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

BÁC HỒ VỚI BỘ ĐỘI Ở ĐỀN HÙNG

BBT - Bản tin Sông Lô
- Các chú có mệt không?
Mọi người đáp ran:
- Thưa Bác, không ạ!
Theo hiệu của Bác, tất cả cán bộ chiến
sĩ đều nhất loạt ngồi xuống bậc thềm, vây
quanh lấy Bác.
Mở đầu câu chuyện, Bác chỉ tay lên
đền, thân mật hỏi:
- Các chú có biết đây là nơi nào không?
Đây chính là đền thờ vua Hùng, tổ tiên của
chúng ta. Bác cháu ta gặp nhau ở đây tuy
tình cờ nhưng lại rất có ý nghĩa. Ngày xưa,
các vua Hùng đã có công dựng nước, ngày
nay Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy
nước. Trải qua bao nhiêu thời đại đấu tranh,
ông cha ta mới giữ được Thủ đô. Tám, chín
năm nay, do quân dân ta kiên quyết kháng
chiến nên mới có thắng lợi trở về Hà Nội.
Vì thế, các chú được Trung ương và Chính
phủ giao cho nhiệm vụ tiếp quản Thủ đô, là
được nhận một vinh dự rất lớn.
Sau đó, Bác nhắc nhở: “Quân đội ta
không được vì sống trong hoà bình mà lơi
lỏng tay súng. Còn đế quốc ở miền Nam,
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còn đế quốc trên thế giới thì còn phải xây
dựng quân đội mạnh mẽ”.
Ai nấy đều nhớ mãi lời khuyến khích,
dặn dò ân cần của Bác. Lúc câu chuyện kết
thúc, Bác nói:
- Đồng bào Hà Nội chờ mong các chú
từ ngày các chú ra đi, nay đang mong cờ
đỏ sao vàng, chờ đợi hoan hô các chú. Hãy
xứng đáng với vinh dự đó, trách nhiệm đó.
Vô cùng phấn khởi, mọi người vội
đứng cả dậy, xúm xít quanh Bác Hồ hô lớn:
“Chủ tịch muôn năm! Chúc Bác vui khỏe,
sống lâu!”.
Bác cười hiền hậu, nói:
- Được, muốn Bác vui khỏe sống lâu,
các chú hãy làm đúng lời Bác dặn.
Những lời căn dặn cửa Bác Hồ với bộ
đội tại Đền Hùng 48 năm về trước đã đặt ra
cho thế hệ chúng ta hôm nay trách nhiệm
nặng nề và rất vẻ vang.
(Theo sách Những mẩu chuyện về tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh (tập I), Nxb.
Chính trị quốc gia Sự thật, 2015)
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA III
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020-2025
BBT- Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III, nhiệm kỳ 20202025 đã thông qua Nghị quyết với mục tiêu tổng quát: “Tiếp tục xây dựng Đảng
và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã
hội; xây dựng hạ tầng kinh tế, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, cụm công
nghiệp; quy hoạch vùng sản xuất gắn với du lịch và dịch vụ tạo bước đột phá
trong phát triển nông nghiệp; củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng nông
thôn mới kiểu mẫu, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân
dân”. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện
lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. BBT trích đăng nội dung
chính của Chương trình hành động như sau:
1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính
trị - xã hội tập trung cao độ việc tuyên
truyền thành công của Đại hội Đảng bộ
huyện lần thứ III và các nội dung cơ bản của
Nghị quyết Đại hội về phát triển kinh tế - xã
hội ở địa phương, tạo ra tinh thần phấn khởi
trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp
Nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo
của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc
thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã
hội, xây dựng Đảng, chính quyền đã được
Đại hội thông qua.
2. Các cấp ủy Đảng tổ chức tốt việc
học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đến
cán bộ, đảng viên và Nhân dân; xây dựng
chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để
thực hiện Nghị quyết Đại hội. Chính quyền
các cấp căn cứ các nhiệm vụ, mục tiêu
Nghị quyết Đại hội đã đề ra, nghiên cứu,
xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã
2

hội cho cả giai đoạn 2021-2025 và những
đề án, chương trình, dự án, kế hoạch cụ thể
cho từng năm, đảm bảo có tính khả thi và tổ
chức thực hiện đạt kết quả tốt. Cổng Thông
tin giao tiếp điện tử huyện, Trung tâm văn
hóa, Thông tin, thể thao huyện và các xã,
thị trấn có trách nhiệm thông tin tuyên
truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy,
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
chính trị-xã hội căn cứ chức năng, nhiệm
vụ xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể
để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.
Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế
hoạch tổ chức quán triệt học tập Nghị quyết
đến từng chi bộ. Các cấp, các ngành động
viên các tầng lớp Nhân dân hăng hái thi đua
lao động sản xuất, công tác và học tập, lập
nhiều thành tích góp phần thực hiện thắng
lợi Nghị quyết Đại hội.
3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao
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chất lượng quản lý Nhà nước về kinh tế, xây
dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển
nhanh, bền vững; đẩy mạnh phát triển công
nghiệp và dịch vụ, từng bước chuyển dịch
cơ cấu kinh tế một cách hợp lý.
- Căn cứ vào mục tiêu, chương trình
trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đề ra cần
tập trung chỉ đạo tiếp tục tái cơ cấu ngành
nông nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế
của huyện. Hình thành vùng sản xuất hàng
hóa phục vụ công nghiệp chế biến, vùng sản
xuất chuyên canh. Tăng cường ứng dụng và
chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào
sản xuất nông nghiệp. Chuyển dịch cơ cấu
kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng
chăn nuôi, giảm dần tỷ trọng trồng trọt. Duy
trì diện tích gieo trồng cây hằng năm, đảm
bảo an ninh lương thực trên 40.000 tấn. Tăng
cường đầu tư, quản lý và khai thác có hiệu
quả các công trình thuỷ lợi; làm tốt công tác
phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.
Quy hoạch và cơ cấu lại diện tích nuôi trồng
thủy sản đảm bảo hiệu quả, bền vững và đáp
ứng được với yêu cầu của thị trường. Tiếp tục
chuyển đổi đồng chiêm trũng, kém hiệu quả
sang nuôi trồng thủy sản, phát triển mạnh
các loại hình nuôi trồng thủy sản thâm canh
công nghiệp, chú trọng các giống thủy sản
mới cho năng suất, chất lượng cao và tăng
cường áp dụng các tiến bộ KHKT vào nuôi
trồng thủy sản. Phấn đấu sản lượng thủy sản
đạt trên 1.700 tấn.
- Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành và
Nhân dân thực hiện Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới trên tinh thần xây
dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu,
nhưng không có điểm kết thúc, trong đó tập
trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng
cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời,
xác định nội dung, giải pháp thực hiện, đảm
bảo giữ vững và đạt chuẩn nông thôn mới
theo Bộ tiêu chí mới.
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- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở
hạ tầng kinh tế nhằm thu hút đầu tư vào các
khu công nghiệp, cụm công nghiệp; khu du
lịch, trung tâm thương mại, dịch vụ... trên
địa bàn huyện. Khuyến khích và tạo điều
kiện tiếp tục phát triển các làng nghề truyền
thống, phát triển TTCN, thương mại, vật
liệu xây dựng. Phấn đấu tỷ lệ lấp đầy vào
Khu công nghiệp Sông Lô I đạt 80%, cụm
Công nghiệp Đồng Thịnh đạt 100%. Tập
trung các nguồn lực để từng bước xây dựng
hoàn thiện, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ
tầng ở các khu, cụm công nghiệp trên địa
bàn huyện.
- Đề nghị tỉnh phê duyệt quy hoạch chi
tiết phát triển khu du lịch, dịch vụ khu vực
Núi Sáng, hồ Bò Lạc, đồng thời có chính
sách thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư. Đẩy
mạnh việc quảng bá phát triển du lịch sinh
thái, du lịch tâm linh nhằm khai thác tốt tiềm
năng thiên nhiên và các di tích lịch sử văn
hóa trên địa bàn huyện. Tiếp tục xây dựng
thương hiệu hàng hóa của địa phương; đa
dạng hóa các loại mặt hàng, nâng chất lượng
phục vụ các loại hình dịch vụ vận tải, dịch
vụ thương mại. Tăng cường kiểm tra, kiểm
soát thị trường chống hàng giả, hàng kém
chất lượng để bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.
4. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và
đầu tư công, tập trung xây dựng kết cấu hạ
tầng đáp ứng nhu cầu phát triển của huyện:
- Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu
quả công tác quy hoạch, kế hoạch, rà soát,
điều chỉnh, hoàn thiện các loại quy hoạch đã
được phê duyệt; tăng cường công tác quản
lý quy hoạch, kế hoạch. Xây dựng kết cấu
hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Tranh thủ nguồn
vốn của Trung ương, của tỉnh để đầu tư cho
các công trình, dự án nhằm hoàn thiện kết
cấu hạ tầng trên địa bàn huyện.
- Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện
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tốt Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn
2021-2025. Tập trung nguồn vốn ưu tiên
đầu tư cho các dự án trọng điểm, dự án phục
vụ ngoài hàng rào khu công nghiệp, dự án
phục vụ phát triển dịch vụ du lịch, dự án có
tính kết nối liên vùng, liên xã. Đẩy nhanh
tiến độ thi công cầu Vĩnh Phú, mở rộng mặt
đê tả Sông Lô; quy hoạch xây dựng cầu
Then qua sông Lô, đường từ Cầu Vĩnh Phú
đi trung tâm huyện đi Tuyên Quang,v.v.
Tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương,
của tỉnh để đầu tư cho các dự án, công trình
trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các cơ quan
chuyên môn thực hiện tốt việc thanh tra,
kiểm tra, giám sát trong đầu tư công.

học. Xây dựng đội ngũ giáo viên có đủ trình
độ, năng lực, tâm huyết với nghề. Nâng cao
chất lượng dạy và học, chú trọng giáo dục
đạo đức cho học sinh trong các nhà trường.
Tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà
trường và địa phương để quản lý học sinh.
Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nhằm đa
dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho giáo
dục; mở rộng các hoạt động khuyến học,
khuyến tài, phong trào học tập suốt đời,
hướng tới xã hội học tập.

