HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QUYỀN LAO ĐỘNG CỦA BÁC

BBT - Bản tin Sông Lô
… Ở khu an toàn, trong thời kỳ kháng
chiến chống Pháp, mặc dầu xa địch, nhưng
mỗi lần chuyển địa điểm, ngoài việc làm
lán trại, Bác cháu còn phải đào hầm, hố.
Bác thường giúp đỡ các chiến sĩ bảo vệ vẽ
mẫu hầm, cách cầm xẻng, phá đất đá, nện
“choòng” …

kích bất ngờ, cây rừng đổ xuống. Cứ mỗi
ngày Bác đào một ít, sau giờ làm việc vài
ba buổi là xong. Ai muốn đến giúp, Bác
ngăn lại, không đồng ý và nói:
- Đây là quyền lao động của Bác.
(Trích trong 117 Chuyện kể về tấm gương

Ngay trong mỗi nhà, mỗi lán Bác đều đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung
cho đào công sự đề phòng máy bay tập ương, NXB Chính trị Quốc gia - 2007)
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NGHỊ QUYẾT SỐ 10-NQ/TU NGÀY 20/11/2019
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
TỈNH VĨNH PHÚC
BBT - Bản tin Sông Lô: Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày
06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và các chủ trương
của Đảng về trọng dụng nhân tài. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã ban
hành Nghị Quyết số 10-NQ/TU ngày 20/11/2019 về xây dựng đội ngũ trí thức và
trọng dụng nhân tài của tỉnh giai đoạn 2020-2025. BBT - Bản tin Sông Lô trích
đăng nội dung cơ bản của Nghị quyết như sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU,
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Quan điểm
- Đội ngũ trí thức, nhân tài là nguồn
lực quan trọng để tăng cường công tác xây
dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế
- xã hội của tỉnh nhanh và bền vững, là
một trong những nhân tố quan trọng quyết
định thành công sự nghiệp đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế
và tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp
lần thứ tư. Quán triệt đầy đủ các quan
điểm, chủ trương, chính sách của Đảng,
Nhà nước hiện có về xây dựng đội ngũ trí
thức và trọng dụng nhân tài để cụ thể hóa
và vận dụng phù hợp với tình hình thực
tiễn của tỉnh.
- Chính sách xây dựng đội ngũ trí thức
và trọng dụng nhân tài hướng tới tạo nguồn
cán bộ, chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực
phục vụ lâu dài cho sự phát triển của tỉnh;
chính sách phải mang tính đột phá và đồng
bộ; có cơ chế đặc thù, đầu tư thoả đáng để
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thu hút người hiền tài.
-Thực hành dân chủ, tôn trọng và phát
huy tính độc lập sáng tạo trong nghiên cứu
của đội ngũ trí thức, nhân tài vì sự nghiệp
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tạo môi
trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động
nghề nghiệp của trí thức, nhân tài. Xây dựng
đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài trên
cơ sở đánh giá đúng phẩm chất, năng lực và
kết quả cống hiến. Việc sử dụng nhân tài
phải từ “tâm”, phải thực sự tôn trọng nhân
tài; tránh đố kỵ, cô lập nhân tài.
- Xây dựng đội ngũ trí thức và trọng
dụng nhân tài là trách nhiệm của cả hệ
thống chính trị và của toàn xã hội. Trong
đó, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính
quyền các cấp có vai trò quyết định.
2. Mục tiêu
2.1. Mục tiêu chung
Xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng
nhân tài nhằm huy động, thu hút, sử dụng
người có tài để phát huy sức sáng tạo cao
nhất của đội ngũ này góp phần hình thành
Số tháng 5/2020

BẢN TIN SÔNG LÔ

VĂN BẢN MỚI, CHÍNH SÁCH MỚI
nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng đủ
về số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng, tạo
sự đột phá trong công tác xây dựng Đảng,
xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững
mạnh và phát triển kinh tế - xã hội, chuyển
dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, theo đó xây
dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và
năng lực là nhiệm vụ tiên quyết.
2.2. Mục tiêu cụ thể
- Phấn đấu đến năm 2025, hình thành
được đội ngũ chuyên gia giỏi của tỉnh trong
hầu hết các lĩnh vực.
- Xây dựng và đưa Quỹ hỗ trợ phát triển
Tài năng tỉnh vào hoạt động từ năm 2020.
- Thu hút được tối thiểu 50 nhân tài vào
bộ máy các cơ quan trong giai đoạn 20202025.
- 80% phát minh, sáng kiến, sáng chế,
các nhiệm vụ khoa học được thực hiện bởi
đội ngũ trí thức của tỉnh hoặc do đội ngũ trí
thức của tỉnh đồng chủ trì.
- Hàng năm tổ chức được từ 02 - 03
chương trình, nội dung hợp tác với các
chuyên gia đầu ngành, các tổ chức có uy
tín... để chuyển giao tri thức.
- Mỗi năm cử từ 100-150 cán bộ, công
chức đi đào tạo Cao cấp lý luận chính trị và
từ 700-800 cán bộ, công chức, viên chức
đào tạo Trung cấp lý luận chính trị.
3. Nhiệm vụ và giải pháp
3.1. Về xây dựng đội ngũ trí thức
- Tiếp tục nâng cao nhận thức và phát
huy vai trò của cán bộ, đảng viên, đội ngũ
cản bộ lãnh đạo quản lý, nhất là người
đứng đầu về công tác xây dựng đội ngũ trí
thức của tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội
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nhập quốc tế.
Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh
đạo, chỉ đạo, quán triệt và nâng cao nhận
thức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng
viên và nhân dân về vai trò, vị trí quan
trọng của trí thức và công tác xây dựng đội
ngũ trí thức theo tinh thần Kết luận số 52KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về
tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7
khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước.
Xác định công tác xây dựng đội ngũ trí
thức là trách nhiệm của cả hệ thống chính
trị và của toàn xã hội, trong đó sự lãnh đạo
của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đóng
vai trò quyết định. Phát huy vai trò của
nhân dân, cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ
cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu
trong xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh.
Mỗi tổ chức, cá nhân cần xác định rõ trách
nhiệm trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng,
sử dụng người có đức, có tài; tạo điều kiện
để làm xuất hiện lớp người quản lý, lãnh
đạo tài năng, có tầm nhìn chiến lược, có
khả năng tổng kết thực tiễn, nắm rõ thực
trạng, có khả năng truyền cảm hứng và đặc
biệt phải biết cách sử dụng đội ngũ trí thức.
Đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo của
cấp ủy đảng đối với đội ngũ trí thức; đồng
thời đề cao trách nhiệm của đội ngũ trí thức
trong sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.
- Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi
cho hoạt động của trí thức
Tạo lập môi trường làm việc dân chủ,
thân thiện, sáng tạo; quan tâm và đầu tư
nguồn lực tài chính trong việc xây dựng
cơ sở vật chất, kỹ thuật tối đa nhằm đáp
ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn, nghề
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nghiệp để khuyến khích sự sáng tạo của
đội ngũ trí thức. Xây dựng cơ chế đảm bảo
quyền lợi, trách nhiệm của trí thức khi tham
gia các hoạt động tư vấn, phản biện, thẩm
định các chủ trương, chính sách, dự án phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc, làm
việc, đối thoại với trí thức để lắng nghe ý
kiến về những vấn đề kinh tế, xã hội quan
trọng của địa phương, đơn vị. Thực hiện
việc công khai, dân chủ về nhu cầu, kế
hoạch xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh.
Mở rộng, tăng cường giao lưu, hợp tác quốc
tế về khoa học, công nghệ, giáo dục và đào
tạo, văn hóa.
- Thực hiện chính sách để xây dựng và
tôn vinh trí thức
Rà soát việc thực hiện các chính sách
của tỉnh về xây dựng đội ngũ trí thức, sửa
đổi, bổ sung và ban hành những chính sách
mới nhằm đảm bảo trí thức được hưởng lợi
ích vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc
tương xứng với giá trị từ kết quả lao động
của trí thức. Hoàn thiện chính sách thu hút,
đãi ngộ trí thức trong và ngoài tỉnh tích cực
tham gia hiến kế, đào tạo, nghiên cứu khoa
học, chuyển giao công nghệ hoặc về công
tác tại tỉnh.
Xây dựng chính sách tôn vinh, khen
thưởng trí thức. Đánh giá năng lực theo kết
quả đầu ra để có những hình thức tôn vinh,
khen thưởng tương xứng.
Tôn vinh phải thể hiện được văn hóa
coi trọng hiền tài, tránh tôn vinh một cách
hình thức. Hằng năm, vào dịp Quốc khánh
nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9),
lãnh đạo tỉnh tổ chức gặp mặt, tôn vinh trí
thức tiêu biểu.
- Đào tạo, bồi dưỡng trí thức
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Tập trung bố trí nguồn lực để phát triển
giáo dục - đào tạo. Tiếp tục thực hiện việc
đưa cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên
có triển vọng đi đào tạo nâng cao ở các cơ
sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước đối
với những chuyên ngành mà tỉnh có nhu
cầu bức thiết. Xây dựng cơ chế, chính sách
và có kế hoạch cụ thể để phát hiện, đào tạo,
bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội
ngũ trí thức; khuyến khích đội ngũ trí thức
thường xuyên học tập để nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ.
- Cơ cấu lại để sử dụng có hiệu quả đội
ngũ trí thức là cán bộ, CCVC hiện có
Đánh giá thực chất đội ngũ CBCCVC
của tỉnh về phẩm chất chính trị, đạo đức,
lối sống; chất lượng tham mưu trong công
tác chuyên môn; hiệu quả trong xử lý công
việc, mối quan hệ công tác của từng cán bộ.
Căn cứ kết quả đánh giá, xây dựng kế hoạch
cơ cấu lại đội ngũ trí thức là CBCCVC hiện
có cho phù hợp với năng lực, sở trường và
hiệu quả của từng cán bộ, phù hợp với vị trí
việc làm và cơ cấu ngạch công chức.
- Quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm trí
thức là CBCCVC
Thực hiện tốt việc tạo nguồn quy
hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Việc quy
hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm đảm bảo
đúng nguyên tắc, quy trình. Việc đề bạt, bổ
nhiệm, luân chuyển cán bộ phải dựa trên cơ
sở đánh giá cán bộ, tiêu chuẩn cán bộ. Tăng
cường công tác luân chuyển cán bộ nhằm
rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn.
Quan tâm bổ nhiệm trí thức có tư duy đổi
mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nghĩ,
dám làm, dám chịu trách nhiệm.
... (còn nữa)
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KỶ NIỆM 150 NĂM NGÀY SINH V.I. LÊNIN VÀ 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

