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

SUY NGẪM THƯ GỬI CHO HỌC SINH CỦA BÁC HỒ

BBT - Bản tin Sông Lô

N

gày 5-9-1945 - ba ngày sau
khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc
“Tuyên ngôn độc lập”, Người
viết Thư gửi cho học sinh nhân ngày khai
giảng năm học đầu tiên (1945 - 1946) của
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Bức thư
là tâm huyết của Bác Hồ đối với học sinh,
sinh viên cả nước, thể hiện muôn vàn tình
thân yêu, niềm tin và hy vọng của Người
đối với thế hệ trẻ trong việc rèn luyện đạo
đức, gắng công học tập để trở thành những
công dân hữu ích, phấn đấu đưa nước nhà
tiến tới văn minh, giàu mạnh.
Mở đầu bức thư, với tình cảm rất gần
gũi, thân ái, tâm tình, Bác đã hòa chung
niềm vui với học sinh cả nước nhân ngày
khai giảng năm học mới: “Ngày hôm nay
là ngày khai trường đầu tiên của nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hoà. Tôi đã tưởng
tượng thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp,
tưng bừng của ngày tựu trường ở khắp các
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nơi. Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy
tháng giời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc
chuyển biến khác thường, các em lại được
gặp thầy, gặp bạn. Nhưng sung sướng hơn
nữa, từ giờ phút này giở đi, các em bắt đầu
được nhận một nền giáo dục hoàn toàn
Việt Nam”.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945
thành công đã thay đổi dân tộc ta, từ kiếp
nô lệ lầm than đứng lên làm chủ nước nhà,
mở ra tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ. Bác
Hồ khẳng định: Cách mạng tháng Tám đã
tạo dựng một nền giáo dục mới, khác hẳn
về bản chất nền giáo dục nô dịch của thực
dân Pháp đối với nhân dân ta. Nền giáo dục
mới, thấm đậm chủ nghĩa nhân văn cao cả,
tôn trọng con người, vì con người và cho
con người, nhằm phát triển con người một
cách toàn diện. Tư tưởng và tình cảm của
Bác sâu lắng và chứa chan trong lời văn ấm
áp, chân tình: “Trước đây, cha anh các em,
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và mới năm ngoái cả các em nữa, đã phải
chịu nhận một nền học vấn nô lệ, nghĩa là
nó chỉ đào tạo nên những kẻ làm tay sai,
làm tôi tớ cho một bọn thực dân người
Pháp. Ngày nay các em được cái may mắn
hơn cha anh là được hấp thụ một nền giáo
dục của một nước độc lập, một nền giáo dục
nó sẽ đào tạo các em nên những người công
dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền
giáo dục làm phát triển hoàn toàn những
năng lực sẵn có của các em”.
Để có được một nền giáo dục tốt đẹp
như vậy, nhân dân ta đã phải đổ biết bao
mồ hôi, xương máu. Bác Hồ không quên
nhắc nhở học sinh truyền thống tốt đẹp của
dân tộc: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả
nhớ kẻ trồng cây”. Bác viết: “Các em được
hưởng cái may mắn đó là nhờ sự hy sinh
của biết bao nhiêu đồng bào các em. Vậy
các em nghĩ sao? Các em phải làm thế nào
để đền bù lại công lao của người khác đã
không tiếc thân và tiếc của để chiếm lại nền
độc lập cho nước nhà”.
Trọng tâm của bức thư, Bác Hồ căn
dặn học sinh cả nước với tình cảm của “một
người anh lớn”: “Các em hãy nghe lời tôi,
lời của một người anh lớn lúc nào cũng ân
cần mong mỏi cho các em được giỏi giang.
Trong năm học tới đây, các em hãy cố gắng,
siêng năng học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy,
yêu bạn. Sau 80 năm giời nô lệ làm cho nước
nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải
xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho
chúng ta, làm sao cho nước ta theo kịp các
nước khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc
kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở
các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở
nên tươi đẹp được hay không, dân tộc Việt
Nam có bước tới đài vinh quang để sánh
vai với các cường quốc năm châu được hay
không, chính là nhờ một phần lớn ở công
học tập của các em”.
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Trong hoàn cảnh nước nhà mới giành
được độc lập, thực dân Pháp rắp tâm xâm
lược nước ta lần nữa, Bác Hồ đã nhắc nhở
học sinh ý thức công dân, nghĩa vụ đối với
Tổ quốc: “Riêng với các em lớn, tôi khuyên
thêm một điều này: chúng ta đã đánh đuổi
bọn thực dân, chúng ta đã giành được độc
lập. Nhưng giặc Pháp còn lăm le quay lại.
Chủng ỷ vào kẻ khác mạnh hơn để gây sự
với ta. Tất nhiên chúng sẽ bị bại, vì tất cả
quốc dân ta đoàn kết chặt chẽ và một lòng
chiến đấu cho giang sơn Tổ quốc. Phải sẵn
sàng mà chống quân giặc cướp nước, đấy
là bổn phận của mỗi công dân. Các em lớn
chưa hẳn đến tuổi phải gánh công việc nặng
nhọc ấy, nhưng các em cũng nên, ngoài giờ
học ở trường, tham gia vào các Hội cứu
quốc để tập luyện thêm cho quen với đời
sống chiến sĩ và để giúp đỡ một vài việc
nhẹ nhàng trong cuộc phòng thủ đất nước”.
Đoạn cuối bức thư, Bác viết: “Tôi đã
thành thực khuyên nhủ các em. Mong rằng
những lời của tôi được các em luôn luôn ghi
nhớ. Ngày hôm nay, nhân buổi tựu trường
của các em, tôi chỉ biết chúc các em một
năm đầy vui vẻ và đầy kết quả tốt đẹp”.
75 năm đã trôi qua, những lời căn dặn
trong bức thư của Bác Hồ vẫn như còn
nồng ấm, thiết tha trong trái tim mỗi người
dân Việt Nam. Những ngày đầu tháng 9
này, hơn một triệu giáo viên các cấp và
hơn hai mươi triệu học sinh, sinh viên
cả nước đang chung niềm vui ngày tựu
trường. Thiết nghĩ, mỗi dịp này, tất cả các
trường học nên tổ chức cho giáo viên, học
sinh, sinh viên đọc, thảo luận về những bài
học trong bức thư của Bác, từ đó liên hệ áp
dụng vào dạy và học, để việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh trong mỗi nhà trường thêm hiệu
quả, thiết thực.
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MỘT SỐ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐẢNG BỘ TỈNH VĨNH PHÚC LẦN THỨ XVII,
NHIỆM KỲ 2020-2025
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động tổ chức thực hiện
nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị
quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của tỉnh. Đảng bộ tỉnh đã đạt được
nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực; hầu hết các chỉ tiêu
đạt và vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Để tuyên truyền
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025,
Ban Biên tập trích đăng một số nội dung, cụ thể như sau:

I. 10 THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA được vun đầy, sự tin cậy của Trung ương
ĐẢNG BỘ TỈNH NHIỆM KỲ 2015-2020 Đảng đối với Đảng bộ tỉnh tiếp tục được
1. Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp củng cố.
2. Sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống
tục được đổi mới, từ tư duy đến hành động
với nhiều thành quả quan trọng, giữ vững chính trị tiếp tục được phát huy, từ sự lãnh
đoàn kết, phát huy dân chủ, đổi mới, sáng đạo sâu sát, quyết liệt của cấp ủy, sự chỉ
tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều đạo bài bản đồng bộ sáng tạo, linh hoạt,
hành toàn diện các nhiệm vụ về xây dựng quyết liệt trong hành động của các cấp
đảng và hệ thống chính trị. Ngay đầu nhiệm chính quyền, sự thống nhất đoàn kết, đồng
kỳ, Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã quyết lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người
liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp xây dân, để vượt qua các khó khăn, thách thức,
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh nhằm thực hiện được “mục tiêu kép”, vừa phòng
nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng. Ban chống dịch, đông thời vẫn duy trì phát triển
Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn kinh tế, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu
một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh kinh tế - xã hội đặt ra.
hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng
3. Kinh tế tiếp tục duy trì được tốc độ
sinh hoạt hoạt chi bộ dối với 4 loại hình chi tăng trưởng cao bình quân 7,1%/năm (cao
bộ trong Đảng bộ tỉnh. Công tác quy hoạch hơn bình quân chung cả nước 6,7%), chất
cán bộ theo phương châm “động” và “mở” lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện,
đã tạo sự chủ động trong công tác cán bộ. năng suất lao động tăng bình quân hơn
Cùng với công tác xây dựng Đảng, nhiệm 8,38%/năm (cả nước 5,8%/năm); sức cạnh
vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an tranh, quy mô kinh tế ngày càng lớn (năm
ninh, quốc phòng cũng được quan tâm thúc 2020 ước đạt trên 122,68 nghìn tỷ đồng,
đẩy thường xuyên. Niềm tin của nhân dân gấp 1,56 lần so với năm 2015, chiếm 1,7%
vào sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng tiếp tục GDP cả nước) tiếp tục khẳng định vai trò,
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vị trí ngày càng quan trọng của tỉnh trong
Vùng và cả nước. Đặc biệt, công nghiệp
đóng góp tới 4,5% giá trị sản xuất công
nghiệp của cả nước, thu ngân sách bình
quân đạt khoảng 30.000 tỷ đồng/năm, luôn
đứng tốp đầu cả nước về thu nội địa và là
1/16 tỉnh, thành có tỷ lệ điều tiết ngân sách
lớn về trung ương (47%)
4. Thu hút vốn đầu tư toàn xã hội đạt
mức cao nhất từ trước đến nay. Tổng vốn
đầu tư nước ngoài nhà nước đạt trên 5 tỷ
USD, trong đó vốn đầu tư trong nước đạt
56,474 tỷ đồng (tương đương 2,4 tỷ USD),
tăng gần 4 lần so với mục tiêu (14.00015.000 tỷ đồng), gấp hơn 2 lần so với giai
đoạn 2011-2015 (24.977 tỷ đông). Vốn
FDI đạt 2,857 tỷ USD, gấp 2 lần mục tiêu
(1,3-1,5 tỷ USD) và gấp 2 lần giai đoạn
2011-2015 (1,429 tỷ USD). Điều này cho
thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư
cũng như tiềm năng phát triển của Vĩnh
Phúc là rất lớn. Nhiều dự án đầu tư lớn nhỏ
đã hoàn thành và đi vào hoạt động, tạo diện
mạo đô thị, giao thông khang trang, hiện
đại cho Vĩnh Phúc, đặc biệt là thành phố
Vĩnh Yên, đưa thị xã Phúc Yên được công
nhận là thành phố trực thuộc tỉnh, cải thiện
đấng kể chất lượng giao thông toàn tỉnh, kể
cả hệ thống giao thông nông thôn. Hạ tầng
công nghiệp tiếp tục được đầu tư phát triển
với việc triển khai thêm 3 khu công nghiệp
lớn để đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi
giá trị toàn cầu, đưa Vĩnh Phúc tiếp tục là
địa chỉ tin cậy của các tập đoàn hàng đầu
thế giới.
5. Kinh tế nông nghiệp chuyển biến rõ
rệt; diện mạo nông thông đổi thay, kinh tế
nông nghiệp chuyển biến rõ rệt theo hướng
tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả; kết
cấu hạ tầng nông thôn được xây dựng đồng
bộ, khang trang, đời sống người dân nông
thôn ngày càng được cải thiện. Toàn tỉnh
4

