén của họ” (7). Để làm 
tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ 

báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách 
mạng, trau dồi tư tưởng, học tập chính trị 
để nắm vững chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, đi sâu vào thực tế, đi 
sâu vào quần chúng lao động, vì báo chí 
là để “phục vụ nhân dân, để tuyên truyền, 
giải thích đường lối, chính sách của Đảng 
và Chính phủ” (8). Không chỉ có thế, người 
làm báo còn phải luôn nâng cao trình độ 
văn hóa, đi sâu vào nghiệp vụ, mài sắc 
ngòi bút của mình để “phò chính trừ tà”.

Bác yêu cầu cán bộ báo chí phải 
không ngừng tu dưỡng đạo đức cách 
mạng mà trước hết là phải biết tự phê 
bình và phê bình. Bác coi đó “là vũ khí cần 
thiết và sắc bén nó giúp cho chúng ta sửa 
chữa sai lầm và phát triển ưu điểm”. Đối 
với nhà báo cách mạng “viết cũng như 
mọi việc khác, phải có chí, chớ giấu dốt, 
nhờ tự phê bình và phê bình mới tiến bộ” 
và phải “Phê bình với một tinh thần thành 
khẩn, xây dựng “trị bệnh cứu người”.  

Thứ tám, để báo chí luôn xứng đáng 
là diễn đàn của nhân dân, phục vụ nhân 
dân, phục vụ cách mạng: Hơn bao giờ 
hết, đòi hỏi hệ thống báo chí phải không 
ngừng nâng cao chất lượng và nội dung 
và hình thức. Người khẳng định: “Một tờ 
báo không được đa số “dân chúng” ham 
chuộng thì không xứng đáng là một tờ 
báo, phải làm thế nào cho báo có nhiều 
người xem. Để có một tờ báo hay, có ý 
nghĩa, bên cạnh sự cố gắng, nỗ lực của 
những người viết báo còn phải có sự hợp 
tác chặt chẽ của những người in báo, sửa 
báo, phát hành báo… Người nói “trong 
nghề báo có nhiều ngành khác, như 
ngành in mà các cô chú thích nói chữ là 
ngành “ấn loát”, cũng rất quan trọng. Bởi 
vì có những lúc không cẩn thận, in thiếu 
nét, thiếu dấu hoặc in mờ không rõ. Người 
viết bài lại thích dùng chữ, như gọi người 
đánh cá là “ngư dân”, rồi người in lại in 
thiếu cái dấu ở chữ ư hóa ra “ngu dân”. Đấy 
chỉ là một ví dụ để thấy rằng việc in cũng 
phải làm cho tốt. Việc phát hành cũng rất 
quan trọng… Trong công tác, người viết, 
người in, người sửa bài, người phát hành, 
vv..., đều phải ăn khớp nhau.

Nghề báo là một nghề khó, do vậy 
đòi hỏi mỗi người làm báo phải có ý chí tự 
cường, tự lập, cố gắng vượt qua khó khăn, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kinh nghiệm 
quá trình cầm bút của Bác là: “Không sợ 
khó, có quyết tâm. Không biết thì phải cố 
gắng học, mà cố gắng học thì nhất định 
học được”. 

Tóm lại, viết báo theo phong cách 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh là viết một cách 

dung dị, dễ hiểu, đề cập đến những vấn 
đề cụ thể, thiết thân của cuộc sống, của 
quốc gia bằng ngôn ngữ Việt trong sang. 
Làm báo theo phong cách của Chủ tịch Hồ 
Chí Mình là thực hiện nhiệm vụ của một 
người chiến sỹ cách mạng, là tu dưỡng, 
rèn luyện tính chiến đấu, thái độ trung 
thực, tấm lòng trong sáng, chân thành... 

Ngày nay, với cuộc cách mạng “báo 
chí 4.0” đang điều chỉnh không gian sống 
của đông đảo công chúng và người làm 
báo phải làm chủ công nghệ để truyền 
tải thông tin thật nhanh và thật chính 
xác. Nhưng, cuộc cách mạng “báo chí 
4.0” không thể thay đổi được cái tâm. 
Nhà báo được xã hội tin cẩn, được mệnh 

danh là người đại diện cho công bằng, lẽ 
phải, là tai mắt của nhân dân, là người 
có trọng trách thông tin định hướng dư 
luận, khơi chiều suy nghĩ và hành động 
cho công chúng...thì càng phải rèn tâm, 
luyện đức, phải lấy cái đức làm gốc của 
nghề nghiệp, cái tâm nhất quán phải soi 
sáng trong từng tác phẩm báo chí. Bởi vì, 
ở đó là ngôn từ là phương tiện phản chiếu 
cái tâm, cái đức của người viết - tâm phải 
cao, đức phải sáng. Suy cho cùng, báo chí 
phải phục vụ hết mình cho sự nghiệp lãnh 
đạo của Đảng, công cuộc phát triển đất 
nước, vừa bảo vệ bình yên xã hội, bình 
yên dưới những nếp nhà, bình yên trong 
lòng người.v

- Từ 1 đến 8 xem 
Nguyễn Thành: Sự 
nghiệp báo chí của 
chủ tịch Hồ Chí Minh, 
NXB KHXH năm 
1998, trang 170-173.

- Hồ Chí Minh: 
Toàn tập, NXB CTQG, 
HN, 2011, tập 8, 12, 13. 

- Đỗ Chí Nghĩa:  
Nhà báo và sáng tạo 
báo chí trong tư tưởng 
Hồ Chí Minh, NXB 
Thông tin và Truyền 
thông, Hà Nội, 2014.

Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy trong Thư gửi lớp học viết báo Huỳnh 
Thúc Kháng: “Đối tượng của tờ báo là đại đa số dân chúng, một tờ 
báo mà không được đại đa số quần chúng ham muốn thì không xứng 

đáng là một tờ báo”. 

NGÀY BÁO CHÍ 
CÁCH MẠNG 

VIỆT NAM 
(21/6/1925 - 21/6/2022)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHỐ NỐI, 
TỈNH HƯNG YÊN
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Trong thời gian tập huấn, 
các học viên đã được nghe 
TS. Hoàng Xuân Châu, Hiệu 

trưởng trường Cao đẳng Luật 
Miền Bắc; ThS. Tô Thị Thu Hà, 
Trưởng phòng Phòng Quản lý 
công tác PBGDPL, Vụ PBGDPL, Bộ 
Tư pháp lựa chọn, giới thiệu các 
chuyên đề về các nội dung cơ bản 
của công tác PBGDPL theo Chương 
trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ 
PBGDPL của Bộ Tư pháp như: 
giới thiệu một số vấn đề chung 
về công tác PBGDPL, trọng tâm 
là các định hướng đổi mới triển 
khai công tác này đáp ứng yêu 
cầu phát triển của đất nước trong 

ẬP HUẤN NGHIỆP 
VỤ CHO BÁO CÁO 
VIÊN PHÁP LUẬT 
CẤP TỈNH, CẤP 
HUYỆN NĂM 2022

T
Thứ trưởng Bộ Tư pháp 

Nguyễn Thanh Tịnh đã ký 
Quyết định số 1196/QĐ-

BTP ban hành Kế hoạch tổng kết 
thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục 
pháp luật... Theo đó, Bộ Tư pháp 
xác định việc thực hiện tổng kết 
Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 
(PBGDPL) nhằm 03 mục đích sau:

- Đánh giá khách quan, toàn 
diện những kết quả đạt được, kịp 
thời phát hiện những khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình thực 
hiện Luật.

- Nhận diện những bất cập, 
mâu thuẫn, chồng chéo, khoảng 
trống (nếu có) nhằm đề xuất sửa 
đổi, bổ sung Luật PBGDPL và các 
văn bản quy định chi tiết, hướng 
dẫn thực hiện Luật cũng như các 
văn bản quy phạm pháp luật khác 
có liên quan; đề xuất các giải pháp 
nâng cao hiệu quả thực hiện Luật 
PBGDPL trong thời gian tới.

- Phát hiện, khen thưởng 
những tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong 10 năm thực 
hiện Luật PBGDPL và các văn bản 
hướng dẫn thi hành.

Việc triển khai tổng kết thực 
hiện 10 năm Luật PBGDPL sẽ gồm 
05 nhóm hoạt động, bao gồm: (i) 

Tổ chức kiểm tra kết quả triển khai 
Luật PBGDPL gắn với các Đoàn 
kiểm tra của Hội đồng phối hợp 
PBGDPL trung ương; (ii) Tổ chức 
các hoạt động truyền thông về kết 
quả tổ chức thực hiện Luật; (iii) Tổ 
chức Hội thảo nghiên cứu, đánh 
giá thực trạng và đề xuất hoàn 
thiện thể chế về công tác PBGDPL; 
(iv) Xây dựng dự thảo các báo cáo 
tổng kết Luật và (v) Tổ chức khen 
thưởng các tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong 10 năm 
thực hiện Luật PBGDPL.

Kinh phí phục vụ hoạt động 
tổ chức tổng kết thực hiện Luật 
PBGDPL tại các bộ, cơ quan, tổ 
chức ở trung ương và địa phương 
được lấy từ nguồn kinh phí thường 
xuyên năm 2022 của cơ quan, đơn 
vị dành cho công tác PBGDPL và 
các nguồn hỗ trợ khác (nếu có).

Kinh phí phục vụ các hoạt 
động tổng kết Luật PBGDPL của 
Bộ Tư pháp được bố trí trong kinh 
phí hoạt động của Hội đồng phối 
hợp PBGDPL trung ương và các 
nhiệm vụ đặc thù trong công tác 
PBGDPL của Bộ Tư pháp năm 2022 
và các nguồn hỗ trợ hợp pháp 
khác (nếu có).

VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO 
DỤC PHÁP LUẬT

BỘ TƯ PHÁP:

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT 
THỰC HIỆN 10 NĂM LUẬT PHỔ BIẾN, 
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Quyết định Ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện 10 
năm Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Toàn cảnh buổi tập huấn.
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 - Thực hiện Kế hoạch số 573/KH-

UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh 
về tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp 
luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục 
pháp luật (PBGDPL) cho đội ngũ Báo 
cáo viên pháp luật theo Chương trình 
khung của Bộ Tư pháp; Kế hoạch số 
116/KH-UBND ngày 12/01/2022 về 
thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng 
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
năm 2022, nhằm tăng cường, nâng 
cao năng lực cho đội ngũ báo cáo 
viên pháp luật các cấp trên địa bàn, 
Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương đã phối 
hợp với Trường Cao đẳng Luật Miền 
Bắc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 
cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật 
năm 2022.

tình hình mới theo tinh thần Kết 
luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư 
và Quyết định số 1521/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 
số 80-KL/TW cũng như việc xác 
định trách nhiệm của báo cáo viên 
pháp luật trong triển khai nhiệm 
vụ PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa 
phương; tổ chức triển khai thực 
hiện mô khung về PBGDPL và một 
số kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản về 
PBGDPL thiết thực dành cho báo 
cáo viên pháp luật.

Trong khuôn khổ hội nghị tập 
huấn, các báo cáo viên đến từ Sở 
Tư pháp Hải Dương và Công an 
tỉnh cũng đã giới thiệu một số 
chuyên đề chuyên sâu về đánh giá 
thực trạng công tác PBGDPL, hoạt 
động của đội ngũ báo cáo viên 
pháp luật trên địa bàn tỉnh và 
định hướng hoạt động trong thời 
gian tới; Công tác phòng, chống 
tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên 
cũng đưa ra nhiều tình huống 
trong thực tiễn để các đại biểu 
trao đổi, thảo luận; giải đáp các 
vướng mắc, khó khăn trong quá 
trình triển khai công tác PBGDPL 
tại địa phương. Thông qua hội 
nghị, các báo cáo viên pháp luật 
có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao 
đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, 
những kỹ năng, nghiệp vụ, cách 
thức để chủ động đổi mới phương 
pháp, cách thức tổ chức công tác 
PBGDPL, qua đó góp phần nâng 
cao hiểu biết và ý thức chấp hành 
pháp luật của cán bộ và các tầng 
lớp nhân dân trên địa bàn. 

Hội nghị tập huấn là mô hình 
phối hợp mới giữa Sở Tư pháp tỉnh 
Hải Dương và trường Cao đẳng 
Luật Miền Bắc. Sau 3 ngày hội 
nghị, các học viên có thời gian đi 
nghiên cứu, khảo sát thực tế, viết 
bài thu hoạch. Kết thúc khóa tập 
huấn, các học viên sẽ được nhà 
trường cấp chứng chỉ hoàn thành 
khóa bồi dưỡng, tập huấn về báo 
cáo viên pháp luật, một bước để 
góp phần chuẩn hóa năng lực cho 
đội ngũ này.

HẢI DƯƠNG: 
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Thực hiện Chương trình phối 
hợp số 26/CTPH-BATGT-TP 
ngày 31/3/2021 giữa Sở Tư 

pháp và Ban An toàn giao thông 
(ATGT) tỉnh về phổ biến, giáo 
dục pháp luật đảm bảo trật tự an 
toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 
Bắc Giang giai đoạn 2021- 2025; 
Kế hoạch số 32/KH-STP ngày 
16/02/2022 về thực hiện công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật về 
bảo đảm trật tự ATGT năm 2022, 
vừa qua Sở Tư pháp đã phối hợp 
với Sở Giáo dục và đào tạo, UBND 
các huyện: Yên Dũng, Lạng Giang 
và thành phố Bắc Giang tổ chức 
Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp 
luật về bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông cho các Thầy, Cô giáo 

và các em học sinh tại 03 Trường 
THPT: Ngô Sỹ Liên, Yên Dũng số 2 
và Lạng Giang số 1.

Tham dự hội nghị có đồng chí 
Lãnh đạo Sở Tư pháp, Lãnh đạo 
UBND huyện Lạng Giang, đại diện 
Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tư 
pháp 03 huyện, thành phố, các 
Thầy, Cô giáo và gần 5.000 các em 
học sinh của 03 trường THPT. Tại 
các buổi tuyên truyền pháp luật, 
các Thầy, Cô giáo và các em học 
sinh đã được nghe đồng chí Phạm 
Văn Tĩnh - Phó trưởng phòng Phổ 
biến và Theo dõi thi hành pháp 
luật, Sở Tư pháp - Báo cáo viên 
pháp luật cấp tỉnh trực tiếp truyền 
đạt những nội dung cơ bản của 

Luật Giao thông đường bộ, Nghị 
định số 100/2019/NĐ-CP ngày 
30/12/2019 của Chính phủ quy 
định xử phạt hành chính trong lĩnh 
vực giao thông đường bộ và đường 
sắt, Nghị định số 123/2021/NĐ-CP 
ngày 28/12/2021 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực 
hàng hải; giao thông đường bộ, 
đường sắt; hàng không dân dụng 
và cách phòng tránh tai nạn giao 
thông; xây dựng văn hóa giao 
thông, ý thức, trách nhiệm của 
người tham gia giao thông gắn 
với chủ đề “xây dựng văn hóa giao 
thông gắn với kiểm soát hiệu quả 
dịch Covid-19” theo tinh thần “Vì 

sức khỏe, sinh mạng của người 
tham gia giao thông”…

Với hình thức tuyên truyền 
vừa phổ biến các văn bản quy 
phạm pháp luật, vừa giao lưu, 
trao đổi, trả lời các câu hỏi và cung 
cấp các dẫn chứng, ví dụ minh họa 
cụ thể, các tình huống pháp luật 
về an toàn giao thông nên các em 

học sinh rất hào hứng giao lưu và 
ghi nhớ những quy định pháp luật 
khi tham gia giao thông.

Hoạt động phối hợp tuyên 
truyền pháp luật về bảo đảm trật 
tự an toàn giao thông đã giúp cho 
các Thầy, Cô giáo và học sinh tại 
các trường THPT hiểu biết thêm 
các quy định pháp luật, từ đó xây 

dựng văn hóa giao thông, dần 
hình thành ý thức tuân thủ, chấp 
hành quy định pháp luật về an 
toàn giao thông, góp phần vào 
thực hiện tốt các giải pháp bảo 
đảm trật tự an toàn giao thông 
trên địa bàn tỉnh.

PHÒNG PHỔ BIẾN VÀ THEO 
DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

Mục đích của kế hoạch 
nhằm tiếp tục triển khai 
các nhiệm vụ đề ra tại 

Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 
26 tháng 4 năm 2019 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 
“Tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai 
đoạn 2019-2021”; Quyết định 
14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 
3 năm 2019 của Thủ tướng về xây 
dựng Tủ sách pháp luật và công 
tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; đánh 
giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật năm 2022 theo 
hướng dẫn tại Công văn 745/
BTP-PBGDPL ngày 14/3/2022 
của Bộ Tư pháp (Công văn 745/
BTP-PBGDPL); kịp thời tháo gỡ, 

T
SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC GIANG: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM 
TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH THPT

ĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC PHỔ 
BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Vĩnh Long ban hành Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có Quyết định ban hành Kế 
hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

giải quyết những khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình thực 
hiện. Từng bước số hóa công tác 
PBGDPL, đang dạng hóa các hình 
thức PBGDPL để việc thực hiện các 
văn bản quy phạm trên địa bàn 
tỉnh được thông suốt, nâng cao ý 
thức chấp hành pháp luật trong 
đội ngũ cán bộ và của Nhân dân 
trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu đặt ra là các hoạt 
động phải triển khai đúng mục 
tiêu, sát với nội dung, yêu cầu 
thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, có 
trọng tâm, trọng điểm, phù hợp 
với các đối tượng của Đề án, hoàn 
thành đúng tiến độ, có chất lượng 
và hiệu quả; triển khai các hoạt 
động của Đề án gắn với việc thực 
hiện các Chương trình, đề án, kế 
hoạch khác đang được triển khai 
tại các sở, ngành và địa phương 
để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả 
các nguồn lực; bảo đảm sự phối 
hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, 
đơn vị tham gia thực hiện Đề án 
ở địa phương; phân công rõ trách 
nhiệm, thời gian, sản phẩm của 
Đề án.