V.I.LÊNIN - NHÀ TƯ TƯỞNG VĨ ĐẠI, NHÀ LÝ LUẬN
CHÍNH TRỊ KIỆT XUẤT
BBT - Bản tin Sông Lô

V

.I.Lênin sinh ngày 22/4/1870,
là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý
luận chính trị kiệt xuất; ông là
một lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản
Nga, là người phát triển học thuyết của Các
Mác và Phriđơrich Ăngghen. Ông là người
sáng lập ra Quốc tế Cộng sản; đồng thời lãnh
đạo Nhân dân Nga tiến hành Cách mạng
tháng Mười Nga, thành lập ra Nhà nước
công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của
giai cấp vô sản lãnh đạo (7/11/1917). Ông là
một trong 100 người có ảnh hưởng nhất đến
toàn thế giới.
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng
của mình, Lênin có những đóng góp vô cùng
to lớn cho sự nghiệp giải phóng Nhân dân
lao động toàn thế giới, đấu tranh chống chủ
nghĩa đế quốc, vì hòa bình, độc lập, tự do
của các dân tộc. Di sản mà Lênin để lại cho
nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn cả trên
phương diện thực tiễn hoạt động cách mạng
và tư tưởng, lý luận.
Về thực tiễn, Lênin là người tích cực
đấu tranh cho chủ nghĩa quốc tế vô sản
trên những nguyên tắc và lập trường mácxít; thành lập Quốc tế Cộng sản III với mục
tiêu lãnh đạo phong trào cộng sản và công
nhân quốc tế, tập hợp mọi lực lượng cách
mạng trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa
đế quốc. Lênin đã vận dụng sáng tạo những
nguyên lý của chủ nghĩa Mác vào giải quyết
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mối quan hệ giữa yếu tố dân tộc và yếu tố
quốc tế trong cuộc đấu tranh cách mạng của
giai cấp vô sản. Lênin đã phát triển vấn đề
dân tộc của chủ nghĩa Mác thành vấn đề dân
tộc và thuộc địa trong thời kỳ đế quốc chủ
nghĩa; giải thích về mặt kinh tế - xã hội cho
sự ra đời và phát triển của các dân tộc; đề ra
những nguyên tắc có tính cương lĩnh của giai
cấp vô sản về vấn đề dân tộc; coi phong trào
giải phóng dân tộc là một bộ phận của cách
mạng vô sản thế giới; phê phán chủ nghĩa
dân tộc hẹp hòi cũng như chủ nghĩa sô vanh
nước lớn. Khẩu hiệu của Mác “Vô sản toàn
thế giới liên hiệp lại’’ đã được Lênin phát
triển thành “Vô sản toàn thế giới và các dân
tộc bị áp bức, đoàn kết lại!”. Lênin là người
mác-xít đầu tiên vận dụng sáng tạo những
nguyên lý của chủ nghĩa Mác vào thực tiễn
nước Nga, lãnh đạo thành công cuộc Cách
mạng Tháng Mười Nga vĩ đại và lãnh đạo sự
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực
ở nước Nga Xô viết. Chính Lênin là người đã
làm cho chủ nghĩa Mác từ lý luận trở thành
hiện thực.
Về tư tưởng lý luận, Lênin là người đã
kế tục, bảo vệ và phát triển một cách xuất
sắc, toàn diện chủ nghĩa Mác trên các mặt
triết học duy vật biện chứng, kinh tế chính
trị học mác-xít, chủ nghĩa xã hội khoa học
trong điều kiện mới - điều kiện chủ nghĩa
(Xem tiếp trang 13)
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
BBT - Bản tin Sông Lô: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và
Nhân dân Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải
phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người đã hiến dâng toàn bộ cuộc
đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Nhân kỷ
niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), Ban
Biên tập - Bản tin Sông Lô trích đăng một phần Đề cương tuyên truyền do Ban
Tuyên giáo Trung ương biên soạn như sau:

C

hủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra của chủ nghĩa Mác-Lênin; bằng thiên tài
và lớn lên trong một giai đoạn trí tuệ, nhận thức đúng xu thế phát triển
lịch sử đầy biến động của đất tất yếu của loài người và tính chất mới
nước. Nhiều cuộc khởi nghĩa, đấu tranh của thời đại mở ra từ Cách mạng tháng
anh dũng, bất khuất giành độc lập dân tộc Mười Nga, Người đã tìm thấy ở đó những
và thống nhất Tổ quốc đều lần lượt thất vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng
bại, phong trào cứu nước của nhân dân ta dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp,
đứng trước khủng hoảng sâu sắc về đường giải phóng con người; độc lập dân tộc gắn
lối. Với khát vọng cháy bỏng giành độc liền với chủ nghĩa xã hội.
lập, tự do cho dân, cho nước, Người đã

Với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt

bôn ba khắp năm châu bốn biển, vừa lao Nam do Người sáng lập vào năm 1930,
động, học tập, vừa quan sát, nghiên cứu cùng Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách Đảng, đường lối cách mạng Việt Nam đã
mạng điển hình trên thế giới, Người hiểu cơ bản được hình thành, con đường cứu
rõ cội nguồn những khổ đau của nhân dân nước đúng đắn của Việt Nam đã cơ bản
lao động là ở sự áp bức, bóc lột của chủ được xác định. Điều này không chỉ khai
nghĩa tư bản đế quốc và hình thành nên ý thông bế tắc trong đường lối giải phóng
thức giai cấp rõ rệt. Người đã đến với Chủ dân tộc, mà còn giải quyết đúng đắn, sáng
nghĩa Mác-Lênin, tiếp thu thế giới quan, tạo và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các vấn
phương pháp luận cách mạng khoa học đề trọng yếu của cách mạng Việt Nam.
6
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Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu
là Lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân Việt
Nam đã gắn kết thành một khối, phát
huy cao độ sức mạnh toàn dân tộc, làm
nên thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm
1945, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến,
lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên
ở Đông Nam Á. Trong bản Tuyên ngôn
độc lập đọc ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ
Chí Minh trịnh trọng tuyên bố trước quốc
dân, đồng bào và toàn thế giới: “Nước Việt
Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và
sự thật đã thành một nước tự do độc lập”.
Ngay sau khi giành độc lập, chính
quyền cách mạng non trẻ của ta đứng
trước tình thế vô cùng khó khăn, Chủ
tịch Hồ Chí Minh cùng toàn Đảng đã
sáng suốt đề ra đường lối đúng đắn, chèo
lái con thuyền cách mạng vượt qua thác
ghềnh, bảo vệ Đảng và giữ vững chính
quyền cách mạng. Trên cơ sở đường lối
kháng chiến “toàn dân”, “toàn diện”,
“trường kỳ”, “dựa vào sức mình là chính”
phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước
của toàn dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh
và Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân lần lượt
đánh bại mọi âm mưu, kế hoạch xâm lược
của kẻ thù, đặc biệt là thắng lợi trong
Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 với
đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên
Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa
cầu”, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp
định Giơ-ne-vơ (năm 1954), chấm dứt
cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

nhất định không chịu mất nước, nhất định
không chịu làm nô lệ”, “không có gì quý
hơn độc lập, tự do”; thực hiện Di chúc
thiêng liêng của Người; trên cơ sở đường
lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng, với sức
mạnh tổng hợp của toàn dân tộc kết hợp
với sức mạnh thời đại, quân và dân ta đã
lần lượt đánh bại các chiến lược chiến
tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn
toàn miền Nam, thu giang sơn về một
mối, hoàn thành sự nghiệp cách mạng giải
phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ miền
Bắc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Đi theo con đường cách mạng do Chủ
tịch Hồ Chí Minh vạch ra; trong bất cứ
hoàn cảnh nào, Đảng ta luôn kiên định
mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ
nghĩa xã hội, vận dụng phát triển, sáng tạo
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, không ngừng nâng cao uy tín, năng
lực lãnh đạo và sức chiến đấu để thực hiện
thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước và
hội nhập quốc tế. Những thành tựu to lớn
và có ý nghĩa lịch của đất nước sau gần 35
năm đổi mới và hội nhập quốc tế là minh
chứng sinh động khẳng định đường lối
lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng;
khẳng định sự đúng đắn về đường lối cách
mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh
vạch ra; và chính trong quá trình vận
động của cách mạng, tư tưởng, đường lối
đó ngày càng được bổ sung, phát triển và
hoàn thiện, trở thành ngọn đuốc soi đường
cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi

Với tinh thần “thà hy sinh tất cả chứ này đến thắng lợi khác.
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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN SÔNG LÔ
QUAN TÂM, CHĂM LO QUYỀN VÀ LỢI ÍCH
CHÍNH ĐÁNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Lê Trung
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

Các đồng chí Thường trực Liên đoàn Lao động huyện thăm và tặng quà
cho Người lao động có hoàn cảnh khó khăn

H

uyện Sông Lô hiện có 85
CĐCS, trong đó Công đoàn
huyện quản lý trực tiếp 79
CĐCS (giảm 02 CĐCS so với cùng kỳ
do hợp nhất 04 trường Tiểu học thành 02
trường Tiểu học); quản lý phối hợp 05
CĐCS. Tổng số CNVCLĐ trên địa bàn
huyện là 3.175 người, số đoàn viên Công
đoàn là 2.717 người. Trong thời gian qua,
hoạt động Công đoàn trên địa bàn huyện
8

luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ
đạo của Thường trực Huyện ủy, Thường
trực Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc; sự
phối hợp, quan tâm, tạo điều kiện của chính
quyền, MTTQ, các cơ quan, ban, ngành
của huyện. Do vậy, phong trào CNVCLĐ
và hoạt động Công đoàn của huyện đã đạt
được những kết quả nhất định.
Ðể xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của
Số tháng 5/2020
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CNVCLÐ, Liên đoàn Lao động huyện đã
không ngừng đổi mới nội dung, phương
thức hoạt động, tích cực chăm lo đời
sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp,
chính đáng cho CNVCLÐ. Thực hiện
chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên” gắn
với chương trình “Mỗi Công đoàn cơ sở Một lợi ích đoàn viên” và “Chương trình
phúc lợi đoàn viên Công đoàn” do Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.
Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo
các CĐCS chủ động phối hợp với chính
quyền, chuyên môn thực hiện tốt QCDC
ở cơ sở thông qua việc tổ chức Hội nghị
CBCC, VC gắn với tiếp tục triển khai
thực hiện Quy chế giám sát và phản biện
xã hội theo Quyết định 217; Quyết định
218 của Bộ chính trị. Kết quả đã có 79/79
đơn vị HCSN tổ chức Hội nghị CBCC,
VC; 100% doanh nghiệp có tổ chức Công
đoàn đã xây dựng thỏa ước lao động tập
thể (TƯLĐTT) và tổ chức hội nghị người
lao động. Nhiều bản TƯLĐTT đã thể hiện
nhiều quy định có lợi hơn so với Luật và
tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động.
Việc tổ chức đối thoại với người lao động
được các doanh nghiệp tổ chức theo đúng
quy định. Thông qua đối thoại, nhiều
doanh nghiệp đã giải quyết ngay những
kiến nghị chính đáng, hợp pháp, những
vướng mắc của người lao động; thực hiện
đầy đủ các chế độ đối với người lao động,
từ đó tạo động lực cho cán bộ, CNVCLÐ
phát huy tính chủ động, thi đua hoàn
thành nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh
doanh, góp phần xây dựng cơ quan, đơn
vị, doanh nghiệp vững mạnh. Nhiều cơ
quan đơn vị đã xây dựng nội quy, quy chế
làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công
Số tháng 5/2020
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chức, người lao động và đăng ký cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
Kết quả 100% các đơn vị tổ chức đăng ký;
96,2% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên
địa bàn huyện đạt chuẩn văn hóa. Liên
đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo UBKT
Liên đoàn Lao động huyện tổ chức 08
cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện
các chế độ chính sách về Luật BHXH,
BHYT, BHTN, thang bảng lương tại các
doanh nghiệp; kiểm tra việc thực hiện
quản lý tài chính, tài sản Công đoàn và
chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam...
tại các CĐCS. Bên cạnh đó, Liên đoàn
Lao động huyện đã phối hợp với Phòng
LĐTB&XH, BHXH, Trung tâm Y tế,
Thanh tra Nhà nước huyện tổ chức đoàn
kiểm tra liên ngành về việc chấp hành các
quy định về thực hiện chế độ, chính sách,
công tác bảo đảm an toàn lao động, về
sinh lao động cho người lao động tại các
doanh nghiệp và cơ sở SXKD trên địa bàn
huyện. Qua kiểm tra, nhìn chung các đơn
vị đã thực hiện nghiêm túc các quy định
trong sản xuất, kinh doanh, các chế độ
chính sách cho người lao động.
Ngay từ đầu năm Liên đoàn Lao động
huyện đã phát động các phong trào thi đua,
trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi Lao động sáng tạo”; phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh”; phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo
đảm an toàn vệ sinh lao động”, xây dựng
người cán bộ, công chức “Trung thành trách nhiệm - liêm chính - sáng tạo”… Qua
đó, góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm,
phát huy tính năng động, bản chất cần cù
của CNVCLÐ; tăng năng suất, chất lượng
sản phẩm và đóng góp không nhỏ vào sự ổn
9
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định, phát triển huyện Sông Lô.
Công tác quan tâm chăm lo đời sống
vật chất cũng như tinh thần và các chế
độ phúc lợi cho CNVCLÐ được các cấp
Công đoàn trong huyện thực hiện đạt được
nhiều kết quả tốt. Liên đoàn Lao động đã
chỉ đạo các CĐCS tăng cường thực hiện
các biện pháp cấp bách phòng, chống
dịch covid-19 như: Phát tờ rơi, nước rửa
tay, hướng dẫn cách sử dụng khẩu trang,
cách rửa tay và các biện pháp phòng trừ
dịch bệnh tại gia đình. Liên đoàn Lao
động huyện đã cung cấp nước rửa tay khô,
khẩu trang y tế cho CĐCS, hướng dẫn trả
lương ngừng việc và giải quyết chế độ
cho người lao động tại các doanh nghiệp
trong thời gian ngừng việc liên quan đến
dịch bệnh Covid-19. Cung cấp số điện
thoại đường dây nóng về thông tin tình
hình dịch bệnh cho nhân dân và người lao
động trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó,
các cấp Công đoàn trên địa bàn huyện đã
phối hợp và tổ chức thăm hỏi động viên
đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó
khăn, các em học sinh vượt khó vươn lên
trong học tập. Liên đoàn Lao động huyện
đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng 45 xuất quà
tổng số tiền là 19.500.000đ; phối hợp với
Ủy ban MTTQ trao tặng hơn 15 xuất quà
cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tổ
chức thăm và tặng quà cho 01 đồng chí là
đoàn viên CĐCS xã Đồng Quế với số tiền
4.000.000đ. Tham mưu với Ban chỉ đạo
Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ vốn mua
bò cho 04 đoàn viên Công đoàn Công ty
TNHH may mặc xuất khẩu Vit Garment
với số kinh phí 40.000.000đ; phối hợp
với Ngân hàng chính sách - xã hội huyện
giải ngân dự án chăn nuôi bò sinh sản cho
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03 hộ gia đình với số vốn 140.000.000đ.
Chỉ đạo các CĐCS tuyên truyền vận động
đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia
đóng góp ủng hộ các loại quỹ như: Quỹ
“Vì CNLĐ nghèo”; quỹ “Đền ơn đáp
nghĩa”; vận động CNVCLĐ tham gia
ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 bằng
hình thức nhắn tin, tiền và trang thiết bị,
vật tư y tế... Những hoạt động này đã để
lại những ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong
lòng người lao động và toàn xã hội, giúp
CNVCLĐ yên tâm công tác, hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao và ngày càng gắn
bó hơn với tổ chức Công đoàn.
Có thể nói, trong thời gian qua, Liên
đoàn Lao động huyện Sông Lô đã thực
hiện tốt việc chăm lo, đại diện bảo vệ
quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của
CNVCLĐ, thực hiện đầy đủ các chức
năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.
Đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ
không ngừng được nâng lên. BCH Liên
đoàn Lao động huyện và các CĐCS đã
đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo và tổ
chức các hoạt động, ngày càng thu hút,
tập hợp CNVCLĐ vào tổ chức, từng bước
đáp ứng tiến trình hội nhập kinh tế quốc
tế. Các hoạt động đã hướng về cơ sở, từng
bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt
động phù hợp với đặc thù của từng địa
phương, đơn vị. Các phong trào thi đua
đã động viên CNVCLĐ hăng hái thi đua
lao động, sản xuất, học tập và công tác,
đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội trên địa bàn, góp phần quan trọng
trong thúc đẩy kinh tế, xã hội của huyện
tăng trưởng, phát triển, thực hiện thắng
lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã
đề ra.
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ĐẢNG BỘ XÃ QUANG YÊN RA SỨC THI ĐUA,
LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ
NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Dương Văn Cương
Phó Bí thư Đảng ủy xã Quang Yên

Q

uang Yên là xã miền núi nằm
ở phía Tây Bắc huyện Sông
Lô với tổng diện tích tự nhiên
là 1.773,43 ha, toàn xã có 2.316 hộ, 9.573
nhân khẩu. Trong đó đồng bào dân tộc thiểu
số có 442 hộ, 1.862 nhân khẩu. Đảng bộ xã
có 15 chi bộ với 385 đảng viên. Nhân dân
các dân tộc và tôn giáo trong xã luôn đoàn
kết chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước. Tình hình an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa
bàn xã được giữ vững.
Thực hiện Kế hoạch số 120-KH/HU,
ngày 23/7/2019 của Huyện ủy Sông Lô về
thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019
của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII. Đảng bộ xã Quang Yên ra sức thi đua
lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ
xã lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025; đây
là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức trọng
đại đối với Đảng bộ và nhân dân xã nhà.
Việc phát động các phong trào thi đua
toàn diện, hiệu quả đã mang lại những kết
quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội,
công tác xây dựng Đảng tại địa phương.

hướng, ngành Nông nghiệp chiếm 30%;
Công nghiệp - Dịch vụ chiếm 70%. Sản xuất
nông nghiệp đạt khá, tổng sản lượng lương
thực cây có hạt năm 2019 đạt 2.771,8 tấn,
bình quân lương thực đạt 290 kg/người/năm.
Thu nhập bình quân đầu người theo giá trị
sản xuất năm 2019 là 33,2 triệu đồng/người/
năm. Đời sống của Nhân dân ngày càng
được cải thiện và nâng lên.
Công tác quy hoạch, giải phóng mặt
bằng và công tác xây dựng cơ bản, xây dựng
Nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết
liệt và hoàn thành vào năm 2018. Công tác
quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường
đã có nhiều cố gắng. Thu chi ngân sách đảm
bảo đúng nguyên tắc, an toàn, tiết kiệm, hiệu
quả. Chất lượng giáo dục và đào tạo từng
bước được nâng lên. Công tác giảm nghèo
bền vững tiếp tục được chú trọng. Các chính
sách về an sinh xã hội tiếp tục được duy trì.
Công tác chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân
được đảm bảo, công tác phòng chống dịch
bệnh được thực hiện tốt, tỷ lệ trẻ suy dinh
dưỡng giảm. Hoạt động Văn hóa - Thông tin
- Thể thao được tập trung vào các nhiệm vụ
chính trị của địa phương. Công tác nội chính
và phòng chống tham nhũng được chú trọng,
tăng cường.

Về Kinh tế tiếp tục phát triển và ổn
định, Tốc độ phát triển kinh tế trung bình
Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được
tăng 15%; thu ngân sách bình quân đạt 8,8
tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng quan tâm chỉ đạo bám sát 4 nhiệm vụ trọng
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tâm của Tỉnh ủy, đảm bảo vững mạnh, toàn
diện trên cả 4 lĩnh vực: Tư tưởng, chính trị, tổ
chức và đạo đức. Chú trọng giáo dục chính
trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và
tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.
Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung
ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/
TW tạo sự chuyển biến mạnh về xây dựng,
chỉnh đốn Đảng. Chỉ đạo việc tổng kết các
Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đúng kế hoạch
đề ra, việc đi dự sinh hoạt định kỳ ở cơ sở
của các tổ công tác được thực hiện nghiêm
túc. Công tác kiểm tra, giám sát theo quy
định của Điều lệ Đảng được tăng cường.
Công tác dân vận của Đảng được đẩy mạnh.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của
cấp ủy, chính quyền và của các ngành hiệu
quả, bám sát cở sở, cùng cơ sở tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc. MTTQ và các đoàn thể
Nhân dân tích cực tuyên truyền, vận động
đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện
tốt chủ chương, đường lối của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước.

vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách
nhiệm người đứng đầu, tạo môi trường thuận
lợi phục vụ nhân dân trên địa bàn xã.
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tiến độ giải
quyết tồn tại về đất đai trên địa bàn xã, toàn
hệ thống chính trị dồn sức để thực hiện chủ
trương giải quyết tồn tại, tập trung hoàn
thiện các thủ tục liên quan đến dự án khu đất
đấu giá quyền sử dụng đất để giải quyết tồn
tại về đất đai ở xã Quang Yên theo lộ trình
đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc; tăng cường các biện pháp
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã. Xử
lý các vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên
địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và
an toàn tuyệt đối cho đại hội đại biểu Đảng
bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Quan tâm chăm lo chính sách đối với
người có công, các đối tượng chính sách xã
hội. Phát huy truyền thống tương thân, tương
ái, vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân
chung tay, góp sức giúp đỡ người nghèo, tỷ
lệ hộ nghèo giảm còn 2,66%; Chú trọng nâng
cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, phấn
đấu trên 90% gia đình văn hóa, thôn dân cư
văn hóa. Thực hiện tốt nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa
bàn xã; Tăng cường công tác tuyên truyền
các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính
sách, pháp luật Nhà nước; tuyên truyền các
nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nâng
cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe
cho nhân dân.