có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và
phấn đấu hết năm 2020 đạt 100% huyện,
thành phố được công nhận đạt chuẩn/hoàn
thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Huy động và tạo sự đồng thuận lớn trong
nhân dân về chủ trương xây dựng, cải tạo,
khắc phục ô nhiễm môi trường tại khu dân
cư; chất lượng môi trường sống tại nhiều
vùng nông thôn, khu dân cư trong toàn tỉnh
được nâng lên, tạo hiệu ứng lan tỏa, đoàn
kết trong tỉnh.
6. Giáo dục tiếp tục quan tâm đầu tư
và phát triển toàn diện, đạt nhiều thành tựu
nổi bật như 100% các trường học từ mầm
non đến THPT đạt chuẩn quốc gia, hoàn
thành đầu tư 1000 phòng học mầm non,
hoàn thành đầu tư các trường trọng điểm.
Chất lượng giáo dục luôn được khẳng định
trong tốp đầu cả nước với nhiều học sinh
đạt giải cao trong các kỳ thi Olympic Toán
học, Sinh học, Vật lý quốc tế và khu vực.
Trong năm học 2019-2020 tỉnh đứng thứ 5
toàn quốc về điểm trung bình các môn thi
tốt nghiệp THPT, đứng thứ 4 toàn quốc về
tỷ lệ học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh
giỏi quốc gia. Cùng với giáo dục, khoa học
công nghệ cũng được tỉnh chú trọng đầu tư
và khuyến khích đầu tư. Hàm lượng KHCN kết tinh trong giá trị sản phẩm hàng hóa
ngày càng tăng, nhiều mô hình sản xuất áp
dụng công nghệ mới, hiện đại; đóng góp
của năng suất các nhân tố tổng hợp trong
tăng trưởng kinh tế của tỉnh ngày càng cao.
7. Chất lượng dịch vụ tiếp tục được
nâng cao, cơ sở vật chất, trang thiết bị
ngành y tế tiếp tục được đầu tư, nâng cấp
với 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn
đạt chuẩn; đạt 36,3 giường bệnh/vạn dân,
15 bác sỹ/vạn dân. Trong nhiệm kỳ tỉnh đã
chỉ đạo hoàn thành dự án Bệnh viện Sản Nhi và dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh
Phúc giai đoạn I đáp ứng nhu cầu khám
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chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân
dân. Chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh
được cải thiện ở cả ba tuyến. Đặc biệt, Vĩnh
Phúc là tỉnh đầu tiên phòng, chống thành
công dịch Covid-19 tại tuyến huyện, tuyến
tỉnh, bảo vệ tuyệt đối an toàn sức khỏe, tính
mạng của nhân dân.
8. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được
đặc biệt quan tâm và đạt được những kết
quả tích cực. Hàng năm giải quyết việc làm
cho khoảng 20 nghìn lao động. Hiện không
còn nhà tạm, không có hộ nghèo thuộc đối
tượng chính sách, người có công. Tỷ lệ hộ
nghèo theo chuẩn đa chiều ước giảm còn
dưới 1% năm 2020. Tỷ lệ người dân tham
gia BHYT chiếm 92,5% dân số.
9. Tổ chức sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh
giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ công chức, viên chức; công tác cải
cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực,
giảm nhiều đầu mối, khắc phục chồng chéo
và tăng tính hiệu quả, linh hoạt của hệ thống.
Đến nay đã tinh giảm 4 đầu mối trực thuộc
tỉnh, 227 đầu mối cấp phòng, giảm 150 lãnh
đạo; tinh giản được 2.822 biên chế và 11.415
người hoạt động không chuyên trách; thực
hiện khoán xe xông và giao tự chủ tài chính
cho một số đơn vị sự nghiệp công lập; đã
thành lập Trung tâm phục vụ Hành chính
công cấp tỉnh, cấp huyện; rút ngắn thời gian
thành lập doanh nghiệp còn 1,5 ngày; cắt
giảm 30-35% thời gian giải quyết thủ tục
hành chính đối với các dự án đầu tư công;
giảm 30% thời gian giải quyết dự án đầu tư
trực tiếp; giải quyết các thủ tục đầu tư qua
mạng đối với 100% dự án đầu tư nước ngoài;
rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất còn 18 ngày…
10. Công tác quốc phòng, an ninh được
củng cố và tăng cường, chỉ đạo thành công
các cuộc diễn tập, luyện tập khu vực phòng
thủ hàng năm, trong đó đặc biệt là cuộc diễn
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tập khu vực phòng thủ một bên, ba cấp năm
2016 làm điểm cho Quân khu và được đánh
giá cao; đồng thời giữ vững an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội cho phát triển kinh
tế - xã hội địa phương.
II. CHỦ ĐỀ VÀ PHƯƠNG CHÂM
CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN
THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025
1. Chủ đề của Đại hội: Xây dựng
đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững
mạnh; tăng cường đoàn kết, phát huy dân
chủ, siết chặt kỷ cương, đổi mới sáng tạo,
phát triển toàn diện, nhanh và bền vững;
xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị
hiện đại, giàu mạnh, văn minh.
2. Phương châm: Đoàn kết - Dân chủ
- Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển.
III. MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM
VỤ TRỌNG TÂM NHIỆM KỲ 2020-2025
1. Mục tiêu tổng quát
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới,
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính
trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Khai thác, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế
cho phát triển, trọng tâm là phát triển công
nghiệp, dịch vụ, du lịch; phát huy sức sáng
tạo, ý chí, khát vọng phát triển của mỗi
người dân; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới
sáng tạo; khai thác những động lực mới cho
tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ;
khai thông và huy động, sử dụng hợp lý,
hiệu quả các nguồn lực; tăng cường quản lý,
sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, bảo
vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí
hậu. Phát triển văn hóa, thực hiện tốt các
chính sách an sinh xã hội. Nâng cao chất
lượng cuộc sống của Nhân dân gắn với đảm
bảo công bằng, tiến bộ xã hội. Giữ vững ổn
định chính trị, củng cố quốc phòng, đảm
bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội.
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Mục tiêu đến năm 2025: Vĩnh Phúc
là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong
những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du
lịch của vùng và cả nước; thu nhập bình
quân đầu người cao hơn cả nước, đạt mức
80-85 triệu đồng; kết cấu hạ tầng đô thị
Vĩnh Phúc cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I,
làm tiền đề để tỉnh trở thành thành phố trực
thuộc Trung ương.
Mục tiêu đến năm 2030: Xây dựng
Vĩnh Phúc thành tỉnh phát triển, kết cấu hạ
tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; kinh
tế, xã hội phát triển toàn diện, bền vững;
chất lượng cuộc sống của nhân dân tốt, môi
trường sống xanh, sạch, an toàn. Thu nhập
bình quân đầu người của tỉnh đạt 130 - 135
triệu đồng.
Tầm nhìn đến năm 2045: Vĩnh Phúc là
thành phố phát triển toàn diện trên tất cả
các mặt về kinh tế, xã hội, môi trường; là
nền kinh tế có thu nhập cao, người dân có
chất lượng cuộc sống cao, nền văn hóa tiến
bộ, giàu bản sắc, xã hội phát triển hài hòa,
môi trường tự nhiên trong lành, đáng sống.
2. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu
đến năm 2025
2.1. Về xây dựng Đảng, xây dựng hệ
thống chính trị
(1). Số đảng viên kết nạp đảng hằng
năm đạt 2.000 đảng viên trở lên.
(2). Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt
nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 85%.
(3). Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn
thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hằng
năm đạt trên 90%.
(4). Tỷ lệ chính quyền cơ sở hoàn thành
tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hằng năm
đạt 80%.
2.2. Về phát triển kinh tế
(1). Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình
6

quân tăng 8,5 - 9,0%/năm, trong đó: Công
nghiệp - xây dựng tăng 11,5 - 12,0%/năm;
dịch vụ tăng 8,0 - 8,5%/năm; nông lâm
nghiệp, thủy sản tăng 1,5 - 2%/năm.
(2). Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây
dựng chiếm 61,5- 62,0%; dịch vụ chiếm
32- 32,5%; nông, lâm nghiệp, thủy sản
chiếm 6 - 6,5%.
(3). GRDP bình quân đầu người đạt
khoảng 130 - 135 triệu đồng (giá hiện
hành).
(4). Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa
bàn hằng năm đạt 30-35% GRDP theo giá
hiện hành.
(5). Thu ngân sách nhà nước tăng bình
quân 6 - 8%/năm.
(6). Thu hút thêm vốn đầu tư (5 năm):
2,0 - 2,5 tỷ USD vốn FDI và 20- 25 nghìn
tỷ đồng vốn DDI.
(7). Tốc độ tăng năng suất lao động đạt
trên 11%/năm.
(8). Đóng góp của năng suất các nhân
tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt
khoảng 50% .
(9). Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt
50%.
2.3. Về phát triển văn hóa - xã hội
(1). Tạo việc làm tăng thêm hằng năm
từ 16.000-17.000 việc làm mới.
(2). Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa
chiều theo chuẩn mới còn dưới 1%.
(3). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt
82%, trong đó lao động qua đào tạo được
cấp bằng, cấp chứng chỉ đạt 40%.
(4). Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia
(theo chuẩn mới) đạt 70% trở lên ở tất cả
các cấp học.
(5). Đạt 15 bác sỹ/vạn dân, 40 giường
(Xem tiếp trang 10)
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ĐẢNG BỘ HUYỆN SÔNG LÔ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH VĨNH PHÚC
LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025, TIẾN TỚI
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
Đồng chí: Phùng Thị Kim Nga
TUV - Bí thư Huyện ủy