Nội dung chính của kế hoạch 
là hoàn thiện Trang thông tin điện 
tử phổ biến giáo dục pháp luật 
(PBGDPL) tỉnh; liên kết, chia sẻ 
Trang thông tin điện tử PBGDPL 

tỉnh với các Trang thông tin điện 
tử (TTĐT) thành phần của Cổng 
thông tin điện tử tỉnh; chia sẻ, tích 
hợp thông tin, tài liệu của Trang 
PBGDPL tỉnh với Cổng PBGDPL 
Quốc gia; thực hiện số hóa các tài 
liệu PBGDPL trên Trang thông tin 
điện tử PBGDPL tỉnh và Chuyên 
mục PBGDPL được tích hợp, liên 
kết trên Trang TTĐT của các sở, 
ngành, đoàn thể tỉnh; UBND cấp 
huyện trong tỉnh; Xây dựng cơ 
sở dữ liệu tài liệu hỏi - đáp pháp 
luật về các lĩnh vực pháp luật 
người dân và doanh nghiệp trên 
Trang thông tin điện tử PBGDPL 
tỉnh; xây dựng chuyên mục Hỏi 
- Đáp pháp luật, để tiếp nhận và 
giải đáp các câu hỏi về quy định 
của pháp luật của người dân và 
doanh nghiệp trên Trang PBGDPL 
tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin, khai thác các 
phần mềm, mạng xã hội,… vào 
hoạt động PBGDPL; thực hiện Đề 
án chuyển đổi số trong công tác 
PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ 
trì, phối hợp với Trung tâm Tin học 
- Công báo tỉnh, các cơ quan, đơn 
vị liên quan và UBND cấp huyện tổ 
chức triển khai thực hiện tốt nội 
dung Kế hoạch; báo cáo Chủ tịch 
UBND tỉnh và Bộ Tư pháp kết quả 
thực hiện theo đúng quy định.v

LA
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VĨNH LONG: 

Toàn cảnh Hội nghị 
tuyên truyền tăng 

cường ứng dụng công 
nghệ thông tin trong 

công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật.
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thành phố, UBND xã, phường nêu cao 
tinh thần trách nhiệm, thực hiện cơ chế 
kết hợp, lồng ghép nhiệm vụ PBGDPL 
với chương trình công tác thường xuyên, 
mang lại kết quả cao. UBND các xã, 
phường, các phòng, ban, đơn vị tiếp tục 
thực hiện các nội dung của Kế hoạch số 
23/KH-UBND của UBND thành phố về 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 
hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 
năm 2022 theo chức năng, nhiệm vụ. 
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật về đất đai, xây dựng, GPMB, chuyển 
đổi số, cấp tài khoản định danh điện tử, 
phòng, chống tội phạm, ATGT... được tập 
trung chỉ đạo thực hiện.

Trong 6 tháng, các thành viên Hội 
đồng PBGDPL và các xã, phường đã tổ 
chức 102 hội nghị phổ biến, giáo dục 
pháp luật với 16.798 lượt người tham 
dự. Trong đó, cấp thành phố 44 cuộc 6 tháng đầu năm năm 2022, công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
trên địa bàn thành phố đã được sự 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp 
ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp tích 
cực của các tổ chức chính trị – xã hội, 
đạt nhiều kết quả. Thông qua hoạt động 
phổ biến, giáo dục đã góp phần nâng cao 
nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật 
trên các lĩnh vực đời sống xã hội của đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người 
dân thành phố. Hoạt động PBGDPL đã 
làm giảm những tranh chấp, khiếu kiện 
trong Nhân dân, kiềm chế gia tăng các 
loại tội phạm, tai, tệ nạn xã hội, góp phần 
quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển 
kinh tế – xã hội, củng cố an ninh, trật tự 
của thành phố.

Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể 

ÁNH GIÁ KẾT QUẢ 
CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, 
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 6 
THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Mới đây, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp 
luật (PBGDPL) thành phố Uông Bí tổ chức hội 
nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm, 
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 
Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên BTV 
Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
thành phố chủ trì hội nghị.

H
Ả

I N
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-

Những năm qua, công tác TTPBGD 
pháp luật của huyện Bắc Yên luôn 
được chú trọng, thực hiện bằng 

nhiều hình thức, phù hợp với các địa bàn, 
lĩnh vực, góp phần nâng cao nhận thức, ý 
thức chấp hành pháp luật của cán bộ và 
nhân dân.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng 
phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng 
phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bắc 
Yên, cho biết: Hàng năm, Phòng chủ động 

tham mưu cho UBND huyện và Hội đồng 
phổ biến giáo dục pháp luật huyện xây 
dựng, ban hành các kế hoạch, các văn 
bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, thực 
hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật 
một cách sâu rộng; nội dung phù hợp với 
từng địa bàn, gắn với nhiệm vụ chính trị, 
kinh tế - xã hội ở địa phương. Đặc biệt chú 
trọng tại những xã, bản vùng cao giao 
thông còn nhiều khó khăn, trình độ hiểu 
biết về pháp luật của người dân còn hạn 
chế, hướng tới thực hiện nhiệm vụ xây 

dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, gắn 
với thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp thường 
xuyên phối hợp các cơ quan, đơn vị rà 
soát, quan tâm việc xây dựng và khai thác 
tủ sách pháp luật theo quy định. Đến nay, 
100% xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường 
học đã xây dựng tủ sách pháp luật, mỗi tủ 
có khoảng 300 đầu sách pháp luật trở lên; 
14 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Công 
tác chỉ đạo, hướng dẫn mạng lưới tổ hòa 

giải và đội ngũ hòa giải viên cơ sở thường 
xuyên được rà soát, củng cố, kiện toàn. 
Hiện, toàn huyện có 103 tổ hòa giải với 
716 thành viên.

Năm 2021, các tổ hòa giải ở cơ sở trên 
địa bàn huyện đã tiếp nhận 259 vụ mâu 
thuẫn, tranh chấp, đã tổ chức hòa giải 
thành công 225 vụ. Thông qua hoạt động 
của các tổ hòa giải cơ sở, nhóm liên gia tự 
quản đã giải quyết kịp thời những mâu 
thuẫn nhỏ, không để xảy ra những mâu 

thuẫn lớn trong cộng đồng dân cư, góp 
phần củng cố tình đoàn kết trong cộng 
đồng và làm giảm tình trạng khiếu kiện 
ở cơ sở, khiếu kiện vượt cấp, giữ vững an 
ninh trật tự ở địa phương, tạo môi trường 
lành mạnh cho nhân dân yên tâm lao 
động sản xuất, phát triển kinh tế.

Anh Hờ A Dê, Tổ trưởng tổ hòa giải bản 
Pa Cư Sáng, xã Hang Chú, cho biết: Tổ hòa 
giải có 5 thành viên, gồm công an viên, 
trưởng bản và các tổ chức đoàn thể ở bản. 

SƠN LA: HIỆU QUẢ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Ở VÙNG CAO BẮC YÊN

với 9.680 lượt người tham dự, cấp phát 
58.000 tài liệu tuyên truyền pháp luật; 
các xã, phường tổ chức 58 cuộc với 7.118 
người tham dự, cấp phát 15.680 tài liệu 
tuyên truyền pháp luật.

Sau khi nghe các ý kiến tham gia tại 
Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Uỷ 
viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND thành phố đề nghị, trong 6 
tháng cuối năm 2022, phòng Tư pháp 
thành phố tiếp tục tham mưu cho Hội 
đồng PBGDPL thành phố triển khai các 
hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật trên địa bàn đảm bảo kế hoạch đề ra; 
nhân rộng các mô hình PBGDPL mới, hiệu 
quả. Đối với các thành viên Hội đồng, 
đồng chí đề nghị cần tập trung khắc phục 
những tồn tại, hạn chế; tăng cường các 
hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật trên các phương tiện thông tin đại 
chúng bằng các hình thức phù hợp với 
tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; 
quan tâm tuyên truyền miệng đến từng 
đối tượng từ đó nắm bắt được tâm tư, 
nguyện vọng chính đáng của các tổ chức, 
cá nhân.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND thành phố đề nghị các xã, phường 
tiếp tục triển khai Kế hoạch số 23/KH-
UBND; chủ động phối hợp với các đơn vị 
chức năng tổ chức các hoạt động tuyên 
truyền pháp luật; tạo điều kiện cho người 
dân được tiếp cận với các văn bản pháp 
luật; tập trung tuyên tuyền các văn bản 
pháp luật mới, những vấn đề trọng tâm 
như: các chính sách về đất đai, bồi thường 
GPMB, lao động, việc làm, thi hành án 
dân sự, chuyển đổi số, an ninh mạng.v

THÀNH PHỐ UÔNG BÍ (QUẢNG NINH):
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Hàng tháng, tổ sinh hoạt một lần để triển 
khai và phổ biến các văn bản, quy định, nghị 
định mới; đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ 
các nội dung hòa giải trong tháng. Trường 
hợp trong bản xảy ra mâu thuẫn gây mất 
đoàn kết anh em, họ hàng, hay tranh chấp 
đất đai, hoặc mâu thuẫn giữa các bản giáp 
ranh thì chúng tôi tuyên truyền, vận động để 
họ hiểu rõ vấn đề, phải chấp hành pháp luật, 
nội quy, quy định của xã và quy ước, hương 
ước của bản. Qua đó, người dân không gây 
mất đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ 

nhau trong cuộc sống, Năm 2021, tổ đã hòa 
giải thành công một vụ mâu thuẫn cá nhân, 
một vụ tranh chấp đất đai.

Ông Mùa A Dia - bản Pa Cư Sáng, xã 
Hang Chú nói: "Được tuyên truyền về các 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước, tôi và gia 
đình luôn chấp hành đúng pháp luật, nội 
quy, quy định của xã và hương ước, quy 
ước bản, cùng người dân trong bản đoàn 
kết, giúp đỡ, cùng nhau phát triển kinh tế, 

xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Phấn đấu năm 2022, Bắc Yên xây dựng 
16/16 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật, để thực hiện mục tiêu, Bắc Yên tiếp 
tục nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên 
truyền, giúp người dân hiểu pháp luật, thực 
hiện các chủ trương của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước, thi đua lao động 
sản xuất, thắng lợi các mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương.

 MINH TUẤN

Xác định rõ tính hiệu quả của công 
tác tuyên truyền, vận động, Ban 
Thường vụ Hội Nông dân tỉnh 

Quảng Nam đã chủ động phối hợp với các 
ngành chức năng như: Sở Tư pháp, Thanh 
tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường 
tổ chức biên soạn nhiều tài liệu tuyên 
truyền để cấp phát cho các cấp Hội dùng 
làm tài liệu nghiên cứu và sinh hoạt. Đến 
nay, các cấp Hội đã phối hợp và cung cấp 
trên 2.500 đầu sách các loại, 72.000 tờ 
rơi, báo chí… để đẩy mạnh việc tuyên 
truyền, kịp thời chuyển tải các thông tin 
về những chủ trương của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, 
hội viên, nông dân trên địa bàn. Hiện, 
100% cơ sở Hội đều có trang bị đầy đủ tủ 
sách pháp luật.

Bên cạnh đó, Hội luôn quan tâm chỉ 
đạo các cấp Hội phối hợp cùng ngành 
chức năng thực hiện công tác tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 
cán bộ, hội viên, nông dân. Theo đó, kết 
hợp bằng nhiều hình thức triển khai linh 
hoạt như: Sinh hoạt chi, tổ Hội; mô hình 
các Câu lạc bộ nông dân; tổ chức hội nghị 
tập huấn, mô hình điểm thực hiện Quyết 
định 81 của Thủ tướng Chính phủ…

Kết quả, nửa nhiệm kỳ qua, các cấp 

Hội đã phối hợp và tổ chức được 885 buổi 
phổ biến, giáo dục pháp luật cho 38.836 
lượt cán bộ, hội viên, nông dân về các chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, tổ chức tư vấn pháp luật, 
trợ giúp pháp lý được 1.608 buổi cho 
12.341 lượt người tham gia. Trong đó, chủ 
yếu là các cấp Hội đã tham gia tư vấn, giải 
đáp về những vướng mắc của hội viên, 
nông dân ngay tại cơ sở.

Hàng năm, Hội Nông dân cấp huyện 
chủ động phối hợp với phòng Tư pháp, 
Phòng Thanh tra tổ chức các lớp tập huấn 
về kỹ năng tư vấn pháp luật, trợ giúp 
pháp lý cho cán bộ từ chi Hội trưởng trở 
lên; hướng dẫn việc thành lập và ra mắt 

02 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. 
Mặt khác, các cấp Hội đã quan tâm, hướng 
dẫn tổ chức sinh hoạt và tuyên truyền cho 
các thành viên trong Câu lạc bộ cùng lực 
lượng hòa giải viên ở cơ sở tập trung chủ 
yếu chính là những văn bản pháp luật có 
liên quan đến đời sống hàng ngày của 
người dân nông thôn.

Luật Khiếu nại 2011; Luật Tố cáo 
2011; Hiến pháp 2013; Luật Đất đai 2013 
và các Nghị định của Chính phủ quy định 
về giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 
Luật Hòa giải 2013 và Nghị định 15 quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; Luật Tiếp 
công dân 2013 và Luật Bảo vệ Môi trường 
2014… Qua đó, góp phần phục vụ tích 
cực và giúp cho công tác hòa giải ở cơ sở 
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ÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
HIỆU QUẢ CÔNG TÁC
HÒA GIẢI Ở CƠ SỞN

đạt được những kết quả nhất định.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các cấp 
Hội cũng đã tích cực phối hợp với ngành 
chức năng duy trì đều đặn lịch tiếp công 
dân để lắng nghe kịp thời những phản 
ánh, kiến nghị, đề xuất của bà con nông 
dân. Theo đó, lãnh đạo Hội Nông dân các 
cấp đều tham gia lịch tiếp công dân tại trụ 
sở tiếp công dân theo định kỳ hoặc tiếp 
công dân tại các cuộc tiếp xúc cử tri của 
Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân các cấp; tích cực tham gia phối hợp 
với cấp ủy và UBND cùng cấp tổ chức hoạt 
động đối thoại trực tiếp với nông dân…

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp Hội 
phối hợp và tổ chức tiếp được 1.333 lượt 
người. Trong đó, cấp tỉnh có 62 lượt người; 
cấp huyện 417 lượt người; cấp cơ sở 854 
lượt người. Thông qua đó, đã tiếp nhận 
và giải quyết 967 vụ việc (cấp tỉnh có 13 
vụ, cấp huyện 234 vụ và cấp cơ sở 720 vụ). 
Còn lại 41 đơn thư cũng đã được các cấp 
Hội chuyển tới các cơ quan chức năng tiếp 
tục xem xét, giải quyết. 

Trong quá trình tiến hành hòa giải 
những vụ việc, các hòa giải viên đã có 
nhiều sáng tạo, vận dụng linh hoạt các 

quy định của pháp luật cùng với những 
phong tục, tập quán, hương ước, chuẩn 
mực đạo đức để phân tích, giáo dục, giúp 
đỡ, thuyết phục các bên tranh chấp tự 
thỏa thuận để sớm đi đến hòa giải. Hội ND 
các cấp đã tiến hành hòa giải trực tiếp và 
phối hợp hòa giải thành công hàng trăm 
vụ mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ phát sinh 
trong nội bộ nông dân. Nhờ đó, góp phần 
đáng kể trong việc duy trì tình đoàn kết 
xóm làng, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn 
xã hội ở cộng đồng dân cư.

Đáng chú ý, trong năm 2021, đã 
có 12/18 Hội Nông dân cấp huyện và 
120/240 Hội ND cấp xã phối hợp tổ chức 
được các buổi Hội nghị đối thoại giữa 
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với 
hội viên, nông dân tại các địa phương.

Nhờ đó, các cấp Hội tạo điều kiện 
kịp thời để các đồng chí lãnh đạo Đảng, 
chính quyền cùng cấp lắng nghe tâm tư, 
nguyện vọng của hội viên, nông dân đối 
với các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, 
nông thôn và tình hình đời sống của người 
nông dân. Trên cơ sở đó có những định 
hướng, giải pháp cụ thể giúp cho công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo các chương trình phát 
triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng 
của địa phương đạt kết quả.v

Từ hiệu quả thực tiễn đạt được trong những 
năm qua của công tác hòa giải ở cơ sở cho thấy 
hoạt động này đã và đang đóng một vai trò thiết 
thực, có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần 
nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp 
luật của hội viên, nông dân cũng như của người 
dân ở địa bàn nông thôn nói chung.

Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Bắc Yên làm việc với xã Tà Xùa về xây 
dựng tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Quảng Nam triển khai tốt công tác hòa giải ở cơ sở đã góp phần đáng 
kể trong việc giúp hội viên, nông dân duy trì tình đoàn kết xóm làng, 
giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở cộng đồng dân cư.
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Công an huyện Quảng Trạch vừa tổ 
chức hội nghị tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật cho gần 

gần 900 cán bộ, giáo viên và học sinh 
THPT trên địa bàn.

 Vừa qua, tại Trường THPT Nguyễn 
Bỉnh Khiêm, Công an huyện Quảng 
Trạch phối hợp với Công ty TNHH TM 
Hiếu Hằng tổ chức hội nghị tuyên truyền 

pháp luật về trật tự an toàn giao thông, 
phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, bạo 
lực học đường, an ninh mạng và tập 
huấn kỹ năng lái xe an toàn đối với học 
sinh khối 10, 11.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên và các em 
học sinh được hướng dẫn một số quy 
định về bảo đảm trật tự an toàn giao 
thông, quy tắc ứng xử khi tham gia giao 

thông, nguyên nhân gây tai nạn giao 
thông và cách xử lý các tình huống xảy 
ra khi tham gia giao thông bảo đảm an 

Cuộc thi được tổ chức dưới hình 
thức thi viết (khuyến khích minh 
họa bằng các hình ảnh, clip, tư 

liệu, tài liệu liên quan), với nội dung 
về những sáng kiến, mô hình hiệu quả 
thông qua các hoạt động văn hóa cơ sở 
để PBGDPL (như: sáng kiến, mô hình 
biểu diễn nghệ thuật quần chúng, 
chiếu phim lưu động, thư viện lưu 
động, tuyên truyền lưu động, tuyên 
truyền trực quan, 2 sinh hoạt văn hóa 
cộng đồng, lễ hội, quy ước dòng họ…
gắn với phổ biến, tuyên truyền, giới 
thiệu, quán triệt các chủ trương, chính 
sách, quy định mới của pháp luật và 

Ổ CHỨC THI “SÁNG KIẾN, 
MÔ HÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC 
PHÁP LUẬT HIỆU QUẢ THÔNG QUA 
HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA Ở CƠ SỞ”

Cuộc thi để tìm kiếm, tôn vinh, nhân rộng những sáng kiến mô hình phổ biến, giáo dục 
pháp luật (PBGDPL) tiêu biểu đang được triển khai thực tiễn hoặc áp dụng rộng rãi thông qua 
hoạt động văn hóa cơ sở; thiết thực hưởng ứng chủ đề công tác năm 2022 của Ngành Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”. Đồng thời 
vận động mọi cá nhân, tổ chức tham gia vào công tác PBGDPL; đa dạng hóa các hình thức, góp 
phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL thông qua các hoạt động văn hóa ở cơ sở.

T BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH:

vận động người dân, gia đình thực hiện 
tốt các quy định của pháp luật); Những 
sáng kiến, mô hình hiệu quả đang được 
triển khai trong thực tiễn hoặc có thể 
áp dụng hiệu quả vào thực tiễn, qua 
đó vận động mọi người dân nâng cao 
ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật.

Đối tượng dự thi là cá nhân, nhóm cá 
nhân là công dân có quốc tịch Việt Nam, 
hiện đang sinh sống, làm việc, học tập 
tại Việt Nam và các tổ chức trong nước 
(Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, 
Tổ Thư ký không được dự thi).

Bài dự thi phải đúng chủ đề, nội 
dung theo Thể lệ, không vi phạm các 
quy định của pháp luật về quyền tác giả, 
quyền liên quan, báo chí và các quy định 
khác có liên quan. Đồng thời cần cung 
cấp các thông tin gồm: Tên sáng kiến, 
mô hình; Đối tượng, địa điểm áp dụng 
trong thực tiễn; Hình thức tổ chức thực 
hiện; Các bước tổ chức thực hiện; Tác 
động, hiệu quả của sáng kiến, mô hình; 

Đánh giá tính khả thi, giải pháp nhân 
rộng mô hình.

Nội dung bài dự thi trung thực, thông 
tin khách quan, có sức thuyết phục; mang 
tính thực tiễn, có khả năng ứng dụng, 
nhân rộng hiệu quả; Chưa đạt giải tại các 
cuộc thi khác; Không được sao chép lại 
tác phẩm của người khác; tác phẩm chưa 
được gửi tham gia bất cứ cuộc thi nào 
(nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu 
để minh họa phải có chú thích rõ ràng).

Thời gian nhận bài dự thi tính từ 
ngày phát động đến hết ngày 30/9/2022 
(tính theo dấu bưu điện kiểm chứng và 
thời gian nhận email). Sau khi có kết quả 
chấm thi, Ban Tổ chức sẽ công bố danh 
sách bài dự thi đạt giải trên Cổng thông 
tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
và tổ chức tổng kết, trao giải thưởng.

Giải thưởng cuộc thi gồm Giải cá 
nhân và Giải tập thể. Trong đó gồm 01 
Giải nhất, 02 Giải nhì, 03 Giải ba và 05 Giải 
khuyến khích.v

Thể lệ Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật 
hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”.

 Công an huyện Quảng Trạch 
trực tiếp trao đổi, giải đáp cho 
các em học sinh về một số quy 

định pháp luật.

CÔNG AN HUYỆN QUẢNG TRẠCH (QUẢNG BÌNH): TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN
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Tham dự các cuộc tiếp công dân, giải 
quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo 
quy chế phối hợp, kết quả Hội Nông 

dân tỉnh và Hội cấp huyện tham gia tiếp 
98 cuộc với 510 lượt công dân... Hội cấp 
cơ sở tham gia tiếp 210 cuộc với 1.086 lượt 
công dân, phối hợp giải quyết 349 đơn 
khiếu nại; hòa giải thành 743 vụ việc, góp 
phần thực hiện tốt Quyết định số 81/2014/
QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ... Việc tuyên truyền, phổ biến 
nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho 
cán bộ, nông dân về pháp luật liên quan 
đến khiếu nại, tố cáo của nông dân... Qua 
đó, giúp cho cán bộ Hội cơ sở hiểu rõ và 
nắm bắt những kiến thức cơ bản về pháp 
luật, thêm kinh nghiệm để thực hiện có 
hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư 
khiếu nại, tố cáo của nông dân đồng thời 
tăng cường cơ chế phối hợp, vai trò trách 
nhiệm, tính chủ động của tổ chức Hội Nông 
dân trong việc ham gia hòa giải, đối thoại 
giải quyết khiếu nại của nông dân, góp 
phần giữ gìn trật tự an ninh, phát triển 
kinh tế xã hội trên địa bàn.

Việc xây dựng mô hình tủ sách pháp 
luật tại địa phương đã tạo nhiều chuyển 
biến tích cực trong nhận thức của người 
dân, ý thức chấp hành pháp luật nâng lên 
và trong tiếp cận các văn bản pháp luật mới 
thực sự có hiệu quả; làm giảm bớt việc khiếu 
kiện sai, vượt cấp, giải quyết những mâu 
thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần giữ 

vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hàng năm, cán bộ, hội viên được tham 
gia tập huấn phổ biến kiến thức về chính 
sách, pháp luật; kỹ năng công tác hòa giải, 
tư vấn, tuyên truyền pháp luật, giám sát, 
phản biện xã hội... Công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được hội 
quan tâm, các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 
các văn bản luật được phổ biến kịp thời 
làm chuyển biến nhận thức, hành vi, nâng 
cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của 
người dân; giảm bớt được tình trạng khiếu 
kiện, mâu thuẫn nội bộ ở địa phương, xây 
dựng tình đoàn kết ở khu dân cư.

Ngoài ra, sinh hoạt Hội được duy trì, 
nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của 
hội viên, nông dân để làm tham mưu với 
các cấp lãnh đạo có hướng giải quyết. Các 
hoạt động hỗ trợ nông dân, trợ giúp pháp 
lý và giải quyết đơn thư khiếu nại của hội 
viên, nông dân được tăng cường, góp phần 
nâng cao chất lượng đời sống của nông 
dân... Các hoạt động trên đã góp phần 
nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành 
pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân 
trên địa bàn, ổn định xã hội, tăng cường 
đoàn kết trong nông dân.

Năm 2022, Hội tiếp tục tuyên truyền, 
vận động hội viên, nông dân thực hiện 
tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu 
với Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 
81/2014/QĐ-TTg tỉnh tiếp tục xây dựng 
mô hình Hội Nông dân tham gia tiếp công 
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; duy trì 
mô hình Câu lạc bộ "Nông dân với pháp 
luật" hoạt động hiệu quả, hòa giải kịp thời 
các mâu thuẫn, tranh chấp của nông dân 
trong cộng đồng không để phát sinh thành 
điểm nóng, phức tạp, kéo dài.v

Hội nghị tổng kết mô 
hình “Hội Nông dân 
tham gia tiếp công 

dân, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo của nông 
dân gắn liền với thực 
hiện quy chế dân chủ 

ở cơ sở”.

Toàn cảnh hội nghị bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đóng một vai trò vô cùng 
quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao kiến 
thức và hiểu biết pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân.

GIAO THÔNG, PHÒNG CHỐNG MA TÚY CHO GẦN 900 HỌC SINH

LẠNG SƠN: 

ĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC 
HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

toàn, nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, 
tự giác chấp hành các quy định của Luật 
Giao thông đường bộ và tập huấn kỹ 
năng lái xe an toàn.

Bên cạnh đó, học sinh được hướng 
dẫn các kỹ năng ứng phó với các tình 
huống khi bị rủ rê, lôi kéo sử dụng ma 
túy; các đối tượng lừa hoặc uy hiếp; phân 
tích về các hành vi bạo lực học đường; 

giới thiệu một số quy định pháp luật về 
an ninh mạng, bồi dưỡng các kỹ năng 
phòng, chống tin độc, tin xấu trên không 
gian mạng... Từ đó, nâng cao nhận thức, 
văn hóa sử dụng mạng xã hội, định hướng 
sử dụng tài khoản mạng xã hội đúng đắn 
hơn; chủ động nhận diện các thông tin sai 
trái, tiếp nhận những thông tin tích cực từ 
mạng xã hội, tránh việc sử dụng mạng xã 
hội sai cách, góp phần giữ vững ổn định 

chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Nhân dịp này, Công an huyện Quảng 
Trạch và đơn vị đồng hành trao tặng 
30 mũ bảo hiểm và 13 suất học bổng 
(300.000đồng/suất) cho các em vượt 
khó, có thành tích xuất sắc trong học tập 
nhằm chia sẻ, động viên các em tiếp tục 
rèn luyện, phấn đấu trong học tập.

 X. PHÚ

CHÍNH QUANG-

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng 
nghiệp vụ công tác hòa giải 
ở cơ sở

Mới đây, Sở Tư pháp 
tỉnh Lạng Sơn phối hợp với 
UBND huyện Tràng Định 
tổ chức Hội nghị bồi dưỡng 
kỹ năng nghiệp vụ công tác 
hòa giải ở cơ sở. Tham dự có 
hơn 200 đại biểu là lãnh đạo 
UBND và công chức tư pháp 
- hộ tịch các xã, thị trấn; tổ 
trưởng, thành viên tổ hòa giải 
thôn, khu phố trên địa bàn 
huyện.

Tại hội nghị, các đại 
biểu được nghe giới thiệu và 
nghiên cứu các nội dung của 
Luật Hòa giải ở cơ sở năm 
2013; Luật Hôn nhân và Gia 
đình 2014; kỹ năng hòa giải 
tranh chấp, mâu thuẫn về 
hôn nhân và gia đình; xây 
dựng xã, phường, thị trấn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật…

Hội nghị nhằm nâng cao 
kiến thức pháp luật, kỹ năng 
hòa giải cho tổ trưởng, thành 
viên tổ hòa giải thôn, khu 
phố. Từ đó nâng cao chất 
lượng công tác tuyên truyền 
phổ biến giáo dục pháp luật 
và thực hiện tốt công tác hòa 
giải ở cơ sở, góp phần hạn 
chế các vụ việc khiếu kiện 
vượt cấp, ổn định tình hình 
an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội trên địa bàn.
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Huyện Tiểu Cần là một 
trong những địa phương 
điển hình trong thực hiện 

tốt công tác hòa giải ở cơ sở. 
Hiện nay, mạng lưới tổ hòa giải 
ở huyện Tiểu Cần được củng cố, 
kiện toàn ở hầu hết ấp, khóm, 
góp phần hạn chế đơn, thư khiếu 
kiện vượt cấp trong Nhân dân. 
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các 
cấp chính quyền, đội ngũ hòa 
giải viên đã đi sâu, bám sát địa 
bàn để giải quyết mâu thuẫn 
ngay khi mới phát sinh. Thực 
hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở 
sẽ góp phần thắt chặt tình đoàn 
kết, vun đắp sự hòa thuận, hạnh 
phúc cho từng gia đình, đây là 

yếu tố để nâng cao chất lượng 
gia đình văn hóa, ấp, khóm văn 
hóa, khu dân cư tự quản về an 
ninh, trật tự.

Bà Võ Thị Tố Kiều, Phó Trưởng 
phòng Tư pháp huyện Tiểu Cần 
cho biết, để thực hiện tốt công 
tác hòa giải ở cơ sở, hàng năm, 
Phòng Tư pháp tham mưu, đề 
xuất UBND huyện thực hiện 
một số giải pháp để củng cố, 
kiện toàn đội ngũ hòa giải viên 
ở cơ sở, đảm bảo đủ điều kiện, 
tiêu chuẩn theo quy định; tăng 
cường bồi dưỡng chuyên môn 
nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải, kỹ 
năng tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật cho đội ngũ hòa giải 
viên; triển khai thực hiện các 
mô hình để hòa giải viên có 
điều kiện giao lưu, học hỏi kinh 
nghiệm.

Trước khi tiến hành hòa giải 
thì Hội đồng hòa giải của xã tiến 
hành họp ngành chuyên môn 
và xác nhận đơn khiếu nại của 
người dân. Sau đó, các thành 
viên của Hội đồng hòa giải tùy 
theo từng lĩnh vực, tùy theo từng 
vai trò sẽ đưa ra ý kiến, giải pháp 
để có định hướng và thống nhất 
chung và tiến hành hòa giải.

Điển hình như vụ tranh chấp 
ranh đất giữa ông Trần Văn Miền, 

TRÀ VINH:

ÀM TỐT CÔNG TÁC HÒA GIẢI 
Ở CƠ SỞ GÓP PHẦN ỔN ĐỊNH 
AN NINH, TRẬT TỰ AN TOÀN 
XÃ HỘI Ở ĐỊA PHƯƠNG

ngụ ấp Te Te 2 và ông Võ Văn Danh, 
ngụ ấp Trung Tiến. Đất của ông Miền 
và ông Danh giáp ranh nhau. Trong 
lúc canh tác, con ông Miền làm cỏ 
để trên bờ ranh chung nên ông 
Danh không đồng ý, vì nghĩ rằng 
con ông Miền lấn bên đất mình, 
sự việc lặp đi lặp lại nhiều lần nên 
ông Miền đưa đơn khiếu nại. Sau 
khi tiếp nhận đơn của ông Miền, tổ 
hòa giải ở địa phương tiến hành họp 
bàn, đưa ra phương pháp thuyết 
phục. “Trăm cái lý không bằng một 
tý cái tình”, không được phép xem 
nhẹ bất cứ mâu thuẫn nào, cần tìm 
hiểu nguyên nhân cũng như khúc 
mắc của từng người, tạo cơ hội để 
hai bên ngồi lại đối thoại với nhau, 
đó là mong muốn cũng như kinh 
nghiệm của các thành viên trong 

tổ hòa giải để đưa đến thành công 
sự việc.

Sự việc ông Thạch Danh (ngụ ấp 
Sáu, xã Tân Hùng) đưa đơn ly dị sau 
gần 30 năm chung sống đã khép 
lại. Có được điều đó là do các thành 
viên trong tổ hòa giải địa phương đã 
phân công đúng người, đúng việc, 
khéo léo vận động, thuyết phục. 
Do tính tình ông Danh bình thường 
thì hòa đồng, vui vẻ, nhưng khi có 
rượu thì lớn tiếng, đập phá đồ đạc, 
gây ra bức xúc cho người vợ. Nắm 
được sự việc, thành viên trong tổ 
hòa giải ở ấp gặp riêng từng người 
để giải thích, thuyết phục, phân tích 
việc đúng, việc sai giúp họ hàn gắn, 
từ đó, mỗi người đều nhận ra cái sai 
của mình mà sửa đổi.

Bà Võ Thị Tố Kiều cho biết, qua 
công tác hòa giải góp phần rất lớn 
giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp 
trong cộng đồng dân cư, đảm bảo 
an ninh, trật tự xã hội, nâng cao ý 
thức tuân thủ, chấp hành pháp luật 
của người dân, hạn chế được đơn, 
thư khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp 
góp phần phát triển kinh tế, xã hội 
ở địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh 
những kết quả đạt được thì trong 
thời gian qua cũng có một số hạn 
chế về phạm vi hòa giải liên quan 
đến nhiều lĩnh vực nhạy cảm, như: 
các quan hệ gia đình, tranh chấp 
đất đai, từ đó, cũng có một số ít hòa 
giải viên ngại va chạm có phần ảnh 
hưởng đến chất lượng công tác hòa 
giải ở cơ sở.v

Hòa giải từ lâu được xem là một truyền thống đạo 
lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, nhằm giữ gìn tình 
làng, nghĩa xóm, tình đoàn kết, tương thân, tương 
ái trong cộng đồng, mang đậm tính nhân văn, hoạt 
động vì mọi người trên cơ sở đạo đức xã hội và nền 
tảng pháp luật. Nếu thực hiện tốt công tác hòa giải sẽ 
giúp ổn định tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội, 
thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương.
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Hòa giải thành công, góp phần ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, 
an toàn xã hội ở địa phương.

L

NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
(21/6/1925 - 21/6/2022)

UBND XÃ DUY PHIÊN, HUYỆN TAM DƯƠNG, 
TỈNH VĨNH PHÚC
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PHỔ BIẾN CHỦ 
TRƯƠNG CỦA 
ĐẢNG, CHÍNH 
SÁCH, PHÁP 
LUẬT CỦA NHÀ 
NƯỚC VỀ CCHC

Đối với cán bộ, công chức, 
tuyên truyền về tầm quan trọng, 
ý nghĩa, mục tiêu và tác động 
của CCHC đến phát triển kinh tế 
- xã hội của đất nước, của tỉnh; 
những kết quả CCHC nổi bật của 
Trung ương, của tỉnh giai đoạn 
2011 - 2020 và năm 2021... Tuyên 
truyền mục tiêu, nội dung trọng 
tâm Chương trình Tổng thể cải 
cách hành   chính   Nhà   nước   giai   
đoạn   2021  -  2030   (Nghị   quyết    
số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của 
Chính phủ), Chương trình CCHC 
tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-
2030 (Quyết định số 4831/QĐ-
UBND ngày 24/12/2021 của UBND 
tỉnh); Kế hoạch CCHC năm 2022 
của tỉnh (Quyết định số 4782/QĐ-
UBND ngày 23/12/2021), Kế hoạch 
tuyên truyền CCHC tỉnh Khánh Hòa 
năm 2022 (Quyết định số 286/
QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của 
UBND tỉnh); Kế hoạch CCHC giai 
đoạn 2021-2030 của Ban Dân tộc 
(Quyết định số 06/QĐ-BDT ngày 
21/01/2022); Kế hoạch CCHC năm 
2022 của Ban Dân tộc (Quyết định 
số 08/QĐ- BDT ngày 22/01/2022).

Tuyên truyền về triển khai các 
nội dung hiện đại hóa hành chính, 
trọng tâm là xây dựng chính 
quyền điện tử, số; Chương trình 
Chuyển đổi số quốc gia đến 2025, 
định hướng 2030 (Quyết định 
749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ), Nghị quyết 
số 16-NQ-TU ngày 19/10/2021 
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
Khánh Hòa về chuyển đổi số tỉnh 
Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, 
định hướng đến năm 2030.

TUYÊN TRUYỀN 
CHƯƠNG TRÌNH 
MỤC TIÊU QUỐC 
GIA PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ  
HỘI VÙNG ĐỒNG 
BÀO DTTS VÀ 
MIỀN NÚI 

Đối với đồng bào vùng DTTS 
và miền núi, nội dung tuyên 
truyền là quyền và nghĩa vụ cơ 
bản của công dân trong tiếp cận 
thông tin theo quy định pháp luật, 
trong mối quan hệ với các cơ quan 
hành chính ở địa phương; quyền 
và nghĩa vụ của đồng bào khi thực 
hiện TTHC.