Các chương trình thi đua trọng tâm là
tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây
dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn
minh, giảm nghèo bền vững, trong đó cốt
lõi là phát triển sản xuất, nâng cao đời sống
vât chất và tinh thần của người dân trên địa
bàn xã. Đẩy mạnh và thực hiện phong trào
thi đua xây dựng rãnh thoát nước thải tại các
thôn dân cư; vận động Nhân dân tiến hành
làm các tuyến rãnh thoát nước thải đảm bảo
vệ sinh môi trường, hiện nay đã xây dựng
được 6,5 km trên toàn xã, tiếp tục thực hiện
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng
và hoàn thiện xong các tuyến còn lại theo sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác bồi
đăng ký của địa phương.
dưỡng kết nạp đảng viên; Tăng cường công
Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là
cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách công tác dân vân chính quyền; Mở rộng hình
thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công thức dân chủ ở cơ sở, quan tâm dư luận xã
12
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hội, chú trọng đến quyền làm chủ cũng như nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu,
những quyền lợi chính đáng của nhân dân.
nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã
Chủ động công tác kiểm tra, giám sát; hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công
rà soát, nắm tình hình nhân dân. Chỉ đạo tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với
Tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, quyết tâm cao, hành động thiết thực, quyết
phức tạp, kéo dài, các vụ việc phát sinh trước liệt tạo không khí vui tươi, lành mạnh, toàn
Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã chủ động xử dân phấn khởi đoàn kết thi đua lập thành tích
lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân thiết thực chào mừng đại hội đại biểu Đảng
trước thềm đại hội nếu có.
bộ xã lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đảng bộ xã Quang Yên đã thực hiện tốt và chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ các
công tác chuẩn bị Đại hội; đẩy mạnh lãnh cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần
đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua yêu thứ XIII của Đảng.

V.I. LÊNIN - NHÀ TƯ TƯỞNG VĨ ĐẠI...
(Tiếp theo trang 5)
tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội
bộ; thi đua lập thành tích chào mừng đại
hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của
Đảng. Vì vậy, việc học tập, làm theo và bảo
vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng
to lớn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn
Đảng, làm cho Đảng luôn trong sạch, vững
mạnh, đáp ứng vai trò lãnh đạo cách mạng
trong thời đại mới, luôn tạo niềm tin vững
chắc trong lòng Nhân dân; đội ngũ cán bộ,
đảng viên giữ vững lập trường chính trị theo
chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí
Minh, có năng lực, phẩm chất, đạo đức tốt,
Nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh của lối sống trong sạch, lành mạnh, hoàn thành
Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020) trong không xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và
khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang Nhân dân giao phó.
tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ
nghĩa. Lênin đã phát triển chủ nghĩa Mác lên
một giai đoạn mới. Cùng với việc đấu tranh
chống những quan điểm, tư tưởng, trào lưu
lý luận sai trái, bảo vệ sự trong sáng của chủ
nghĩa Mác, Lênin còn bổ sung, phát triển
nhiều luận điểm cụ thể của chủ nghĩa Mác
cho phù hợp với điều kiện thực tiễn cũng
như sự phát triển của khoa học đương thời…
Và một trong những minh chứng cho sự phát
triển hết sức sáng tạo chủ nghĩa Mác vào
điều kiện nước Nga của Lênin là Chính sách
kinh tế mới (NEP). Những tư duy mới mẻ
của V. I. Lênin trong NEP là những chỉ dẫn
lý luận cơ bản định hướng cho quá trình cải
cách, đổi mới của các nước XHCN trên thế
giới hiện nay.
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CHI BỘ KHỐI ĐOÀN THỂ HUYỆN ỦY ĐOÀN KẾT, SÁNG
TẠO, TIÊN PHONG TRONG CÁC PHONG TRÀO VÀ
HOÀN THÀNH TỐT CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NGHỊ
QUYẾT CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015-2020
Lê Thị Huệ
Bí thư Chi bộ Khối Đoàn thể

C

hi bộ Khối đoàn thể Huyện ủy
có vị trí, vai trò quan trọng trong
hệ thống chính trị là lực lượng
nòng cốt trong lãnh đạo thực hiện đường lối,
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước. Là Chi bộ ghép các tổ chức
chính trị - xã hội, tổ chức xã hội gồm: Hội
LHPN, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên,
Hội CCB, Liên đoàn lao động, Hội chữ thập
đỏ, Hội người cao tuổi với 5 tổ đảng và 24
đảng viên, đây là lực lượng nòng cốt trong
vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên tham
gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo trực
tiếp Huyện ủy Sông Lô, Chi bộ khối đoàn
thể, đoàn kết, sáng tạo, tiên phong trong các
phong trào và hoàn thành tốt các mục tiêu,
nhiệm vụ Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 20152020 đề ra. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban chi
ủy xây dựng Quy chế hoạt động; Kế hoạch
toàn khóa, phân công nhiệm vụ cụ thể cho
từng đồng chí ủy viên và các tổ đảng, trên
cơ sở thực hiện nguyên tắc tập trung, dân
chủ, tự phê bình và phê bình trong tổ chức
và sinh hoạt đảng; Duy trì và nâng cao chất
lượng sinh hoạt đảng vào ngày mùng 3 hằng
tháng để kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh
đạo, chỉ đạo trong tháng và xây dựng Nghị
quyết lãnh đạo tháng tiếp theo, tỷ lệ đảng
viên tham dự sinh hoạt đạt trên 95%.
Ban Chi ủy đã tập trung cụ thể hóa
các chủ trương, đường lối, nghị quyết của
Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức
chiến đấu của các tổ đảng và chất lượng
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đội ngũ đảng viên; Đặc biệt trong quán triệt
và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/
TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa
XII) về xây dựng Đảng được Chi bộ xác
định là nhiệm vụ chính trị quan trọng xuyên
suốt trong công tác lãnh đạo. Đồng thời tập
trung chỉ đạo các Tổ đảng triển khai thực
hiện tốt chức năng của ngành, các phong
trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm như: Phong
trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng
tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ
Sông Lô cử chỉ đẹp - sống nhân văn”; Cuộc
vận động “rèn luyện phẩm chất đạo đức tự
tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; Xây
dựng gia đình 5 không 3 sạch, xây dựng mô
hình đường hoa phụ nữ. Hỗ trợ phụ nữ phát
triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh
phúc, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch
bệnh, được các cấp Hội triển khai sâu rộng
tới 97,3% cán bộ hội viên phụ nữ tham gia
hưởng ứng, tạo thành phong trào thi đua sôi
nổi nhất là trong các hoạt động “Ngày hội
bánh chưng xanh cùng người nghèo đón
tết”; Ngày hội sắc màu thôn quê và biểu
dương điển hình tiên tiến… Đến nay toàn
huyện có 18.638 hội viên đạt 82,01%, tăng
2,1% so với chỉ tiêu.
Phong trào nông dân thi đua sản xuấtkinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm
giàu và giảm nghèo bền vững; Phong trào
nông dân Vĩnh phúc vì một nền nông nghiệp
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an toàn, bền vững, môi trường nông thôn
xanh- sạch- đẹp, đã xuất hiện nhiều gương
điển hình xây dựng và phát triển mô hình
mới, trong đó mô hình kinh tế trang trại,
gia trại phát triển mạnh, qua bình xét toàn
huyện có 40.498 lượt hộ đạt danh hiệu sản
xuất giỏi các cấp (Theo tiêu chí mới), trong
đó có 2.560 hộ đạt tiêu chí SXKD giỏi cấp
tỉnh; 8.620 lượt hộ đạt tiêu chí SXKD giỏi
cấp huyện, giúp cho 2.038 hộ thoát nghèo,
góp phần hạ tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn
5,28% năm 2016. Bên cạnh đó nhận ủy thác
cho vay người nghèo và các đối tượng chính
sách khác qua Ngân hàng CSXH với số tiền
trên 117 tỷ đồng cho hơn 4.100 hộ vay, tăng
hơn 20 tỷ đồng so với năm 2015; Phối hợp
với Ngân hàng NN&PTNT thực hiện chính
sách phát triển tam nông tại 9/17 xã, thị trấn.
Song song với các hoạt động trên, công
tác Đoàn và phong trào TTN không ngừng
đẩy mạnh thực hiện các chương trình hành
động cách mạng của tuổi trẻ, triển khai
sáng tạo và có hiệu quả các phong trào, đa
dạng hóa các hình thức hoạt động đặc biệt
là phong trào thanh niên vì cuộc sống cộng
đồng. Phối hợp với công ty điện lực Sông
Lô - Lập Thạch thay mới 2.000 bóng đèn sợi
đốt bằng bóng đèn compac; thành lập và duy
trì 17 CLB thanh niên phát triển kinh tế, 20
CLB thanh niên tuyên truyền phổ biến, giáo
dục pháp luật; 02 CLB ngoại ngữ. Giới thiệu
906 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết
nạp, trong đó có 631 đồng chí đã được đứng
trong hàng ngũ của đảng.
Với chủ đề: “Tập trung đổi mới tổ chức
và hoạt động Công đoàn; Phát huy sức mạnh
tổng hợp chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn
viên, người lao động; tích cực tham gia xây
dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, xây dựng
giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và
hội nhập quốc tế”. Thực hiện chương trình
“Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn
viên” và “Chương trình phúc lợi đoàn viên
Công đoàn”. Chủ động phối hợp thực hiện
tốt QCDC ở cơ sở thông qua tổ chức Hội
nghị cán bộ công chức, viên chức gắn với
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tiếp tục thực hiện Quy chế giám sát và phản
biện xã hội theo Quyết định 217; Quyết định
218 của Bộ Chính trị. Đồng thời triển khai,
thực hiện có hiệu quả cuộc vận động ủng
hộ khu tưởng niệm “Nghĩa sỹ Hoàng sa”;
“Nghĩa tình Hoàng Sa -Trường Sa”; Quỹ
“Vì CNLĐ nghèo”... được hơn 1,6 tỷ đồng.
Chỉ đạo tổ chức Chương trình “Tết ấm Sông
Lô”. Phong trào“Lao động giỏi - Lao động
sáng tạo”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Xanh
- sạch - đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao
động”, xây dựng người cán bộ, công chức
“Trung thành - trách nhiệm - liêm chính sáng tạo”.
Phát huy truyền thống anh bộ đội Cụ
Hồ, Tổ đảng CCB luôn gương mẫu trong
phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ
quốc” chương trình quốc gia “Phòng chống
tội phạm, ma túy, mại dâm và TNXH”,
“ bảo vệ môi trường” và các phong trào “
Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn
giao thông” đã có 21 mô hình đoạn đường “
CCB tự quản” ở 19 hội cơ sở Hội trong đó
17 Hội cấp xã, thị trấn và 2 Hội khối 487,
146 chi hội với 7.771 hội viên tăng 15,1%
so với năm 2015. Bên cạnh đó chú trọng hỗ
trợ giúp hội viên xây dựng các mô hình phát
triển kinh tế phù hợp, đúng hướng. Đặc biệt
tổ chức tang lễ và đề nghị giải quyết chế độ
tiền mai táng phí cho 318 hội viên từ trần;
làm thẻ BHYT cho 859 lượt hội viên.
Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn
nhân chất độc da cam”; Cuộc vận động
“Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ
nhân đạo”, với cách làm sáng tạo, kết nối
được nhiều nhà tài trợ trong và ngoài nước,
các tổ chức phi chính phủ, giúp đỡ cho nhiều
đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
vươn lên ổn định cuộc sống, nhiều hộ khó
khăn nhận được sự trợ giúp của công đồng
đã có cuộc sống tốt đẹp.
Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Khối
Đoàn thể luôn đoàn kết, dân chủ, hăng hái
thi đua học tập phấn đấu hoàn thành xuất sắc
(Xem tiếp trang 18)
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MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
SAU NGÀY 22/4/2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Tỉnh ủy, ngày
23/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 3016/UBND-VX1 về việc triển
khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sau ngày 22/4/2020 trên
địa bàn tỉnh. BBT - Bản tin Sông Lô trích đăng một số nội dung chính Văn bản
của UBND tỉnh như sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đeo
khẩu trang khi đi ra khỏi nhà, tại nơi làm
việc và nơi công cộng. Không tập trung
đông người nếu không cần thiết.
2. Cho học sinh các khối Mầm non,
Tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường
xuyên và giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh
đi học trở lại từ ngày 04/5/2020.
3. Cho phép tổ chức lại hoạt động vận
tải hành khách trong nội tỉnh đối với các
xe buýt, xe khách, xe hợp đồng chở khách,
xe taxi; đối với vận tải hành khách liên
tỉnh, xe hợp đồng du lịch hoạt động theo
chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải tại Văn
bản số 3864/BGTVT-VT ngày 22/4/2020.
Đồng thời, phải thực hiện các biện pháp
phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế, Bộ
Giao thông vận tải.
4. Các cơ quan, đơn vị được phép tổ
chức hội họp bình thường, xong phải thực
hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống
dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế và quy
định của UBND tỉnh.
5. Cho phép tổ chức các hoạt động thể
dục, thể thao nhưng hạn chế số lượng người
tham gia như: chơi golf, tennis, bóng bàn,
bóng chuyền, cầu lông...; Cho phép người
dân thực hiện các hoạt động thể dục nâng
cao sức khỏe thông thường. Tuy nhiên,
phải chịu trách nhiệm thực hiện công tác
phòng, chống dịch theo quy định, đảm bảo
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các cơ sở hoạt động không quá công suất.
6. Cho phép mở cửa các khu, điểm
tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh, nhưng
phải bảo đảm vệ sinh, khử trùng, có các
biện pháp phòng, chống dịch theo đúng
quy định. Người đến các khu vực này phải
chấp hành nghiêm các quy định về phòng,
chống dịch.
7. Các hoạt động kinh doanh dịch
vụ được phép hoạt động bình thường từ
0h ngày 24/4/2020 nhưng phải thực hiện
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế và quy
định của UBND tỉnh; khuyến khích các
nhà hàng, quán ăn bán hàng theo hình thức
đi giao hàng cho khách.
Các quán karaoke, vũ trường, quán
bar, cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, cơ
sở chăm sóc sắc đẹp, các quán bia hơi, cà
phê, nước, trà chanh, trà đá vỉa hè tiếp tục
thực hiện tạm dừng hoạt động theo Quyết
định số 941/QĐ-UBND ngày 16/4/2020
của UBND tỉnh đến hết ngày 30/4/2020.
8. Tiếp tục tạm dừng các sự kiện văn
hóa, văn nghệ; các hoạt động lễ hội, tín
ngưỡng, tôn giáo tập trung đông người.
9. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện
theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính
phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh
và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
Covid-19 tỉnh.
Số tháng 5/2020
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HUYỆN SÔNG LÔ NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN CHỈ THỊ
SỐ 16/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