T

hực hiện lời dạy của Chủ tịch
Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu
nước, yêu nước thì phải thi đua
và những người thi đua là những người yêu
nước nhất”. Trong thời gian qua, Huyện ủy
Sông Lô đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và
các Chi, Đảng bộ trực thuộc đẩy mạnh công
tác thi đua, khen thưởng, tạo không khí thi
đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, đảng
viên và các tầng lớp Nhân dân; tích cực
phát động các phong trào thi đua lập thành
tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ
huyện lần thứ III, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng, trong đó trọng tâm là các hoạt động,
các mô hình, công trình, dự án tiêu biểu để
huy động sức mạnh của cả hệ thống chính
trị và Nhân dân trên địa bàn huyện.
Việc phát động các phong trào thi đua
nhằm tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp trong
cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công
chức, viên chức, công nhân, nông dân và
người lao động; qua đó nâng cao tinh thần
trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan,
đơn vị, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng
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tạo, dân chủ, khắc phục mọi khó khăn,
quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ
chính trị địa phương.
Với sự chỉ đạo sát sao, toàn diện của
cấp ủy, sự triển khai hiệu quả của chính
quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức
chính trị - xã hội, phong trào thi đua trên
toàn huyện diễn ra sôi nổi, rộng khắp trên
các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả đáng
khích lệ, cụ thể:
Phong trào thi đua trong các cơ quan
Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể
được đẩy mạnh góp phần xây dựng hệ thống
chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng
vững chắc, hoạt động có hiệu quả, vai trò
lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của
Nhà nước được nâng cao. Quán triệt quan
điểm lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm
vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ
then chốt. Công tác giáo dục chính trị tư
tưởng của Đảng được đẩy mạnh đã tạo nên
sự thống nhất về nhận thức chính trị, nâng
cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và
Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới của
Đảng. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ
thống chính trị ngày càng được khẳng định,
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dân chủ trong Đảng được mở rộng và phát
huy, nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ
vững, trật tự kỷ cương, kỷ luật trong Đảng
được tăng cường. Không ngừng nâng cao
sự đoàn kết thống nhất trong đảng, phát
huy năng lực lãng đạo, sức chiến đấu của
các tổ chức đảng, tinh thần trách nhiệm của
cán bộ, đảng viên trên cơ sở nguyên tắc của
Đảng. Xây dựng các tổ chức đảng trong
sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ
chức và đạo đức.
Các phong trào thi đua phát triển kinh
tế được triển khai sâu rộng, toàn diện đã
mang lại nhiều kết quả tích cực. Trong sản
xuất nông nghiệp, phong trào thi đua yêu
nước theo hướng “Tập trung về cơ sở” đã
được phát động rộng rãi; các phong trào thi
đua gắn với việc “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,
phong trào “Sông Lô chung sức xây dựng
nông thôn mới”, “Sản xuất kinh doanh
giỏi”... được đông đảo quần chúng Nhân
dân đồng tình ủng hộ và đẩy mạnh. Cơ cấu
kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng, ước
hết năm 2020 tỷ lệ ngành nông - lâm - thủy
sản đạt 22,86%.
Phong trào thi đua trong phát triển
Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây
dựng được đẩy mạnh, nổi bật trong là các
phong trào thi đua: “Lao động giỏi”, “Phát
huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Năng
suất, chất lượng, hiệu quả”… Các phong
trào thi đua đã phát huy được tinh thần
lao động sáng tạo, tích cực chủ động nâng
cao chất lượng sản phẩm, chiếm lĩnh thị
trường mở rộng sản xuất. Giá trị sản xuất
năm 2020 ước đạt 998,017 tỷ đồng. Tiêu
biểu trong phong trào thi đua sản xuất tiểu
thủ công nghiệp có các tập thể, cá nhân
như: Công ty Vitgrament (xây dựng nhà
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máy tại khu CN xã Đồng Thịnh) đi vào
hoạt động bước đầu giải việc làm cho các
khoảng 200 lao động; doanh nghiệp tư
nhân Thịnh Hoàng xã Cao Phong, đi đầu
trong việc sản xuất, xuất khẩu mây tre đan
của địa phương, doanh thu ước đạt trên 5
tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên
và ổn định cho 200 lao động nông nhàn
trong xã và các xã lân cận, với thu nhập
bình quân từ 4-5 triệu đồng/người/tháng...
Phong trào thi đua xây dựng Nông thôn
mới, bảo vệ môi trường được thực hiện rộng
khắp, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu,
nhiệm vụ phát triển kinh trế xã hội trên địa
bàn huyện, trong đó nổi bật là phong trào
thi đua xây dựng Nông thôn mới; đến hết
năm 2019, 100% các xã trên địa bàn huyện
đã đạt chuẩn xây dựng NTM. Phong trào
“Toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo hệ
thống rãnh thoát nước ở các khu dân cư”
được triển khai sâu rộng, nhận được sự ủng
hộ to lớn của các tầng lớp nhân dân do đó
đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, sau
2 năm chỉ đạo, tổ chức triển khai, huyện
Sông Lô là một trong những huyện đi đầu
trong tỉnh về công tác này, từ việc thực hiện
tốt nghị quyết của HĐND tỉnh, vấn đề ô
nhiễm môi trường nông thôn liên quan đế
nước thải, chất thải đang được thực hiện tốt,
được nhân dân đồng tình ủng hộ. Việc triển
khai phong trào đã đạt được kết quả tốt, tính
đến ngày 20/9/2020, huyện Sông Lô đã xây
dựng: 99,27 km/71,27km đăng ký (vượt so
với số liệu đăng ký: 28km, đạt 139.29% so
với số lượng đăng ký); vận động nhân dân
hiến trên 11.000 m2 đất, trên 10.000 ngày
công lao động, ủng hộ trên 18 tỷ đồng. Qua
thực tế triển khai thực hiện phong trào toàn
dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh
thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường
tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Sông
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Lô đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, thống
nhất, ý thức cộng đồng ở khu dân cư trong
công tác bảo vệ môi trường. Nhân dân đồng
thuận, phấn khởi đóng góp nhiều kinh phí,
ngày công lao động, hiến nhiều diện tích
đất để làm đường, làm rãnh thoát nước và
tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường,
đường làng, ngõ xóm...
Các phong trào thi đua trên lĩnh vực
Giáo dục, văn hóa, Y tế phát triển mạnh
mẽ, thường xuyên, liên tục, mỗi phong trào
đều có nội dung cụ thể, có sơ kết, tổng kết,
xây dựng hệ thống tiêu chí thi đua khoa
học, hợp lý theo nguyên tắc dân chủ, công
khai, công bằng và minh bạch. Tiêu biểu là
các phong trào: “Thi đua dạy tốt, học tốt”;
“Thi đua xây dựng nhà trường Xanh - Sạch
- Đẹp”; thi đua “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hoá”… Các phong trào thi đua
đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự nghiệp
giáo dục, văn hóa, y tế của huyện Sông Lô
phát triển toàn diện và vững chắc, hoàn
thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện tốt
vai trò phát huy khối đại đoàn kết toàn dân.
Đẩy mạnh các cuộc vận động “Toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh”, “Ngày vì người nghèo”; hưởng
ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam” như tổ chức các
hội chợ, đưa hàng Việt nam về nông thôn…
Phong trào thi đua quyết thắng trên mặt
trận sẵn sàng chiến đấu; phong trào vì an
ninh tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội gắn với những nội
dung “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ
luật nghiêm, xây dựng đơn vị vững mạnh
toàn diện” đã có tác dụng tốt trong công
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tác giáo dục chính trị tư tưởng, lập trường
cách mạng, phẩm chất đạo đức tác phong
anh bộ đội Cụ Hồ. Công tác xây dựng nền
quốc phòng toàn dân được củng cố; các
chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy
trì nghiêm túc; công tác xây dựng khu vực
phòng thủ được chú trọng; công tác xây
dựng lực lượng bộ đội thường trực, dự bị
động viên, dân quân tự vệ, giáo dục quốc
phòng được quan tâm chỉ đạo; công tác
huấn luyện, luyện tập, diễn tập chiến đấu
trị an, phòng chống lụt bão đều đạt khá,
giỏi. Hằng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu
tuyển quân được giao. Các phong trào thi
đua “Học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy
CAND”, “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ
quốc”, “Công an nhân dân vì nước quên
thân - vì dân phục vụ”, “Công an nhân dân
chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp
sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” đã được
cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân
dân và toàn dân tích cực tham gia. Tình
hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn,
tôn giáo, dân tộc được ổn định và giữ vững.
Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
được triển khai tích cực, đồng bộ trên nhiều
mặt. Phong trào gìn giữ an ninh bảo vệ Tổ
quốc có bước chuyển biến đi vào chiều sâu.
Có thể nói trong thời gian qua, công tác
lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các
phong trào thi đua trên địa bàn huyện được
thực hiện toàn diện, thiết thực, sâu rộng trên
toàn bộ lĩnh vực của đời sống, xã hội đã
phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, đổi
mới trong công tác thi đua, khen thưởng;
huy động cán bộ, Nhân dân tích cực tham
gia các phong trào thi đua, khai thác triệt
để tiềm năng, thế mạnh của huyện để thực
hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm
vụ chính trị, phát triển KT-XH.
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Trong thời gian tới, cấp ủy, chính
quyền huyện Sông Lô tiếp tục đẩy mạnh
các phong trào thi đua để nâng cao chất
lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế;
nâng cao năng lực, phương thức lãnh đạo
của các cấp ủy, chính quyền, giữ gìn sự
đoàn kết thống nhất trong các tổ chức đảng
từ huyện đến cơ sở, xây dựng Đảng và hệ
thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt
động đồng bộ hiệu lực, hiệu quả, củng cố
niềm tin với nhân dân. Phát huy quyền làm
chủ của nhân dân, củng cố khối đại đoàn