Thông tin, tuyên truyền 
Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 
14/10/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình Mục 
tiêu quốc gia phát triển kinh tế 
- xã hội vùng đồng bào DTTS và 
miền núi giai đoạn 2021 - 2030, 
giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 
2025; Nghị quyết số 09-NQ/TU 
ngày 11/01/2021 của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVIII) 
về Chương trình Phát triển kinh 
tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và 
miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 
2021 - 2025, định hướng đến năm 
2030; Nghị quyết số 16/NQ-HĐND 
ngày 15/01/2021 của HĐND tỉnh 
ban hành kèm theo Chương trình 
Mục tiêu quốc gia phát triển kinh 
tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và 
miền núi giai đoạn 2021 - 2025, 
định hướng đến năm 2030 trên địa 
bàn tỉnh Khánh Hòa; Các nội dung 
thông tin liên quan đến kiện toàn 
tổ chức bộ máy, sáp nhập, hợp nhất 
các tổ chức, đơn vị hành chính ở địa 
phương để đồng bào DTTS tiếp cận 
thông tin chính xác, kịp thời và liên 
hệ công việc thuận lợi.

CÁC THÔNG  
TIN, THÔNG BÁO 
KHÁC LIÊN QUAN 
ĐẾN GIẢI QUYẾT 
TTHC, DỊCH VỤ 
CÔNG TRỰC TUYẾN

Các mô hình, cơ chế đang 
triển khai thí điểm, các điển hình 

ĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN VỀ 
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, 
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính 
(TTHC), dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, thanh toán trực 
tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính, TTHC, dịch vụ bưu chính công ích 
trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa, 
trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; phát huy tinh thần, thái độ phục vụ 
của đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan.

KHÁNH HÒA:

HẢI NAM-T
tốt của cán bộ, công chức và đồng 
bào DTTS tiêu biểu tại địa phương 
và tỉnh Khánh Hoà... Các kênh, địa 
chỉ tiếp nhận; kết quả xử lý các góp 
ý, phản ánh, kiến nghị, giải đáp 

vướng mắc thông qua các đường 
dây nóng.

Những nỗ lực, giải pháp của 
chính quyền địa phương về hỗ 

trợ cho đồng bào vùng DTTS và 
miền núi tỉnh nhằm góp phần 
ổn định đời sống xã hội, sản xuất 
kinh doanh trong thời gian phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19.v

Khánh Hoà chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác dân tộc và 
chính sách dân tộc.
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CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG ĐÔNG ĐÔ 
ĐỊA CHỈ: XÓM 3, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN

GIÁM ĐỐC: HOÀNG VĂN CƯỜNG

Ngày Báo chí Cách mạng 
Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022)



NGÀY BÁO CHÍ 
CÁCH MẠNG 

VIỆT NAM 
(21/6/1925 - 21/6/2022)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA

NGÀY BÁO CHÍ 
CÁCH MẠNG 

VIỆT NAM 
(21/6/1925 - 21/6/2022)

UBND THỊ TRẤN KẺ SẶT, HUYỆN BÌNH GIANG, 
TỈNH HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THPT LÊ QÚY ĐÔN, TP. HẢI PHÒNG
  Địa chỉ: Số 150 Cát Bi, quận Hải An, TP. Hải Phòng

NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
(21/6/1925 - 21/6/2022)

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI CHIẾN CÔNG
Địa chỉ: Khu Phố 3, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 
(21/6/1925 - 21/6/2022)



NGÀY BÁO CHÍ 
CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
(21/6/1925 - 21/6/2022)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ AP LAY VIỆT NAM

 Địa chỉ: Xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

UBND XÃ HÙNG THẮNG, HUYỆN 
BÌNH GIANG, TỈNH HẢI HƯƠNG

NGÀY BÁO CHÍ 
CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
(21/6/1925 - 21/6/2022)

Chào mừng kỷ niệm

Chào mừng kỷ niệm



UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA

NGÀY BÁO CHÍ 
CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
(21/6/1925 - 21/6/2022)

Chào mừng  kỷ niệm



Khu Dân cư Thành Đô 1 sở hữu vị trí đắc địa 
trên trục đường Thạnh Xuân 38 phường Thạnh 
Xuân Quận 12. Dự án được xây dựng đồng bộ 
theo phong cách Tân cổ điển Châu Âu. 
Với giá bán 5 tỷ/căn, pháp lý rõ ràng, ngân 
hàng hỗ trợ vay 70% khi mua nhà. 

Khu Dân cư Thành Đô 2 là dự án nhà phố 
có vị trí đắc địa nằm ngay mặt tiền đường 
Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân, Quận 12. Vị trí này 
ngay trung tâm liền kề UBND Phường Thạnh 
Xuân và UBND Quận 12. Giao thông đồng bộ 
và thuận tiện di chuyển khi kết nối dễ dàng về 
Thống Nhất, Quốc lộ 1A, Nguyễn Oanh, Hà Huy 
Giáp nhanh chóng.
Hiện, Khu dân cư Thành Đô 2 đang trong quá 
trình xây dựng, giá bán 6 tỷ/căn, pháp lý rõ 
ràng. Ngân hàng hỗ trợ vay 70% khi mua nhà.
Hotline: 0913 222227

Khu dân cư Thành Đô 1 và Khu dân cư Thành Đô 2 là tổ hợp nhà phố cao cấp quận 12, được bao quanh bởi tường khép 
kín, có camera an ninh và chốt bảo vệ tại cổng lớn. Dự án Thành Đô nằm ở trung tâm khu dân cư hiện hữu và cũng 
có 1 lợi thế là ven sông Vàm Thuật, nên khí hậu khá mát mẻ, trong lành. Với thiết kế hiện đại, khu dân cư Thành Đô 

quận 12 xứng đáng là nơi an cư lạc nghiệp của các gia đình có mức thu nhập khá.

Chốn “an cư 
lạc nghiệp” 
ấm áp của 
mọi gia đình

KHU DÂN CƯ THÀNH ĐÔ 1 VÀ 
KHU DÂN CƯ THÀNH ĐÔ 2:





CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN
 TRÚC TÂY BẮC

Địa chỉ: huyện Nguyên Bình, 
tỉnh Cao Bằng

NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
(21/6/1925 - 21/6/2022)

NGÀY BÁO CHÍ 
CÁCH MẠNG 

VIỆT NAM 
(21/6/1925 - 21/6/2022)

CÔNG TY TNHH HÙNG SƠN 
Địa chỉ: Tổ 9, thị trấn Bằng Lũng,  

huyện Chợ Đồn, Bắk Kạn

NGÀY BÁO CHÍ 
CÁCH MẠNG 

VIỆT NAM 
(21/6/1925 - 21/6/2022)

UBND HUYỆN NGA SƠN, TỈNH THANH HÓA
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Chào mừng kỷ niệm

Chúc mừng tạp chí

UBND HUYỆN LANG CHÁNH
Địa chỉ: Thị trấn Lang Chánh, 

huyện Lang Chánh, Thanh Hóa

97 nămngày Báo chí 
Cách mạng Việt Nam 

(21/6/1925 - 21/6/2022)

Phổ biến pháp luật Việt Nam
Chánh văn phòng: 

Vũ Thế Vinh

UBND XÃ YÊN TRUNG, HUYỆN 
YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH

NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
(21/6/1925 - 21/6/2022)

Chào mừng kỷ niệm
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TRUNG TÂM KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH 
CDC THANH HÓA

NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
(21/6/1925 - 21/6/2022) UBND HUYỆN TRIỆU SƠN

Địa chỉ: Thị trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu 
Sơn, Thanh Hóa.

CHÀO MỪNG NGÀY 
BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Chúc mừng Tạp chí 
Phổ biến pháp luật Việt Nam

 Chánh văn phòng: 
Quản Trọng Thể

97 NĂM 
NGÀY BÁO CHÍ 

CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
(21/6/1925 - 21/6/2022)

CHÚC MỪNG TẠP CHÍ 
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VIỆT NAM NGÀY 

BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
21/6/2022

Chào mừng  kỷ niệm



Về công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm 

92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam, 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu 
tiên về thăm Thanh Hóa; tổ chức các hoạt 
động mừng Đảng, mừng Xuân, gắn với 
phòng, chống dịch Covid-19... Đẩy mạnh 
công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng 
cao chất lượng bản tin nội bộ, đáp ứng kịp 
thời tài liệu sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt 
công tác giáo dục lý luận chính trị, công 
tác khoa giáo và sinh hoạt báo cáo viên 
thường kỳ. Mở 2 lớp bồi dưỡng kết nạp 
Đảng cho 95 quần chúng tham gia học 
tập, phát hành 3 số bản tin nội bộ.

Công tác tổ chức, cán bộ: Hoàn thành 
kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và tổng 
kết công tác xây dựng Đảng; công tác 
thi đua, khen thưởng tổ chức đảng, đảng 
viên năm 2021. Thực hiện quy trình bầu 
bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 
cơ cấu chức danh Chủ nhiệm UBKT Huyện 
ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện; chỉ 
định tham gia cấp ủy cơ sở đối với 6 đồng 
chí. Thống nhất, cho chủ trương, giới 
thiệu nhân sự quy hoạch, kiện toàn, bổ 
nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 15 chức danh; 
thống nhất phương án chuẩn bị Đại hội 
Cựu chiến binh và Đại hội Đoàn các xã, 
thị trấn nhiệm kỳ 2022 - 2027. Quan tâm 
công tác phát triển đảng và quản lý đảng 
viên, trong quý kết nạp 13 đảng viên mới, 
đạt 8,1% kế hoạch, chuyển đảng chính 
thức cho 51 đảng viên. Công tác bảo vệ 
chính trị nội bộ, chính sách cán bộ thực 
hiện theo quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát: Chỉ 
đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng 
kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém 
sau kiểm điểm năm 2021. Tổ chức thực 
hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu 
nhập của cán bộ, đảng viên thuộc diện 
Ban thường vụ Tỉnh ủy và Ban thường vụ 
Huyện ủy quản lý. Chủ động nắm bắt tình 
hình cơ sở, tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp 
thời đơn thư thuộc thẩm quyền. 

Công tác dân vận: Các cấp ủy, chính 
quyền và người đứng đầu tiếp tục thực 
hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại, giải quyết 

ĂNG CƯỜNG 
CÔNG TÁC XÂY 
DỰNG ĐẢNG, 
CHÍNH QUYỀN VÀ 
ĐOÀN THỂ

Quý I năm 2022, dịch Covid bùng phát, giá 
cả hàng hóa tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp 
đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân 
dân. Trước tình hình đó, các cấp ủy Đảng, 
chính quyền, ban ngành, đoàn thể và nhân 
dân Thạch Thành đã đoàn kết, chủ động, tập 
trung chỉ đạo triển khai các Nghị quyết, Chỉ 
thị của Trung ương, của tỉnh, huyện về thực 
hiện nhiệm vụ 2022. Sáng tạo và chủ động 
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 
trong tình hình mới, khắc phục khó khăn để 
đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; quan tâm 
chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân 
dân đón Tết Nguyên Đán an toàn, tiết kiệm, 
đầm ấm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị được tăng cường.

kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. 
Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình 
công tác của Ban chỉ đạo XDCS và thực 
hiện QCDC; kế hoạch phối hợp giữa Ban 
dân vận Huyện ủy với các ngành và lực 
lượng vũ trang; kế hoạch giám sát, phản 
biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể năm 
2022. Tăng cường nắm tình hình sản xuất 
và đời sống nhân dân, công nhân lao 
động, tình hình dân tộc, tôn giáo và tham 
mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết 
những vấn đề nổi cộm, góp phần ổn định 
tình hình cơ sở.

Chỉ đạo các cơ quan trong khối nội 
chính tăng cường công tác phối hợp, 
nâng cao chất lượng các hoạt động điều 
tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Quan 
tâm thực hiện công tác tiếp dân, giải 
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện 
kịp thời các cuộc thanh, kiểm tra theo kế 
hoạch và đột xuất. Lãnh đạo các cấp, các 
ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các quy 
định về phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí, tiêu cực. Trong quý I, trên địa bàn 
huyện không xảy ra các vụ việc phức tạp, 
nổi cộm, khiếu kiện đông người.

Tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND huyện 
khóa XX; ban hành Quyết định, kế hoạch 
giám sát việc sử dụng nguồn thu ngân 
sách từ tiền sử dụng đất trên địa bàn 
huyện giai đoạn 2020-2021. Giám sát 
tình hình thực hiện các nghị quyết của 
HĐND, thông báo của Thường trực HĐND 
huyện về việc thống nhất chủ trương hỗ 
trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất 
và mua sắm trang thiết bị tại các trường 
mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên 
địa bàn huyện giai đoạn 2018-2021.

HUYỆN ỦY THẠCH THÀNH (THANH HOÁ):

UBND huyện tích cực triển khai thực 
hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an 
ninh năm 2022 và các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19. Tập trung tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc, nhất là về mặt 
bằng, thủ tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện các dự án, đẩy mạnh sản xuất 
kinh doanh, tích cực thu hút đầu tư vào 
địa bàn. Triển khai hiệu quả các biện pháp 
cân đối cung cầu hàng hóa, các chính 
sách an sinh xã hội trong dịp Tết; kiểm 
soát chặt chẽ các hoạt động văn hóa, lễ 
hội phù hợp với tình hình dịch bệnh. Thực 
hiện tốt công tác cải cách hành chính, siết 
chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

MTTQ và các đoàn thể chú trọng nâng 
cao chất lượng hoạt động; tăng cường 
tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội 
viên và nhân dân thực hiện nghiêm các 
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 
luật Nhà nước. Tham gia các mục tiêu, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 
2022. Triển khai các hoạt động nhân đạo, 
từ thiện trong dịp Tết. MTTQ cùng các tổ 
chức thành viên đã tổ chức tiếp nhận và 
trao 9.683 xuất quà, trị giá 3.375,665 
triệu đồng cho các đối tượng chính sách 
nhân dịp Tết. Hỗ trợ làm nhà đại đoàn 
kết cho 7 hộ nghèo với số tiền 280 triệu 
đồng; ủng hộ, tặng sổ tiết kiệm cho 221 
tân binh lên đường nhập ngũ với số tiền 
221 triệu đồng. LĐLĐ huyện tổ chức “Tết 
sum vầy - Xuân bình an” năm 2022 và hỗ 
trợ cho 508 đoàn viên, người lao động bị 
ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với số 
tiền là 511 triệu đồng; thành lập được 1 
công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước. Hội Phụ 
nữ tập trung triển khai thực hiện hiệu 
quả các công trình, phần việc chào mừng 
Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 
XIII, gắn với thực hiện chủ đề năm 2022; 
kết nạp được 29 hội viên. Hội Cựu chiến 
binh tập trung chỉ đạo hội cơ sở tổ chức 
đại hội nhiệm kỳ 2022-2027; tỷ lệ thu 
hút hội viên đạt 97,8%. Đoàn thanh niên 
tập trung chỉ đạo đoàn cơ sở tổ chức đại 
hội nhiệm kỳ 2022-2027, đến nay đã có 
17/37 đơn vị tổ chức thành công đại hội, 
đạt 46% kế hoạch; kết nạp được 415 đoàn 
viên. Hội Nông dân tăng cường công tác 
phối hợp với các doanh nghiệp hỗ trợ vốn, 
kỹ thuật, phân bón chậm trả cho nông 
dân phát triển sản xuất; kết nạp được 92 
hội viên...v
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Trụ sở Huyện ủy 
Thạch Thành, 
Thanh Hoá.
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hiện một số nội dung Chương trình MTQG 
xây dựng NTM, giai đoạn 2021-2025.

Tham mưu cho Chánh Văn phòng 
Điều phối NTM tỉnh ban hành kế hoạch 
kiểm tra của Văn phòng Điều phối nông 
thôn mới tỉnh năm 2022 về việc thực hiện 
Chương trình MTQG xây dựng NTM tại các 
địa phương trong tỉnh.

Về kiểm tra, theo dõi, điều phối thực 
hiện Chương trình xây dựng NTM: Văn 
phòng Điều phối NTM chủ trì, phối hợp 
với thành phố Sầm Sơn và các đơn vị liên 
quan chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội 
đồng thẩm định Trung ương tổ chức họp, 
xét đề nghị công nhận thành phố Sầm 
Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Tổ chức hội nghị (Đoàn thẩm định) 
thẩm định, xét, công nhận đạt chuẩn NTM 
cho 3 xã thuộc huyện Hậu Lộc. Tổ chức 
buổi làm việc với Ban chỉ đạo các Chương 
trình MTQG huyện Hậu Lộc về tình hình 
thực hiện xây dựng huyện đạt chuẩn NTM 
năm 2022. 

Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh 
tổng hợp ý kiến tham gia, góp ý của các 
thành viên UBND tỉnh vào dự thảo Kế 
hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây 
dựng NTM giai đoạn 2021-2025, trình 
Chủ tịch UBND tỉnh quyết định ban hành. 
Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc 
triển khai Chương trình MTQG xây dựng 
NTM và Chương trình MTQG giảm nghèo 
bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Xây 
dựng dự thảo Bộ tiêu chí NTM cấp huyện, 
xã, thôn bản giai đoạn 2021-2025 ở các 
mức độ (đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, 
NTM kiểu mẫu), xin ý kiến các sở, ngành 
và các địa phương. 

Tổ chức hội nghị thống nhất nội dung 

thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình/dự 
án phát triển sản xuất thuộc chương trình 
MTQG xây dựng NTM với các đơn vị có 
liên quan. Ban hành văn bản đề nghị các 
địa phương rà soát hiện trạng công trình 
nước sạch tập trung tại các xã phấn đấu 
đạt chuẩn giai đoạn 2022-2025. Khảo sát 
thực tế để lựa chọn địa phương xây dựng 
mô hình điểm về “nông thôn xanh” gắn 
với xây dựng thôn NTM kiểu mẫu năm 
2022 tại các huyện Thọ Xuân, Như Thanh.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành 
Quyết định phê duyệt phân bổ kế hoạch 
vốn ngân sách tỉnh đợt 2, năm 2022 hỗ 
trợ cho 3 huyện đạt chuẩn NTM và 47 
thôn, bản đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu. 

Công tác nội vụ hành chính của đơn 
vị tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, 
tài chính được quản lý và thực hiện công 
khai, minh bạch, đảm bảo hoạt động của 
đơn vị; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành 
chính. Lề lối, tác phong làm việc của cán 
bộ, công chức, người lao động tiếp tục 
được duy trì. Trong tháng 4/2022, Văn 
phòng Điều phối NTM tỉnh đã xử lý 409 
văn bản đến và phát hành 86 văn bản đi. 
Duy trì thực hiện tốt chế độ họp giao ban 
công tác tháng. 