Đẩy mạnh phân luồng trong giáo dục
nhất là phân luồng giáo dục sau THCS. Lấy
đào tạo nghề, lao động kỹ thuật cao, đáp ứng
nhu cầu thị trường lao động trong nước và
5. Tăng cường công tác quản lý nhà xuất khẩu là khâu đột phá trong chuyển dịch
nước về tài nguyên, nhất là tài nguyên đất. cơ cấu lao động và giảm nghèo bền vững.
Thực hiện tốt việc sử dụng đất theo quy
7. Nâng cao hơn nữa chất lượng khám
hoạch giai đoạn 2011-2020. Tổ chức có chữa bệnh phục vụ Nhân dân. Huy động
hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng
đất, giao đất ở cho người dân vì mục tiêu bộ, hiện đại cho Trung tâm Y tế huyện và
an sinh xã hội và tạo nguồn thu cho địa y tế tuyến cơ sở. Có chính sách thu hút và
phương. Tiếp tục thực hiện tốt việc thu hồi đề nghị tỉnh tăng cường bác sĩ về tuyến
và giao đất để xây dựng các dự án, công huyện và tuyến xã. Tuyên truyền vận động
trình phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng,
Giải quyết có hiệu quả các tồn tại về quản chống dịch bệnh. Thực hiện tốt các nội
lý đất đai trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ dung Chương trình mục tiêu về y tế - dân
việc khai thác đá, cát sỏi và các tài nguyên số. Phấn đấu đến năm 2025, giảm tỷ lệ trẻ
khác; gắn việc khai thác tài nguyên, khoáng dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới
sản với bảo vệ môi trường bền vững. Đồng 6,5%. Tiếp tục phát triển hệ thống BHXH,
thời tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với BHYT đồng bộ với phát triển các dịch vụ
công tác quản lý đất đai và các hoạt động xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu
khai thác khoáng sản trên địa bàn.
của Nhân dân. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ
6. Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 97%,
toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần hướng tới thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.
Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương
Thực hiện có hiệu quả công tác truyền
và Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính thông Dân số - KHHGĐ, giảm tỷ lệ phát
phủ. Tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển triển dân số tự nhiên hằng năm từ 0,1%.
Giáo dục - Đào tạo của huyện cho giai đoạn Nâng cao chất lượng dân số, giảm tỷ lệ mất
tiếp theo. Tăng cường quản lý nhà nước về cân bằng giới tính khi sinh. Đẩy mạnh xã
giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy và hội hoá công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ
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trẻ em, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó
khăn, trẻ em khuyết tật. Đề cao vai trò của
gia đình trong việc quản lý, chăm sóc, giáo
dục trẻ em.

đổi khí hậu: Phát triển ứng dụng khoa học
công nghệ, để khoa học công nghệ thực
sự là động lực phát triển sản xuất. Tăng
cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng
chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí
hậu. Đầu tư xây dựng khu tập kết rác thải
của huyện. Đẩy mạnh hoạt động của các
HTX theo hướng kết hợp giữa dịch vụ nông
nghiệp với các dịch vụ khác và dịch vụ về
môi trường. Tăng cường công tác truyền
thông môi trường để nâng cao nhận thức
và ý thức, trách nhiệm của người dân trong
việc bảo vệ môi trường. Phấn đấu đến năm
2025, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch,
nước hợp vệ sinh là 90%; tỷ lệ rác thải sinh
hoạt được thu gom và xử lý từ 70% trở lên.

8. Phát triển văn hóa thực sự là nền tảng
tinh thần, là mục tiêu, động lực phát triển
bền vững. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả
việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa” thực hiện
nếp sống văn minh theo nội dung Chỉ thị số
27-CT/TW của Trung ương và Chỉ thị số
03-CT/TU của Tỉnh ủy. Phấn đấu đến năm
2025, tỷ lệ gia đình văn hoá đạt trên 88% và
tỷ lệ thôn, làng văn hoá đạt trên 91%. Chú
trọng thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các
hoạt động tuyên truyền trên tất cả các lĩnh
vực, trong đó tập trung tuyên truyền các
10. Thực hiện tiến bộ và công bằng
chủ trương, đường lối của Đảng và chính xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của
sách, pháp luật của Nhà nước.
Nhân dân: Thực hiện tốt các chính sách về
Bảo tồn và phát huy, khai thác có hiệu lao động, việc làm và thu nhập đối với người
quả những giá trị văn hóa vật thể, phi vật lao động; cải thiện môi trường và điều kiện
thể như: Sịnh Ca của dân tộc Cao Lan (xã lao động. Nâng cao chất lượng các hoạt
Quang Yên), Tết Nhảy của người Dao (xã động về công tác tuyên truyền giới thiệu
Lãng Công), hát Trống Quân, hát Xoan (xã việc làm, thông tin thị trường lao động, tư
Đức Bác), Lễ hội Bơi chải Tứ Yên (xã Tứ vấn giới thiệu việc làm; đẩy mạnh xuất khẩu
Yên), Rước cây Bông (xã Đồng Thịnh)… lao động. Phấn đấu mỗi năm giải quyết việc
tiến hành phục dựng lại Lễ hội Trống Quân làm cho trên 2.000 lao động và nâng tỷ lệ
Đức Bác. Từng bước phát triển khu Núi lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt trên
Sáng -Thác Bay, hồ Bò Lạc, Thiền viện 60%. Quan tâm, chăm sóc và thực hiện đầy
Trúc lâm Tuệ Đức thành khu du lịch, dịch đủ các chính sách của Nhà nước đối với các
vụ. Huy động nguồn vốn xã hội hóa để triển gia đình liệt sĩ, thương, bệnh binh, người có
khai xây dựng công trình Bia tưởng niệm công, người nghèo và người có hoàn cảnh
chiến thắng Ghềnh Khoan Bộ xã Phương khó khăn. Đánh giá Chương trình mục tiêu
Khoan. Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn
hoạt động của hệ thống các thiết chế văn 2016-2020 làm cơ sở xây dựng chỉ tiêu
hóa. Đồng thời làm tốt công tác quản lý phấn đấu cho giai đoạn tiếp theo. Phấn đấu
Nhà nước đối với các hoạt động văn hóa - giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm từ 1% trở
lên. Tiếp tục phát triển hệ thống BHXH,
thông tin trên địa bàn huyện.
9. Phát triển và ứng dụng khoa học BHYT đồng bộ với phát triển các dịch vụ
công nghệ, bảo vệ môi trường; chủ động xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu
phòng chống thiên tai, ứng phó với biến của Nhân dân.
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11. Tăng cường thực hiện công tác các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở
quốc phòng - an ninh, phòng chống tham cơ sở.
nhũng, giải quyết đơn thư KN,TC và các
- Tăng cường chỉ đạo công tác phòng,
hoạt động tư pháp:
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị chống lãng phí. Chỉ đạo làm tốt công tác
quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về tuyên truyền, quán triệt, phổ biến chủ
chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
mới. Xây dựng lực lượng vũ trang cách Nhà nước về PCTN. Thực hiện công khai,
mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ
đại. Tập trung nâng cao chất lượng tổng chức, đơn vị về các chế độ, định mức, tiêu
hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ chuẩn; kê khai tài sản thu nhập cá nhân.
trang huyện; xây dựng lực lượng dự bị động Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xử
viên, dân quân tự vệ có tổ chức hợp lý, chất lý vi phạm kịp thời để đảm bảo tính răn đe
lượng tốt. Phối hợp với lực lượng công an và phòng ngừa vi phạm. Tập trung làm tốt
làm nòng cốt trong giữ vững ổn định an công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu
ninh chính trị, phòng, chống, khắc phục nại, tố cáo của công dân. Tiếp tục lãnh đạo,
hậu quả thiên tai, phòng cháy, chữa cháy chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách tư
và tìm kiếm cứu nạn. Hoàn thành 100% chỉ pháp theo lộ trình.
tiêu tuyển quân hằng năm. Xây dựng nền
12. Phát huy dân chủ, xây dựng chính
quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân quyền vững mạnh và củng cố khối đại đoàn
dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng kết toàn dân:
thủ huyện ngày càng vững chắc.
- Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công
- Chủ động nắm tình hình, giải quyết
tốt các phức tạp từ cơ sở. Tăng cường công
tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an
ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh kinh tế - xã
hội, an ninh nông thôn. Tuyên truyền quần
chúng Nhân dân tham gia phòng chống tội
phạm bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát hiện
và tập trung điều tra, xử lý các vụ án, vụ
việc; nâng cao tỷ lệ điều tra, phá án đạt
trên 85%, đối với án rất nghiêm trọng và
đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%. Bảo
vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị,
xã hội các mục tiêu trọng điểm. Chủ động
đấu tranh phòng chống các loại tội phạm,
tệ nạn xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả
công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an
ninh trật tự. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc,
có hiệu quả các nội dung về đảm bảo trật
tự an toàn giao thông. Chú trọng xây dựng
6

cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng
nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức
hoạt động của HĐND cấp xã. Tổ chức tốt
các kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND
các cấp đảm bảo hiệu quả, đúng luật. Kiện
toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả
quản lý Nhà nước của UBND các cấp, xây
dựng chính quyền vững mạnh. Tăng cường
quản lý xã hội bằng pháp luật, vì mục tiêu
“Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,
văn minh”. UBND các cấp tập trung chỉ
đạo, điều hành tốt các nhiệm vụ trọng tâm
trong phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường
chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu
quả cải cách hành chính, nhất là cải cách
thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi
cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sản
xuất kinh doanh. Đẩy mạnh phân cấp quản
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lý để tăng tính chủ động sáng tạo của các
cấp, các ngành đồng thời xác định rõ trách
nhiệm trong cấp. Đề ra các giải pháp thực
hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề
ra. Tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ,
sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới hình thức
và cơ chế hoạt động của các cơ quan, đơn
vị. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án xác
định vị trí, việc làm trong các cơ quan hành
chính và các đơn vị sự nghiệp; cải cách chế
độ công vụ, đánh giá kết quả làm việc của
cán bộ, công chức gắn với chủ trương tinh
giản biên chế của Chính phủ.
- Củng cố tổ chức, đổi mới nội dung
phương thức hoạt động và phát huy vai trò
của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị
- xã hội trong tập hợp, phát huy sức mạnh
đại đoàn kết toàn dân. Các cấp ủy Đảng đổi
mới phương thức lãnh đạo Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội;
tôn trọng nguyên tắc hiệp thương trong tổ
chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc;
đảm bảo các điều kiện để các tổ chức chính
trị - xã hội phát huy vai trò và nâng cao
hiệu quả hoạt động; củng cố xây dựng tổ
chức vững mạnh và chú trọng kết nạp đoàn
viên, hội viên; thực hiện có hiệu quả công
tác tư vấn, giám sát, phản biện xã hội; tham
gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính
quyền. Đa dạng hóa các hình thức tuyên
truyền, quán triệt Nghị quyết, chủ trương
của Đảng và chính sách, phát luật của Nhà
nước trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và
các tầng lớp Nhân dân, nhất là đồng bào các
dân tộc thiểu số, người có uy tín, các chức
sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo.
13. Xây dựng Đảng trong sạch, vững
mạnh:
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng. Các
cấp ủy Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn
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vị và các cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản
lý các cấp từ huyện đến cơ sở phải nghiêm
túc, tự giác và có kế hoạch, biện pháp phù
hợp để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 4
nhóm giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết
để Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh
về tư tưởng chính trị, tổ chức và đạo đức.
Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả
việc thực hiện Nghị quyết. Quán triệt đầy
đủ Nghị quyết đến với mọi cán bộ, đảng
viên và Nhân dân.
- Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ
trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng bộ
và mỗi cán bộ, đảng viên; kiên định mục
tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng,
kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm
mưu và hoạt động của các thế lực thù địch.
Thường xuyên đổi mới nội dung, phương
thức hoạt động và nâng cao hiệu quả công
tác tư tưởng, công tác tuyên truyền, văn
hóa, văn nghệ. Chủ động nắm bắt và dự báo
diễn biến tư tưởng của Nhân dân, kịp thời
định hướng dư luận xã hội; thường xuyên
tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân.
Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị
tại các cơ sở giáo dục đào tạo và các nhà
trường. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 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 nhiệm vụ chính trị
của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nâng cao
năng lực của các cấp ủy Đảng trong công
tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Chủ động
phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán
bộ, đảng viên, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ.
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TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
VỀ 75 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN
BẦU QUỐC HỘI VIỆT NAM (06/01/1946-06/01/2021)
BBT - Để tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện về lịch
sử, ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử. BBT Bản tin Sông Lô trân trọng trích đăng
nội dung chính của tài liệu tuyên truyền về 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên
bầu Quốc hội Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành, cụ thể như sau:

I. TỪ QUỐC DÂN ĐẠI HỘI TÂN
TRÀO ĐẾN CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ
ĐẦU TIÊN
1. Quốc dân Đại hội Tân Trào - Tiền
thân của Quốc hội Việt Nam
Tư tưởng xây dựng một nhà nước kiểu
mới mà ở đó nhân dân là người chủ của đất
nước đã được Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ
Chí Minh nhận định trong tác phẩm Đường
cách mệnh (1927): Chúng ta đã hy sinh làm
cách mệnh, thì nên làm cho đến nơi, nghĩa
là làm sao cách mệnh rồi thì quyền giao cho
dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một
bọn ít người. Thế mới khỏi hy sinh nhiều
lần, thế dân chúng mới hạnh phúc.
Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc
Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng
10/1944, trước chuyển biến nhanh chóng
của tình hình thế giới có lợi cho cách mạng
Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi
thư cho quốc dân đồng bào thông báo chủ
trương triệu tập Đại hội đại biểu quốc dân
để thành lập một cơ cấu đại biểu cho sự
chân thành đoàn kết và hành động nhất
trí của toàn thể quốc dân ta tạo nên sức
8

mạnh dân tộc bên trong và tranh thủ ngoại
viện của quốc tế nhằm chớp thời cơ thuận
lợi thực hiện cho được mục tiêu độc lập,
tự do. Vì vậy, giữa tháng 8/1945, khi chủ
nghĩa phát xít tuyên bố đầu hàng các nước
Đồng minh không điều kiện và lực lượng
cách mạng Việt Nam đã phát triển mạnh
mẽ trong cả nước, Hội nghị toàn quốc của
Đảng Cộng sản Đông Dương đã họp tại Tân
Trào (Tuyên Quang) từ ngày 13 -15/8/1945
để quyết định phát động Tổng khởi nghĩa.
Ngày 16/8/1945, tại đình Tân Trào
(Tuyên Quang), Chủ tịch Hồ Chí Minh
và Tổng bộ Việt Minh (Việt Nam độc lập
Đồng minh hội) đã khai mạc Đại hội đại
biểu quốc dân (còn gọi là Quốc dân Đại
hội Tân Trào). Tham dự Đại hội có hơn
60 đại biểu đại diện cho cả 3 miền Bắc Trung - Nam, đại diện cho các ngành, các
giới, các dân tộc, các đảng phái chính trị,
các đoàn thể cứu quốc và một số Việt kiều
ở Thái Lan và Lào để bàn kế hoạch Tổng
khởi nghĩa giành chính quyền về Nhân dân.
Đại hội đại biểu quốc dân đã thông qua ba
quyết định lớn:
Số tháng 12/2020
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Thứ nhất, nhất trí tán thành chủ trương
phát động Tổng khởi nghĩa của Đảng Cộng
sản Đông Dương và Tổng bộ Việt Minh;
Thứ hai, thông qua 10 chính sách của
Việt Minh và hiệu triệu đồng bào tích cực
phấn đấu thực hiện, trong đó điểm mấu chốt
đầu tiên là giành lấy chính quyền, xây dựng
một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên
nền tảng hoàn toàn độc lập;
Thứ ba, thành lập Uỷ ban Dân tộc giải
phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ
tịch.
Đại hội đã quy định Quốc kỳ là lá cờ
đỏ có ngôi sao vàng 5 cánh ở giữa, Quốc
ca là bài “Tiến quân ca”. Ngày 17/8/1945,
Đại hội bế mạc trong không khí sôi nổi của
Tổng khởi nghĩa; thay mặt Uỷ ban Dân
tộc giải phóng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã đọc lời tuyên thệ: “Chúng tôi là
những người được Quốc dân đại biểu bầu
vào Uỷ ban dân tộc giải phóng để lãnh đạo
cuộc cách mạng của Nhân dân. Trước lá cờ
thiêng liêng của Tổ quốc, chúng tôi nguyện
kiên quyết lãnh đạo nhân dân tiến lên, ra
sức chiến đấu chống quân thù, giành lại
độc lập cho Tổ quốc. Dù phải hy sinh đến
giọt máu cuối cùng, không lùi bước”.
Quốc dân Đại hội Tân Trào là mốc son
trong lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt
Nam, là tiền thân của Quốc hội Việt Nam,
như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng
định: “Việt Nam quốc dân đại biểu Đại hội
cử ra Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam
để lãnh đạo toàn quốc nhân dân kiên quyết
đấu tranh kỳ cho nước được độc lập. Đó là
một tiến bộ rất lớn trong lịch sử tranh đấu
giải phóng của dân tộc ta từ ngót một thế
kỷ nay. Đó là một điều khiến cho đồng bào
ta phấn khởi và riêng tôi hết sức vui mừng”.
Số tháng 12/2020
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2. Thắng lợi của Cách mạng tháng
Tám và những quyết định đi đến ngày
Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội
Việt Nam
Thực hiện Nghị quyết Tổng khởi nghĩa
giành chính quyền, nhân dân Việt Nam đã
nhất tề nổi dậy. Cuộc Tổng khởi nghĩa đã
nhanh chóng giành được thắng lợi, tiêu biểu
là khởi nghĩa ở Hà Nội (ngày 19/8/1945),
Huế (ngày 23/8/1945), Sài Gòn (ngày
25/8/1945). Chính quyền trong cả nước đã
thuộc về nhân dân. Vua Bảo Đại xin thoái
vị để “được làm dân tự do của một nước
độc lập”.
Ngày 25/8/1945, theo đề nghị của Chủ
tịch Hồ Chí Minh, Uỷ ban Dân tộc giải
phóng do Quốc dân Đại hội Tân Trào cử
ra được cải tổ thành Chính phủ lâm thời
của nước Việt Nam “một Chính phủ quốc
gia thống nhất, giữ trọng trách là chỉ đạo
cho toàn thể, đợi ngày triệu tập được Quốc
hội để cử ra một Chính phủ cộng hoà chính
thức”.
Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba
Đình, Hà Nội, trước hàng chục vạn đồng
bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính
phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên
ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam.
Ngày 03/9/1945, Chính phủ lâm thời tổ
chức phiên họp đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã đề nghị Chính phủ “tổ chức càng
sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế
độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân
trai gái mười tám tuổi đều có quyền ứng cử
và bầu cử, không phân biệt giàu, nghèo, tôn
giáo, dòng giống...”.
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Ngày 08/9/1945, Chủ tịch Chính phủ
lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng
hoà ban hành sắc lệnh số 14-SL quy định
mở cuộc Tổng tuyển cử để bầu Quốc hội
và ghi rõ: Chiểu theo Nghị quyết của Quốc
dân Đại hội ngày 16, 17 tháng 8 năm 1945
tại khu giải phóng, ấn định rằng nước Việt
Nam sẽ theo chính thể dân chủ cộng hoà và
Chính phủ nhân dân toàn quốc sẽ do một
Quốc dân đại hội bầu theo lối phổ thông
đầu phiếu cử lên; tiếp theo đó, ban hành
Sắc lệnh số 39-SL ngày 26/9/1945 về thành
lập Uỷ ban dự thảo thể lệ cuộc Tổng tuyển
cử; sắc lệnh số 51-SL ngày 17/10/1945 quy
định thể lệ cuộc Tổng tuyển cử phải thực
hiện theo lối phổ thông đầu phiếu, bầu cử
trực tiếp và bỏ phiếu kín, Sắc lệnh số 71SL ngày 02/12/1945 bổ khuyết Điều 11
chương V của sắc lệnh số 51-SL nhằm tạo
điều kiện thuận lợi hơn cho người ứng cử.
Công tác chuẩn bị cho Tổng tuyển cử diễn
ra rất khẩn trương trong điều kiện thù trong,
giặc ngoài; trong bối cảnh nền kinh tế, xã
hội hết sức khó khăn. Cuộc Tổng tuyển cử
lúc đầu được dự kiến là ngày 23/12/1945,
nhưng để thực hiện chủ trương thống nhất
và hoà giải, có thêm thời gian cho công
tác chuẩn bị và các ứng cử viên có điều
kiện nộp đơn, đi vận động tranh cử. Ngày
18/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc
lệnh hoãn cuộc Tổng tuyển cử đến ngày
chủ nhật, 06/01/1946.
Việc tổ chức Tổng tuyển cử, các ban
bầu cử đã được thành lập tới tận làng xã
do Uỷ ban nhân dân các cấp trực tiếp đảm
nhiệm. Nhiều người có tài, có đức xung
phong ra ứng cử hoặc được quần chúng
giới thiệu ra ứng cử. Danh sách cử tri và
ứng cử viên được hoàn thành và niêm yết
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công khai. Quần chúng sôi nổi trao đổi
tranh luận, chất vấn nhằm lựa chọn được
những người xứng đáng nhất làm đại diện
cho mình, hạn chế những phần tử cơ hội
lợi dụng dịp Tổng tuyển cử để tranh giành
quyền chức.
Ngày 05/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí
Minh ra Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu,
trong đó có đoạn: “Ngày mai, là một ngày
vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là
ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một
ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà
nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân
chủ của mình”.
Đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng của Tổ
quốc, bằng ý chí sắt đá của một dân tộc
quyết tâm bảo vệ nền độc lập, tự do vừa
giành được, toàn thể nhân dân Việt Nam
từ miền xuôi đến miền ngược, từ miền Bắc
đến miền Nam, từ nông thôn đến thành thị,
không phân biệt gái trai, già trẻ đã dành
trọn ngày lịch sử - ngày 06/01/1946: Toàn
dân đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội.
3. Một số kết quả của cuộc Tổng
tuyển cử
Ngày 06/01/1946, cuộc Tổng tuyển cử
bầu Quốc hội đầu tiên đã diễn ra trên cả
nước, kể cả các vùng đang có chiến sự ở
Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Ở Hà Nội đã có 91,95% cử tri của 74 khu
nội thành và 118 làng ngoại thành đi bỏ
phiếu trong không khí tràn đầy phấn khởi
của ngày hội dân chủ. Kết quả, có 6 trong
số 74 ứng cử viên đã trúng cử đại biểu Quốc
hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh trúng cử với số
phiếu cao nhất (98,4%).
Cuộc Tổng tuyển cử được tiến hành sôi
nổi trên khắp cả nước. Riêng các tỉnh phía
Bắc, mặc dù phải đối phó với âm mưu phá
Số tháng 12/2020