T

Lệ Quyên - Hà Minh
Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao huyện

hực hiện theo Chỉ
thị số 16/CT-TTg
của Thủ tướng
Chính phủ, Công điện số 01
của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
về việc triển khai các biện
pháp cấp bách, phòng chống
dịch bệnh Covid-19. Huyện
Sông Lô đã yêu cầu các cấp
ủy Đảng, chính quyền, các
cơ quan, đơn vị bố trí 50%
cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động sử dụng công
nghệ thông tin, ứng dụng phần
Cán bộ Y tế khử khuẩn và đo thân nhiệt người đến làm
mềm tiện ích làm việc tại nhà;
việc tại Huyện ủy - HĐND - UBND huyện
50% còn lại làm việc tại cơ
như mua lương thực, thực phẩm, thuốc
quan, thực hiện đeo khẩu trang, khử trùng,
men. Tại bến phà Đức Bác, trước kia mỗi
diệt khuẩn theo đúng quy định.
ngày có hàng nghìn lượt người qua lại, thì
Các nhiệm vụ chuyên môn đều được
nay lượng người qua lại rất thưa thớt. Khi
các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực
lên phà người dân được sử dụng dung dịch
hiện đảm bảo yêu cầu đề ra. Việc tiếp
nhận, phân công, xử lý và phát hành văn sát khuẩn tay khô, đứng giãn cách tối thiểu
bản điện tử trên phần mềm quản lý văn 2m và chấp hành đeo khẩu trang nghiêm
bản được cập nhật thường xuyên; các cơ túc. Người dân có ý thức hạn chế đến nơi
quan, đơn vị, cán bộ sử dụng thư điện tử đông người để tránh lây nhiễm Covid-19.
Cùng với sự quyết liệt của các cấp ủy
công vụ để trao đổi công việc.
đảng,
chính quyền trong huyện, tuổi trẻ
Nhằm thực hiện tốt việc cách ly xã hội,
các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa, văn Sông Lô đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên
nghệ, thể dục thể thao, các phòng khám truyền về ý nghĩa và cách thức khai báo y
tư nhân, tuyến xe khách, xe buýt trên địa tế cho đoàn viên và nhân dân trên địa bàn.
bàn tạm dừng hoạt động trong khoảng thời Các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn người
gian từ ngày 01/4/2020. Trong thời gian dân khai báo y tế chuyển từ trực tiếp sang
này, đa số người dân trên địa bàn huyện vận động kêu gọi các đoàn viên thanh niên
chấp hành quy định hạn chế ra đường. Chỉ và người dân thường xuyên cập nhật thông
ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết tin khai báo y tế và hỗ trợ người trong gia
Số tháng 5/2020
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đình khai báo y tế trực tuyến qua ứng dụng
NCOVI. Khai báo y tế hàng ngày của mỗi
cá nhân là việc làm đầy ý nghĩa trong công
tác phòng chống dịch Covid-19 trong giai
đoạn hiện nay.
Đối với các dịch vụ lưu trú, cửa hàng
ăn uống hầu hết đều chủ động đóng cửa,
treo biển tạm dừng hoạt động. Nhiều tuyến
đường trong huyện thường ngày đông đúc,
sầm uất thì nay gần như trong tình trạng
“cửa đóng, then cài” nhằm hạn chế tối
đa việc tập trung đông người, góp phần
phòng, chống lây lan dịch bệnh theo chỉ
đạo của cơ quan chức năng.
Trong giai đoạn quan trọng này,
nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám
sát việc thực hiện công tác phòng chống
dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, lãnh
đạo UBND huyện thường xuyên thị sát
tại bến phà, bến đò, chợ các xã, thị trấn,
trung tâm y tế… Từ đó các đồng chí lãnh
đạo UBND kịp thời chỉ ra một số thiếu
sót, những mặt còn hạn chế, yêu cầu các
xã cần bổ sung, khắc phục ngay trong
công tác phòng dịch. Đồng thời, các đoàn

kiểm tra gồm Công an huyện và các ngành
chức năng được thành lập, thường xuyên
đi kiểm tra các địa phương, phối hợp với
các xã, thị trấn tuyên truyền và giám sát
chặt chẽ việc chấp hành chỉ thị 16 của
Thủ tướng Chính phủ. Đối với trường hợp
nào không nghiêm túc thực hiện việc đeo
khẩu trang tại nơi công cộng, tụ tập đông
người, cửa hàng kinh doanh các mặt hàng
không thiết yếu, không chấp hành nghiêm
túc việc đóng cửa, các cơ quan chức năng
cùng địa phương sẽ có hình thức xử phạt
theo quy định.
Có thể nói, đây không đơn thuần là
ý thức kỷ luật mà còn là trách nhiệm với
cộng đồng, đất nước, vì mục tiêu quyết
tâm đẩy lùi dịch bệnh đang bùng phát
mạnh. Huyện Sông Lô đã tuyên truyền,
kêu gọi toàn thể nhân dân nghiêm túc
tuân thủ các quy định; cán bộ, đảng viên,
các cấp, các ngành gương mẫu thực hiện,
là tấm gương cho nhân dân học tập và noi
theo, từ đó thực hiện hiệu quả công tác
phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong
thời gian tiếp theo.