kết toàn dân, đổi mới nâng cao chất lượng
hoạt động của MTTQ và các đoàn thế chính
trị - xã hội. Duy trì tốc độ phát triển kinh
tế - xã hội nhanh và bền vững theo hướng
công nghiệp hóa - hiện đại hóa, có kết cấu
hạ tầng hoàn thiện và đồng bộ. Phát triển
kinh tế gắn với phát triển văn hóa, thực hiện
tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo
quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an
toàn xã hội. Không ngừng nâng cao chất
lượng cuộc sống của nhân dân gắn với đảm
bảo công bằng, tiến bộ xã hội.

MỘT SỐ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN...
(Tiếp theo trang 6)
bệnh/vạn dân. Tỷ lệ dân số có bảo hiểm y
tế đạt trên 95%;

2.4. Về bảo vệ và phát triển môi trường

(1). Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải
(6). Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội đạt sinh hoạt đạt quy chuẩn môi trường ở khu
45% lực lượng lao động;
vực đô thị đạt 97% và khu vực nông thôn
(7). 100% thủ tục hành chính đáp ứng đạt 80%. Tỷ lệ chất thải nguy hại và chất
yêu cầu, được triển khai dịch vụ công trực
thải y tế được xử lý 100%. Tỷ lệ bãi chôn
tuyến mức độ 4; 75% hồ sơ được giải quyết
lấp chất thải rắn sinh hoạt đã đóng cửa được
theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên
cải tạo, xử lý, tái sử dụng đạt trên 95%.
tổng số hồ sơ.
(2). Tỷ lệ dân số đô thị (thành phố, thị
(8). Diện tích nhà ở bình quân đến năm
xã, thị trấn) được cấp nước sạch từ hệ thống
2025 đạt 31,3 m2 sàn/người.
(9). Đến năm 2022, toàn bộ các huyện cấp nước tập trung đạt 85%.

đạt chuẩn nông thôn mới; có 40% số xã đạt
(3). Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng
chuẩn nông thôn mới nâng cao; có ít nhất nước sạch đạt quy chuẩn 02/BHYT đạt
01 huyện đạt nông thôn mới nâng cao; 10% 70%.
số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
(4). Tỷ lệ cụm công nghiệp (đang hoạt
(10). Tai nạn giao thông giảm trên
động hoặc xây dựng mới) có hệ thống xử
cả 03 tiêu chí (số vụ, số người chết và số
người bị thương), đạt tỷ lệ giảm hàng năm lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn 100%.
từ 5-10%;
10

(5). Tỷ lệ che phủ rừng ổn định 25%.
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KHÁI QUÁT NGÀY TRUYỀN THỐNG CÁC BAN XÂY
DỰNG ĐẢNG, VĂN PHÒNG CẤP ỦY, HỘI NÔNG DÂN
VIỆT NAM, HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
Đồng chí: Lê Đăng Tâm
Phó Bí thư TT Huyện ủy

C

ách đây 90 năm, Hội nghị Ban
Chấp hành Trung ương lâm
thời của Đảng họp từ ngày
14/10/1930 đến cuối tháng 10/1930 tại căn
cứ bí mật ở Hương Cảng (Trung Quốc) đã
thông qua Luận cương Chính trị, thông
qua Điều lệ Đảng và quyết định lập ra các
cơ quan: Bộ Tổ chức, Bộ Tuyên truyền,
Bộ Công nhân vận động. Việc hình thành
các bộ đánh dấu một giai đoạn phát triển
mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng
thời đánh dấu sự ra đời của các ngành xây
dựng Đảng - các cơ quan giúp Đảng trong
tập hợp và xây dựng lực lượng cách mạng
gồm: Ngành Tổ chức, Dân vận, Văn phòng
cấp uỷ và đến năm 1948 thành lập thêm cơ
quan Kiểm tra của Đảng. Cùng trong năm
1930, Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên
hiệp Phụ nữ Việt Nam chính thức ra đời;
với đông đảo hội viên tham gia, Hội Nông
dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã
nhanh chóng phát triển và trở thành tổ chức
chính trị - xã hội lớn mạnh, góp phần vào sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập
Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10),
Ngành Dân vận của Đảng (15/10), Văn
phòng cấp ủy (18/10), Hội Nông dân Việt
Nam (14/10), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt
Nam (20/10) và 72 năm Ngày truyền thống
Số tháng 9/2020

BẢN TIN SÔNG LÔ

ngành Kiểm tra của Đảng (16/10), bài viết
khái quát về vai trò, đóng góp của các Ban
Xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy và Hội
Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
như sau:
Xuyên suốt quá trình đấu tranh giành
chính quyền, kháng chiến chống giặc ngoại
xâm, xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN,
cũng như trong công cuộc đổi mới, dù ở
đâu, bất cứ lúc nào, khó khăn hay thuận
lợi, Đảng ta vẫn luôn luôn quan tâm chăm
lo công tác xây dựng Đảng. Đảng trực tiếp
lãnh đạo, dìu dắt, đào tạo và xây dựng đội
ngũ làm công tác tổ chức cán bộ, trang bị
về mục tiêu lý tưởng, về nhân sinh quan
của người cộng sản. Điều đó đã tạo nên sức
sống mãnh liệt giúp cho những người làm
công tác tổ chức dù ở hoàn cảnh khó khăn
nào cũng vượt qua, luôn đứng vững trên vị
trí của mình, phấn đấu làm tròn trách nhiệm
là cơ quan tham mưu góp phần giúp cấp ủy
các cấp xây dựng Đảng vững mạnh trên
các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo
đức. Vì vậy, trong suốt chặng đường lịch sử
ấy, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã thu
được nhiều thành tựu quan trọng góp phần
tích cực vào thắng lợi của cách mạng Việt
Nam. Đối với huyện Sông Lô, công tác tổ
chức xây dựng Đảng luôn được quan tâm
chú trọng. Thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ
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thị của Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết
hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung
ương Đảng khóa XII về tăng cường xây
dựng, chỉnh đốn Đảng; 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. Ban Tổ chức
Huyện ủy đã tham mưu cho Huyện ủy, Ban
Thường vụ Huyện ủy đề ra các chương trình
hành động, chỉ thị, kế hoạch thực hiện nhằm
xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị,
công tác phát triển đảng viên. Từ đó, các tổ
chức đảng trong toàn huyện không ngừng
được củng cố và phát triển, chất lượng tổ
chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên
rõ rệt; công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử
dụng cán bộ đã đi vào nề nếp và có nhiều
tiến bộ, công tác chính sách đối với cán bộ
được thực hiện tốt. Với những kết quả đạt
được trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng
đã góp phần thiết thực vào việc đưa huyện
nhà phát triển theo hướng toàn diện.
Trong công tác dân vận, Đảng ta luôn
đặt công tác dân vận là một trong những
nhiệm vụ quan trọng nhằm tập hợp, tuyên
truyền, giáo dục quần chúng nhân dân
thành một lực lượng đông đảo, đoàn kết
xung quanh Đảng. Thông qua các phong
trào quần chúng, Đảng ta đã xây dựng phát
triển lực lượng chính trị ngày càng to lớn,
hùng hậu, với đủ thành phần, giai cấp, tầng
lớp nhân dân; đồng thời kết hợp với việc
xây dựng lực lượng vũ trang, chớp thời
cơ làm nên cuộc cách mạng tháng 8/1945
thắng lợi, xây dựng chính quyền công nông
đầu tiên ở Đông Nam Châu Á. Trong suốt
30 năm trường kỳ kháng chiến chống thực
dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (19451975), công tác dân vận của Đảng đã góp
phần tuyên truyền, vận động, tổ chức những
cao trào rộng lớn, động viên sức người, sức
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của, huy động được sức mạnh toàn dân
làm nên những chiến thắng vẻ vang, những
chiến công hiển hách, góp phần giải phóng
dân tộc, thống nhất đất nước, non sông thu
về một mối, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa
xã hội. Từ thực tiễn đấu tranh giành độc
lập, thống nhất đất nước của nhân dân ta
dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân
vận ngày càng được củng cố và đổi mới
phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng
mới. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt
đẹp, công tác dân vận của Đảng được cả
hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong
những năm qua đã và đang tiếp tục bám sát
đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng
về công tác vận động quần chúng. Tiếp tục
đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu cho
các cấp ủy Đảng, phản ảnh kịp thời những
tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân
dân với Đảng, nhà nước. Phát huy truyền
thống vẻ vang của công tác dân vận 90 năm
qua, với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo
của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất định
chúng ta sẽ vươn lên hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó,
thực hiện tốt hơn công tác dân vận trong
tình hình mới, góp phần hoàn thành nhiệm
vụ chính trị của huyện đã đề ra.
Lịch sử 90 năm xây dựng, cống hiến
và trưởng thành của Văn phòng cấp ủy các
cấp gắn liền với lịch sử của Đảng, lịch sử
cách mạng của dân tộc. Bằng sự phấn đấu,
hy sinh, lòng trung thành, tận tuỵ, năng
động, sáng tạo, làm việc có hiệu quả, các
thế hệ cán bộ, nhân viên Văn phòng cấp ủy
các cấp đã có công lao đóng góp xứng đáng
vào những thành tựu to lớn của dân tộc
và của Đảng ta. Trong thời gian qua Văn
phòng Huyện ủy Sông Lô đã thực hiện tốt
nhiệm vụ của cơ quan tham mưu, giúp việc
trực tiếp cho Thường trực, Ban Thường vụ,
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KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG,
VĂN PHÒNG CẤP ỦY, HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM, HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Văn phòng
cấp ủy đã tham mưu toàn diện trên các lĩnh
vực, tổ chức điều hành công việc lãnh đạo
và thông tin tổng hợp phục vụ cấp uỷ, tham
mưu soạn thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng,
an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống
chính trị hàng năm… Thường xuyên giữ
mối liên hệ và phối hợp chặt chẽ với các
Ban Đảng và các cơ quan, đơn vị liên quan
trong việc xây dựng chương trình làm việc
cho cấp ủy, tham mưu giải quyết những vấn
đề thực tiễn đặt ra, bảo đảm sự lãnh đạo của
Ban Chấp hành Đảng bộ về chính trị, kinh
tế- xã hội, quốc phòng, an ninh trong thời
kỳ mới.