BẢN TIN SÔNG LÔ

VĂN BẢN MỚI, CHÍNH SÁCH MỚI
hoại hết sức tinh vi và trắng trợn của kẻ thù,
nhưng cuộc Tổng tuyển cử diễn ra an toàn.
Các tỉnh phía Nam, nhất là ở Nam Bộ, cuộc
bầu cử diễn ra dưới bom đạn rất ác liệt của
giặc Pháp.
Tổng số cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ
89%, trừ một số nơi phải bầu bổ sung còn
tuyệt đại đa số các địa phương chỉ bầu một
lần. Cuộc Tổng tuyển cử đã bầu được 333
đại biểu, trong đó có 57% số đại biểu thuộc
các đảng phái khác nhau; 43% số đại biểu
không đảng phái; 87% số đại biểu là công
nhân, nông dân, chiến sỹ cách mạng; 10
đại biểu nữ và 34 đại biểu dân tộc thiểu số.
Trong thành phần của Quốc hội có đại biểu
đại diện cho cả ba miền Bắc - Trung - Nam,
các giới từ những nhà cách mạng lão thành,
thương gia, nhân sĩ trí thức và các nhà hoạt
động văn hóa, đến đại biểu các thành phần
tôn giáo, những người không đảng phái và
các đảng phái chính trị.
Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của Việt
Nam năm 1946 được tiến hành theo những
nguyên tắc dân chủ, tiến bộ nhất, đó là: Phổ
thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín
đã hoàn toàn thắng lợi. Quốc hội đầu tiên
của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra
đời. Thắng lợi đó là một mốc son đánh dấu
bước phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế
dân chủ của nước Việt Nam.
4. Ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử
Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đánh
dấu bước trưởng thành của Nhà nước cách
mạng Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới của
đất nước ta có một Quốc hội, một Chính phủ
thống nhất, một bản Hiến pháp tiến bộ và
một hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ
danh nghĩa về mặt pháp lý để đại diện cho
Nhân dân Việt Nam về đối nội và đối ngoại.
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Cuộc bầu cử là căn cứ để khẳng định Nhà
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà có tính
chất hợp pháp, dân chủ - nhà nước của dân,
do dân và vì dân, được quốc dân giao phó
trọng trách điều hành đất nước, tổ chức toàn
dân kháng chiến, kiến quốc, giải quyết mọi
quan hệ của Việt Nam trên trường quốc tế.
Trong bối cảnh cách mạng Việt Nam
có nhiều khó khăn chồng chất, nhân dân ta
vừa thoát khỏi ách nô lệ nhưng Đảng ta và
Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn quyết định tổ
chức Tổng tuyển cử và cuộc Tổng tuyển cử
thành công là một quyết định sáng suốt, kịp
thời, nhạy bén chính trị và khoa học, thực
tiễn sâu sắc. Thắng lợi đó là khẳng định
đường lối, chủ trương của Đảng ta đúng
đắn, sáng tạo, thể hiện khát vọng được độc
lập, tự do của Nhân dân Việt Nam. Thắng
lợi của cuộc Tổng tuyển cử đã khẳng định
niềm tin tuyệt đối của Đảng và Chủ tịch
Hồ Chí Minh vào tinh thần yêu nước của
Nhân dân ta. Đồng thời, đó cũng là sự biểu
thị khát vọng dân chủ của Nhân dân và sức
mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử như
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát biểu tại kỳ
họp thứ nhất của Quốc hội đầu tiên, là: “...
kết quả của sự hy sinh, tranh đấu của tổ
tiên ta, nó là kết quả của sự đoàn kết anh
dũng phấn đấu của toàn thê đồng bào Việt
Nam ta, sự đoàn kết của toàn thể đồng bào
không kể già, trẻ, lớn, bé, gồm tất cả các
tôn giáo, tất cả các dân tộc trên bờ cõi Việt
Nam đoàn kết chặt chẽ thành một khối hy
sinh không sợ nguy hiểm tranh lấy nền độc
lập cho Tổ quốc”.
(Còn nữa…)
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CÔNG ĐIỆN 1711/CĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
BBT - Ngày 07 tháng 12 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện
số 1711/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống
dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân
2021. BBT trích đăng nội dung chính của công điện như sau:

N

ăm 2020, với nỗ lực của cả
hệ thống chính trị trong việc
quyết tâm thực hiện thành công
mục tiêu kép là tiếp tục phòng, chống dịch
COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội,
hoạt động kinh tế, xã hội, giao thông vận
tải nội địa đang dần phục hồi và dự báo xu
hướng sẽ tăng mạnh, đặc biệt trong dịp Tết
Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và
Lễ hội xuân 2021, làm gia tăng nhu cầu vận
tải hành khách, hàng hoá và mật độ phương
tiện tham gia giao thông, tạo áp lực lớn lên
kết cấu hạ tầng, tổ chức giao thông và dịch
vụ vận tải. Để bảo đảm trật tự, an toàn giao
thông (TTATGT) cho nhân dân vui đón dịp
Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu
và Lễ hội xuân 2021, Thủ tướng Chính phủ
yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông Quốc
gia, các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng,
nhiệm vụ, chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực
hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:
1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến
pháp luật về an toàn giao thông, hướng
dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn
và kiến thức phòng, chống dịch COVID-19
khi tham gia giao thông cho người dân.
Chú trọng vận động nhân dân thực hiện:
“Đã uống rượu, bia - không lái xe”; không
phóng nhanh, vượt ẩu; không chở quá số
người quy định; không sử dụng điện thoại
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khi lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi
đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; thắt dây an
toàn khi ngồi trên xe ô tô; dừng xe quan
sát an toàn khi qua đường ngang đường sắt;
mặc áo phao đúng quy định khi đi đò; rửa
tay đúng cách và mang khẩu trang khi tham
gia giao thông... Vận động người dân sử
dụng phương tiện giao thông công cộng đi
lại trong dịp nghỉ Tết và dự Lễ hội xuân.
Cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao
thông, ùn tắc giao thông trong dịp Tết và
tại khu vực diễn ra Lễ hội xuân trong các
bản tin thời sự.
Các đơn vị sản xuất, kinh doanh và cơ
sở giáo dục, đào tạo thực hiện phổ biến và
yêu cầu người lao động, học sinh, sinh viên
tự giác chấp hành quy định pháp luật về an
toàn giao thông; chủ động phối hợp với các
đơn vị vận tải tổ chức bán vé tàu xe trực
tiếp cho công nhân, sinh viên và người lao
động; bố trí thời gian phù hợp để người lao
động, sinh viên nghỉ Tết và trở lại làm việc,
học tập, giảm áp lực giao thông trước, trong
và sau Tết Nguyên đán.
2. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm
soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy;
đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng
dịch COVID-19 cho lực lượng thực thi
nhiệm vụ và người dân. Chú trọng kiểm tra,
phát hiện và xử phạt các hành vi: điều khiển
phương tiện vi phạm quy định về tốc độ,
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nồng độ cồn, ma túy; đi không đúng phần
đường, làn đường; dừng, đỗ phương tiện trái
phép; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô,
xe gắn máy; không nhường đường cho xe ưu
tiên; đi vào làn đường khẩn cấp; vi phạm khi
qua đường ngang; chở quá tải trọng, quá số
người quy định; không có Giấy phép lái xe,
bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn; phương
tiện không đăng ký, đăng kiểm, không đảm
bảo an toàn kỹ thuật, không trang bị dụng cụ
cứu sinh, cứu đắm...
Tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu
từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô
để kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi
phạm, đối tượng tập trung kiểm tra, xử lý
là người điều khiển xe ôtô chở khách, ôtô
chở hàng hóa… Cương quyết ngăn chặn
các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật
tự công cộng, trấn áp mọi hành vi chống
người thi hành công vụ. Tiến hành kiểm tra
việc thưc hiện quy định pháp luật về bảo
đảm an ninh, an toàn hàng không, an toàn
giao thông tại bến khách ngang sông, bến
tàu chở khách du lịch, trên các tuyến, luồng
đường thủy phức tạp.
3. Nâng cao năng lực, chất lượng dịch
vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu đi
lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch,
Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân
2021; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải
hành khách chấp hành đầy đủ các quy định
của pháp luật về TTATGT, đồng thời tuân
thủ nghiêm ngặt các quy định và chỉ đạo
về phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt
là tại các đầu mối giao thông chính, trên
phương tiện vận tải hành khách công cộng,
cũng như đội ngũ người điều khiển và nhân
viên phục vụ trên phương tiện. Có phương
án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, đảm
bảo an toàn phòng dịch, đáp ứng nhu cầu
đi lại của người dân, không để hành khách
không kịp về quê ăn Tết do thiếu phương
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tiện; giảm thiểu tối đa tình trạng chậm, huỷ
chuyến; xử lý nghiêm tình trạng tăng giá
vé trái quy định. Cương quyết không để
phương tiện vận tải, người điều khiển, nhân
viên phục vụ và hành khách không tuân thủ
quy định phòng dịch COVID-19 tham gia
giao thông.
4. Tăng cường kiểm tra điều kiện an
toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao
thông; khắc phục kịp thời các đoạn đường
bị hư hỏng, sạt lở do mưa lũ gây ra; rà soát
bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông, thiết
bị cảnh báo phản quang tại các nút giao
thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán
kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế tiềm ẩn
nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực hiện
thu phí đường bộ không dừng, chủ động mở
trạm, tạm dừng thu phí để giải tỏa phương
tiện khi xảy ra ùn tắc tắc giao thông; xử
phạt nghiêm đối với các phương tiện không
đủ điều kiện đi vào cửa thu phí điện tử
không dừng (ETC) gây ùn tắc giao thông
theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ tại Thông báo số 150/TB-VPCP ngày
02/12/2020.
Các đơn vị thi công và bảo trì kết cấu
hạ tầng, tăng cường hướng dẫn, bảo đảm
giao thông, có biện pháp khắc phục kịp
thời khi xảy ra sự cố về hạ tầng; hoàn thành
công tác nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các
tuyến giao thông trọng điểm, trong đô thị
và trả lại lòng đường phục vụ giao thông
trước ngày 30/1/2021. Có phương án tổ
chức, điều tiết, phân luồng giao thông; bố
trí lực lượng kịp thời giải tỏa khi xảy ra tai
nạn, ùn tắc giao thông, không để phát sinh
ùn tắc kéo dài, nhất là trong ngày đầu và
ngày cuối đợt nghỉ Tết trên các tuyến trục
chính ra vào trung tâm thành phố Hà Nội
và Thành phố Hồ Chí Minh; các tuyến kết
(Xem tiếp trang 21)
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HUYỆN SÔNG LÔ TẬP TRUNG THỰC HIỆN
CÔNG TÁC QUY HOẠCH TRÊN ĐỊA BÀN
Đồng chí Nguyễn Tiến Thọ
Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