CHI BỘ KHỐI ĐOÀN THỂ HUYỆN ỦY ĐOÀN KẾT...
(Tiếp theo trang 15)
nhiệm vụ chính trị. Để thực hiện thắng lợi
các Nghị quyết của Đảng nhiệm kỳ 20202025 Chi bộ tiếp tục tập trung lãnh đạo, thực
hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Bám sát các
Nghị quyết, quy định của Đảng, sự lãnh đạo,
chỉ đạo của cấp ủy; giữ vững nguyên tắc tập
trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt
nhân chính trị của đảng; phát huy tinh thần
trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu
của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện có
hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương
4 (khóa XI và khóa XII) về tăng cường xây
dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi
tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị,
Số18
tháng 5/2020
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đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Chỉ
thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các
quy định về trách nhiệm nêu gương đối với
cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm
tra, giám sát định kỳ và đột xuất các tổ đảng,
đảng viên.
Với những kết quả đạt được trong nhiệm
kỳ qua là điều kiện, tiền đề để Chi bộ Khối
đoàn thể đoàn kết xây dựng và thực hiện
thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị
quyết nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
Số tháng 5/2020
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ĐOÀN THANH NIÊN XÃ NHẠO SƠN CHUNG
TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Lê Quang Chiêu
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Nhạo Sơn

T

rước những diễn
biến phức tạp của
dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng
mới của virus Corona gây ra
đã lan rộng trên toàn cầu. Đối
với Việt Nam, đây được xác
định là “cuộc chiến” của toàn
dân, cần sự chung tay, góp sức
của cả hệ thống chính trị, sự
Đoàn Thanh niên xã Nhạo Sơn hướng dẫn người dân
đoàn kết đồng thuận của Nhân
khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI
dân. Đoàn Thanh niên xã Nhạo
diễn ra trong nước và địa bàn tỉnh trong
Sơn phát huy tinh thần xung
kích, tình nguyện của tuổi trẻ đã có nhiều thời gian hiện nay.
Để góp phần chung tay đẩy lùi dịch
hoạt động tích cực trong công tác tuyên
Covid-19,
thực hiện chỉ đạo của Tỉnh đoàn,
truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân
Huyện ủy, UBND huyện và Ban chỉ đạo
về phòng, chống dịch bệnh.
Khác với mọi năm, tháng thanh niên phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện
năm nay trong thời điểm dịch Covid-19 Sông Lô. Ban thường vụ Đoàn xã đã bám
diễn biến phức tạp, đòi hỏi lực lượng sát kế hoạch phòng chống dịch bệnh tại
đoàn thanh niên cần có những hoạt động địa phương, chủ động đề xuất với cấp ủy,
vì cộng đồng. Do đó để hạn chế các hoạt chính quyền, lãnh đạo đơn vị đảm nhận
động tập trung đông người, Ban Thường thực hiện các phần việc, đóng góp sức trẻ
vụ Đoàn Thanh niên xã đã chỉ đạo, triển vào công tác phòng, chống dịch bệnh. Cụ
khai các hoạt động, nhiệm vụ trong tháng thể: nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp
thanh niên của tuổi trẻ xã Nhạo Sơn thời về tình hình dịch bệnh do virus corona
thông qua các ứng dụng công nghệ thông gây ra và các biện pháp phòng ngừa cho
tin; các thông tin, phần việc được giao người dân, 6/6 chi đoàn đã thành lập đội
cụ thể cho các đồng chí ủy viên BCH, Bí thanh niên tình nguyện tuyên truyền trong
thư chi đoàn các thôn dân cư, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên và người dân về
các thông tin về tình hình dịch bệnh đang cách phòng, tránh dịch bệnh, đo thân nhiệt
Số tháng 5/2020
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và nhắc nhở người dân sử dụng nước sát
khuẩn, đeo và sử dụng khẩu trang đúng
cách khi ra ngoài; triển khai việc khai báo
y tế trên ứng dụng NCOVI. Kết quả, trong
1 ngày 100% cán bộ Đoàn, Hội, Đội đã
khai báo y tế, hướng vẫn, vận động 285 hộ
gia đình và nhiều người dân khai báo y tế
trên ứng dụng.
Bằng tinh thần xung kích, tuổi trẻ xã
Nhạo Sơn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm
tiên phong trước tình hình dịch bệnh với
nhiều hoạt động ý nghĩa, bằng nhiều kênh
phong phú, sáng tạo như: Tuyên truyền
các thông tin chính xác, phát tờ rơi cách
phòng, chống dịch đến với đoàn viên thanh
niên và nhân dân đặc biệt phát huy vai trò,
hiệu quả của mạng xã hội. Cùng với Ban
chỉ đạo phòng chống dịch của xã, Đoàn xã
Nhạo Sơn tham gia các hoạt động vệ sinh
môi trường kết hợp với tham gia hỗ trợ khử
khuẩn tại các trường học và địa điểm công
cộng được thanh niên xã Nhạo Sơn thực
hiện có hiệu quả.
Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng
hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Đoàn
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương
Đoàn phát động tuổi trẻ cả nước tham gia
ủng hộ phòng, chống dịch. Đoàn thanh
niên xã Nhạo sơn đã tích cực tham gia để
cùng với Đảng, Nhà nước tập trung phòng,
chống dịch Covid-19, góp phần bảo đảm
an sinh xã hội, an toàn đời sống, sức khỏe
của nhân dân. Ngay trong tuần lễ phát
động vận động kinh phí, trang thiết bị ủng
hộ phòng, chống dịch Covid-19 đã được
Nhân dân đồng tình ủng hộ, kết quả thu
được 16.315.000đ và nhiều tin nhắn qua
hệ thống tin nhắn điện thoại. Tuổi trẻ xã
Nhạo Sơn vẫn đang tiếp tục thực hiện việc
vận động ủng hộ công tác phòng, chống
dịch bệnh, thể hiện những nghĩa cử cao
20

đẹp, lối sống đẹp của tuổi trẻ.
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về
thực hiện các biện pháp cấp bách phòng,
chống dịch Covid-19. Theo đó, thực hiện
cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày,
kể từ 0h ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn
quốc. Đoàn Thanh niên xã tích cực tuyên
truyền đến mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra
ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết,
đeo khẩu trang khi ra ngoài, không mua
đồ ăn dự trữ, ăn chín uống chín, thường
xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn,
thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách
tối thiểu 2m khi giao tiếp và không tụ tập
đông người, đặc biệt không hoang mang
lo sợ; vận động những người dân tạm thời
đóng cửa hàng buôn bán những mặt hàng
không thiết yếu để hạn chế sự lây lan của
dịch bệnh đã được nhân dân trong xã thực
hiện rất nghiêm túc và có hiệu quả.
Nhằm đẩy mạnh công tác phòng,
chống dịch Covid-19, Đoàn xã Nhạo Sơn
đã tham mưu và phối hợp với UBMTTQ,
Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến
binh xã vận động kinh phí mua khẩu trang,
nước sát khuẩn tay, xà phòng tặng miễn
phí cho 23 hộ nghèo năm 2020 trên địa
bàn xã với tổng số kinh phí vận động được
trên 5 triệu đồng và đã phát được 23 chai
nước sát khuẩn, 23 chai xà phòng rửa tay
và 112 chiếc khẩu trang, một phần góp
thêm sức trẻ tham gia phòng, chống dịch
Covid -19, mặt khác tạo sự quan tâm đến
với hộ nghèo trong toàn xã.
Thực hiện lời Bác dặn: “Đâu cần
thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”,
Đoàn thanh niên xã Nhạo Sơn sẽ tiếp tục
đi đầu trong mọi phong trào và quyết tâm
cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân
địa phương thực hiện hiệu quả công tác
phòng, chống dịch.
Số tháng 5/2020
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THỰC TIỄN KINH NGHIỆM

TRƯỜNG THCS SÔNG LÔ
BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC
TRONG MÙA DỊCH
Nguyễn Đức Mạnh
Phó Hiệu trưởng Trường THCS Sông Lô

T

Giờ học trực tuyến môn Ngữ văn lớp 7
của cô giáo Kiều Thị Lan Phương

rước những diễn biến phức tạp
của dịch Covid-19, học sinh,
sinh viên các bậc học trên cả
nước nói chung và tại địa phương nói riêng
đã và đang phải tạm dừng việc học tập tại
nhà trường trong một thời gian dài. Thực
hiện phương châm “tạm dừng đến trường,
không dừng học” của Bộ Giáo dục và Đào
tạo, thời gian qua, thầy và trò các bậc học
trên địa bàn huyện Sông Lô đã và đang
nỗ lực vượt khó truyền tải và tiếp thu kiến
thức trong thời gian nghỉ vì dịch Covid-19.

của huyện Sông Lô, đội ngũ thầy cô giáo
của nhà trường đều là các giáo viên có
tâm, có tầm, đặc biệt có nền tảng Công
nghệ thông tin tốt, Trường THCS Sông Lô
đã lựa chọn hình thức dạy học online để
giải bài toán đảm bảo chất lượng dạy và
học của nhà trường. Việc dạy học online
này đã giúp cho ngôi trường bề ngoài nhìn
có vẻ như yên ắng, nhưng thực chất hoạt
động dạy và học của thầy và trò nhà trường
không hề ngừng nghỉ.

Ngay từ giai đoạn đầu khi nhận được
Với đặc thù là trường Chất lượng cao thông báo về việc cho học sinh nghỉ học để

Số tháng 5/2020
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phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, Trường
THCS Sông Lô đã xây dựng Kế hoạch học
online để ôn tập và bổ trợ kiến thức cho
học sinh. Ban đầu việc học online của nhà
trường chỉ dừng lại là những phiếu bài tập
nhằm ôn tập lại hệ thống kiến thức cho học
sinh thông qua các công cụ như Gmail,
Zalo, Facebook. Cùng với đó là các video
hướng dẫn chữa đề online qua Youtube
của các thầy cô giáo.

thiết; đeo khẩu trang nơi công cộng.... đề
nghị phụ huynh học sinh quan tâm chăm
sóc sức khỏe con em mình, động viên các
con ăn uống để có sức khỏe phòng, chống
dịch bệnh. Để kiểm tra đánh giá được chất
lượng kiến thức của học sinh các thầy cô
giáo còn sử dụng nhiều hình thức như gửi
đề kiểm tra trên Gooogle Forms để học
sinh làm, chấm điểm dựa vào các video/
clip mà học sinh thực hiện.

Khi nhận được thông báo của Sở Giáo
dục &ĐT Vĩnh Phúc về việc tiếp tục cho
học sinh nghỉ học để phòng ngừa dịch bệnh
Covid-19, để tăng cường chất lượng học
tập, giám sát và trao đổi, tương tác với học
sinh, từ ngày 16 tháng 2 năm 2020 trường
THCS Sông Lô đã tổ chức học trực tuyến
đối với học sinh qua ứng dụng Meet của
Google. Việc học trực tuyến đòi hỏi các
em phải có thiết bị kết nối mạng Internet.
Với hình thức học tập này, cơ bản các em
đều hào hứng học tập, đảm bảo kế hoạch
mà nhà trường triển khai.

Tính đến nay, nhà trường đã triển
khai chương trình học trực tuyến đến toàn
bộ các khối lớp và các môn học. Các ca
học được phân bố hợp lý để học sinh có
thể học tập trên truyền hình và có thời
gian để hoàn thành bài tập mà thầy cô
giáo giao cho.