vụ Huyện ủy, ngành Kiểm tra của huyện đã
từng bước trưởng thành, chấp hành nghiêm
đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết
của Đảng, liên tục phấn đấu để hoàn thành
tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững
kỷ cương, pháp luật nhà nước, góp phần
tích cực vào việc ngăn ngừa, hạn chế vi
phạm của tổ chức đảng và đảng viên, thúc
đẩy quá trình đổi mới, chỉnh đốn Đảng, xây
dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch
vững mạnh.
Hội Nông dân Việt Nam tiền thân là
Nông hội đỏ, thành lập ngày 14 tháng 10
năm 1930, trải qua các thời kỳ luôn trung
thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và
của dân tộc. Trong sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa,
thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng
sản Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam là
trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông
dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.
Mục đích của Hội là tập hợp đoàn kết nông
dân, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh
về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng tin cậy
trong khối liên minh vững chắc công, nông,
trí, bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp
công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp,
nông thôn. Đối với Hội Nông dân huyện
Sông lô, trong những năm qua đã thường
xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt
động, xây dựng Hội vững mạnh cả về chính
trị, tư tưởng, tổ chức và hành động; nâng
cao vai trò đại diện, phát huy quyền làm
chủ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng,
hợp pháp của hội viên, nông dân, góp phần
tích cực xây dựng quê hương ngày càng
giàu đẹp.

Về công tác Kiểm tra, giám sát của
Đảng, ngay từ những ngày đầu thành lập,
Đảng ta đã nhận thấy rõ vai trò, vị trí và
tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám
sát của Đảng, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo
và giao cho các cấp ủy, các tổ chức Đảng
thực hiện. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
chính trị và công tác xây dựng Đảng, tháng
10/1948 Ban Thường vụ Trung ương Đảng
(khoá I) đã ban hành Quyết nghị số 29-QN/
TW ngày 16-10-1948 thành lập Ban kiểm
tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên
trách đầu tiên của Đảng. Từ đó ngày 16/10
trở thành ngày truyền thống của ngành
kiểm tra Đảng. Từ những ngày đầu thành
lập, UBKT Huyện ủy Sông Lô luôn ý thức
được rằng: Công tác kiểm tra, giám sát phải
xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác
xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện, thường
xuyên lấy đó là mục tiêu xây dựng phương
hướng, chương trình hành động. Mặc dù
có nhiều khó khăn về lực lượng, cũng như
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ra đời
điều kiện hoạt động, nhưng dưới sự lãnh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc,
đạo, hướng dẫn của UBKT Tỉnh ủy và sự
(Xem tiếp trang 16)
lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường
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NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN SÔNG LÔ THỰC HIỆN
HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT SỐ 02-NQ/HU
CỦA HUYỆN ỦY VỀ PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đồng chí: Trần Thái Mai
HUV, Trưởng phòng Giáo dục&Đào tạo

H

uyện Sông Lô là huyện miền
núi của tỉnh Vĩnh Phúc, huyện
được thành lập vào tháng 4
năm 2009. Ngay sau khi thành lập, Ban
chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành
Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 29/10/2009
về phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo
giai đoạn 2010 -2015 và định hướng đến
năm 2020.
Tại thời điểm mới thành lập, toàn
huyện có 55 trường, trong đó có 17 trường
MN, 19 trường Tiểu học, 17 trường THCS
và 02 trường THPT, bước đầu đáp ứng được
nhu cầu học tập của con em nhân dân trong
huyện. Tuy nhiên hệ thống trường lớp chưa
được hoàn thiện, chưa có hệ thống trường
chất lượng cao ở các bậc học.

hoàn thành chương trình tiểu học còn thấp
so với mặt bằng chung của tỉnh, số học sinh
đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp
huyện, cấp tỉnh chưa nhiều và không ổn
định; ở bậc THCS, chất lượng đại trà hàng
năm được nâng lên, tuy nhiên tỷ lệ học sinh
yếu kém vẫn ở mức cao hơn so với mặt bằng
chung của tỉnh. Số học sinh đạt giải trong
các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh
không ổn định, thường nằm trong tốp cuối
của tỉnh (xếp thứ 8/9 huyện, thành, thị); tỉ lệ
học sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT còn thấp.
Ở bậc THPT chất lượng học tập của học
sinh còn thấp so với các trường THPT trên
địa bàn tỉnh; tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp
THPT tuy cao, nhưng tỷ lệ thi đỗ vào các
trường cao đẳng, đại học còn thấp; số học
sinh đạt giải trong các kỳ thi HSG cấp tỉnh,
cấp quốc gia chưa nhiều.

Về công tác xây dựng trường chuẩn
quốc gia: Toàn huyện mới có 13/55 trường
đạt chuẩn quốc gia = 23,6%; chưa có trường
Dưới sự chỉ đạo của UBND huyện,
nào được công nhận đạt chuẩn quốc gia ngành GD&ĐT huyện đã tổ chức nghiên
mức độ 2.
cứu học tập và triển khai các nội dung
Về chất lượng giáo dục: Tỷ lệ trẻ suy của Nghị quyết 02, Kế hoạch số 177/KHdinh dưỡng trong các trường mầm non hàng UBND một cách nghiêm túc đến toàn thể
năm vẫn ở mức cao so với mặt bằng chung cán bộ, giáo viên, nhân viên, giúp đội ngũ
của tỉnh; chất lượng giáo dục ở bậc Tiểu nhận thức đầy đủ, đúng đắn về mục tiêu,
học có phần được nâng lên, tuy nhiên tỷ lệ phương hướng của Nghị quyết và thấy được
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sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Huyện
ủy về sự nghiệp GD&ĐT. Từ đó các nhà
trường đã tham mưu với UBND các xã,
thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị
quyết 02 gắn với kế hoạch chỉ đạo toàn diện
của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện và nâng cao chất lượng
đội ngũ, đưa Nghị quyết đi vào kế hoạch
công tác của mỗi cán bộ, giáo viên tại các
nhà trường.
Kết quả trong 10 năm thực hiện Nghị
quyết các nhà trường cơ bản đã hoàn thiện
được các điều kiện về cơ sở vật chất, đảm
bảo về quy mô trường lớp và diện tích, đây
cũng là điều kiện phục vụ tốt cho công tác
dạy- học tại các nhà trường. Huyện đã có
trường chất lượng cao ở bậc THCS và mở
thêm 01 điểm trường THPT ở phía Nam.
100% các trường đã được công nhận đạt
chuẩn quốc gia, góp phần hoàn thành các
nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 02-NQ/HU
đề ra. Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo
dục trẻ ở bậc học mầm non ngày càng được
nâng lên rõ rệt, tỷ lệ trẻ đăng ký ăn bán trú
trong các nhà trường đạt 100%. Giáo dục
đạo đức của học sinh được nâng cao, tỉ lệ
học sinh có hạnh kiểm Khá, Tốt hàng năm
tăng, tỉ lệ HS có hạnh kiểm Trung bình
giảm và trong những năm gần đây không
có HS vi phạm đạo đức. Cụ thể:
Bậc Tiểu học 100% HS có hạnh kiểm
từ đạt trở lên; bậc THCS và THPT hàng
năm tỉ lệ HS có hạnh kiểm Khá- Tốt chiếm
trên 95%, hạnh kiểm Trung bình còn dưới
5%. Hàng năm tỉ lệ huy động mẫu giáo 5
tuổi đạt 100%, tỉ lệ huy động các độ tuổi
còn lại tăng dần. Tỷ lệ chuyên cần trẻ 5 tuổi
đạt 98% trở lên và 95% đối với độ tuổi còn
lại, đều cao hơn mặt bằng chung của tỉnh và
Số tháng 9/2020
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đều vượt so với mục tiêu của Nghị quyết 02
đề ra. Từ năm học 2014-2015: Học sinh tiểu
học được đánh giá theo Thông tư 30/2014/
BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư
22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với sự chỉ đạo
thực hiện việc đổi mới đánh giá, cùng với
sự vào cuộc một cách nghiêm túc của các
trường Tiểu học, chất lượng giáo dục được
nâng lên rõ rệt qua từng năm học: Giáo dục
văn hóa: Hàng năm tỉ lệ hoàn thành chương
trình cấp học trên 99%, tỉ lệ cần cố gắng
còn dưới 1%; Về năng lực, phẩm chất: Tỉ
lệ học sinh có năng lực, phẩm chất xếp loại
Đạt trên 99% và Cần cố gắng còn dưới 1%.
Ở cấp THCS: Về giáo dục đạo đức, hàng
năm tỉ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá,
tốt chiếm trên 95%, học sinh xếp loại hạnh
kiểm trung bình còn dưới 5%, hạnh kiểm
yếu - kém luôn dưới 0,5%; Về giáo dục
văn hóa: Hàng năm tỉ lệ học sinh có học
lực khá - giỏi luôn duy trì trên 45%, số học
sinh có học lực trung bình từ 45-47%, học
lực yếu còn từ 5-7%; học lực kém còn dưới
1%. Tổng số học sinh lớp 9 tham gia xét
tốt nghiệp THCS đạt trên 98%, tỉ lệ học
sinh lớp 9 tham gia thi vào lớp 10 THPT
luôn là một trong những huyện có tỉ lệ dự
thi cao, song kết quả tuyển sinh hàng năm
ngày càng tăng lên, trong năm học 20122013 xếp thứ 6 trong 9 huyện, thị, thành;
trong năm học 2017-2018, 2018-2019 chất
lượng thi vào lớp 10 THPT nằm trong tốp
4/9 huyện, thành; điểm bình quân thi vào
lớp 10 THPT vượt trên mặt bằng chung của
tỉnh, tỉ lệ học sinh vào học THPT luôn đạt tỉ
lệ cao. Hàng năm số HS sau khi tốt nghiệp
THCS tham gia học THPT và học nghề đạt
trên 85%.
Về chất lượng mũi nhọn HSG: Thực
hiện Nghị quyết 02, được sự quan tâm chỉ
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đạo của Huyện ủy, UBND huyện và sự vào
cuộc của toàn ngành giáo dục. Chất lượng
mũi nhọn HSG của huyện đã có sự tiến bộ
rõ rệt qua các năm học. Cụ thể, ở năm học
2008-2009 chất lượng mũi nhọn HSG của
huyện xếp vị trí thứ 8/9 huyện, thị, thành
(chỉ xếp trên huyện Tam Đảo), đến năm
học 2009-2010 vươn lên vị trí thứ 6; năm
học 2012-2013 chất lượng HSG của huyện
vươn lên vị trí thứ 3/9 huyện thị, thành. Từ
năm 2014 đến nay chất lượng HSG của
huyện luôn duy trì ở tốp khá của tỉnh.