N

ăm 2009, Huyện Sông Lô
được thành lập theo Nghị
định số 09/NĐ-CP ngày
23/12/2008 của Chính phủ về việc điều
chỉnh địa giới hành chính huyện Lập
Thạch để thành lập huyện Sông Lô tỉnh
Vĩnh Phúc, huyện có diện tích 15.031,77
ha với 17 đơn vị hành chính trực thuộc
chạy dọc ven Sông Lô, quy mô dân số đạt
93.984 nhân khẩu. Xuất phát điểm khi
mới thành lập, Huyện Sông Lô là huyện
thuần nông nghiệp, bình quân thu nhập
của Nhân dân còn thấp, quy hoạch xây
dựng của Huyện chưa được lập, kết cấu hạ
tầng của nhiều công trình không đồng bộ
và xuống cấp, khó khăn trên nhiều phương
diện như: tỷ lệ cứng hóa đường giao thông
nông thôn chỉ đạt 12,8%, giao thông nội
đồng 100% đường đất, Huyện chưa có
quy hoạch khu, cụm công nghiệp, một số
tuyến đường huyết mạch của Huyện đã bị
hư hỏng; hệ thống các trường học, trạm y
tế các xã, thị trấn xuống cấp; Trung tâm y
tế, trụ sở các cơ quan hành chính trên điạ
bàn Huyện chưa được xây dựng do chưa có
quy hoạch được phê duyệt, phải thuê nhà
ở tạm ...
Được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều
kiện giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,
UBND tỉnh và các Sở, Ngành của Tỉnh
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cùng công tác lãnh, chỉ đạo sâu sát của
Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, sự
đoàn kết, nhất trí của toàn Đảng bộ, sự
đồng thuận của Nhân dân, những năm
qua, trên địa bàn huyện Sông Lô đã triển
khai, thực hiện nhiều quy hoạch lớn, trọng
điểm như: Quy hoạch tổng thể phát triển
kinh tế - văn hóa - xã hội huyện Sông Lô
đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
được phê duyệt tại Quyết định số 4109/QĐUBND, ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc; Quy hoạch chung xây dựng đô
thị huyện lỵ huyện Sông Lô đến năm 2030
được phê duyệt tại Quyết định số 3141/QĐUBND, ngày 30/10/2010 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc và Quy hoạch chi tiết xây dựng
(QHCTXD) Trung tâm hành chính - chính
trị - văn hoá thể thao - giáo dục huyện Sông
Lô; Quy hoạch chi tiết phát triển đô thị hai
bên trục đường trung tâm huyện Sông Lô;
Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm kinh tế dịch vụ huyện Sông Lô; Quy hoạch chi tiết
Khu nhà ở đô thị phía Đông huyện lỵ Sông
Lô; Quy hoạch chi tiết đất doanh nghiệp vừa
và nhỏ thuê xã Đức Bác, xã Lãng Công, xã
Hải Lựu, Đồng Thịnh, huyện Sông Lô; Quy
hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp
Sông Lô I, Sông Lô II, huyện Sông Lô, tỉnh
Vĩnh Phúc; Quy hoạch chi tiết xây dựng
khu công nghiệp Lập Thạch I, huyện lập
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Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; Quy hoạch chi tiết
cụm công nghiệp Đồng Thịnh; Quy hoạch
vùng phía tây đô thị Vĩnh Phúc; hoàn thành
Quy hoạch chung đô thị Đức Bác, Lãng
Công, Hải Lựu; Quy hoạch phát triển công
nghiệp - dịch vụ 2 bên trục đường cao tốc
Nội Bài - Lào Cai; quy hoạch chung phát
triển du lịch - dịch vụ khu vực Núi Sáng hồ Bò Lạc. Quy hoạch xây dựng 16 xã nông
thôn mới, Quy hoạch chi tiết 46 khu vực đất
dịch vụ, đất giãn dân, đất đấu giá quyền sử
dụng đất và xử lý các tồn tại theo kết luận
thanh tra tại các xã làm công cụ hữu ích cho
quản lý nhà nước về xây dựng, phát triển đô
thị và nông thôn.
Kết quả sau hơn 10 năm triển khai,
thực hiện các Quyết định Phê duyệt Quy
hoạch, Huyện Sông Lô ngày hôm nay đã
khoác trên mình một diện mạo mới, đời
sống vật chất và tinh thần của người dân
ngày càng được nâng cao, các mục tiêu
phát triển kinh tế đều đạt và vượt, kết cấu
hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ,
100% các cơ quan hành chính của huyện
được quy hoạch địa điểm, xây dựng trụ sở
mới đi vào hoạt động như: Trụ sở Huyện
ủy - UBND huyện, Kho Bạc, Viện Kiểm
Sát, Tòa án, Ngân hàng chính sách, Bảo
hiểm xã hội, Ban chỉ huy quân sự, Công
an huyện, Trung Tâm Y tế huyện; xây mới
02 trường THPT và THCS, các Trung tâm
văn hóa thể thao cấp xã, nhà văn hóa thôn,
tổ dân phố..., các tuyến đường nội thị hình
thành, đường tỉnh lộ được cải tạo nâng
cấp, tỷ lệ cứng hóa đường giao thông liên
xã, trục xã đạt 100%; đường trục chính nội
đồng đạt 64,86%; toàn huyện có 13 chợ,
4.200 cơ sở hoạt động kinh doanh và dịch
vụ vận tải, đáp ứng được các mặt hàng
thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng, nhu
Số tháng 12/2020

BẢN TIN SÔNG LÔ

cầu đi lại của người dân và lưu thông hàng
hoá giữa các vùng miền, thúc đẩy kinh tế
phát triển... cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã
nông thôn mới ngày càng được hoàn thiện,
góp phần quan trọng vào phát triển kinh
tế - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế và
giảm nghèo, nâng cao cơ hội tiếp cận các
dịch vụ xã hội đối với khu vực nông thôn,
giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng
cuộc sống của Nhân dân. Công tác xây
dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực,
đến cuối năm 2019, toàn huyện có 16/16
xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Xác định việc làm tốt công tác quy
hoạch xây dựng là yếu tố then chốt góp
phần khai thác các tiềm năng, lợi thế; phân
bổ và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư; từng
bước xây dựng huyện Sông Lô được hoàn
thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp
ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
Trong đó xây dựng kết cấu hạ tầng tiếp tục
là 1 trong 3 đột phá chiến lược trong thời
gian tới. Ngày 01/12/2020, Huyện Sông Lô
đã tổ chức hội nghị cho ý kiến đồ án quy
hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050 để
đánh giá hiện trạng; phân tích thực trạng,
xác định mục tiêu phát triển, tốc độ đô thị
hóa, tính chất, tiềm năng và động lực phát
triển vùng. Trên cơ sở đó có sự điều chỉnh
phù hợp đối với công tác quy hoạch xây
dựng của Huyện.
Trong thời gian tới để công tác quy
hoạch xây dựng huyện Sông Lô được triển
khai hiệu quả cao, các cấp các ngành cần
thực hiện tốt một số nội dung sau:
- Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh
quy trình và thủ tục hành chính về quản lý
quy hoạch kiến trúc theo hướng giảm thời
gian thực hiện. Điều chỉnh, bổ sung, thay
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thế các thủ tục hành chính về thẩm định
quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây
dựng, thoả thuận kiến trúc, giới thiệu địa
điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch. Hoàn thiện
Quy định quản lý quy hoạch xây dựng và
kiến trúc công trình, đây là công cụ quản lý
nhà nước trong việc giám sát, kiểm tra các
hoạt động đầu tư, xây dựng theo quy hoạch
xây dựng, quy hoạch đô thị đồng bộ, yêu
cầu quản lý kiến trúc công trình đảm bảo
thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch
được phê duyệt, phù hợp đặc điểm kiến trúc
đô thị, nông thôn của huyện, đáp ứng yêu
cầu sử dụng và tạo thẩm mỹ đô thị.
- Đổi mới tư duy và nâng cao chất
lượng lập và quản lý quy hoạch xây dựng,
trong đó cần phải xác định quy hoạch là
một quá trình liên tục, thông suốt quản lý từ
bước lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch
đến triển khai thực thi.
+ Kịp thời công bố, công khai quy
hoạch, xây dựng kế hoạch triển khai thực
hiện quy hoạch. Trình UBND tỉnh và hướng
dẫn các địa phương ban hành chương trình,
kế hoạch thực hiện quy hoạch sau khi được
cấp có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ
xây dựng kế hoạch đầu tư công và thu hút
đầu tư theo quy hoạch.
+ Trong quá trình lập và thực hiện quy
hoạch cần coi trọng sự tham gia của cộng
đồng dân cư, sự phản biện của các tổ chức
xã hội, nghề nghiệp, đảm bảo tính khả thi
của quy hoạch, phù hợp định hướng phát
triển kinh tế xã hội và nhu cầu khách quan
của xã hội, của thị trường.
+ Rà soát các nội dung để báo cáo
UBND tỉnh cho phê duyệt quy hoạch vùng
huyện Sông Lô, điều chỉnh cục bộ Quy
hoạch chung đô thị huyện lỵ Sông Lô, Quy
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hoạch chung đô thị Đức Bác, Quy hoạch
vùng liên huyện phía tây đô thị Vĩnh Phúc,
hoàn chỉnh các đồ án QHCT, Quy hoạch
chung xây dựng xã, trong đó cần xem xét
đến các chỉ tiêu về tăng trưởng xanh, thực
hiện các mục tiêu nhiệm vụ của Đại hội đại
biểu Đảng bộ lần thứ III của huyện.
+ Quản lý chặt chẽ kiến trúc công
trình về cả hình thức kiến trúc, quy mô
công trình, vật liệu công trình và mối liên
hệ với cảnh quan khu vực thông qua hồ sơ
dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế
thi công và cấp giấy phép xây dựng công
trình. Đối với các công trình lớn, trọng
điểm cần phải thi tuyển để chọn phương
án kiến trúc thích hợp.
- Tăng cường công tác giáo dục cho cán
bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm
quan trọng của công tác quy hoạch, quy
hoạch xây dựng, phải thấy được công tác
quy hoạch là vấn đề chiến lược, luôn phải
đi trước một bước làm cơ sở cho việc đầu tư
xây dựng công trình, xây dựng đô thị mới
và công tác chỉnh trang phát triển đô thị.
Cần tập trung chỉ đạo làm tốt việc dân chủ
công khai quy hoạch để nhân dân biết, bàn
và tham gia ý kiến góp phần thực hiện quy
hoạch có tính khả thi. Cần có sự giám sát
chặt chẽ của cơ quan Nhà nước và nhân dân
trong quá trình thực hiện quy hoạch. Đồng
thời phải tích cực tuyên truyền, tổ chức học
tập pháp luật nhất là: Luật xây dựng, Luật
đất đai, Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất
động sản, làm cho mọi người dân hiểu được
nguyên tắc, thủ tục xây dựng cơ bản để
thực hiện, phải triệt để tiết kiệm đất đai và
thực hiện theo đúng quy trình từ quy hoạch
chung đến quy hoạch chi tiết, giao đất, cấp
giấy phép xây dựng.
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HUYỆN SÔNG LÔ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ
THỊ TRƯỜNG TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT DƯƠNG
LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2021
Đồng chí Nguyễn Văn Kiên
Phó Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 4

C

uối năm là thời điểm nhu cầu
tiêu dùng hàng hóa của người
dân tăng mạnh, đây cũng là
thời điểm các hoạt động buôn lậu, gian
lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng
cấm, hàng giả diễn biến phức tạp. Để bình
ổn thị trường hàng hóa và bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng, huyện Sông Lô đã chỉ đạo
các lực lượng chức năng tăng cường công
tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý
nghiêm những trường hợp vi phạm.

nhiệm vụ, Đội Quản lý thị trường (QLTT)
số 4 (phụ trách địa bàn 2 huyện Sông Lô và
Lập Thạch) đã chủ động phối hợp với các
lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra
hoạt động của các doanh nghiệp, hộ kinh
doanh nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm
việc sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém
chất lượng; kiểm tra việc thực hiện các quy
định của pháp luật về giá, niêm yết giá và
bán theo giá niêm yết, xử lý kịp thời các
trường hợp đầu cơ, ép giá, găm hàng, đưa
tin thất thiệt, đẩy giá bán lên cao, gây bất
ổn thị trường; kiểm tra việc thực hiện đo
lường (cân, đong, đóng gói hàng hóa), chất
lượng hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa, kịp thời
phát hiện các thủ đoạn gian lận để trục lợi.
Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo
dục pháp luật về kinh doanh thương mại tới
các đối tượng kinh doanh; phân công cán
bộ bám sát địa bàn, nắm chắc diễn biến thị
trường, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi
vi phạm pháp luật.