Theo thống kê hàng ngày của nhà
trường, tỷ lệ học sinh tham gia học trực
tuyến của nhà trường đạt hơn 90%. Học
sinh học trực tuyến theo thời khóa biểu đã
gửi từ đầu tuần, đảm bảo thời lượng không
quá 2 ca/buổi, 60 phút/ ca. Các ca học
ngoài việc truyền tải kiến thức, các thầy
cô giáo còn lồng ghép vào đó các nội dung
tuyên truyền, vận động học sinh và phụ
huynh học sinh thực hiện nghiêm túc các
quy định của Đảng, Nhà nước, các ngành
chức năng trong việc áp dụng các biện pháp
phòng, chống dịch như: Cập nhật tình hình
sức khỏe hằng ngày qua ứng dụng công
nghệ thông tin; khai báo y tế trung thực;
không ra khỏi nhà khi không có việc cần
22

Việc chuyển sang hình thức giảng dạy
trực tuyến mùa dịch Covid-19 của nhà
trường đã mang đến cho học sinh những
trải nghiệm thú vị. Hình thức dạy học mới
mẻ này đã luôn nhận được những phản hồi
tích cực và ủng hộ từ phụ huynh và các
em học sinh. Dịch bệnh Covid-19 là thách
thức lớn với ngành giáo dục nói chung và
Trường THCS Sông Lô nói riêng; trong
cuộc chiến chống dịch còn nhiều gian nan
phía trước, thầy và trò Trường THCS Sông
Lô luôn nỗ lực và sẵn sàng chủ động đổi
mới, sáng tạo, thích ứng với tình hình để
bảo đảm chất lượng dạy và học.
Với phương châm “Tạm dừng đến
trường nhưng không ngừng học” của
ngành giáo dục, phát huy tinh thần vượt
khó, sáng tạo khắc phục mọi trở ngại, thầy
và trò Trường THCS Sông Lô tin tưởng sẽ
thực hiện thành công nhiệm vụ Dạy tốt Học tốt năm học 2019-2020.
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CÔNG AN XÃ TÂN LẬP ĐỒNG HÀNH
CÙNG NHÂN DÂN TRONG CÁC CHIẾN DỊCH,
BẢO VỆ SỰ BÌNH YÊN CỦA XÓM LÀNG
Đại úy Nguyễn Tiến Dũng
Trưởng công an xã Tân Lập

T

ân Lập là xã miền núi, nằm ở
phía đông của huyện Sông Lô,
có vị trí địa lý rất thuận lợi cho
phát triển kinh tế- xã hội. Phía tây giáp xã
Nhạo Sơn và Thị trấn Tam Sơn; phía nam
giáp xã Yên Thạch và xã Như Thụy; phía
bắc giáp xã Đồng Quế; phía đông giáp xã
Vân Trục, Thị trấn Lập Thạch và xã Xuân
Hòa- huyện Lập Thạch. Có tổng diện tích tự
nhiên 725,89ha; trong đó đất sản xuất nông
nghiệp chiếm 591,21ha. Toàn xã có 1.694
hộ với 6.318 khẩu. Đảng bộ xã có 294 đảng
viên sinh hoạt ở 10 Chi bộ; có 6 thôn dân
cư. Đảng bộ xã liên tục 27 năm liền được
cấp trên công nhận Đảng bộ đạt trong sạch
vững mạnh, với truyền thống đó cùng với
sự cố gắng không ngừng của Đảng bộ và
nhân dân xã Tân Lập đời sống của nhân dân
ngày càng được nâng lên, hệ thống chính
trị luôn ổn định, tình hình an ninh trật tự
trên địa bàn xã được giữ vững. Trong những
năm qua được sự quan tâm của Huyện ủy
- HĐND - UBND huyện Sông Lô, xã Tân
Lập đã được đầu tư xây dựng một số cơ sở
hạ tầng như: Điện, giao thông, thủy lợi, y
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tế, giáo dục đến nay đang phát huy có hiệu
quả; trong đó: Trạm y tế và 3 nhà trường
đều được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.
Cùng với sự phát triển đó, tình hình an ninh
trật tự, nhất là tệ nạn xã hội luôn tiềm ẩn,
diễn biến khá phức tạp, tình trạng lạm dụng
bia, rượu gây rối trật tự công cộng, trộm cắp
tài sản trong nhân dân vẫn còn xảy ra....
Trước tình hình đó. Để đảm bảo, giữ
vững tình hình ANCT, TTATXH trên địa
bàn tạo tiền đề cho xây dựng, phát triển
KTXH của địa phương; Đảng ủy, chính
quyền đã có nhiều giải pháp chỉ đạo nhằm
tăng cường và đảm bảo tình hình ANTT
hàng năm, như thực hiện tốt công tác tuyên
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho
người dân, chủ động lên kế hoạch tuần tra,
kiểm soát, củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt
động có hiệu quả Ban Chỉ đạo phòng chống
tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong
trào toàn dân bảo vệ ANTQ nòng cốt là lực
lượng Công an nhân dân, chủ động triển
khai có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch
giữa Công an với các ngành. Tuy nhiên để
tiếp tục nâng cao được nhận thức, vai trò,
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trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ một cách
hiệu quả, thiết thực đáp ứng được yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới thì lực lượng
Công an xã cần nâng cao hiệu quả công tác
nắm tình hình; lắng nghe, tiếp thu ý kiến
phản ánh, tố giác của nhân dân, bà con thôn
xóm để lực lượng Công an kịp thời có biện
pháp, kế hoạch phòng chống tội phạm tại
địa bàn không để phát sinh điểm nóng tại
khu dân cư. Công an xã Tân Lập luôn sẵn
sàng đồng hành cùng nhân dân, là chỗ dựa
tin cậy của nhân dân làm lan tỏa tinh thần
cảnh giác, phòng chống, đấu tranh, tố giác
tội phạm, đẩy lùi các loại tệ nạn trên địa
bàn tạo môi trường văn minh, an toàn tại
mỗi xóm làng. Khơi gợi, phát huy tình đoàn
kết, tình làng, nghĩa xóm trong nhân dân
để mỗi xóm làng là một mô hình điểm về
phòng chống tội phạm, xóm làng văn minh
giàu đẹp. Từ đó mỗi người dân có ý thức tự
giác, tinh thần làm chủ trong việc xây dựng
đời sống lành mạnh, không để sơ hở, thiếu
sót để các đối tượng có thể lợi dụng hoạt
động phạm tội (đặc biệt là hành vi trộm
cắp tài sản), đẩy lùi tệ nạn xã hội ra khỏi
khu dân cư. Thực hiện đề án của Bộ Công
an đưa Công an chính quy về đảm nhiệm
chức danh Công an xã; hiện nay Công an xã
Tân Lập được bố trí 05 đồng chí là Công an
chính quy về đảm nhiệm chức danh Công
an xã nên công tác bảo vệ an ninh trật tự
đã chính quy, hiện đại, tiếp tục phát huy
hơn nữa những kết quả đã đạt được theo lời
dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công an
của ta là Công an nhân dân, vì dân mà phục
vụ và dựa vào dân mà làm việc”. Từ đó
Công an xã Tân Lập đã thể hiện rõ phương
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châm, quan điểm hành động là luôn đồng
hành cùng nhân dân trong các phong trào,
phối hợp cùng nhân dân thực hiện nhiệm vụ
Đảng và Nhà nước giao, qua đó nắm được
tâm tư, nguyện vọng giải quyết các vướng
mắc chính đáng của nhân dân.
Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của
Đảng ủy, UBND xã Tân Lập, công tác
phối hợp giữa Công an và Chỉ huy Quân
sự xã đã đạt được nhiều kết quả quan
trọng. Chủ động phối hợp tham mưu cấp
ủy, chính quyền địa phương tổ chức quán
triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các
Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản
chỉ đạo của cấp trên về phối hợp hoạt động
giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở; giải quyết
kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh
trật tự; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm pháp luật để răn đe,
giáo dục các đối tượng. Ổn định tình hình
và không để xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp,
khiếu kiện phức tạp, tạo điều kiện thuận
lợi phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã
hội của địa phương.
Việc tổ chức tốt công tác quần chúng
là một phương pháp quan trọng, hữu hiệu
trong bảo đảm ANTT và xây dựng phong
trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng thời là
một hình thức hoạt động tự giác, có tổ chức
của đông đảo nhân dân lao động tham gia
phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các
loại tội phạm nhằm bảo vệ an ninh chính trị,
giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản
Nhà nước và tính mạng, tài sản của nhân
dân. Tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả
58 tổ liên gia tự quản, tổ hòa giải tại các
khu dân cư, Công an xã thường xuyên phối
hợp với các tổ liên gia, tổ hòa giải tuyên
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truyền phổ biến giáo dục, pháp luật tới các
hộ gia đình nâng cao chất lượng hoạt động
của các tổ LGTQ về mọi mặt. Từ công tác
tổ chức, hội họp, chất lượng, nội dung sinh
hoạt được đổi mới, phù hợp hơn, thông qua
các hội nghị Công an xã đã làm tốt công
tác tuyên truyền vận động nhân dân tham
gia lắp hệ thống điện đường, vệ sinh đường
làng, ngõ, xóm tạo cảnh quan xanh, sạch,
đẹp cung như góp phần phòng chống tội
phạm. Trong thời gian qua các tổ LGTQ đã
thực hiện được các mặt nổi trội và hợp lòng
dân với nhiệm vụ chủ lực là làm hạt nhân
trong giữ gìn ANTT cơ sở gắn bó, đoàn kết,
tương thân, tương ái giúp đỡ nhau trong lúc
khó khăn.
Trong thời gian qua, trước diễn biến
phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công
an xã Tân Lập đã chủ động tham mưu cho
Đảng ủy, UBND xã thành lập, kiện toàn
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19
của xã, thôn, phát huy sức mạnh của cả hệ
thống chính trị trong công tác phòng chống
dịch trong đó nòng cốt là lực lượng Công
an, Y tế, Quân sự, Mặt trận và Đoàn thể
các cấp từ đó kịp thời triển khai nhiều chủ
trương, giải pháp tuyên truyền, vận động
nhân dân góp phần tích cực trong công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa
bàn xã. Lực lượng Công an xã chủ động
phối hợp với ngành y tế, ban mặt trận thôn
thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền tới
từng hộ dân và tiếp nhận thông tin, kiểm
soát, giám sát chặt chẽ việc quản lý hộ khẩu
tại địa phương; phối hợp theo dõi, xác minh
việc thực hiện khai báo y tế để phân loại,
cách ly đối với các trường hợp trở về từ
vùng dịch, nghi tiếp xúc với các đối tượng
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bị nhiễm Covid-19, đồng thời đẩy mạnh
thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường
tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia
củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh trật
tự, phòng chống tội phạm trước diễn biến
phức tạp của dịch phát huy tinh thần quyết
tâm, đồng sức, đồng lòng, chung tay khống
chế, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
Bên cạnh đó một nhiệm vụ chính trị
quan trọng khác đó là làm tốt công tác tham
mưu, nắm tình hình, quản lý địa bàn, dư
luận trong quần chúng nhân dân liên quan
đến Đại hội Đảng bộ xã Tân Lập nhiệm kỳ
2020-2025 và Đại hội Đảng các cấp. Công
an xã đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an
ninh trật tự Đại hội Đảng bộ xã Tân Lập
do vậy tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
được giữ vững không phát sinh các tình
hình phức tạp làm ảnh hưởng đến công tác
tổ chức Đại hội, tổ chức thực hiện phối hợp
với các cơ quan chức năng tiến hành giải
quyết xử lý các vụ việc phát sinh tại địa bàn
ngay từ cơ sở.
Phát huy tính dân chủ trong nhân dân,
Lực lượng Công an xã Tân Lập luôn luôn
lắng nghe, tiếp thu ý kiến phê bình góp ý
của nhân dân từ đó tự hoàn thiện bản thân
nâng cao sức chiến đấu. Giữ đúng tư thế
tác phong, hình ảnh người chiến sỹ công an
tận tụy, trách nhiệm với nhân dân, luôn giữ
hình ảnh người chiến sỹ công an bản lĩnh,
nhân văn, vì nhân dân phục vụ, xây dựng
lực lượng Công an xã trong sạch, vững
mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững
vàng và sức chiến đấu cao, thực sự là lực
lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội ở xóm làng.
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BBT - Bản tin Sông Lô
* Ngày 31/3/2020, Công an huyện
Sông Lô phối hợp với chính quyền các xã,
thị trấn tổ chức công bố quyết định giao
nhiệm vụ cho các đồng chí được điều động
đảm nhiệm chức danh công an xã.
Tại buổi lễ, đồng chí Thượng tá Bùi
Thanh Tùng - Ủy viên Ban thường vụ
Huyện ủy, Trưởng Công an huyện thừa ủy
quyền Giám đốc Công an tỉnh công bố các
Quyết định giao nhiệm vụ đảm nhiệm các
chức danh Trưởng Công an xã, Phó Trưởng
Công an xã và Công an viên cho các đồng
chí Công an chính quy. Theo đó, trong đợt
này Công an chính quy được giao nhiệm
vụ về các xã là Nhạo Sơn, Đôn Nhân,
Bạch Lưu, Hải Lựu, Phương Khoan, Thị
trấn Tam Sơn, Quang Yên, Lãng Công,
Đồng Quế, Tứ Yên, Cao Phong, Đức Bác,
Đồng Thịnh.
Phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ,
Thượng tá Bùi Thanh Tùng mong muốn
cán bộ chiến sỹ công an chính quy được
giao đảm nhiệm các chức danh công an xã
cần tập trung, chủ động nắm bắt thông tin,
tình hình, bám sát đặc điểm địa bàn, chủ
động tham mưu cho cấp ủy chính quyền
và ngành dọc cấp trên đảm bảo an ninh trật
tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo uy tín và
niềm tin, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
* Ngày 03/4/2020, Đoàn kiểm tra do
đồng chí Lê Duy Thành - Ủy viên BTV
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng
Ban chỉ đạo 389 của tỉnh làm Trưởng đoàn
đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị
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số 16 của Thủ tướng Chính phủ tại các xã,
thị trấn trên địa bàn huyện Sông Lô. Cùng
đi có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương
và Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh
Vĩnh Phúc. Phía huyện Sông Lô có đồng
chí Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư Huyện
ủy, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí
trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
của huyện.
Qua kiểm tra thực tế tại một số xã trên
địa bàn huyện Sông Lô cho thấy: Việc cách
ly xã hội đã cơ bản được người dân tự giác
thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ; các siêu thị mini,
cửa hàng, trung tâm mua bán, nhà hàng ăn
uống, các dịch vụ không thiết yếu tự giác
đóng cửa; không có tình trạng chợ cóc, chợ
tạm; đại bộ phận người dân đã có ý thức
chấp hành việc tự giác ở nhà, thực hiện
nghiêm túc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà,
giữ khoảng cách khi ra ngoài, chỉ ra ngoài
trong trường hợp thật sự cần thiết; các cơ
sở sản kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết
yếu vẫn hoạt động với lượng hàng hóa đầy
đủ phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người
dân. Trên địa bàn không có hiện tượng
mua gom, tích chữ hàng hóa, đầu cơ găm
hàng, tăng giá bất hợp lý…
* Ngày 06/4/2020, Đoàn công tác
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19
của huyện do đồng chí Lê Quang Nghiệp
- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND
huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống
Covid-19 huyện làm trưởng đoàn đã đến
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kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 16 của
Thủ tướng Chính phủ tại các xã: Nhân
Đạo và Quang Yên. Cùng đi có lãnh đạo
Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trung
tâm y tế huyện, Công an huyện.
Qua kiểm tra thực tế tại khu vực trung
tâm, các tuyến đường chính, các khu dân
cư của hai xã cho thấy: Việc thực hiện
cách ly xã hội cơ bản được người dân tự
giác thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, tại các tuyến
đường chính vẫn còn tình trạng chợ tạm,
hàng rong lấn chiếm vỉa hè; một số ít của
hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
vẫn còn mở cửa.
Đồng chí Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư
Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng
Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện
đã nghiêm túc nhắc nhở và yêu cầu Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các xã
Nhân Đạo, Quang Yên tiếp tục đẩy mạnh
tuyên truyền, vận động người dân thực
hiện quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc
các giải pháp phòng chống Covid-19 trên
địa bàn theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ
tướng Chính phủ và hướng dẫn của ngành
Y tế. Đồng thời cần tăng cường công tác
tuần tra kiểm soát nắm bắt thông tin tại
địa bàn…
* Ngày 07/4/2020, đồng chí Vũ Việt
Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban
Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống
Covid-19 tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi
làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch
Covid-19 huyện Sông Lô. Đi cùng đoàn có
lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
lãnh đạo Ban biên tập Báo Vĩnh Phúc. Về
phía huyện Sông Lô có đồng chí Lê Quang
Nghiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch
UBND huyện; đồng chí Triệu Văn Chúc
Số tháng 5/2020
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- HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, các
đồng chí lãnh đạo Công an, BCH Quân sự,
Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trung
tâm Y tế, UB MTTQ, Trung tâm Văn hóa,
Thông tin, thể thao huyện.
Tại buổi làm việc, đại diện UBND
huyện Sông Lô đã báo cáo kết quả sau
01 tuần thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của
Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các
biện pháp cấp bách phòng chống dịch
Covid-19.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ
Việt Văn - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh
ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng
ban chỉ đạo thường trực Ban chỉ đạo phòng
chống Covid-19 tỉnh ghi nhận và đánh giá
cao sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền
huyện Sông Lô trong việc phòng chống
dịch Covid-19 trên địa bàn. Đồng thời chỉ
đạo huyện cần tập trung tăng cường công
tác tuyên truyền; kiểm soát dịch bệnh; xử
lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định
về phòng chống dịch; đồng thời làm tốt
công tác an sinh xã hội.
* Từ ngày 26/3 đến ngày 22/4/2020,
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông
Lô đã tiếp nhận hơn 600 triệu đồng được
quyên góp ủng hộ cho công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 từ các cơ quan,
đơn vị, lực lượng vũ trang và các trường
học và Nhân dân trên địa bàn.
Đây là những nghĩa cử cao đẹp của các
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà
hảo tâm và Nhân dân trên địa bàn huyện
đã phát huy trách nhiệm, tinh thần đoàn
kết, đồng lòng, chung sức tham gia phòng,
chống dịch bệnh. Sự chung tay, góp sức
này sẽ là nguồn động viên để các y, bác
sĩ, các lực lượng tham gia công tác phòng
chống dịch có thêm nguồn lực, trang thiết
bị phòng, chống dịch, đồng thời góp phần
làm tốt công tác an sinh xã hội.
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BAN TUYÊN GIÁO
HUYỆN ỦY SÔNG LÔ
ĐT: 0211 3638 070
0211 3638 071