Hoàn thành việc phối hợp, đề nghị Sở 
Tài chính thẩm định dự toán kinh phí thực 
hiện Chương trình xây dựng NTM năm 
2022. Báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT 
kết quả rà soát, đề nghị khắc phục những 
hạn chế, thiếu sót của hồ sơ cán bộ công 
chức thuộc đơn vị quản lý. Công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật, giai đoạn 2017-
2021; sơ kết 03 năm thực hiện phong trào 
thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi 
đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 
2019-2022....v

HOÀN THÀNH 
TỐT MỌI NHIỆM 
VỤ TRỌNG TÂM 
ĐƯỢC GIAO

Trong tháng 4 vừa qua, Văn phòng 
điều phối nông thôn mới đã tham 
mưu UBND tỉnh tổ chức thành công 

Lễ công bố 3 huyện Triệu Sơn, Nông Cống, 
Thiệu Hóa đạt chuẩn NTM và đón nhận 
Huân chương Lao động hạng Ba; Quyết 
định công nhận xã “đạt chuẩn nông thôn 
mới” năm 2021 cho 5 xã; xã “đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao” năm 2021 cho 
8 xã và xã “đạt chuẩn nông thôn mới kiểu 
mẫu” năm 2021 cho 4 xã trên địa bàn tỉnh 
Thanh Hóa. Quyết định thay đổi thành 
viên Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông 
thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông 
thôn mới kiểu mẫu; đoàn thẩm tra huyện 
đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn 
mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn 
mới kiểu mẫu, thị xã, thành phố hoàn 
thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 
tỉnh Thanh Hóa. Ban hành kế hoạch bồi 
dưỡng, tập huấn; tổ chức tham quan, học 
tập kinh nghiệm Chương trình MTQG xây 
dựng NTM và Chương trình OCOP năm 
2022. Đăng ký với Bộ Nông nghiệp và 
PTNT mục tiêu phấn đấu xây dựng NTM 
năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 của 
tỉnh. Giải quyết đề nghị đăng ký phấn đấu 
huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-
2025 của huyện Thạch Thành. Đề nghị hỗ 
trợ vốn đầu tư xây dựng công trình trung 
tâm văn hoá - thể thao xã Mường Chanh 
(Mường Lát) thuộc Chương trình MTQG 
xây dựng NTM. 

Báo cáo Bộ Nông nghiệp&PTNT, 
UBND tỉnh: Góp ý Dự thảo hướng dẫn 
thực hiện một số chỉ tiêu, tiêu chí nông 
thôn mới cấp xã, huyện giai đoạn 2021-
2025; dự thảo Thông tư hướng dẫn thực 

Những năm qua, Văn phòng điều 
phối Chương trình xây dựng nông thôn 
mới tỉnh thực hiện chức năng giúp Ban 
chỉ đạo Chương trình phát triển nông 
nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh 
Thanh Hóa, UBND tỉnh quản lý và tổ 
chức thực hiện Chương trình mục tiêu 
Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên 
địa bàn tỉnh.

Lễ công bố các huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hoá đạt chuẩn 
NTM năm 2020 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
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VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG 
THÔN MỚI TỈNH THANH HÓA:
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thị văn minh". Đồng thời, ra Nghị quyết, 
phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán 
bộ công chức, các tổ chức đoàn thể từ xã 
đến các xóm, phụ trách tuyên truyền sâu 
rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân 
dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của 
chương trình xây dựng NTM. Bên cạnh đó, 
chú trọng công tác tuyên truyền, tận dụng 
tiêu chí nào dễ thì tranh thủ làm trước, 
tiêu chí nào khó, cần nguồn vốn đầu tư 
của Nhà nước thì có kế hoạch cụ thể để 
thực hiện theo mục tiêu. Trong quá trình 
triển khai, chú trọng vận động người dân 
trên địa bàn xã hiểu rõ mục tiêu hưởng 
lợi để họ nhiệt tình tham gia chung tay 
xây dựng NTM về vật chất và ngày công 
lao động, hiến đất mở đường làng ngõ 
xóm, giao thông nội đồng, xây dựng kênh 
mương thủy lợi đạt hiệu quả cao nhất.

Hiện, Tân Hương đã đạt các Tiêu chí 
như: Quy hoạch; Thủy lợi; Điện thắp sáng 
100%; Thông tin và truyền thông; Nhà 
ở Dân cư; Thu nhập đạt 32.467.000đ/ 
người/năm; Tiêu chí Hộ nghèo (2,7% theo 
tiêu chí mới và 4,7 % hộ cận nghèo còn 
10,8 % so với chuẩn mới); Giáo dục - đào 
tạo; Tiêu chí về y tế, Môi trường; An ninh-
quốc phòng; Hệ thống chính trị và tiếp 
cập pháp luật. Tiêu chí Lao động có việc 
làm; Tổ chức sản xuất. 

Gắn với tiêu chí lao động có việc làm 
và Tổ chức sản xuất thì trên địa bàn xã đã 
tổ chức các mô hình sản xuất quanh năm 

theo phương châm sản xuất thành hàng 
hóa để cung ứng cho thị trường như phát 
triển mô hình VAC chăn nuôi gia trại đặc 
biệt là mô hình gieo trồng cây giống lâm 
nghiệp, sản xuất kinh doanh liên kết giải 
quyết việc làm và tăng thu nhập cho nhân 
dân trên các địa bàn xóm như Vĩnh Tân, 
Tân sơn, Tân Minh, Châu Nam với trên 
283 hộ và ba Doanh nghiệp sản xuất phát 
triển đi lên từ hộ gia đình cá thể. Với tổng 
diện tích vườn ươm là 35,6ha, công suất 
bình quân đạt 160 triệu cây/năm, chủ yếu 
là giống cây Keo và cây bản địa như lim, 
lát, xà cừ, sưa và cây ăn quả các loại... Năm 
2021 tổng doanh thu từ sản xuất kinh 
doanh cây giống trên địa nàn xã đạt 64,4 
tỷ đồng. Dự kiến trong năm này sẽ đạt 165 
triệu cây giống để cung cấp cho các vùng 
trồng rừng trên địa bàn các huyện thị lân 
cận và các tỉnh trong nước. 

Chủ tịch xã Thuyên quyết tâm: “Sau 
những năm triển khai chương trình xây 
dựng NTM, với sự vào cuộc của hệ thống 
chính trị, sự góp sức của nhân dân và 
các ngành cấp trên, các doanh nghiệp - 
mạnh thường quân trên địa bàn. Xã đã 
cơ bản đạt được tiêu chí về NTM. Đây là 
thành quả cho những cố gắng nỗ lực của 
Đảng bộ, Chính quyền và sự đồng lòng 
của nhân dân trong suốt thời gian qua. 
Thời gian còn lại của năm 2022 là quãng 
đường còn đầy khó khăn mà Tân Hương 
sẽ phải quyết tâm thực hiện các tiêu chí 
còn lại, đồng thời nâng cao những tiêu 
chí đã đạt được. Vấn đề quan trọng là phải 
tạo nguồn lực để xây dựng các công trình 
phúc lợi, những tiêu chí cơ bản như: giao 
thông, Trường học mầm non, Chợ thương 
mại, Nhà Văn hóa cụm; quyết định đưa xã 
về đích NTM trong năm nay”.v

Tân Hương có tổng diện tích tự nhiên 
là 2.988,19ha. Xã có 10 xóm, 2015 
hộ, 8.674 nhân khẩu. Trong đó, có 502 

hộ trên 2.487 nhân khẩu là đồng bào theo 
Đạo Thiên Chúa chiếm 28,3%. Cở sở vật chất 
thiếu thốn, đời sống nhân dân khó khăn, 
sản xuất nông, lâm nghiệp làm chủ yếu. 
Tổng giá trị sản xuất đến cuối năm 2021 đạt: 
281.588 triệu đồng, Tốc độ tăng trưởng kinh 
tế: 24.81%. Bình quân thu nhập đầu người: 
32.467.000đ/ người/năm. 

Về thăm Tân Hương trong những 
ngày đầu 5/2022. Cảm nhận của chúng 
tôi rất ấn tượng về bộ mặt “Nông thôn 
mới - sức sống mới” nơi đây đã thực sự 
thay da đổi thịt của một xã miền núi. 
Nhiều công trình phúc lợi cơ bản đã và 
đang được xây dựng khang trang hiện 
đại. Đời sống tinh thần lẫn vật chất của 
nhân dân nơi đây cũng được cải thiện lên 
và từng bước nâng cao rõ rệt. Quan trọng 
nhất chính là niềm vui khi xã Tân Hương 
đang nỗ lực hoàn thiện để sắp tới được 
công nhận là xã NTM. Có được những 
thành tích trên, chính là sự quyết tâm vào 
cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung 
tay góp sức của nhân dân trong việc hạ 
quyết tâm đạt đích NTM trong năm nay.

Đại diện hộ gia đình nhân dân xã Tân 
Hương cho biết: “Nhận thức về ý nghĩa và 
tầm quan trọng của Đề án xây dựng NTM 
sau khi Chính quyền địa phương ra Nghị 
quyết, gia đình tôi và các hộ dân trong 
xóm rất tích cực tham gia góp công, góp 
của, sẵn sàng hiến công và hiến đất vào 
việc mở đường giao thông xóm, xây dựng 
các công trình phúc lợi, nhà văn hóa... 
góp phần vào việc đạt các tiêu chí. Nhờ 
vậy mà từ khi triển khai đến nay, diện 
mạo thôn xóm chúng tôi thay đổi rõ ràng, 
đường làng ngõ xóm tiếp tục được bê 
tông hóa khang trang, sạch đẹp thì còn 

Ỗ LỰC VỀ ĐÍCH 
NÔNG THÔN MỚI

Những mô hình sản xuất kinh doanh cây giống hiệu quả của xã thường 
xuyên cung cấp cho các địa phương trong và ngoài tỉnh Nghệ An. 

Tân Hương là xã đặc thù miền núi phía Tây 
của huyện Tân Kỳ, xã khó khăn về mọi mặt, địa 
hình phức tạp chia cắt bởi đồi núi, sông suối. Sau 
những năm triển khai thực hiện, đến nay Tân 
Hương đã cơ bản đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới 
(NTM). Có được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực của 
Cấp ủy Đảng, Chính quyền và nhân dân cùng sự 
chỉ đạo của các ngành cấp trên. Tân Hương quyết 
tâm về đích nông thôn mới trong năm 2022.

chi hơn. Gia đình tôi còn được tạo điều 
kiện để sản xuất kinh doanh và  làm giàu 
chính đáng, bà con được tập huấn lớp 
kỹ thuật trong sản xuất để áp dụng vào 
trồng trọt, chăn nuôi, tạo thu nhập cho 
gia đình khá lên, con cái được học hành và 
có công ăn việc làm ổn định”...

Ông Lê Đức Thuyên, Chủ tịch UBND xã 
Tân Hương cho biết: “Khi xã bắt tay vào 
xây dựng NTM là cả một chặng đường dài 
khó khăn, vất vả, thiếu thốn đủ bề đặc 
biệt là cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính 
để đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, 
điện, đường, trường, trạm, cơ sở vật chất 
văn hóa, công tác chính trị, tư tưởng... 
Nhất là thì hiện tại, khi địa phương là xã 
đặc thù xuất phát điểm còn rất thấp... 
Nhưng với sự quan tâm của các ngành 
và cơ quan cấp trên, sựchỉ đạo của Cấp ủy 
Đảng, Chính quyền, sự phối hợp của Ủy 
ban MTTQ cùng các ban ngành đoàn thể 
đoàn kết chúng tôi hạ quyết tâm phấn 
đấu cuối năm nay xã sẽ về đích NTM. Đến 
nay xã đạt được 14/19 tiêu chí, chiếm 
73,86% tiêu chí theo quy hoạch của bộ 

tiêu chí xây dựng NTM, còn 5 tiêu chí cơ 
bản chúng tôi đang trên đà chuẩn bị cho 
khởi công trong tháng tới”. 

Chúng tôi được biết, để đạt được kết 
quả đó, Đảng ủy, Chính quyền xã Tân 
Hương đã ban hành và cụ thể hóa các 
Chỉ thị, Nghị quyết về mục tiêu xây dựng 
NTM gắn với phong trào "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với đô 

XÃ TÂN HƯƠNG (HUYỆN TÂN KỲ - NGHỆ AN):
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Một trong những tuyến 
đường nông thôn mà xã 
Tân Hương cần sự hỗ trợ 
nguồn vốn, của cấp trên 
cùng nhân dân thi công 
trong năm nay để hoàn 
thành tiêu chí Giao thông.

Chủ tịch 
UBND xã Lê 
Đức Thuyên 
quyết tâm đưa 
địa phương 
đạt Nông 
thôn mới.
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KHẮC PHỤC TỒN TẠI, 
PHÁT TRIỂN NTM

Xã Ứng Hòe nằm ở phía Bắc huyện 
Ninh Giang, nơi đây có tuyến đường Quốc 
lộ 37 chạy qua, có thị trường chợ Đọ bán, 
buôn tấp nập…Theo báo cáo kết quả 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2021 của xã Ứng Hòe, năm 2021 
là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ xã lần thứ I, kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-
2025. UBND xã đã tập trung chỉ đạo và 
triển khai đồng bộ các giải pháp thực 
hiện Kế hoạch của UBND Huyện, Nghị 
quyết của Đảng ủy, Nghị quyết các kỳ họp 
của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển Kinh 
tế - Xã hội năm 2021. 

Quá trình thực hiện bên cạnh những 
thuận lợi, Ứng Hòe còn đối mặt với những 
khó khăn thách thức như: cuối năm 
2019 xã được sáp nhập từ 3 xã cũ (Ứng 
Hòe - Ninh Hòa - Quyết Thắng) thành xã 
Ứng Hòe mới nên có địa bàn rộng, dân 
số đông; điều kiện ngân sách, cơ sở vật 
chất, hạ tầng giao thông còn nhiều thiếu 
thốn, đại dịch Covid kéo dài, dịch tả lợn 
Châu Phi tái phát, thời tiết diễn biến bất 
thường, biến động của giá cả thị trường, 
đã tác động rất lớn đến nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
Song với dưới sự lãnh đạo của Ban chấp 
hành Đảng bộ, Nghị quyết các kỳ họp 
HĐND xã, sự quyết tâm chỉ đạo điều hành 
của UBND xã và sự nỗ lực của nhân dân, 
UBND xã đã tập trung khắc phục những 
khó khăn, tích cực đôn đốc, chỉ đạo điều 
hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội năm 2021. 

Một sô thành tích xã đạt được: Tổng 
sản phẩm xã hội thu nhập trên địa bàn xã 
ước đạt 806 tỷ đồng; đạt 98,3 % KH. (Kế 
hoạch năm là 820 tỷ đồng. Tăng:  45,8 tỷ 
đồng so với năm 2020 ). (Năm 2020 là 
760,2 tỷ đồng), tăng trưởng kinh tế 6,02 
%;  Thu nhập bình quân đầu người đạt 
57,9 triệu đồng /người/năm (Tăng 2,4 
triệu đồng /người/năm); Có 94% hộ gia 

XÃ ỨNG HÒE (NINH GIANG-HẢI DƯƠNG): 

HẤN ĐẤU ĐẠT NÔNG 
THÔN MỚI KIỂU MẪU VÀ 
TIẾN TỚI ĐÔ THỊ LOẠI V Trụ sở UBND xã Ứng Hòe. 

đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 7/7 
Làng duy trì và giữ vững danh hiệu Làng 
văn hóa....; Công tác cải cách hành chính 
tiếp tục được quan tâm, quyền làm chủ 
của nhân dân được coi trọng và phát huy 
trên mọi lĩnh vực; Hoàn thành các tiêu chí 
xây dựng NTM và được công nhận xã đạt 
chuẩn nông thôn mới vào tháng 4/2021; 
Hoàn thành 100% các khoản đóng góp 
cho Nhà nước; Có 100% Số hộ dùng nước 
hợp vệ sinh và có 98% số hộ có 3 công 
trình hợp vệ sinh... 

Có thể nói, từ khi triển khai Chương 
trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, 
bộ mặt nông thôn xã Ứng Hòe đã đổi 
thay rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần 
của người dân ngày càng được nâng cao; 
hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố; 
quyền và vai trò làm chủ của người dân 
được đề cao; an ninh trật tự ở nông thôn 
được giữ vững, an sinh xã hội ngày càng 
đảm bảo; các điều kiện về giáo dục, y tế, 

văn hóa và môi trường đã được quan tâm 
và ngày càng hoàn thiện. 

Bên cạnh những thành tích đã đạt 
được, xã Ứng Hòe vẫn còn một số tồn 
tại trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, giao 
thông, thủy lợi.... Tuy nhiên, với quyết 
tâm trở thành xã nông thôn mới kiểu 
mẫu, tiến tới trở thành đô thị loại V, năm 
2021 UBND xã đã kiểm tra, nhắc nhở, làm 
việc và lập biên bản vi phạm hành chính, 
kiên quyết ngăn chặn và xử lý đối với 64 
trường hợp liên quan đến lĩnh vực đất đai, 
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
đối với 08 trường hợp với số tiền nộp phạt 
vào ngân sách là 21.500.000 đồng; tiếp 
nhận 39 đơn các loại về lĩnh vực đất đai đã 
thực hiện giải quyết 36 đơn, còn 03 đơn 
đang giải quyết; Giải tỏa 02 trường hợp vi 
phạm lấn chiếm đất công....  

Mới đây, thực hiện sự chỉ đạo của 
UBND huyện Ninh Giang, ngày 14/4/2022, 
UBND xã Ứng Hòe cũng đã thành lập Ban 

Chỉ đạo và một số tổ công tác xây dựng 
kế hoạch giải tỏa các công trình vi phạm 
trên tuyến kênh T1 trạm bơm Ứng Hòe 
và hành lang an toàn giao thông quốc lộ 
37, hiện UBND xã đã thuê đơn vị tư vấn 
đo đạc hiện trạng sử dụng đất của các 
hộ và thuê đơn vị tư vấn khảo sát thiết 
kế tuyến đường dân sinh bảo đảm cho 
việc đi lại của các hộ dân, đồng thời tiến 
hành kiểm đếm, xác minh tài sản, công 
trình vi phạm của các hộ để có cơ sở giải 
quyết bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho 
người dân. Ban Dân vận Đảng ủy cùng các 
ngành đoàn thể địa phương tăng cường 
công tác tuyên truyền, vận động, thuyết 
phục các hộ  dân cùng chia sẻ và chấp 
thuận  tự tháo dỡ công trình vi phạm trên 
công trình thủy lợi, hành lang an toàn 
giao thông.

Hơn  bao giờ  hết, ngay lúc này, thời 
điểm này chính quyền và lãnh đạo địa 
phương  xã Ứng Hòe và đặc biệt Ông Bùi 
Khắc Chung - Chủ tịch UBND xã tha thiết 
mong được UBND huyện Ninh Giang, các 
Sở, ban, ngành liên quan tiếp tục quan 
tâm giúp đỡ địa phương chung tay hỗ trợ, 
giúp nhân dân nơi đây hiểu và thực hiện 
đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an 
toàn giao thông phù hợp với quy hoạch 
và định hướng phát triển của địa phương. 

PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 
2030 TRỞ THÀNH ĐÔ  
THỊ LOẠI V

Với lợi thế có hơn 2 km đường Quốc 
lộ 37 đi qua, xã Ứng Hòe xác định lấy trục 
giao thông Quốc lộ 37 và đường trục đấu 
nối từ Quốc lộ 37 sang đường tỉnh lộ 392 
kết nối với đường trục Bắc - Nam của tỉnh 
làm động lực phát triển và là trung tâm 
phát triển về kinh tế, văn hóa, giáo dục, 
đào tạo, y tế, đầu mối giao thông. Trong 
đó ưu tiên phát triển nông nghiệp chất 
lượng cao; dịch vụ, thương mại; tiểu thủ 
công nghiệp, xây dựng tăng thu ngân 
sách tạo nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng 
kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho đô thị và 

nâng cao đời sống nhân dân. 

XÃ ỨNG HÒE ĐẶT MỤC 
TIÊU NÔNG THÔN MỚI 
NÂNG CAO, NÔNG THÔN 
MỚI KIỂU MẪU VÀO 
NĂM 2025 VÀ 2030 ĐẠT 
ĐÔ THỊ LOẠI V. 

Trên cơ sở quy hoạch đất đai, quy 
hoạch xây dựng đã được cấp trên phê 
duyệt, UBND xã Ứng Hòe đã bổ sung, điều 
chỉnh quy hoạch các điểm dân cư theo 
hướng đô thị, sắp xếp lại các khu dân cư 
và khu chức năng để đạt được các tiêu 
chuẩn đô thị loại V về quy mô dân số toàn 
đô thị. Xác định các khu đô thị và điểm 
dân cư mới đều bám theo các mặt đường 
trục xã và đường Quốc lộ 37 tạo thành 
một hệ thống liên kết phát triển có chiều 
sâu, bền vững phù hợp với sự phát triển 
chung của xã hội. 

Mặt khác, chính quyền và nhân dân 
xã Ứng Hòe cũng nhận thấy rằng, dưới sự 
phát triển mạnh mẽ của cơ chế kinh tế thị 
trường, lực lượng lao động chủ yếu làm ở 
khu công nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh, 
thu nhập và đời sống của nhân dân sẽ 
không ngừng được cải thiện cả về vật chất 
và tinh thần, chính vì thế cơ sở hạ tầng 
nông thôn sẽ được phát triển xây dựng 
theo hướng đô thị. Xã Ứng Hòe phấn đấu 
đến năm 2030 trên toàn xã diện tích nhà 
ở tính trên đầu người sẽ đạt 29m2 sàn/
người, tỉ lệ nhà kiên cố, bán kiên cố đạt 
trên 90%.

Cùng với đó, trong quá trình phát 
triển, thực hiện mục tiêu, chính quyền 
địa phương sẽ tăng cường công tác tuyên 
truyền, giáo dục, vận động các ban ngành 
và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận 
thức, ý thức trong việc sử dụng, bảo vệ các 
công trình kết cấu hạ tầng. Hướng dẫn và 
đôn đốc nhân dân thực hiện nếp sống văn 
minh đô thị, chấp hành nghiêm sự quản 
lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch đô 
thị, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển 
kinh tế - xã hội  toàn diện và bền vững.v 

Thực hiện Mục tiêu quốc gia Xây dựng 
nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020, 
diện mạo nông thôn của xã Ứng Hòe có nhiều 
khởi sắc. Tuy nhiên, quá trình xây dựng còn 
những tồn tại và hạn chế. Cấp ủy, chính quyền 
địa phương đã tập trung tháo gỡ, tạo đột phá 
trong giai đoạn tiếp theo, quyết tâm đạt chuẩn 
NTM kiểu mẫu trong năm 2025 và tiến tới đô 
thị loại V.
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Trường Tiểu học xã Ứng Hòe khang trang, sạch đẹp.
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Bệnh viện Mắt tỉnh Thanh Hoá: “Vì đôi mắt cộng đồng”

Là một trong những địa chỉ tin cậy, 
chuyên thăm khám chữa bệnh về mắt 
của tỉnh Thanh Hóa. Trong những năm 

qua, bệnh viện luôn nhận được sự quan 
tâm của UBND tỉnh, sự ủng hộ của các cấp 
ngành. Sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của 
Ban lãnh đạo và các phòng ban chức năng 
Sở Y tế. Có sự đoàn kết thống nhất giữa các 
tổ chức và đoàn thể CBVC trong bệnh viện 
quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm 
Văn Dung- Giám đốc viện cho biết: Sau 
2 năm cùng các viện tuyến tỉnh làm tốt 
công tác phòng chống dịch Covid trên cả 
nước. Ngay từ đầu 2022, từ kế hoạch được 
giao, đơn vị đã xây dựng chương trình cụ 
thể cho cả năm và từng quý về khám chữa 
bệnh tại bệnh viện và công tác chỉ đạo, dự 
phòng tại cộng đồng.

Bước đầu thể hiện rõ sự tin tưởng 
của nhân dân trong việc khám chữa 
bệnh. Dù trải qua ảnh hưởng của đại 
dịch Covid, nhưng bệnh viện vẫn đưa ra 

phương hướng nhiệm vụ cho năm 2022 
(số giường bệnh đạt 180 giường, công 
suất sử dụng giường bệnh đạt 100%, Số 
bệnh nhận khám là 28.000 người, số bệnh 
nhân điều trị nội trú 9.000 người...). Bệnh 
viện tiến hành nhiều biện pháp nâng cao 
chất lượng khám chữa: Cải tiến quy trình 
khám, tăng số lượng bàn khám và bàn 

đăng ký vào những ngày đông bệnh nhân, 
duy trì đăng ký và gọi theo hệ thông số 
và loa gọi tự động để rút ngắn thời gian 
khám chữa cho bệnh nhân.

Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật đáp 
ứng nhu cầu chăm sóc mắt cho nhân dân. 
Ứng dụng khoa học công nghệ vào công 
tác khám, tư vấn điều trị bệnh. Kỹ thuật 

cắt dịch kính điều trị bệnh lý bán phần 
sau tiếp tục được hoàn thiện. Tiến hành 
kỹ thuật ghép màng ối và ghép giác mạc 
điều trị bệnh lý kết giác mạc.

Công tác chỉ đạo tuyến dưới theo 
đề án 1816 về phẫu thuật tại các bệnh 
viện tuyến huyện luôn được huy động 
bằng nguồn kinh phí từ các nhà tài trợ 
thống nhất với BHYT triển khai thanh 
toán phẫu thuật đục thủy tinh thể tại các 
huyện trong tỉnh. Đơn vị luôn quan tâm 
đến công tác đào tạo nâng cao năng lực 
làm việc cho đội ngũ cán bộ viên chức  và 
người lao động. Bộ máy tổ chức, nhân lực 
trong đơn vị đã được sắp lại, nhiệm vụ cụ 
thể được phân cho từng đồng chí lãnh đạo 
các khoa, phòng cũng như viên chức trong 
đơn vị. Phối hợp cùng trường Cao đẳng Y 
tế Thanh Hóa đào tạo cho các lớp cao 
đẳng, trung cấp và y sỹ đa khoa.

Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế 
được UBND tỉnh và Sở đầu tư nâng cấp, 
xây dựng mới nên phần lớn các khoa 
phòng đáp ứng tiêu chuẩn về diện tích 

phòng bệnh. Các phương tiện phục vụ 
bệnh nhân, môi trường viện thoáng mát 
và diện tích cây xanh đảm bảo đúng quy 
định; Việc ứng dụng công nghệ thông tin 
vào công tác khám chữa bệnh bằng phần 
mềm khám chữa bệnh Minh Lộ đang vận 
hành tốt và có hiệu quả giảm thời gian 
khám chữa bệnh của nhân dân.

Công tác phòng bệnh được thường 
xuyên tuyên truyền giáo dục các biện 
pháp phòng chống dịch bệnh, các bệnh lý 
thông thường thông qua Hội đồng bệnh 
nhân cấp khoa, cấp bệnh viện, tư vấn cá 
nhân cho người bệnh, thân nhân người 
bệnh đang điều trị và trước khi xuất viện. 

Với tâm huyết xây dựng một bệnh 
viện của nhân dân nhằm giúp người dân 
được tiếp cận công nghệ điều trị hiện đại 
trên thế giới, Bệnh viện mắt tỉnh Thanh 
Hóa sẽ mang lại cho bạn một dịch vụ 
hoàn hảo, thời gian điều trị nhanh nhất, 
chất lượng cao và sự chăm sóc tận tình của 
đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm. 

 XUÂN KHIỂN

Trụ sở Bệnh viện mắt Thanh Hoá.

UBND XÃ ĐẠI ĐỒNG, HUYỆN TIÊN DU, 
TỈNH BẮC NINH 

NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
(21/6/1925 - 21/6/2022)

Khu đô thị

đầu tiên
tại TP.Châu Đốc

đa tiện ích
phong 
cách

Chỉ từ

W W W . P H U C A N A S U K A . V N
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Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa 
ban hành Quyết định số 1159/QĐ-
BVHTTDL về việc tổ chức lớp tập huấn 

công tác truyên truyền, phổ biến pháp luật 
và công tác bảo tồn phát huy bản sắc văn 
hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán 
bộ văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng 
thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số năm 2022.

Theo quyết định, lớp tập huấn dự 
kiến sẽ diễn ra từ ngày 8/6/2022 đến 
ngày 10/6/2022 tại huyện Ba Bể, tỉnh 
Bắc Kạn, với sự tham gia của khoảng 65 
người, trong đó: Nghệ nhân, già làng, 

trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số là đối tượng 
không hưởng lương ngân sách có xác 
nhận của địa phương nơi cư trú, số lượng 
50 người; công chức văn hóa - xã hội các 
xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Bể, 
tỉnh Bắc Kạn, số lượng 15 người.

Nội dung các chuyên đề tập huấn gồm: 
Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa 
truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu 
số; việc triển khai chính sách văn hóa dân 
tộc và những tác động của các chính sách 
văn hóa dân tộc đến việc bảo tồn giá trị văn 
hóa truyền thống và bài trừ hủ tục lạc hậu 

trong đồng bào dân tộc thiểu số; vị trí, vai 
trò và tầm quan trọng của người có uy tín 
trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá 
trị bản sắc dân tộc; các giải pháp cụ thể cho 
cán bộ văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, 
trưởng thôn, bản và người có uy tín trong 
việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân 
tộc và bài trừ hủ tục lạc hậu ở vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số.

Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về văn hóa và gia đình (tập 
trung vào các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

Mới đây, Hội Nông dân xã Đa Lộc 
phối hợp cùng UBND xã tổ chức 
Lễ ra mắt ra mắt Câu lạc bộ 

“Nông dân với pháp luật”. Đến dự Lễ ra 
mắt ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp 
luật” có Ông Phan Đại Thắng - PCT điều 
hành HND tỉnh cùng Ban chuyên môn 
HND tỉnh, ông La O Hóa - PCT HND huyện, 
ông Phạm Thế Vụ - Bí thư Đảng ủy xã Đa 
Lộc, Ông Trương Thái Hòa - CT. UBND xã 
Đa Lộc và 50 thành viên câu lạc bộ “Nông 
dân với pháp luật”.

Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” 
là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân 
trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước; tham gia tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của 
nông dân; đồng thời nâng cao kỹ năng 
tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu 
nại, tố cáo và hòa giải, đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại buổi ra mắt, HND xã đã thông qua 
Quyết định thành lập Câu lạc bộ, danh 
sách Ban chủ nhiệm và thành viên Câu 
lạc bộ; quy chế làm việc, hoạt động của 
CLB; Quy chế phối hợp giữa UBND xã và 
Hội Nông dân xã.

Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” 
gồm 50 thành viên, Ban chủ nhiệm gồm 
05 thành viên làm việc theo nguyên tắc 
tập trung dân chủ, sinh hoạt định kỳ hàng 
tháng, nội dung sinh hoạt nhằm chuyển 
tải kiến thức về chính sách pháp luật, 

công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp 
luật cho cán bộ, hội viên nông dân; phối 
hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực 
hiện giám sát, phản biện xã hội trên địa 
bàn xã đảm bảo các quy định của pháp 
luật; tham gia hòa giải các mâu thuẫn 
trong nông dân và đề xuất các giải pháp 
thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 
của nông dân, không để phát sinh khiếu 
kiện vượt cấp.

Tại buổi lễ, Ông Phạm Thế Vụ - Bí 
thư Đảng ủy xã Đa Lộc đánh giá cao việc 
thành lập Câu lạc bộ “Nông dân với pháp 
luật” và yêu cầu Hội Nông dân xã triển 
khai sinh hoạt hàng tháng đều đặn; đồng 
thời hàng năm phải có sơ kết, tổng kết, 

khen thưởng kịp thời những cá nhân tiêu 
biểu làm tốt trong công tác tuyên truyền, 
phổ biến các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, tham gia giải quyết khiếu nại, tố 
cáo và hòa giải.

Ngoài ra tại buổi Lễ ra mắt, HND xã 
phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh tổ chức 
lớp tập huấn về kỹ năng tuyên truyền phổ 
biến pháp luật và công tác hòa giải, giải 
quyết khiếu nại tố cáo cho các thành viên 
trong Câu lạc bộ. Thông qua lớp tập huấn 
góp phần nâng cao kiến thức công tác 
tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý 
và kỹ năng hòa giải cơ sở cho đội ngũ cán 
bộ Hội cơ sở và tuyên truyền viên của Câu 
lạc bộ “Nông dân với phấp luật”.v
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CÂU LẠC BỘ NÔNG 
DÂN VỚI PHÁP LUẬT 
(PHÚ YÊN):

ẦU NỐI GIỮA 
CHÍNH QUYỀN 
VỚI NHÂN DÂN Quang cảnh buổi tập huấn về kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp 

luật và công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác văn hóa dân tộc tại Cà Mau.

Thực hiện Kế hoạch số 302-KH/HNDT, ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Ban 
Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc xây dựng, mở rộng mô hình xã điểm về 
giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo Quyết định 81/2014/QĐ-TTg, ngày 
31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022 cho cán bộ, hội viên nông dân.TH

U
 L

A
N

 - Năm 2022, UBND TP Yên Bái được 
Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Thường trực 
Thành ủy giao nhiệm vụ thực hiện 

53 công trình trên địa bàn thành phố. Quá 
trình thực hiện công tác GPMB, dù gặp 
nhiều khó khăn như: Khối lượng GPMB 
lớn, ảnh hưởng của dịch bệnh đối với các 
bước kiểm kê thực địa, khảo sát lập bản 
đồ thu hồi đất, tổ chức các hội nghị tập 
trung đông người như triển khai GPMB, 
niêm yết công khai phương án, kết thúc 
niêm yết phương án, chi trả kinh phí bồi 
thường... Công tác thực hiện GPMB chưa 
được người dân đồng thuận, đặc biệt với 
các dự án phát triển quỹ đất dân cư do 
đơn giá bồi thường về đất, vật kiến trúc, 
cây cối hoa màu trên đất chưa cập với 
giá thị trường; công tác lập bản đồ thu 
hồi đất chưa đạt tiến độ theo kế hoạch, 
bản đồ thu hồi đất còn nhiều sai khác so 
với hiện trạng và so với giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất; việc xác nhận nguồn 
gốc đất và thời điểm tạo lập tài sản trên 
đất đối với một số xã (phường) có nhiều 
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liên quan đến lĩnh vực văn hóa dân tộc); 
cách thức triển khai và trách nhiệm của 
cán bộ văn hóa xã nghệ nhân, già làng, 
trưởng thôn, bản và người có uy tín trong 
việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước ở cơ sở.

Công tác gia đình dân tộc thiểu số (tập 
trung vào các vấn đề: hôn nhân gia đình; 
tảo hôn; hôn nhân cận huyết thống và 
phòng, chống bạo lực gia đình); công tác 
xây dựng gia đình văn hóa ở vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa” ở làng, thôn, bản gắn với xây 
dựng nông thôn mới; tạo đột phá trong 
xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh 
để phát triển bền vững.

Việc tổ chức lớp tập huấn nhằm 
cung cấp những kiến thức cơ bản về 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ 
văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng 
thôn, bản và người có uy tín vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số trong công tác 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật và 

phát huy vai trò của chủ thể văn hóa 
trong công tác bảo tồn văn hóa truyền 
thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số.

Đồng thời nâng cao nhận thức và 
trách nhiệm của cán bộ văn hóa xã, nghệ 
nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người 
có uy tín về công tác quản lý văn hóa, thể 
thao và du lịch ở cơ sở; trang bị kiến thức cơ 
bản để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 
địa phương về công tác bảo tồn, phát huy 
bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc 
hậu vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

 ANH TUẤN

TP YÊN BÁI (YÊN BÁI):

HÚ TRỌNG LÀM 
TỐT CÔNG TÁC GIẢI 
PHÓNG MẶT BẰNG

công trình, dự án đang triển khai cùng 
thời điểm gặp khó khăn... Tuy nhiên, với 
sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống 
chính trị, sự chỉ đạo thường xuyên, kịp 
thời của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác 
GPMB trên địa bàn thành phố, công tác 
GPMB đã đạt được kết quả tích cực, cơ 
bản đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án, 
phối hợp tốt với các đơn vị chủ đầu tư, 
cơ bản giải quyết kịp thời kiến nghị của 
người dân có đất thu hồi… 

Tính đến ngày 30/4/2022, UBND TP 
Yên Bái đang triển khai thực hiện công 
tác GPMB 53 công trình; liên quan đến 
2.418 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị 
thu hồi, như sau: công trình, dự án do 
các đơn vị của tỉnh làm chủ đầu tư: 23 
công trình, dự án đang thực hiện, liên 
quan đến 1414 hộ, đã phê duyệt phương 
án 598 hộ, đã nhận tiền và bàn giao mặt 
bằng 515 hộ; công trình, dự án do các 
đơn vị của thành phố làm chủ đầu tư: 23 
công trình, dự án đang thực hiện. liên 
quan đến 637 hộ, đã phê duyệt phương 
án 196 hộ, đã nhận tiền và bàn giao mặt 
bằng 174 hộ; công trình, dự án do Trung 
tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái làm 
chủ đầu tư: 7 công trình, dự án đang 
thực hiện liên quan đến 367 hộ, đã phê 
duyệt phương án 195 hộ, đã nhận tiền 
và bàn giao mặt bằng 178 hộ.