Dù không phải điểm nóng, song tình
trạng vi phạm pháp luật trong kinh doanh
thương mại, nhất là hoạt động buôn bán
hàng kém chất lượng, kinh doanh hàng hóa,
dịch vụ không đảm bảo về các quy định của
pháp luật vẫn diễn ra trên địa bàn huyện
Sông Lô. Đặc biệt, năm 2020 là một năm
biến động lớn đối với Việt Nam nói chung
và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, nguyên nhân
do sự xuất hiện và bùng phát dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp thuộc chủng vi rút
Covid-19 gây ra dẫn đến một thời gian dài
Do thực hiện tốt công tác quản lý địa
đất nước thực hiện giãn cách xã hội đã gây bàn, trong năm 2020, Đội Quản lý thị
ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế, thị trường trường số 4 đã tích cực xử lý các vi phạm
tiêu dùng chịu nhiều ảnh hưởng. Xác định rõ về buôn lậu, hàng hóa giả mạo về nhãn
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hàng hóa, bao bì hàng hóa, gian lận thương
mại; đồng thời phối hợp cùng các cấp
chính quyền địa phương tăng cường công
tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm pháp luật. Thực hiện
tốt công tác kiểm tra liên ngành theo Quyết
định số 2089/QĐ-UBND ngày 18/9/2019
của Chủ tịch UBND huyện Sông Lô, kết
quả cụ thể: Tổ chức 07 vụ kiểm tra, xử
phạt 10 hành vi với số tiền xử phạt vi phạm
hành chính: 11.850.000 đồng và tiêu hủy:
3.830.000 đồng giá trị hàng hóa. Bên cạnh
đó, Đội QLTT số 4 đã tổ chức nhiều đợt
kiểm tra trên địa bàn huyện theo kế hoạch
kiểm tra định kỳ và đột xuất năm 2020 của
Cục Quản lý thị trường.

các chợ, cửa hàng.

Có thể nói công tác phòng, chống hàng
giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng luôn
là vấn đề khó, đòi hỏi có thời gian, quá
trình, phát huy những kết quả đã đạt được
trong trong việc thực hiện nhiệm vụ công
tác trong thời gian qua, để công tác phòng,
chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất
lượng đạt được kết quả cao hơn nữa Đội
Quản lý thị trường số 4 sẽ tiếp tục phối
hợp với các đơn vị chức năng triển khai
các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn tới
từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh tổ chức
ký cam kết, hướng dẫn trực tiếp để doanh
nghiệp, hộ kinh doanh nâng cao ý thức,
không buôn bán, kinh doanh hàng giả, tiếp
Thực hiện kế hoạch của Cục QLTT tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.
tỉnh, BCĐ 389 tỉnh về triển khai công tác
Tin tưởng rằng, với sự phát triển như
chống buôn lậu, gian lận thương mại và ngày nay, đời sống vật chất, tinh thần của
hàng giả trong đợt cao điểm dịp cuối năm nhân dân được nâng lên và cải thiện đáng
2020, đặc biệt là trước, trong và sau dịp tết kể, người tiêu dùng trên địa bàn huyện
dương lịch, tết nguyên đán năm 2021, Đội Sông Lô luôn nêu cao tinh thần cảnh giác
QLTT số 4 chủ động tham mưu UBND khi mua hàng. Đồng thời nhận thức rõ
huyện thành lập 01 Đoàn kiểm tra liên nhiệm vụ, trách nhiệm của mình trong việc
ngành; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất
thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm lượng. Không ngừng trang bị các kiến thức
trong hoạt động thương mại điện tử, đa cấp, cần thiết để phân biệt được sản phẩm nào
sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ là hàng thật, hàng giả, hàng nhái. Khi phát
hàng nhập lậu, hàng cấm; tăng cường kiểm hiện hàng giả, hàng nhái, người tiêu dùng
tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm hoạt động nên có trách nhiệm phản hồi ngay với các
vận chuyển và kinh doanh các loại pháo, đồ cơ quan chức năng liên quan, với cơ sở sản
chơi trẻ em mang tính kích động, bạo lực, xuất, doanh nghiệp để công ty biết và đưa
văn hóa phẩm đồi trụy, chất cháy nổ, hàng ra biện pháp xử lý, có như vậy, công tác
hóa độc hại; kiểm tra chặt chẽ các mặt hàng quản lý thị trường mới đạt hiệu quả, đảm
thuốc lá, rượu, bia, bánh kẹo, đồ trang sức, bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người
mỹ nghệ, hoạt động vận chuyển gia súc, gia tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp sản
cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm tại xuất kinh doanh chân chính.
18
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XÃ LÃNG CÔNG THỰC HIỆN HIỆU QUẢ
PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT
XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”
Đồng chí Lê Hồng Công
Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Lãng Công

V

ới quyết tâm xây dựng và lan
tỏa đời sống văn hoá trong
cộng đồng dân cư; những năm
qua, các quy định về thực hiện phong trào
“ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa ở khu dân cư” đã được Đảng ủy, chính
quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã Lãng
Công tích cực chỉ đạo và triển khai thực
hiện; qua đó, từng bước nâng cao đời sống
văn hóa, tinh thần cho Nhân dân.
Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ngày
càng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu
quả tích cực, BTV Đảng ủy xã đã ban hành
quyết định thành lập Ban chỉ đạo phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” xã Lãng Công; hàng năm chú trọng
kiện toàn BCĐ, xây dựng kế hoạch, phân
công cho các thành viên BCĐ; chủ động
xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền
đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.
BCĐ thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo sát
sao, gắn bó đến từng thôn dân cư để kiểm
tra, đôn đốc thực hiện các nội dung của cuộc
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa, đô thị văn minh”; các thành
viên BCĐ cấp xã chịu trách nhiệm, nhiệm
vụ được BCĐ phân công, trực tiếp chỉ đạo
thôn mình được phân công phụ trách, đảm
bảo thực hiện có hiệu quả, trên tinh thần
dân chủ, công khai, đưa các nội dung của
cuộc vận động thành phong trào hoạt động
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có hiệu quả.
Sau 20 năm triển khai thực hiện phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa ở khu dân cư”, xã Lãng Công đã
đạt được nhiều thành tựu quan trọng; qua
đó, từng bước xây dựng đời sống văn hóa
trên địa bàn xã, nâng cao đời sống vật chất
và tinh thần cho người dân. Nếu như, năm
2001, toàn xã có 1.122/1.701 hộ đạt danh
hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 65,9%
thì đến năm 2020, toàn xã có 1.647/1.760
hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm
tỷ lệ 93,58%. Năm 2001, xã không có thôn
nào đạt danh hiệu làng văn hóa cấp Tỉnh,
đến năm 2020, xã đã có 7/10 thôn đạt Làng
văn hóa cấp Tỉnh chiếm 70% thôn dân cư,
góp phần đưa xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí
xây dựng nông thôn mới.
Phong trào xây dựng làng văn hóa
đã có những chuyển biến rõ rệt, thu hút
được sự quan tâm của các cấp uỷ đảng,
chính quyền và sự hưởng ứng nhiệt tình
của nhân dân trong xã. Tại các thôn, nhân
dân đã đóng góp tiền của, công sức để xây
dựng nhà văn hoá thôn, sân thể thao. Hệ
thống nhà văn hoá ở các thôn đã phát huy
tác dụng trong việc tổ chức các hoạt động
văn hoá, văn nghệ, sinh hoạt câu lạc bộ...
góp phần bảo tồn vốn văn hoá truyền thống
độc đáo, đa dạng của địa phương.
Phong trào văn hoá, văn nghệ, phát
triển rộng khắp, tạo điều kiện cho người
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dân có sân chơi lành mạnh, bổ ích. 10 thôn
dân cư đều thành lập những đội văn nghệ,
thể thao. Phong trào “Toàn dân rèn luyện
thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã có
bước phát triển mới về chất lượng, tỷ lệ
người tham gia luyện tập thể thao ở xã tăng
dần hàng năm.
Xã chỉ đạo xây dựng mỗi thôn có hương
ước, quy ước riêng phù hợp với Nhân dân
trong thôn. Chỉ đạo các ban ngành, đoàn
thể, các chi bộ và thôn dân cư đưa nội dung,
kết quả thực hiện nếp sống văn minh trong
việc cưới, việc tang và lễ hội là một trong
những tiêu chí để bình xét, đánh giá mức
độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cơ
quan, đơn vị, cá nhân, trên tiêu chí bám sát
các nội dung của cuộc vận động. Đến nay,
việc xây dựng nếp sống văn minh trong
việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn xã
có nhiều chuyển biến tích cực. Trong việc
cưới, các nghi lễ theo phong tục truyền
thống được tổ chức đơn giản, lành mạnh;
Đối với việc tang, 100% khu dân cư đưa
việc tang vào trong quy ước và tổ chức
trang trọng, tiết kiệm theo Chỉ thị số 11CT/
TU ngày 18/10/2012 của Tỉnh ủy.
Thôn Thành Công của xã Lãng Công
có đồng bào dân tộc Dao sống tập trung,
các nghi lễ của đồng bào hàng năm được tổ
chức thường xuyên nhằm bảo tồn các giá
trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Bên cạnh
đó, văn hóa, văn nghệ dân tộc Dao đã đóng
góp rất nhiều cho phong trào của xã Lãng
Công, huyện Sông Lô, cũng như tỉnh Vĩnh
Phúc, đem lại nhiều giải thưởng trong các
cuộc thi.
Kết quả này đã và đang góp phần nâng
cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân
dân, tình đoàn kết làng, bản được nâng lên.
Nhiều hoạt động như, phổ biến kiến thức về
khuyến nông, phát triển kinh tế; thực hiện
sinh đẻ có kế hoạch, vệ sinh môi trường
20