BẢN TIN
SÔNG LÔ
Số 5
Năm 2020

MỤC LỤC
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

• Quyền lao động của Bác

01

VĂN BẢN MỚI, CHÍNH SÁCH MỚI

• Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 20/11/2019 của
ban chấp hành đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc

02

KỶ NIỆM 150 NĂM NGÀY SINH V.I. LÊNIN VÀ 130
NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

• V.I.Lênin - nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận
chính trị kiệt xuất

05

• Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng
dân tộc

06

CHÀO MỪNG 134 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG
(01/5/1886 - 01/5/2020)
Chịu trách nhiệm xuất bản
TRIỆU TOÀN TĂNG
HUV, Trưởng Ban Tuyên giáo
Chỉ đạo nội dung
VŨ THỊ LAN ANH
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo
Biên tập
ĐỖ THỊ THÚY HẢI
NGUYỄN THẾ BẢO
Trình bày, sửa bản in
ĐỖ THỊ THÚY HẢI

• Liên đoàn lao động huyện Sông Lô quan tâm,
chăm lo quyền và lợi ích chính đáng cho người lao
động

08

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM
KỲ 2020 - 2025, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN
QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

• Đảng bộ xã Quang Yên ra sức thi đua, lập thành
tích chào mừng đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 2025

11

• Chi bộ khối đoàn thể huyện ủy đoàn kết, sáng
tạo, tiên phong trong các phong trào...

14

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ
HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA
GÂY RA LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CẢ HỆ THỐNG
CHÍNH TRỊ VÀ MỖI CÁ NHÂN

NGUYỄN THẾ BẢO

• Tài liệu tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trên đài truyền thanh cơ sở

16

Email:

• Huyện Sông Lô nghiêm túc thực hiện chỉ thị số
16/CT-TTG của thủ tướng chính phủ

17

• Đoàn thanh niên xã Nhạo Sơn chung tay phòng,
chống dịch Covid-19

19

bantinsonglo@gmail.com

In 750 cuốn, khổ 19x27cm
Tại: Nhà in Báo Vĩnh Phúc
Đường T11, KCN Khai Quang,
TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
GPXB số 16/XBBT-20 do Sở Thông
tin và Truyền thông Vĩnh Phúc cấp
ngày 02/01/2020. In xong và nộp lưu
chiểu tháng 5 năm 2020.

THỰC TIỄN KINH NGHIỆM

• Trường THCS Sông Lô bảo đảm chất lượng dạy
và học trong mùa dịch

21

AN NINH - QUỐC PHÒNG

• Công an xã Tân Lập đồng hành cùng nhân dân
trong các chiến dịch, bảo vệ sự bình yên của xóm làng

23

TIN TRONG HUYỆN

• Tổng hợp tin huyện Sông Lô.
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