lượng GD&ĐT của huyện nhà từng bước
được nâng lên. Cơ sở vật chất và trang thiết
bị các nhà trường được quan tâm đầu tư cơ
bản đáp ứng được nhu cầu học tập của con
em nhân dân trên địa bàn. Huyện được Sở
GD&ĐT đánh giá là một trong số những
địa phương có chất lượng giáo dục khá của
tỉnh. Chất lượng đội ngũ đảm bảo, đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ đổi mới giáo dục. Các
nhà trường tổ chức triển khai thực hiện
nghiêm túc và đã mang lại hiệu quả thiết
thực trong công tác giáo dục, góp phần làm
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số chuyển biến mạnh mẽ chất lượng giáo dục
02-NQ/HU, quy mô trường lớp và chất của huyện nhà.

KHÁI QUÁT NGÀY TRUYỀN THỐNG...
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt
Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt
chiều dài lịch sử 90 năm, Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam đã không ngừng phát
triển và trở thành tổ chức chính trị - xã
hội lớn mạnh, rộng khắp, đã vận động, tập
hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham
gia tích cực và đóng góp xứng đáng vào
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ
nữ Việt Nam nói chung và Hội Liên hiệp
Phụ nữ các cấp huyện Sông Lô nói riêng
ngày càng phát triển lớn mạnh. Kế thừa
các thành quả to lớn của phong trào phụ nữ
và hoạt động Hội, bám sát nhiệm vụ chính
trị của đất nước, địa phương, tiếp tục xây
dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tốt
vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và
chức năng đại diện của tổ chức Hội. Hội đã
đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội
dung, phương thức hoạt động theo hướng
thiết thực, chuyên nghiệp; tích cực hưởng
16
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ứng, vận động hội viên thực hiện các
phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học
tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình
hạnh phúc”, “Rèn luyện phẩm chất đạo
đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”;
“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn
với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh …
Phát huy các thành quả đã đạt được,
trong thời gian tới, các Ngành xây dựng
Đảng và tổ chức chính trị - xã hội của huyện
cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt
chức năng tham mưu giúp Huyện ủy lãnh
đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác,
xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch,
vững mạnh; tiếp tục phát huy tinh thần yêu
nước, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, ra sức
thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục
tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
năm 2020 và góp phần hoàn thành các mục
tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện
lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.
Số tháng 9/2020
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VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN SÔNG LÔ
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG
TỐ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ
Đồng chí: Lê Chí Dũng
HUV, Viện trưởng Viện KSND huyện Sông Lô

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa xét xử lưu động

T

hời gian qua, Viện Kiểm sát
Nhân dân (VKSND) huyện
Sông Lô đã thực hiện nhiều
giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất
lượng thực hành quyền công tố kiểm sát
điều tra xét xử các vụ án hình sự, góp
phần đấu tranh có hiệu quả với các loại tội
phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội trên địa bàn huyện.

năm 2020, căn cứ vào Chỉ thị của Viện
kiểm sát nhân dân tối cao và tình hình
thực tế địa phương đơn vị đã xây dựng,
triển khai kế hoạch công tác năm 2020
với nhiệm vụ trọng tâm là “chống oan, sai,
chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội”
thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh
phòng, chống các loại tội phạm, đồng thời
tích cực nâng cao chất lượng công tác thực
Nhằm nâng cao chất lượng thực hành hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động
quyền công tố và kiểm sát điều tra, xét xử tư pháp, góp phần nâng cao tỷ lệ phát hiện,
các vụ án hình sự trên địa bàn, ngay từ đầu xử lý tội phạm. Trong công tác quản lý,
Số tháng 9/2020
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xử lý tố giác tin báo về tội phạm và kiến
nghị khởi tố, đơn vị chủ động phối hợp với
cơ quan điều tra, kiểm sát chặt chẽ việc
tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội
phạm và kiến nghị khởi tố; đảm bảo việc
khởi tố vụ án, khởi tố bị can kịp thời, có căn
cứ, đúng pháp luật, không oan sai, không
bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Trước
khi kết thúc điều tra, kiểm sát viên cùng
điều tra viên thống nhất đánh giá về mặt
chứng cứ, về tội danh và hướng xử lý, nâng
cao chất lượng hồ sơ điều tra và kiểm sát
điều tra. Trong công tác thực hành quyền
công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình
sự, VKSND huyện Sông Lô luôn kiểm sát
chặt chẽ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can,
kiểm sát việc bắt tạm giữ, tạm giam. Đặc
biệt, thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ
Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp
đến năm 2020, đơn vị đã phối hợp chặt
chẽ với các cơ quan công an, tòa án trong
việc phát hiện, xử lý kịp thời, chính xác
các vụ phạm tội hình sự. Nhiều vụ án đặc
biệt nghiêm trọng xâm phạm tính mạng,
tài sản của Nhân dân, vận chuyển, buôn
bán, tàng trữ trái phép ma túy, vi phạm
quy định về an toàn giao thông... được tập
trung điều tra, truy tố, xét xử nhanh. Vì
vậy, thời gian qua việc khởi tố, điều tra,
truy tố, xét xử không có án oan sai hoặc
bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, phục
vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Một
số vụ án được tổ chức xét xử các phiên tòa
rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư
pháp nhằm nâng cao khả năng và trình độ
của thẩm phán và kiểm sát viên trong việc
tranh tụng công khai, dân chủ, công bằng,
đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, đúng
pháp luật, mang lại hiệu quả tích cực trong
đấu tranh phòng, chống tội phạm. Từ đầu
18

năm 2020 đến nay, VKSND huyện Sông
Lô đã thụ lý kiểm sát 112 tố giác, tin báo
về tội phạm, đã giải quyết 98 vụ việc đúng
hạn luật định. Phê chuẩn khởi tố 51 vụ, với
108 bị can, ban hành 51 văn bản yêu cầu
điều tra đối với các vụ án hình sự, yêu cầu
khởi tố 1 vụ án trộm cắp tài sản đủ căn cứ
khởi tố; không phê chuẩn 02 Quyết định
gia hạn tạm giữ không có căn cứ của cơ
quan điều tra. Giải quyết 48 vụ, với 103
bị can, trong đó đề nghị truy tố 40 vụ/102
bị can; Trong công tác thực hành quyền
công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự đơn
vị tập trung thực hiện các giải pháp nhằm
nâng cao chất lượng các hoạt động xét hỏi,
tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa
xét xử hình sự bảo đảm hoạt động tranh
tụng có chất lượng và thuyết phục: Kiểm
sát viên được phân công kiểm sát xét xử
và thực hành quyền công tố tại phiên toà
phải chuẩn bị kỹ tài liệu, hồ sơ vụ án, đề
cương thẩm vấn, chủ động tham gia xét
hỏi, tranh luận, đề xuất mức hình phạt phù
hợp với tính chất và hậu quả của hành vi
phạm tội. Trong 9 tháng đầu năm 2020,
thụ lý 38 vụ/99 bị cáo; Đã xét xử 31 vụ/86
bị cáo không có vụ án nào Tòa án tuyên
không phạm tội.
Thời gian tới, VKSND huyện Sông Lô
tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố,
gắn công tố với hoạt động điều tra; nâng
cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên
tại phiên tòa, kiên quyết không để xảy ra
oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội;
tăng cường kiểm sát các hoạt động tư pháp
nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các vi
phạm trong việc điều tra, xét xử, thi hành án
hình sự, dân sự, bảo đảm cho việc thực thi
pháp luật được nghiêm minh, công bằng./.
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CÔNG AN XÃ YÊN THẠCH ĐẨY MẠNH
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ TRẤN ÁP
TỘI PHẠM TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Đồng chí: Khổng Trọng Công
Trưởng Công an xã Yên Thạch