cũng như nâng cao nhận thức về pháp luật
cho người dân... cũng được thực hiện thuận
lợi và hiệu quả hơn. Hoạt động văn nghệ
quần chúng được các thôn dân cư duy trì và
phát huy hiệu quả. Những nét đẹp của gia
đình, dòng họ, truyền thống tốt đẹp của các
dân tộc được khơi dậy và phát huy.
Để tạo được sự chuyển biến tích cực
trong phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa”, hằng năm, cấp ủy,
chính quyền xã Lãng Công đã chủ động
phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong
huyện tích cực đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, vận động nhân dân tham gia bằng
nhiều hình thức phong phú. Từ đó, phong
trào đi vào nền nếp và ngày càng được các
tầng lớp Nhân dân quan tâm, hưởng ứng.
Nhiều phong trào được triển khai mang lại
hiệu quả thiết thực như: Ủy ban MTTQ xã
phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”;
Hội Nông dân phát động phong trào xây
dựng “Gia đình nông dân văn hóa”; Đoàn
Thanh niên phát động phong trào “5 xung
kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ
quốc”; Hội Cựu chiến binh có phong trào
“Cựu chiến binh gương mẫu”...Việc thực
hiện các tiêu chí gia đình văn hóa và tổ
chức bình xét gia đình văn hóa được triển
khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định,
đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai.
Cùng với đó, sự khởi sắc của phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa” ở Lãng Công cũng bắt nguồn từ
những kết quả trong phát triển kinh tế - xã
hội. Trong đó phải nói đến sự chuyển đổi
cơ cấu kinh tế đúng hướng, nhất là nhiều
hộ gia đình đã tự phấn đấu vươn lên, tìm
các mô hình phát triển kinh tế để làm giàu
như: Mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi,
trồng trọt, dịch vụ, vận tải... Đến nay, trên
địa bàn xã đã xây dựng được nhiều mô hình
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KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI
kinh tế trang trại chăn nuôi theo tiêu chuẩn
Vietgap cho thu nhập hàng trăm triệu đồng
mỗi năm, có 26 công ty, doanh nghiệp, kinh
doanh xăng dầu, vận tải, may mặc...hàng
năm cho thu nhập từ 600.000.000đ đến 1
tỷ đồng/năm; các siêu thị nhỏ, các ngành
nghề khác trên địa bàn có khoảng 700 hộ
đang cho thu nhập ổn định; qua đó, đã góp
phần giảm nghèo một cách tích cực. Năm
2001 thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt
7,5 triệu/người/năm, đến nay đã tăng lên
35,6 triệu/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đến
nay chỉ còn 0,79%, cận nghèo còn 1,0%.
Kinh tế có bước phát triển, đời sống người
dân được cải thiện, nâng cao góp phần tạo

tiền đề vững chắc cho công tác xây dựng
đời sống văn hóa ở cơ sở đi vào chiều sâu.
Để phong trào toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa được triển khai rộng
khắp và có hiệu quả hơn nữa, trong thời gian
tới, xã Lãng Công sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực
hiện phong trào, làm cho văn hóa thấm sâu
vào từng gia đình, từng cá nhân, nâng cao
tính văn hóa trong mọi hoạt động và sinh
hoạt của nhân dân. Với những thành tựu
và phong trào thành nền nếp đã có, trong
những năm tiếp theo cán bộ và nhân dân xã
Lãng Công sẽ đưa phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại địa
phương lên tầm cao hơn nữa.

CÔNG ĐIỆN 1711/CĐ-TTG CỦA...
nối với các đầu mối giao thông trọng điểm
(nhà ga, sân bay, bến cảng…) và khu vực tổ
chức Lễ hội xuân.
5. Chỉ đạo các Sở Y tế và cơ sở khám,
chữa bệnh trong cả nước thực hiện ứng
trực 24/24 giờ, sẵn sàng nhân lực, phương
tiện, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh và
nguồn máu dự phòng, dịch truyền để đảm
bảo khả năng cao nhất trong việc cấp cứu,
điều trị nạn nhân tai nạn giao thông, giảm
thiểu thiệt hại về người.
6. Có phương án ứng phó kịp thời, hiệu
quả khi phát sinh tình huống có người nhiễm
virus COVID-19 tại các đầu mối giao thông
và trên phương tiện vận tải công cộng. Người
đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách
nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tình
trạng thiếu kiểm soát trong phòng, chống
dịch COVID-19, dẫn đến làm lây nhiễm
dịch bệnh trên các phương tiện giao thông
hoặc địa bàn thuộc phạm vi quản lý.
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(Tiếp theo trang 13)
7. Công bố rộng rãi trên các phương
tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường
dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh
của người dân về tình hình TTATGT, phối
hợp giải quyết, khắc phục kịp thời các sự
cố, tai nạn giao thông; niêm yết đầy đủ các
thông tin về phòng, chống dịch COVID-19
tại các đầu mối giao thông (bến xe, nhà ga,
sân bay, bến cảng…) và trên các phương
tiện vận tải công cộng.
8. Đề nghị các tổ chức đoàn thể chính
trị - xã hội tại địa phương chủ động phối
hợp với các cơ quan chức năng tham gia
cảnh giới, hướng dẫn giao thông, tổ chức
chốt gác tại các điểm có nguy cơ cao về tai
nạn giao thông, nhất là tại các vị trí đường
ngang, lối đi dân sinh, lối đi tự mở qua
đường sắt có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao
thông trên địa bàn; phối hợp với lực lượng
chức năng tuyên truyền, vận động người
tham gia giao thông thực hiện nghiêm các
quy định về phòng, chống dịch COVID-19.
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CHUẨN BỊ TỐT CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN NĂM 2021
Thượng tá Lương Ngọc Tuấn
UVBTVHU, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

Khám tuyển NVQS đợt I/2021 tại Ban CHQS huyện
Sông Lô đảm bảo nghiêm túc, an toàn, hiệu quả

N

hững năm qua, nhờ làm
Năm 2021, huyện Sông Lô dự kiến
tốt công tác tuyên truyền, được giao chỉ tiêu tuyển chọn 242 thanh
vận động, quản lý thanh niên lên đường nhập ngũ. Công tác tuyển
niên trong độ tuổi nhập ngũ và thực hiện quân của địa phương gặp không ít khó khăn
nghiêm các quy định về tuyển quân nên do số thanh niên trong độ tuổi thực hiện
nghĩa vụ quân sự thường xuyên đi làm ăn
huyện Sông Lô luôn hoàn thành các chỉ
xa, vắng mặt dài ngày. Mặt khác, nhiều
tiêu được giao. Hiện nay huyện cũng đang
thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ
làm tốt mọi công tác chuẩn bị để tuyển quân sự trúng tuyển vào các trường đại học,
chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 cao đẳng… cũng ảnh hưởng trực tiếp đến
bảo đảm số lượng và chất lượng.
nhiệm vụ tuyển quân của địa phương.
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Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,
Hội đồng NVQS huyện đã ban hành các
văn bản chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể
cho các thành viên. Ban chỉ huy Quân sự
huyện phối hợp với Trung tâm Y tế huyện
tiến hành sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe
tại các xã, thị trấn cho công dân trong độ
tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ban Chỉ
huy Quân sự huyện tập trung thực hiện tốt
công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng công
tác tuyên truyền, giáo dục; chủ động phối
hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương
tuyên truyền chủ trương, đường lối của
Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,
đặc biệt là Luật Nghĩa vụ quân sự đến các
đối tượng, nhất là công dân trong độ tuổi
thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bên cạnh đó,
chỉ đạo các xã tổ chức chặt chẽ khâu tuyển
chọn, gọi công dân nhập ngũ; làm tốt công
tác rà soát, nắm chắc số lượng công dân
trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tổ chức sơ
tuyển chặt chẽ, đúng quy trình; thực hiện
xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, thâm nhập,
chốt quân số, tuyển chọn đúng quy định,
bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch.
Theo thống kê, toàn huyện có gần 1242
thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Nhờ
thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên có
hơn 30% thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ
quân sự viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Cùng với công tác tuyên truyền, huyện
Sông Lô chú trọng công tác khám tuyển.
Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ đạo các xã
vận động thanh niên đủ điều kiện qua sơ
tuyển, sẵn sàng khám tuyển sức khỏe nghĩa
vụ quân sự. Ðồng thời yêu cầu các gia đình
có con em đi làm ăn xa viết cam kết gọi
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con em về để khám tuyển nghĩa vụ quân sự
và sẵn sàng nhập ngũ. Vì vậy, qua sơ tuyển
ở cấp xã, đã điều khám tuyển cấp huyện
1015 thanh niên (đạt 100% chỉ tiêu). Qua
khám tuyển cấp huyện có gần 70% thanh
niên có sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 (theo
tiêu chuẩn sức khỏe quy định của liên Bộ Y
tế - Quốc phòng). Về trình độ văn hóa, thấp
nhất là học hết lớp 9, trình độ lớp 12 chiếm
gần 90%, tỷ lệ thanh niên có trình độ đại
học, cao đẳng tăng lên. Qua công tác khám
tuyển, Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân
sự huyện không phát hiện trường hợp thanh
niên dương tính với các chất gây nghiện
để Công an huyện tiến hành cai nghiện
bắt buộc. Qua đó, góp phần nâng cao chất
lượng khám tuyển trên địa bàn.
Thời gian tới, Hội đồng Nghĩa vụ Quân
sự huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu
quả công tác chốt hồ sơ, thâm nhập hồ sơ,
thâm nhập thực tế, chốt danh sách thanh
niên đủ điều kiện nhập ngũ. Nhờ có sự chủ
động nên các bước chuẩn bị tuyển quân
năm 2021 ở huyện Sông Lô diễn ra đúng
kế hoạch, đảm bảo chặt chẽ, chất lượng. Ðể
các thanh niên yên tâm, Hội đồng Nghĩa vụ
quân sự huyện phối hợp chính quyền địa
phương động viên tư tưởng, tinh thần đối
với các thanh niên trúng khám tuyển; đồng
thời làm tốt công tác hậu phương quân đội
đối với những người nhập ngũ và những
công dân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền Luật
Nghĩa vụ Quân sự đến những thanh niên
trúng khám tuyển nghĩa vụ nhằm giáo dục,
định hướng, nâng cao nhận thức cho thanh
niên về nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc.
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BBT - Bản tin Sông Lô
* Sáng ngày 01/12/2020, Huyện Sông vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ năm
Lô tổ chức hội nghị cho ý kiến đồ án quy 2020. Dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Đinh
hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Dự Phong Hải - Trưởng khoa Dân Vận, trường
và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Quang Chính Trị tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Ban
Nghiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Tuyên giáo - Ban Tổ chức Huyện ủy và các
UBND huyện; các đồng chí là trưởng các đồng chí Bí thư Chi bộ cơ sở.
phòng, cơ quan đơn vị sự nghiệp thuộc

Trong thời gian từ ngày 07-09/12/2020,
UBND huyện, Ban CHQS, Công an huyện; trên 100 học viên là các đồng chí Bí thư chi
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
bộ đồng thời là Trưởng thôn, khu phố đã
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí được nghiên cứu, tìm hiểu 6 chuyên đề cơ
Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư Huyện ủy,

bản về nghiệp vụ công tác Đảng ở chi bộ

Chủ tịch UBND huyện nêu những yêu cầu như: Chi bộ Đảng bộ cơ sở lãnh đạo thực
cần thiết trong công tác quy hoạch đến năm hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; nhiệm vụ
2030, tầm nhìn 2050. Đồng chí yêu cầu các của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ;
đồng chí trưởng các phòng, ban chuyên công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ
môn cần phối hợp với đơn vị tư vấn, cung sở; công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ
cấp số liệu hiện trạng ngành mình để phục cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát, khen
vụ cho công tác điều chỉnh quy hoạch; Chủ thưởng, kỷ luật ở chi bộ, đảng bộ cơ sở;
tịch UBND các xã, thị trấn xây dựng văn công tác vận động nhân dân của chi bộ,
bản đề nghị hiện trạng cần bổ sung; Phòng đảng bộ cơ sở…
Kinh tế Hạ tầng tổng hợp số liệu, hiện trạng

* Ngày 10/12, Tổ đại biểu HĐND
các ngành, các địa phương báo cáo UBND huyện Sông Lô tiếp xúc cử tri 2 xã Phương
huyện; Đơn vị tư vấn cần tiếp thu ý kiến, bổ Khoan, Đồng Quế tại hội trường UBND xã

sung quy hoạch cho phù hợp với phát triển Phương Khoan trước Kỳ họp thứ 17 HĐND
của huyện đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
huyện khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự
* Sáng ngày 07/12/2020, Ban Tuyên hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Khang giáo Huyện ủy phối hợp với Ban Tổ chức UVBTV - Phó chủ tịch UBND huyện; ông
Huyện ủy Sông Lô mở lớp bồi dưỡng nghiệp Hoàng Đức Dũng - UVBTV - Chủ nhiệm
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UBKT Huyện ủy; ông Triệu Toàn Tăng - báo cáo tình hình sử dụng nguồn dự phòng
UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ngân sách huyện năm 2020, nguồn tăng thu,
ủy; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, các tiết kiệm chi ngân sách năm trước chuyển
ban ngành đoàn thể và cử tri 2 xã Đồng nguồn sang năm 2020 tại kỳ họp cuối năm
Quế, Phương Khoan.