Ông Trần Việt Dũng - Phó Chủ tịch 
UBND TP Yên Bái cho biết: Để đảm bảo 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên 
địa bàn thành phố, đặc biệt là phát triển 
hệ thống cơ sở hạ tầng, được sự quan 
tâm của HĐND - UBND tỉnh, trên địa bàn 
thành phố được HĐND tỉnh, UBND tỉnh 
cho phép thực hiện 65 công trình GPMB 
trên địa bàn. Với khối lượng triển khai 
rất lớn, căn cứ quy định của pháp luật, 
ý kiến chỉ đạo của HĐND - UBND tỉnh, 
UBND TP Yên Bái đã thực hiện GPMB 
theo hai hình thức: thành lập các Hội 
đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
theo đề nghị của chủ đầu tư; chủ đầu 
tư trực tiếp ký hợp đồng với Trung tâm 
Phát triển quỹ đất thành phố, tỉnh để 
GPMB thực hiện các công trình, dự án 
trên địa bàn thành phố. Đồng thời duy 
trì thường xuyên hàng tuần giao ban 
với các chủ đầu tư, tổ chức làm nhiệm 
vụ bồi thường, GPMB để kịp thời tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh 
tiến độ giải phóng mặt bằng các công 
trình, dự án theo kế hoạch. Trong quá 
trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện, UBND 
TP Yên Bái đã phối hợp tốt với các đơn 
vị chủ đầu tư trên địa bàn, thực hiện chỉ 
đạo và đôn đốc việc tổ chức triển khai 
thực hiện công tác GPMB.

UBND TP Yên Bái cũng đã tiếp thu 
các ý kiến, kiến nghị, phản ánh từ nhân 
dân liên quan đến chế độ chính sách bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư cần điều 
chỉnh, bổ sung do bất cập, chưa sát 
với thị trường khi thực hiện giải phóng 
mặt bằng. Ủy ban nhân dân thành phố 
đã tham gia ý kiến dự thảo của Sở Tài 
nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND TP Yên Bái cũng 

có những phương hướng, giải pháp cụ 
thể trong công tác GPMB năm 2022 
như: Tăng cường đầu tư cho công tác 
quản lý nhà nước về đất đai, thiết lập 
hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và 
tài sản khác gắn liền với đất; chỉ đạo các 
xã, phường thực hiện tốt hơn nữa công 
tác quản lý nhà nước về đất đai; thực 
hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cấp, 
các cơ quan liên quan trong công tác bồi 
thường hỗ trợ tái định cư, phát huy sức 
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính 
trị trong quá trình giải quyết khó khăn, 
vướng mắc nhằm đạt hiệu quả cao nhất 
trong công tác GPMB và tái định cư các 
công trình, dự án; tăng cường công tác 
tuyên truyền pháp luật đất đai, chính 
sách bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước 
nhằm nâng cao nhận thức trong nhân 
dân đế nhân dân biết và chấp hành; 
phát huy tốt hơn nữa vai trò của các tổ 
chức quân chúng, các tổ chức đoàn thể 
như: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, 
Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân... trong 
công tác tác bồi thường GPMB; kiện 
toàn, củng cố tổ chức thực hiện công 
tác bồi thường GPMB, bố trí cán bộ có 
năng lực, trình độ chuyên môn và kinh 
nghiệm làm công tác bồi thường GPMB. 

Đề cao hơn nữa nhận thức, trách 
nhiệm, vai trò của các cấp ủy đảng, 
chính quyền, các cơ quan đơn vị về công 
tác GPMB, coi đây là nhiệm vụ thường 
xuyên, liên tục, trọng tâm, trọng điểm, 
quyết liệt của thành phố để đẩy nhanh 
quá trình đô thị hóa, tạo công trình, tạo 
nguồn thu, tạo việc làm, nâng cao điều 
kiện sống cho người dân thành phố. Các 
xã, phường phải đưa công tác GPMB vào 
sinh hoạt của cấp ủy; đẩy mạnh công tác 
thông tin tuyên truyền vận động, nắm 
bắt tình hình nhân dân: Tuyên truyền 
về chính sách bồi thường GPMB để bảo 
đảm nhận được sự đồng thuận cao của 
nhân dân; tuyên truyền ngay từ khi 
triển khai dự án, thôn báo thu hồi đất; 
thành lập các tổ vận động tuyên truyền 
lấy người dân trên địa bàn thu hồi đất 
làm nòng cốt; Phát huy vai trò của Bí 
thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng 
thôn trong công tác tuyên truyền, vận 
động; xây dựng nhóm Zalo về GPMB của 
thành phố để trao đổi kinh nghiệm, giải 
đáp vướng mắc về chính sách...

Bằng cách gia tăng đồng bộ các giải 
pháp tích cực thành phố quyết tâm đẩy 
nhanh tiến độ GPMB các công trình, dự 
án, nhất là các dự án trọng điểm trong 
năm 2022.v

Làm tốt công tác giải phóng mặt 
bằng (GPMB) là một giải pháp quan 
trọng trong thực hiện các dự án đầu 
tư xây dựng phát triển kinh tế - xã 
hội. Với sự sáng tạo, quyết liệt trong 
chỉ đạo và thực hiện, cấp ủy, chính 
quyền TP Yên Bái đã làm tốt công tác 
GPMB, bảo đảm tiến độ các dự án 
trọng điểm.  
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HẲNG ĐỊNH 
CHẤT LƯỢNG 
GIÁO DỤC 
TOÀN DIỆN

Trường THPT Hậu Lộc 1 đặt tại xã 
Phú Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa). 
Những năm qua, dưới sự chỉ đạo trực 
tiếp từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Thanh Hóa, sự quan tâm của Huyện 
ủy, HĐND, UBND, các ban ngành 
đoàn thể, các địa phương trong 
huyện, Hội phụ huynh học sinh cùng 
sự nỗ lực cố gắng hết mình của đội 
ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên 
và các em học sinh. Trường THPT 
Hậu Lộc 1 đã luôn hoàn thành xuất 
sắc mọi nhiệm vụ năm học; đạt nhiều 
thành tích cao trong các phong trào 
thi đua dạy và học, đặc biệt trong 
các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thực 
sự là điểm sáng của ngành Giáo dục 
tỉnh Thanh Hóa.

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước, quy định của ngành; học 
sinh tuân thủ và thực hiện nghiêm điều lệ 
của nhà trường. Thực hiện tốt công tác thi 
đua khen thưởng cho đội ngũ nhà giáo và 
học sinh, làm tốt công tác khuyến học, 
chữ thập đỏ, gắn kết giáo dục giữa gia 
đình - nhà trường và xã hội.

Về chất lượng đại trà: Năm học 2021 
– 2022 có 88,5% học sinh xếp loại hạnh 
kiểm tốt (tăng 3,3%); học lực giỏi đạt trên 
40%. Cuối năm có 11 tập thể lớp đạt lớp 
tiên tiến, 9 tập thể lớp đạt lớp tiên tiến 
suất xắc. 100% học sinh lớp 12 đủ điều 
kiện dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

Chất lượng mũi nhọn: Học sinh giỏi 
cấp trường (văn hoá có 457 giải, TD 120 
giải). Học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn 
hóa: Có 46/48 học sinh đạt giải với 5 giải 
nhất, 21 giải nhì, 16 giải ba và 4 giải 
khuyến khích xếp thứ 2 toàn tỉnh sau 
THPT Chuyên Lam Sơn. Cụ thể: môn Toán 
- cô Trần Thị Hiếu đạt 5/5 giải, xếp thứ 6 
toàn tỉnh (1 giải nhất, 1 nhì, 3 ba); môn 
Vật lý - cô Đào Thị Loan đạt 5/5 giải, xếp 
thứ 2 toàn tỉnh (3 giải nhì, 2 ba); môn Hóa 
học - thầy Lê Khắc Đạt đạt 5/5 giải, xếp 
thứ 15 toàn tỉnh (3 ba, 2 KK); môn Sinh 
học - thầy Đoàn Văn Tác đạt 5/5 giải, xếp 
thứ 3 toàn tỉnh (3 nhì, 2 ba); môn Ngữ 
văn - cô Đỗ Thị Thúy 5/5 giải, xếp thứ 7 
toàn tỉnh (1 nhì, 4 ba); môn Lịch sử - thầy 
Lê Ngọc Luyến 5/5 giải, xếp thứ 9 toàn 
tỉnh (4 nhì, 1 kk). Môn Tiếng Anh – cô 
Hoàng Thị Hòa 5/5 giải, xếp thứ 2 toàn 
tỉnh (5 nhì); môn Tin học - thầy Nguyễn 
Văn Nhiên 3/3 giải, xếp thứ 8 toàn tỉnh (1 
nhất, 1 ba, 1 kk); môn GDCD - cô Nguyễn 
Thị Liên 5/5 giải xếp thứ nhất toàn tỉnh (3 
nhất, 2 nhì). Môn GDTC cấp tỉnh đạt 5 giải 
KK. Dự thi ĐHTDTT cấp huyện xếp nhất 
toàn huyện với 6 giải nhất, 2 giải nhì, 2 
giải ba, 2 giải KK.

Cụ thể, năm học 2021 - 2022 là năm 
có dấu ấn đặc biệt trong lịch sử, 
năm học thứ 3 mà thầy và trò nhà 

trường cùng với cả nước, cả thế giới phải 
gồng mình chống chọi với dịch bệnh 
Covid-19 lên đỉnh dịch, với biết bao khó 
khăn trong giảng dạy và học tập. Nhưng 
dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Sở Giáo dục 
và Đào tạo, sự quan tâm của các cấp, ban 
ngành đoàn thể, các địa phương trong 
huyện, phụ huynh học sinh cùng sự nỗ lực 
cố gắng hết mình của cán bộ, giáo viên, 
công nhân viên và các em học sinh nhà 
trường, kết thúc năm học 2021 - 2022 
trường THPT Hậu Lộc 1 đã đạt được những 
kết quả nổi bật:

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/
TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về 
đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
các cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo 
là tấm gương đạo đức, tự học và sáng 
tạo”, “Dân chủ, kỷ cương, tình thương và 
trách nhiệm”. Từng bước đổi mới và nâng 
cao công tác quản lý giáo dục trong nhà 
trường, chú trọng giáo dục toàn diện, 
tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ 
đạo học sinh yếu kém. Đổi mới nội dung, 
phương pháp giảng dạy, xây dựng thư 
viện đề thi để kiểm tra, đánh giá học sinh 
chặt chẽ nhằm  nâng cao chất lượng giáo 
dục. Tăng cường công tác giáo dục thể 
chất, an ninh quốc phòng, giáo dục thẩm 
mỹ. Tích cực ứng dụng CNTT để dạy học 
trực tuyến, kết hợp dạy học trực tiếp và 
trực tuyến trong mọi điều kiện của dịch 
Covid-19. Đổi mới quản lý tài chính, đẩy 
mạnh huy động các nguồn lực để xây 
dựng cơ sở vật chất cho nhà trường theo 
hướng chuẩn hoá.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên 
chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên 
là những nhà giáo tận tâm với nghề, 
những nhân viên tận tụy với việc, luôn 
hưởng ứng phong trào thi đua “hai tốt”, 
nhiều thầy cô giáo đã khắc phục khó 
khăn, dành hết tâm huyết cho công 
việc và trong các phong trào thi đua do 
ngành, nhà trường phát động và hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Có 11 
thầy, cô giáo dự thi và đạt danh hiệu giáo 
viên giỏi cấp tỉnh (thầy Phạm Thế Quyết, 
thầy Phạm Tiến Hùng, Nguyễn Văn Nhiên, 
cô Nguyễn Thu Huyền, Hoàng Ánh Vân, 
Đỗ Thị Sáng, Trịnh Thị Chiến, Nguyễn Thị 
Doan, Trịnh Thị Liên, Hoàng Thị Hướng, 
Trịnh Thị Thu. Trong đó cô Trịnh Thị Thu 
đạt thủ khoa môn GDCD). Tổng kết cuối 
năm học, Hội đồng thi đua khen thưởng 
nhà trường công nhận 78 cá nhân đạt 
danh hiệu lao động tiên tiến. 1 tổ lao 
động tiên tiến, 9 tổ lao động tiên tiến 
suất xắc. Đề nghị Hội đồng Thi đua khen 
thưởng ngành, Tỉnh, TW khen và công 
nhận 11 cá nhân đề nghị công nhận danh 
hiệu CSTĐ cơ sở; 16 cá nhân đề nghị Giám 
đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen; 1 cá nhân 
đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng 
khen. 4 cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND 
tỉnh tặng Bằng khen. Nhà trường đề nghị 
công nhận Tập thể lao động xuất sắc và 
được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Khép lại năm học 2021 – 2022, 
trường THPT Hậu Lộc 1 luôn bám sát 
các văn bản chỉ đạo về thực hiện nhiệm 
vụ năm học; triển khai đồng bộ các giải 
pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo 
dục, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Nề 
nếp học sinh được duy trì tốt, ý thức vươn 
lên trong học tập. 

 Trao đổi với phóng viên Tạp chí Phổ 
biến pháp luật Việt Nam, thầy Phạm 
Hùng Bích cho biết: Trải qua 58 năm 
thành lập, kiến tạo và trưởng thành. Với 
sự nỗ lực không ngừng của các thầy, cô 
giáo và các em học sinh, tin tưởng rằng 
trong những năm học tiếp theo, trường 
THPT Hậu Lộc 1 sẽ tiếp tục phát triển hơn 
nữa, nâng cao chất lượng hơn nữa; cùng 
với ngành giáo dục tỉnh nhà đóng góp 
tích cực cho sự nghiệp đào tạo nhân lực, 
bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa – hiện đại hóa của quê 
hương Thanh Hóa nói riêng và cả nước 
nói chung. Và để tiếp tục sự thành công 
đó, nhà trường mong rằng tiếp tục nhận 
được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo 
các cấp, hội phụ huynh học sinh trong các 
năm học tiếp theo...v

TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 1 (THANH HÓA): 

Thầy Phạm Hùng Bích - 
Hiệu trưởng nhà trường 
trao thưởng cho các thầy, cô 
giáo và học sinh đạt thành 
tích cao trong công tác 
giảng dạy và học tập.
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TRẺ CẦN CHA MẸ  
THẦY CÔ - GIÀ CẦN  
NHÀ DƯỠNG LÃO

Một số ý kiến cho rằng việc đưa cha 
mẹ già vào nhà dưỡng lão là đi ngược lại 
với truyền thống và làm thay đổi quan 
niệm về giá trị gia đình. 

Cuộc sống tại thành thị vốn căng 
thẳng, chật chội, có nhà 3-4 thế hệ ở 
cùng nhau, nảy sinh nhiều hệ lụy. Con cái 
bận rộn công việc, chăm sóc con cái của 
mình, việc chăm sóc bố mẹ khi về già là 
bài toán khó. Câu chuyện gửi bố mẹ vào 
nhà dưỡng lão trở thành trăn trở của 
nhiều gia đình về chữ “hiếu” của con cái 
thời hiện đại. 

   Tuy nhiên, ở góc độ khác, gửi bố mẹ, 
ông bà vào nhà dưỡng lão lại là việc nên 
làm để chăm sóc tốt hơn cho họ bởi viện 
dưỡng lão là nơi bố mẹ, ông bà có bạn bè 
và được người có chuyên môn chăm sóc 
về sức khỏe và tinh thần... Vì vậy, sống ở 
nhà dưỡng lão sẽ là giải pháp tốt trong 
việc chăm sóc người cao tuổi của nhiều 
gia đình.

JAVILINK “CHÚNG TÔI 
PHỤC VỤ BẠN BẰNG 
TRÁI TIM”

Với phương châm “phục vụ khách 
hàng bằng cả trái tim”, JAVILINK Việt Nam 
sẽ tạo nên chuỗi giá trị hạnh phúc cho 
khách hàng. Đến với Hệ thống Dưỡng lão 
JAVILINK, người cao tuổi được chăm sóc 
sức khỏe như chính người thân trong gia 
đình, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ chu 
đáo và tận tình.

Hàng ngày, các cụ được kiểm tra sức 
khỏe, vật lý trị liệu, mát xa, bấm huyệt, 
dùng thuốc bồi bổ sức khỏe và tập thể 
dục theo hướng dẫn của bác sĩ để phục 
hồi chức năng. Chế độ ăn uống khoa học 

đầy đủ chất dinh dưỡng, được chia thành 
5 bữa: sáng, trưa, chiều, tối và bữa phụ, 
phù hợp với khẩu vị và tình trạng sức khỏe 
của từng cụ.

Sở hữu trang thiết bị hiện đại theo 
tiêu chuẩn Nhật Bản cùng đội ngũ điều 
dưỡng viên là những người có trình độ 
chuyên môn cao, yêu nghề và tận tâm. 
JAVILINK là một hệ thống dưỡng lão hàng 
đầu tại Việt Nam.

Các cơ sở chăm sóc nằm ngay trong 
nội thành thuận tiện cho việc con cháu 
thăm bố mẹ ông bà vào những dịp cuối 
tuần, hoặc trên đường đi làm về cũng có 
thể ghé thăm. 

 Với môi trường sống quen thuộc như 

trong gia đình, các cụ được tham gia sinh 
hoạt tập thể với các chương trình văn 
nghệ, đọc sách báo, nghe nhạc, tập thể 
dục, các Câu lạc bộ thơ… JAVILINK còn có 
Chi bộ Đảng thuận lợi để các cụ là Đảng 
viên có thể tham gia sinh hoạt ngay tại 
đây. Thêm vào đó, tại các cơ sở thường 
xuyên tổ chức các buổi sinh nhật, những 
ngày lễ trong năm như 8/3, 20/10... Các 
cụ cũng được giao lưu, trò chuyện với các 
đoàn thể, tổ chức, các chuyên gia dinh 
dưỡng đến từ Nhật Bản, giúp các cụ luôn 
sống vui, sống khỏe.

JAVILINK - NGÔI NHÀ 
THỨ HAI CỦA NCT

Tại các cơ sở dưỡng lão thuộc Hệ 

DƯỠNG LÃO JAVILINK: 

ẤM ÁP TÌNH THÂN 
UỔI XẾ CHIỀU

Cuộc sống hiện đại với nhiều hối hả, lo toan 
đã làm mất đi thời gian dành cho các thành 
viên trong gia đình và cha mẹ già yếu chịu 
thêm nhiều nỗi buồn trong sự cô đơn, trống 
vắng người thân. Nhiều người con lựa chọn 
cách gửi bố mẹ tới sống ở các nhà dưỡng lão, 
trung tâm chăm sóc người cao tuổi.