Y

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng mô hình “Toàn dân đấu tranh
với tội phạm ma túy, trộm cắp” xã Yên Thạch”

ên Thạch nằm ở phía Tây Nam
huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh
Phúc. Là một xã miền núi
của huyện Sông Lô, cách trung tâm huyện
5km. Phía bắc tiếp giáp với xã Như Thụy,
xã Tân Lập; phía Đông giáp với Thị trấn
Lập Thạch và xã Xuân Lôi của huyện Lập
Thạch; phía Nam tiếp giáp xã Đồng Thịnh,
xã Tứ Yên; phía Tây có dòng Sông Lô giáp
với huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ.

bất khuất trong chiến đấu. Người dân Yên
Thạch đã tồn tại gắn bó cùng với quê hương,
đất nước và đã viết nên những trang sử vẻ
vang qua từng thời kỳ cách mạng cũng như
trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Với tổng số diện tích tự nhiên là 806,55ha,
địa hình đa dạng, từ Đông sang Tây nên
được chia thành 2 vùng rõ rệt, vùng đồi núi
xen ghép, bậc thang và vùng trũng. Địa bàn
rộng phức tạp, dân cư sống không tập trung.
Là mảnh đất giàu truyền thống Cách Dân số có 2.200 hộ với 7.770 nhân khẩu
mạng, mảnh đất của những con người chịu được phân bố ở 09 thôn dân cư; Đảng bộ
thương, chịu khó nhưng cũng rất anh hùng, có 13 Chi bộ với 425 Đảng viên, hệ thống
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chính trị hoạt động có hiệu quả.... Thực
hiện chủ trương đưa công an chính quy
về công tác tại địa phương, Tháng 10 năm
2019, Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an
huyện Sông Lô có các quyết định về việc
điều động Công an chính quy đảm nhiệm
các chức danh Công an xã. Hiện nay, lực
lượng Công an xã có 17 đồng chí, Công
an xã chính quy có 04 đồng chí đồng chí,
trong đó có 01 đồng chí Trưởng Công an
xã, 01 đồng chí Phó trưởng Công an xã,
02 đồng chí Công an viên; Công an xã bán
chuyên trách có 13 đồng chí, trong đó có
02 đồng chí Phó trưởng Công an xã và 11
đồng chí Công an viên. So với khung số
lượng Công an xã được quy định tại Nghị
định của Chính phủ và Hội đồng nhân dân
tỉnh cơ bản đã đảm bảo đủ về số lượng để tổ
chức công tác đảm bảo an ninh trật tự trên
địa bàn.
Do vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương
luôn xác định lực lượng Công an xã là lực
lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận đảm
bảo an ninh trật tự; đã thường xuyên quan
tâm chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an xã
ngày càng trong sạch vững mạnh; củng cố
kiện toàn lực lượng Công an xã đảm bảo đủ
về số lượng, chất lượng.
Trong giai đoạn hiện nay, huyện Sông
Lô nói chung và xã Yên Thạch nói riêng
đang hội nhập và phát triển nền kinh tế
được vận hành theo cơ chế thị trường, định
hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, sự phát
triển kinh tế đó cũng kéo theo nhiều hệ lụy,
diễn biễn phức tạp của tình hình các loại tội
phạm và vi phạm pháp luật. Điều này làm
ảnh hưởng không nhỏ tới an ninh trật tự và
cuộc sống bình yên của nhân dân trên địa
bàn xã Yên Thạch.
Trước tình hình trên, Công an xã Yên
Thạch đã chủ động tham mưu cho Đảng
20

ủy, UBND xã ban hành nhiều nghị quyết
chuyên đề chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT,
tuyên truyền phát động phong trào toàn dân
tham gia bảo vệ ANTQ, phong trào phòng
ngừa, phát hiện, tố giác đấu tranh với tội
phạm; Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các cấp,
các ngành triển khai nghiêm túc các nội
dung tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn
giao thông, trật tự công cộng...
Công tác tuyên truyền phòng, chống tội
phạm được thực hiện với nhiều hình thức
phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình
tại địa phương. Nội dung tuyên truyền tập
trung phổ biến về phương thức, thủ đoạn
và các biện pháp phòng ngừa tội phạm
đến đông đảo nhân dân, góp phần nâng
cao nhận thức, ý thức cảnh giác chủ động
phòng ngừa. Cụ thể: Đã tuyên truyền vận
động 1.900/2.200 hộ dân tham gia ký cam
kết ký cam kết, thông báo 30 lượt trên hệ
thống loa truyền thanh của xã và của thôn
về phương thức, thủ đoạn của tội phạm đặc
biệt là tội phạm trộm cắp, lừa đảo... Phối
hợp với Sở Tư Pháp tuyên truyền Luật giao
thông đường bộ cho 120 người gồm Bí thư
chi bộ, Trưởng thôn dân cư và công dân
trên địa bàn xã. Tranh thủ được sự đồng
tình ủng hộ mạnh mẽ của quần chúng nhân
dân, trong thời gian qua Công an xã đã
nhận được nhiều thông tin có giá trị do quần
chúng nhân dân cung cấp liên quan đến tình
hình an ninh trật tự. Công an xã, phối hợp
với các ban, ngành đoàn thể tổ chức cho
các gia đình cam kết thực hiện tốt các quy
định của pháp luật, của địa phương, đảm
bảo ANTT tại địa bàn thôn dân cư. Công an
xã đã tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền
chỉ đạo sát sao các ban, ngành đoàn thể...,
giáo dục con em mình không vi phạm pháp
luật. Phối hợp với các nhà trường tổ chức
tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ
Số tháng 9/2020
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đến lãnh đạo, cán bộ giáo viên và học sinh.
Thông qua hệ thống loa truyền thanh của
xã, thường xuyên tuyên truyền phổ biến
sâu rộng nội dung các văn bản pháp luật
về phòng chống các loại tội phạm. Thông
qua công tác tuyên truyền đã có ý nghĩa tác
dụng, giáo dục nâng cao một bước về nhận
thức pháp luật, trách nhiệm của đoàn thể
và quần chúng nhân dân trong đấu tranh
phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.
Bên cạnh đó Đảng ủy, UBND xã chỉ
đạo các cấp, các ngành, đoàn thể tiếp tục
củng cố, xây dựng và nhân rộng mô hình
“xã Yên Thạch đấu tranh với tội phạm ma
túy, trộm cắp”. Đồng thời, duy trì hoạt
động hiệu quả các tổ chức quần chúng ở
các thôn dân cư như tổ công tác dân vận, tổ
hòa giải, tổ liên gia tự quản...góp phần đảm
bảo ANTT ngay tại cơ sở.
Cùng với công tác tuyên truyền, xây
dựng củng cố phong trào toàn dân bảo vệ
An ninh Tổ Quốc, Đảng ủy, UBND xã chỉ
đạo Công an xã là lực nòng cốt, đẩy mạnh
công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, chủ
động xây dựng các kế hoạch đảm bảo tuyệt
đối an toàn, ANTT trên địa bàn xã như tết
dương lịch, tết Nguyên đán Canh tý 2020; và
các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt đảm bảo
tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ xã Yên
Thạch nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ cuối năm
2019 và năm 2020, Công an xã chủ động và
phối hợp với Công an huyện Sông Lô phát
hiện và đâú tranh với các loại tội phạm, cụ
thể: Phát hiện và bắt giữ 02 vụ đánh bạc với
08 đối tượng, thu giữ 7.210.000đ, khởi tố
01 vụ bằng 01 đối tượng; Điều tra làm rõ
03 vụ trộm cắp tài sản, 01vụ lạm dụng tín
nhiệm chiếm đoạt tài sản, hoàn thiện hồ sơ
xử lý theo quy định của pháp luật. Phát hiện
bắt giữ 02 đối tượng sử dụng trái phép chất
ma túy, phối hợp đưa 01 đối tượng đi cai
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nghiện bắt buộc; lập 01 hồ sơ đưa diện quản
lý tại xã theo nghị định 111. Phối hợp với
Đội cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế,
ma túy bắt 01 vụ mua bán vận chuyển pháo
nổ trong dịp tết Nguyên đán 2020. Tuyên
truyền vận động thu hội 02 khẩu súng tự
chế. Phối hợp kiểm tra 10 lượt đối với các
cơ sở kinh doanh có điều kiện, các cửa hàng
buôn bán trên địa bàn, phát hiện 02 cơ sở
vi phạm. Gọi hỏi, yêu cầu các đối tượng
chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo,
cải tạo không giam giữ, hoãn chấp hành án
tại địa phương ký cam kết không vi phạm
pháp luật. Tổ chức thành công hội nghị Sơ
kết mô hình “Toàn dân đấu tranh với tội
phạm ma túy, trộm cắp” ở xã Yên Thạch
giai đoạn 2015 -2020.
Vì vậy, thời gian qua, từ việc thực hiện
tốt công tác tuyên truyền và tăng cường
đấu tranh, tấn công, trấn áp các loại tội
phạm đã tạo chuyển biến tích cực trong
việc phòng, chống tội phạm. Các hành vi,
vi phạm pháp luật và tội phạm được kiềm
chế và giảm, ANTT được đảm bảo, phục
vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế-xã
hội của địa phương.
Thời gian tới, tình hình tội phạm và vi
phạm pháp luật trên địa bàn xã Yên Thạch
còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Để nâng
cao hiệu quả công tác tuyên truyền và đấu
tranh trấn áp tội phạm trên địa bàn xã. Công
an xã Yên Thạch tập trung thực hiện tốt
những nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, Công an xã chủ động tham mưu
với cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường
công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao
nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công
tác tuyên truyền trong lĩnh vực bảo đảm an
ninh, trật tự; thực hiện đúng cơ chế Đảng
(Tiếp theo trang 27)
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LÀM GIÀU
TỪ MÔ HÌNH CHĂN NUÔI LỢN
Đồng chí: Lưu Thị Bích Ngọc
Phó Giám đốc Trung tâm VHTTTT