2020 của HĐND huyên Sông Lô; báo cáo

Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu HĐND đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu chi
huyện đã thông báo với cử tri về nội dung, ngân sách năm 2020 và xây dựng dự toán
chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ ngân sách năm 2021.
17, HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang

2016 - 2021; báo cáo tóm tắt về tình hình Nghiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch
phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm UBND huyện đã biểu dương những kết quả
2020.

đạt được, đồng thời đồng chí cũng đề nghị

Sau khi nghe báo cáo, cử tri 2 xã Đồng

các phòng, cơ quan cần thực hiện tốt hơn

Quế, Phương Khoan đã bày tỏ sự đồng tình nữa nhiệm vụ của mình trong năm 2021,
cao, phấn khởi trước những kết quả đạt đặc biệt là công tác bảo đảm ANTT trong
được về tình hình phát triển kinh tế - xã hội thời gian diễn ra Đại hội lần thứ XIII của
của huyện. Cử tri 2 xã cũng nêu một số kiến Đảng. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tránh
nghị: Huyện cần quan tâm đẩy nhanh tiến để phát sinh điểm nóng trên địa bàn huyện;
độ thi công các tuyến đường trên địa bàn đảm bảo công tác tăng thu, chi ngân sách
xã; đề nghị UBND huyện kéo dài thêm thời Nhà nước đảm bảo theo quy định, phục vụ
cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại
gian xây rãnh nước thải...
* Sáng ngày 14/12, UBND huyện Sông địa phương.
* Sáng ngày 18/12/2020, Câu lạc bộ
Lô tổ chức họp thành viên Ủy ban mở rộng.
Đồng chí Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư (CLB) Hưu trí huyện Sông Lô tổ chức Đại
Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn 2025. Dự hội nghị có đồng chí Lê Đăng
Ngọc Khang - UV.BTV, Phó Chủ tịch Tâm - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy;
UBND huyện; các đồng chí là trưởng các đồng chí Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư
phòng, cơ quan chuyên môn thuộc huyện, Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các
lãnh đạo BCH Quân sự, Công an huyện.

đồng chí là trưởng các phòng, ban, ngành,

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đoàn thể huyện và 194 hội viên Câu lạc bộ.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Đăng
các báo cáo về kết quả công tác phòng
chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động
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của CLB Hưu trí của huyện những năm
qua. Đồng chí đề nghị Ban Chủ nhiệm khóa
III và các hội viên CLB tiếp tục đổi mới
nội dung, phương thức hoạt động để thu hút
hội viên, tuyên truyền sâu rộng, đẩy mạnh
phong trào thi đua Tuổi cao - Gương sáng,
nhằm động viên, khuyến khích các hội viên
hưu trí đóng góp trí tuệ, tâm huyết và kinh
nghiệm của mình vào sự nghiệp xây dựng
và phát triển đất nước, địa phương.
Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao,
Đại hội đã bầu Ban Chủ nhiệm CLB nhiệm
kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí, đồng chí
Lê Vĩnh Phúc tái đắc cử Chủ nhiệm CLB,
nhiệm kỳ 2020 - 2025.
* Sáng ngày 24/12, BTV Tỉnh ủy tổ
chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai
thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành
động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 2025 theo hình thức truyền hình trực tuyến
điểm cầu của tỉnh với các huyện, thành ủy
và các xã, thị trấn.

BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện; Bí
thư, Phó Bí thư, đảng viên các Chi, Đảng
bộ trực thuộc Huyện ủy; lãnh đạo các cơ
quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy, UBND
huyện; lãnh đạo các cơ quan Trung ương,
Tỉnh đóng trên địa bàn huyện. Tổng số có
gần 400 đảng viên dự tại điểm cầu huyện và
hàng nghìn đảng viên dự tại điểm cầu các
xã, thị trấn.
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê
Duy Thành đã trực tiếp quán triệt, triển
khai những nội dung cốt lõi, những điểm
mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng
bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025;
Chương trình hành động thực hiện Nghị
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ
XVII, với các nhiệm vụ, giải pháp trọng
tâm, các đột phá cần tập trung thực hiện
nhằm khai thác, khơi thông các nguồn lực
cho đầu tư phát triển, thực hiện thắng lợi
các mục, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại các
điểm cầu nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu
tốt các nội dung quán triệt; mỗi cán bộ,
đảng viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm,
gương mẫu, nắm bắt đầy đủ, sâu sắc tinh
thần, nội dung, tư tưởng, quan điểm, mục
tiêu của Nghị quyết, nhất là những nội dung
mới, những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng
tâm, giải pháp cần tập trung thực hiện trong
nhiệm kỳ tới.

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Sông
lô có các đồng chí: Phùng Thị Kim Nga
- TUV, Bí thư Huyện ủy, Lê Đăng Tâm Phó Bí thư TT Huyện ủy, Lê Quang Nghiệp
- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND
huyện, Đỗ Huy Chiến - UVBTVHU, Phó
Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Ngọc
Khang - UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND
huyện, Phan Quang Tài - Phó chủ tịch
HĐND huyện, Triệu Văn Chúc - Phó Chủ
* Ngày 24-25/12/2020, HĐND huyện
tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Sông Lô khoá I, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã
26
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tổ chức kỳ họp thứ 17. Tham dự có đồng
chí Phùng Thị Kim Nga- TUV, Bí thư
Huyện ủy; đồng chí Lê Đăng Tâm - Phó
Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê
Quang Nghiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ
tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Ngọc
Khang - UV BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch
UBND huyện; đồng chí Triệu Văn ChúcHUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng

dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 17
HĐND huyện khóa I đã hoàn thành nhiều
nội dung quan trọng. HĐND huyện cơ bản
nhất trí với các báo cáo tại kỳ họp, đã tiến
hành thảo luận đánh giá toàn diện kết quả
thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH đảm
bảo quốc phòng an ninh năm 2020, phương
hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng thời, đồng
chí đề nghị: Trong thời gian tới HĐND

chí Lê Thị Phương Hoa, đại biểu HĐND
tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường
vụ Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo các
phòng, ban, ngành, đoàn thể; thủ trưởng các
cơ quan đơn vị của Trung ương, của Tỉnh
đóng trên địa bàn huyện; Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn và
các ông bà là đại biểu HĐND huyện Sông
Lô khóa I, nhiệm kỳ 2016- 2021.

huyện tập trung ưu tiên hỗ trợ phát triển sản
xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, tạo
việc làm, thu nhập, đảm bảo an sinh và ổn
định xã hội; phấn đấu hoàn thành kế hoạch
phát triển KT-XH năm 2021; đảm bảo quốc
phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ
chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội
và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp đã tiến hành thảo luận về 20
báo cáo, 8 tờ trình về phát triển KT-XH,
ngân sách, chương trình hoạt động theo luật
định của HĐND huyện. Thay mặt UBND
huyện, đồng chí Lê Quang Nghiệp - Phó
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
đã báo cáo trước HĐND huyện một số nội
dung liên quan đến tình hình phát triển KTXH, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cử
tri. Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã tiến
hành miễn nhiệm và bầu bổ sung một số
chức danh theo thẩm quyền.

* Ngày 26/12/2020, Trung tâm Y tế
huyện Sông Lô phối hợp với Bệnh viện
Quân y 109 tổ chức chương trình khám, tư
vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng
quà cho các gia đình chính sách, người có
công tại xã Nhạo Sơn.

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo, bác
sĩ bệnh viện Quân y 109 và Trung tâm Y
tế huyện Sông Lô cùng hàng trăm người
dân trên địa bàn. Thực hiện chương trình,
các bác sỹ đã khám, tư vấn sức khỏe cho
người dân, đồng thời cấp thuốc miễn phí và
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí tặng 200 xuất quà cho các cá nhân, gia đình
Đỗ Huy Chiến- UV BTV Huyện ủy, Phó chính sách, người có công tại trên địa bàn
Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: Sau Nhạo Sơn.
thời gian làm việc tích cực, với tinh thần

BAN TUYÊN GIÁO
HUYỆN ỦY SÔNG LÔ
ĐT: 0211 3638 070
0211 3638 071

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

• Bác Hồ với Bộ đội ở Đền Hùng
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CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC
CẤP NHIỆM KỲ 2020-2025, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG
TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

Số tháng 12

• Chương trình hành động của ban chấp hành
Đảng bộ huyện khóa III thực hiện nghị quyết đại
hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ
2020-2025

Năm 2020

01

02

VĂN BẢN MỚI, CHÍNH SÁCH MỚI
Chịu trách nhiệm xuất bản
TRIỆU TOÀN TĂNG
UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo
Chỉ đạo nội dung
NGUYỄN THIỆU MINH
HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo
VŨ THỊ LAN ANH
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

• Tài liệu tuyên truyền về 75 năm ngày
tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
(06/01/1946-06/01/2021)

08

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
TRONG TÌNH HÌNH MỚI
• Công điện 1711/CĐ-TTG của thủ Tướng chính
phủ

12

KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI
Biên tập
ĐỖ THỊ THÚY HẢI
NGUYỄN THẾ BẢO
Trình bày, sửa bản in
ĐỖ THỊ THÚY HẢI
NGUYỄN THẾ BẢO
Email:
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 11 năm 2020.

• Huyện Sông Lô tập trung thực hiện công tác quy
hoạch trên địa bàn

14

• Huyện Sông Lô tăng cường công tác quản lý thị
trường trước, trong và sau tết dương lịch, tết nguyên
đán năm 2021

17

• Xã Lãng Công thực hiện hiệu quả phong trào
“toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

19

ANH NINH - QUỐC PHÒNG
• Ban chỉ huy quân sự huyện Sông Lô chuẩn bị
tốt công tác tuyển quân năm 2021
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• Tổng hợp tin huyện Sông Lô.

24