Một buổi đọc sách của người cao tuổi tại JAVILLINK.

thống dưỡng lão JAVILINK, bao trùm là 
không khí vui vẻ, thân thiện, tràn ngập 
tiếng cười. Các cụ đều lạc quan, thoải mái 
và rất hài lòng với môi trường của viện 
dưỡng lão. Ở đó, các cụ cảm nhận được 
tình yêu, sự quan tâm, chăm sóc từ phía 
điều dưỡng, y tá như đang sống trong 
chính gia đình của mình.

Cụ Kiều Thị Tiu, người đã gắn bó với 
viện 4 năm chia sẻ: “Tôi cảm thấy vào đây 
là quyết định đúng đắn của mình, các cô 
điều dưỡng ở đây chăm sóc rất chu đáo, 
giờ giấc sinh hoạt khoa học”.

Cụ Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết, 
bản thân đã trải qua bốn viện dưỡng lão 
nhưng chưa nơi nào có nhiều trò chơi giải 
trí động viên tinh thần như ở JAVILINK. 
Đặc biệt, cụ rất cảm động trước sự quan 
tâm, chăm sóc hết mình của các y tá, điều 
dưỡng tại đây.

  Có cụ chia sẻ, ở JAVILINK điều kiện 
sống và sinh hoạt rất tốt, cụ được kết bạn 
với nhiều người để tâm sự tuổi già. Các cô, 
chú nhân viên luôn coi các cụ như cha mẹ, 
chăm sóc chu đáo từ bữa ăn giấc ngủ.

Hiện nay, dưỡng lão JAVILINK đang 
cung cấp các dịch vụ dưỡng lão như gói 
nội trú, bán trú, ngắn ngày, gói chăm 
sóc đặc biệt và các gói dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe trọn đời, dưỡng lão cuối đời và 
gói dưỡng lão tương lai - tiết kiệm nghỉ 
dưỡng tuổi già và đáp ứng mọi nhu cầu 
về chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người 
cao tuổi. 

JAVILINK đã và đang nâng cao chất 
lượng cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn 
cho cộng đồng. Trong những năm tới Hệ 
thống dưỡng lão JAVILINK sẽ phát triển 
các khu dưỡng lão sinh thái tại các tỉnh 
thành ở Việt Nam.v

N
H

Ư
 M

A
I-

C
ơ 

Sở
 1

 H
ệ 

th
ốn

g 
D

ưỡ
ng

 L
ão

 J
av

lin
k.

Sinh nhật của người cao tuổi tại JAVILINK.

Lựa chọn dưỡng lão JAVILINK là cách báo hiếu cha mẹ văn 
minh, hiện đại. Để biết thêm thông tin chi tiết quý khách vui 
lòng liên hệ:Hotline: 1900 63 38 26 - Website: javilink.com.vn
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Ỗ LỰC XÂY 
DỰNG NÔNG 
THÔN MỚI 
NÂNG CAO

Trong những năm xây dựng và đạt 
đích Nông thôn mới (NTM) đến nay, diện 
mạo xã Tràng Sơn đã có nhiều khởi sắc 
rất đáng được ghi nhận, tiền đề cho mục 
tiêu xây dựng NTM nâng cao.

tình hình kinh tế-xã hội của xã vẫn duy 
trì được sự ổn định. Ông Lê Đình Thông, 
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Tràng Sơn 
cho biết: “Sau khi cán đích NTM vào năm 
2016, cùng với sự đồng thuận của người 
dân, Đảng bộ và Chính quyền xã đã chủ 
động triển khai xây dựng NTM nâng cao, 
chú trọng huy động các nguồn lực như 
vốn, sức người, sự cống hiến của cán bộ 
và nhân dân xã để tập trung xây dựng và 
nâng cấp kết cấu hạ tầng như giao thông, 
điện, đường, trường, trạm đặc biệt là tập 
trung cho phát triển kinh tế, Văn hóa, Xã 
hội, Quốc phòng An ninh... Với phương 
châm “dễ làm trước, khó làm sau”. 

Mục tiêu cuối của chương trình NTM 
là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 
cho nhân dân hưởng thụ. Vì vậy, trong 
những năm qua, ngoài việc đầu tư cơ sở 
hạ tầng, Tràng Sơn đặc biệt chú trọng 
nâng cao thu nhập cho người dân. Đến 
cuối năm 2021 thì thu nhập bình quân 

Là xã có địa hình bán sơn địa, nằm 
gần trung tâm của huyện Đô Lương, 
có Quốc lộ 15A chạy qua, đây là 

tuyến giao thông huyết mạch quan trọng 
trên địa bàn xã, là điều kiện thuận lợi để 
xã phát triển kinh tế, giao lưu thương mại 
và trao đổi hàng hóa với các vùng xã lân 
cận. Tổng diện tích tự nhiên 927,94ha; 
Toàn xã có 2.619 hộ, 10.673 nhân khẩu 
phân bố trên 7 xóm. 

Xác định việc xây dựng NTM là khởi 
đầu không kết thúc, mục tiêu của vấn 
đề là nâng cao đời sống vật chất và tinh 
thần cho nhân dân - là chủ thể thực hiện 
và hưởng thụ. Vì vậy, khi xã được công 
nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2016 thì 
Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã 
Tràng Sơn lại tiếp tục hành trình nỗ lực 
xây dựng NTM nâng cao.

 Căn cứ kết quả tự rà soát, tự đánh 
giá thực tế của xã Tràng Sơn đối chiếu 
với yêu cầu của Quyết định số 5067/QĐ-
UBND ngày 15 tháng 11 năm 2018 và 
Quyết định 2414/QĐ-UBND của UBND 
tỉnh Nghệ An ban hành Bộ tiêu chí xã đạt 
chuẩn NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh 
giai đoạn 2018-2020 thì tổng số tiêu chí 
xã đạt được đến thời điểm 31/12/2021 là 
7/15 tiêu chí. Tuy nhiên, hiện nay thực 
hiện Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao theo 
Quyết định số 318/QĐ-TTg, của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia 
về xã NTM và xã NTM nâng cao giai đoạn 
2021-2025, có 19 tiêu chí với 75 chỉ tiêu 
(tăng 4 tiêu chí, 28 chỉ tiêu so với Bộ tiêu 
chí giai đoạn 2016 - 2020). Trong đó, có 
33 chỉ tiêu thuộc 14 tiêu chí đang chờ quy 
định, hướng dẫn cụ thể của Bộ, ngành và 
cấp tỉnh từ đó để xã có kế hoạch tổ chức 
thực hiện. 

Những năm qua, mặc dù chịu ảnh 
hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, sự 
biến đổi khí hậu rất khắc nghiệt, nhưng 

XÃ TRÀNG SƠN, HUYỆN  
ĐÔ LƯƠNG (NGHỆ AN):

của người dân trên địa bàn xã đã đạt 
63,35 triệu đồng/người/năm. 

Khó khăn nhất vẫn là năm 2021, do 
đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 
cùng với sản xuất nông nghiệp và các 
ngành nghề khác thì hoạt động thương 
mại - dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp 
vẫn tạo nên thế chân kiềng vững chắc 
trong phát triển kinh tế -xã hội của địa 
phương. Tổng giá trị sản xuất và thu nhập 
khác đạt: 676,166 tỷ đồng. Trong đó: Giá 
trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản 
là 38,891 tỷ đồng chiếm 5,77%; Giá trị 
Tiểu thủ công nghiệp xây dựng 116,916 

Một góc của Trung 
tâm hành chính xã 

và trường học các 
cấp đã và đang được 

tu sửa hoàn thiện 
các tiêu chí NTM 

nâng cao. 

 Ông Lê Đình Thông - Chủ 
tịch UBND xã Tràng Sơn 
bày tỏ quyết tâm cao trong 
việc đưa xã NTM nâng cao 
trong năm 2022. 

Trường THCS xã Tràng Sơn-một trong những công trình trọng 
điểm đang cần nguồn vốn đầu tư để xã hoàn thiện các tiêu chí 
NTM nâng cao. 

tỷ đồng, chiếm 17,29 %; Giá trị sản xuất 
ngành Dịch vụ - Thương mại và nguồn 
thu khác đạt 520,358 tỷ đồng, chiếm 
76,94%.  Thực hiện Đề án phát triển sản 
xuất nâng cao thu nhập cho người dân 
nông thôn. Hiện tại trên địa bàn xã đã có 
nhiều mô hình kinh tế trang trại, gia trại 
đem lại hiệu quả kinh tế cao: 1 mô hình 
chăn nuôi Lợn gia công với số lượng 210 
nái ngoại của hộ ông Ngô Trí Hải xóm 4; 
2 mô hình nuôi bò nhốt có 40 con trở lên 
tại xóm 5; xã đã và đang quy hoạch xây 
dựng 02 vườn chuẩn, vườn mẫu. Đây là 
những mô hình phát triển kinh tế mang 
tính hàng hóa cao, có đầu ra ổn định cho 
sản phẩm.

Ông Lê Đình Thông, Chủ tịch UBND xã 
chia sẻ: “Được sự quan tâm của lãnh đạo 
cấp Huyện, uỷ, Chính quyền xã luôn quan 
tâm đến công tác phát triển kinh tế-xã 
hội, chăm lo đời sống cho nhân dân, tình 
hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã 
hội luôn được ổn định. Hệ thống đường 
giao thông nông thôn đã được bê tông 
hóa, tạo điều điều kiện cho nhân dân đi 
lại và phát triển kinh tế. Đội ngũ cán bộ, 
công chức có trình độ chuyên môn, có 
tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, 
nhân dân Tràng Sơn cần cù chịu khó, nhạy 
bén với cơ chế thị trường, luôn có ý thức 
vươn lên trong việc phát triển kinh tế, xóa 
đói, giảm nghèo và giữ gìn bản sắc văn 
hóa địa phương-là những nhân tố làm 
nên động lực cho xã nhà nỗ lực xây dựng 
NTM nâng cao trong năm nay”. 
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Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ, 
Chính quyền xã không ngừng chú trọng 
chăm lo phát triển văn hóa-xã hội. Đời 
sống vật chất, tinh thần và nhu cầu hưởng 
thụ văn hóa của nhân dân luôn được cải 
thiện. Nhóm hộ nghèo, hộ chính sách, đối 
tượng bảo trợ xã hội... đều được đảm bảo 
an sinh, từ đó góp phần cho phong trào 
toàn dân chung sức xây dựng nông thôn 
mới nâng cao. Trong nhiều năm qua, tỷ lệ 
hộ nghèo đã giảm đáng kể. Năm 2021, tỷ 
lệ hộ nghèo trên địa bàn xã toàn xã chỉ 
còn 48 hộ, chiếm 1,83%.

Từ năm 2019-2021 tổng số nguồn 
lực xã Tràng Sơn huy động được 20,02 
tỷ đồng trong đó với sự đầu tư của ngân 
sách Nhà nước các cấp Trung ương, Tỉnh, 
huyện, xã và sự đóng góp của nhân dân, 
đặc biệt là con em xa quê ủng hộ để xã 
Tràng Sơn đầu tư hàng chục tỷ đồng vào 
hoàn chỉnh hạ tầng kinh tế-xã hội, thiết 
chế văn hóa, phục vụ đời sống văn hóa, 
thể dục, thể thao cho người dân.

Một người dân ở địa bàn xã chia sẻ: 
“Khi biết được mục đích và ý nghĩa của 
việc xây dựng NTM, ngoài việc đóng góp 
một phần nhỏ công sức để xây dựng cơ 
sở hạ tầng, gia đình tôi hưởng ứng phong 
trào bằng cách chăm lo phát triển kinh 
tế, thực hiện nếp sống văn hóa trong gia 
đình, tích cực tham gia các hoạt động 
phong trào, giữ gìn bản sắc văn hóa của 
quê hương, sẵn sàng đóng góp sức của và 
công trạng phúc lợi cho địa phương góp 
phần nâng cao thành quả NTM”. 

Trong thời gian tới, việc hỗ trợ về 
mọi mặt của cấp tỉnh, cấp huyện về cơ 
chế chính sách, hỗ trợ kinh phí đầu tư để 
xã xây dựng các công trình hạ tầng phúc 
lợi xã hội (Trường học Cấp II; một số km 
đường giao thông qua địa bàn xã, xóm...) 
là một nguồn lực rất quan trọng, chủ lực 
và quyết định cho việc thúc đẩy xã Tràng 
Sơn nỗ lực hoàn thành các tiêu chí xây 
dựng NTM nâng cao trong năm 2022.

Chúng tôi tin rằng, với những bước 
đi vững chắc, đúng định hướng, Đảng 
bộ, Chính quyền, Đoàn thể và nhân dân 
trong toàn xã Tràng Sơn quyết tâm, đoàn 
kết nhất định sẽ hoàn thành mục tiêu đạt 
đích xã NTM nâng cao theo kế hoạch.
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TRUNG TÂM Y TẾ 
HUYỆN VIỆT YÊN, 
TỈNH BẮC GIANG

NGÀY BÁO CHÍ 
CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
(21/6/1925 - 21/6/2022)

UBND XÃ TRƯỜNG SƠN, HUYỆN NÔNG CỐNG, 
TỈNH THANH HÓA

NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
(21/6/1925 - 21/6/2022)

Chào mừng kỷ niệm

NĂM

Chào mừng
 kỷ niệm



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TỈNH YÊN BÁI

Địa chỉ: Số 1141 Yên Ninh, P. Đồng Tâm, 
TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 02163852485 
Fax: 02163885303  

Email: congttdt_sgddt@yenbai.edu.vn

97 NĂM NGÀY BÁO CHÍ 
CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
(21/6/1925 - 21/6/2022)

 “VÌ MỘT NIỀM TIN VỀ HẠNH PHÚC” là chương trình của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, nhằm cung cấp 
miễn phí dịch vụ khám, chẩn đoán di truyền tiền làm tổ, sàng lọc gen bệnh hiếm, thụ tinh trong ống 
nghiệm cho các vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh lý di truyền. Cho đến nay đã có hơn 20 cặp 
vợ chồng tham gia chương trình và 12 em bé khỏe mạnh ra đời.
 Tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội kêu gọi những tấm lòng 
hảo tâm chung sức gây quỹ “VÌ MỘT NIỀM TIN VỀ HẠNH PHÚC” nhằm chắp cánh ước mơ sinh ra những 
đứa trẻ khỏe mạnh.
 Số kinh phí ủng hộ thu được sẽ công khai ngay lập tức trong tài khoản của Bệnh viện và được 
chuyển giao toàn bộ cho Quỹ  “TẤM LÒNG VIỆT” - Quỹ từ thiện uy tín trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam 
(VTV).

Mọi đóng góp cho quỹ từ thiện xin gửi về:
STK: 115 0000 867 22
Tại: NH TMCP Công thương Việt Nam, CN TP Hà Nội, 
PGD La Thành
Chủ TK: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Nội dung chuyển khoản: Tên _UH5/2022

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Fanpage Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
 (CN. Phạm Minh Trang, SĐT: 0986241295)
 (THS. Phùng Hoài Anh, SĐT: 0979152898)



 “VÌ MỘT NIỀM TIN VỀ HẠNH PHÚC” là chương trình của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, nhằm cung cấp 
miễn phí dịch vụ khám, chẩn đoán di truyền tiền làm tổ, sàng lọc gen bệnh hiếm, thụ tinh trong ống 
nghiệm cho các vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh lý di truyền. Cho đến nay đã có hơn 20 cặp 
vợ chồng tham gia chương trình và 12 em bé khỏe mạnh ra đời.
 Tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội kêu gọi những tấm lòng 
hảo tâm chung sức gây quỹ “VÌ MỘT NIỀM TIN VỀ HẠNH PHÚC” nhằm chắp cánh ước mơ sinh ra những 
đứa trẻ khỏe mạnh.
 Số kinh phí ủng hộ thu được sẽ công khai ngay lập tức trong tài khoản của Bệnh viện và được 
chuyển giao toàn bộ cho Quỹ  “TẤM LÒNG VIỆT” - Quỹ từ thiện uy tín trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam 
(VTV).

Mọi đóng góp cho quỹ từ thiện xin gửi về:
STK: 115 0000 867 22
Tại: NH TMCP Công thương Việt Nam, CN TP Hà Nội, 
PGD La Thành
Chủ TK: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Nội dung chuyển khoản: Tên _UH5/2022

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Fanpage Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
 (CN. Phạm Minh Trang, SĐT: 0986241295)
 (THS. Phùng Hoài Anh, SĐT: 0979152898)

Công ty 
Cổ phần Thương mại Xuất 

nhập khẩu hoá dầu Việt Nam
Địa chỉ: 2C Nguyễn Thành Ý, Phường Đakao, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Cửa hàng Việt Long 17-59,  
Quốc lộ 14, Khối 5, thị trấn  
Kiến Đức, Huyện Đắk R'lấp, 

tỉnh Đắk Nông

Cửa hàng 17- 86  
Thành Phát, Thôn 9, xã  
Kiến Thành, Huyện Đắk R'lấp, 
tỉnh Đắk Nông

DANH SÁCH CÁC CỬA HÀNG XĂNG DẦU
1. Chi Nhánh 4 - Công ty Cổ phần Xăng Dầu Sài Gòn (Thái Bình) - Địa chỉ: Thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

2. Cửa hàng 17-59 (Việt Long) - Địa chỉ: Quốc lộ 14, Khối 5, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông.
3. Cửa hàng 17-68 (Thành Phát) - Địa chỉ: Thôn 9, xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông

4. Cửa hàng xăng dầu số 17-39 (Thuận An) - Địa chỉ: Quốc lộ 14, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.
5. Cửa hàng Xăng dầu Quốc Dũng mới (39) (Bình Long) - Địa chỉ: Số 163 Phan Bội Châu, Khu phố Hưng Thịnh, Phường Hứng Chiến, Bình Long, Bình Phước.

6. Cửa hàng xăng dầu Minh Hùng mới - Địa chỉ: Thôn 2, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
7. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Quốc Thắng - Chi nhánh 4 (Lan Sinh) - Địa chỉ: Tổ 8, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

8. Cửa hàng Xăng dầu (Bình Triệu) - Địa chỉ: 147 Quốc lộ 13, khu phố 1, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 
(21/6/1925 - 21/6/2022)



Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 
(21/6/1925 - 21/6/2022)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN AN XANH  
Địa chỉ: Số 1 đường Nam Hà, phường Nam Sơn, 

quận Kiến An, TP. Hải Phòng. 
Tổng Giám đốc: ông Bùi Đức Thuần





Khu đô thị

đầu tiên
tại TP.Châu Đốc

đa tiện ích
phong 
cách

Chỉ từ
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