G

ia đình anh Phạm Văn Quý,
thôn Quế Trạo A, xã Đồng
Quế vốn là gia đình thuần nông
và có hoàn cảnh khó khăn. Qua gần 10 năm
nuôi lợn nái, ước mơ thoát nghèo vươn lên
làm giàu của anh Quý đã thành hiện thực.
Cơ ngơi chuồng trại rộng hàng vài trăm ngàn
mét vuông và quy mô chăn nuôi hàng trăm
lợn thịt và lợn nái đã làm cho gia đình anh
Quý trở thành hộ giàu, điển hình phát triển
kinh tế của xã Đồng Quế.
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nông
thôn, anh Quý luôn nhận thức rằng: Chỉ có
phát triển sản xuất mới giúp người nông
dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Những năm qua, anh Quý và gia đình đã
tích cực tìm tòi, nghiên cứu và học hỏi
kinh nghiệm từ sách báo, từ các buổi tập
huấn cho nông dân, học hỏi kinh nghiệm từ
nhiều mô hình trang trại đi trước, từ đó anh
đã vận dụng vào phát triển kinh tế gia đình.
Bắt tay vào chăn nuôi, những năm đầu
do thiếu kinh nghiệm, thiếu khoa học công
nghệ, chưa xây dựng được cơ sở hạ tầng hợp
lý, cộng với hạn chế về vốn, hạn chế về tầm
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nhìn hoạch định chiến lược trong chăn nuôi
nên anh Quý gặp rất nhiều khó khăn, đặc
biệt là công tác tiêm phòng dịch, vệ sinh
chuồng trại, quy trình kỹ thuật chăm sóc
chưa có nên hiệu quả chăn nuôi rất thấp,
thu nhập năm sau chỉ bù cho năm trước.
Anh Quý tâm sự: “nhiều khi tôi cảm thấy
nản chí, nhiều lần định bỏ cuộc, song được
các cơ quan khuyến nông tuyên truyền,
chuyển giao khoa học kỹ thuật và được Nhà
nước hỗ trợ về chính sách vay vốn, khuyến
khích phát triển sản xuất nông nghiệp nên
tôi quyết định gắn bó với nghề nuôi lợn,
tìm hiểu thật kỹ từ khâu chọn giống đến
chăm sóc và phòng ngừa dịch bệnh. Để có
được mô hình như hôm nay chính là nhờ có
chính sách khuyến khích hỗ trợ của tỉnh,
của huyện, là động lực và nguồn lực quan
trọng để giúp cho bà con nông dân chúng
tôi phát triển kinh tế”.
Hiện nay trang trại của anh Quý có trên
300 con lợn thịt, 40 con lợn nái, mỗi năm
anh xuất chuồng 8 lứa lợn thịt. Trừ chi phí
điện nước, nhân công, doanh thu trung bình
anh đạt trên 300 triệu đồng/năm. Riêng từ
Số tháng 9/2020
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đầu năm 2020 đến nay, do giá lợn thịt tăng
cao trung bình từ 80.000-90.000 đồng/kg
nên thu nhập của gia đình anh bình quân
đạt khoảng 100 triệu đồng/tháng.

môi trường xung quanh luôn được giữ vệ
sinh, sạch mầm bệnh. Nhờ vậy mà trang
trại chãn nuôi của gia đình anh Quý luôn
phòng tránh được dịch bệnh, tiết kiệm chi
Để việc chăn nuôi của gia đình phát phí, lợn giống và lợn thương phẩm của gia
triển theo hướng công nghiệp, hiện đại, đình anh luôn bán được giá bởi thương lái
anh Quý đã đầu tư xây dựng chuồng trại và hộ chăn nuôi tin tưởng vào chất lượng.
kiên cố, chia làm các khu nuôi lợn nái, khu
Với sự kiên trì, dám nghĩ dám làm, gia
nuôi lợn con sau khi tách mẹ, khu nuôi lợn đình anh Quý đã rất thành công với mô
thịt. Việc phân khu vừa đảm bảo cho đàn hình chăn nuôi lợn nái, lợn thịt. Theo anh
lợn nuôi được phát triển đồng đều, lại vừa Quý, những ai biết kiên trì, chịu khó, ham
thuận tiện trong việc cho ăn, chăm sóc, dọn học hỏi và dám nghĩ, dám làm đều có thể
vệ sinh. Trong quá trình nuôi lợn nái và làm giàu. Ngoài phát triển kinh tế, gia đình
lợn thịt gia đình anh luôn chú trọng phòng, anh Quý luôn gương mẫu trong việc thực
chống các loại dịch bệnh như dịch tai xanh, hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
dịch tả, thương hàn… Quan trọng nhất là luật của nhà nước và các quy định của địa
khâu khử trùng, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, phương. Bên cạnh đó anh còn tham gia các
giữ nhiệt độ phù hợp, mát vào mùa hè, ấm tổ chức đoàn thể trong thôn, tích cực tuyên
vào mùa đông.
truyền vận động nhân dân hăng hái tham
Để bảo đảm chăn nuôi khoa học, hạn gia các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết
chế tối đa dịch bệnh trên đàn lợn, gia đình xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”,
anh luôn đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi phong trào “nông dân sản xuất kinh doanh
trường, xây dựng hầm Biogas để xử lý chất giỏi”... tích cực tham gia hoạt động của các
thải, tận dụng ga trong chăn nuôi, xây dựng tổ chức xã hội, kịp thời động viên, ủng hộ
hầm chứa và xử lý chất thải đúng quy định, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn,
sử dụng giếng khoan đảm bảo vệ sinh môi tạo điều kiện về vốn và kinh nghiệm, giúp
trường. Anh chia sẻ, để đàn lợn, nhất là lợn đỡ các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn. Anh
nái được chăm sóc theo quy trình kỹ thuật thường xuyên tuyên truyền các biện pháp
rất khắt khe để đạt chất lượng lợn giống tốt chăm sóc, phòng bệnh và các kiến thức
nhất và lợn thương phẩm bảo đảm vệ sinh khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân
an toàn thực phẩm. Mỗi con lợn ngay từ khi trong thôn cùng thực hiện. Anh còn giúp
bắt đầu nuôi phải được tiêm phòng đầy đủ đỡ cho nhiều gia đình hội viên nông dân có
các loại vắc xin để phòng bệnh, mỗi tuần hoàn cảnh khó khăn bằng lợn giống và thức
phun khử trùng toàn bộ khu chuồng trại 1 ăn chăn nuôi. Việc làm của anh Quý đã góp
lần (trong thời gian dịch phun 2 lần/tuần), phần mang lại thu nhập, tạo việc làm, cải
đồng thời định kỳ hàng tháng phun thuốc thiện đời sống cho nhiều gia đình hội viên
khử mùi 2 lần, bảo đảm cho chuồng trại và nông dân ở địa phương.
Số tháng 9/2020

BẢN TIN SÔNG LÔ

23

TIN TRONG HUYỆN

TỔNG HỢP TIN HUYỆN SÔNG LÔ
BBT - Bản tin Sông Lô
* Sáng 5/9/2020, hoà chung không khí
hân hoan đón chào năm học mới của cả
nước, thầy và trò các nhà trường trên địa bàn
huyện đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng
năm học mới 2020-2021.
Tại buổi lễ khai giảng, các đồng chí
lănh đạo tỉnh, huyện đã tới thăm, tặng hoa
chúc mừng các Trường học trên địa bàn
Huyện. Đồng thời ghi nhận những kết quả,
thành tích trong năm học 2019-2020 và đề
nghị các thầy, cô giáo, các em học sinh tiếp
tục phát huy, giữ vững thành tích và nâng
cao chất lượng giáo dục để đào tạo thế hệ trẻ
phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ.
*Sáng ngày 09/9/2020, UBMTTQ
huyện Sông Lô tổ chức lễ phát động phong
trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường,
xây dựng khu dân cư Sáng, Xanh - Sạch Đẹp”. Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí
Nguyễn Tuấn Khanh - Ủy viên Ban thường
vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, các
đồng chí lãnh đạo các Ban chuyên môn
UBMTTQ tỉnh; về phía huyện có đồng chí
Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Bí thư
Huyện ủy, đồng chí Lê Đăng Tâm - Phó Bí
thư Huyện ủy; lãnh đạo các tổ chức thành
viên của UBMTTQ huyện, Thường trực
Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ các xã, thị
trấn; các ban, ngành, đoàn thể, Bí thư chi
bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt
trận thôn và Nhân dân xã Tân Lập.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn
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Tuấn Khanh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh
ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đã ghi nhận và
biểu dương những kết quả mà huyện Sông
Lô nói chung, xã Tân Lập nói riêng đạt được
trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân
tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu
dân cư Sáng, Xanh - Sạch - Đẹp”. Đồng chí
yêu cầu, trong thời gian tới các cấp ủy Đảng,
chính quyền cùng UBMTTQ và các thành
viên cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo
nhằm duy trì, nâng cao chất lượng phong
trào; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các
tổ chức, cá nhân và các tầng lớp người dân
tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân
tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu
dân cư Sáng, Xanh - Sạch - Đẹp” gắn với
thực hiện các nội dung thi đua; nhân rộng
mô hình xã Tân Lập, triển khai đồng bộ trên
địa bàn huyện để góp phần tạo cảnh quan
môi trường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp.
* Sáng ngày 11/9/2020, HĐND huyện
Sông Lô khoá I, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ
chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề).
Dự kỳ họp có đồng chí Phùng Thị Kim
Nga - TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê
Quang Nghiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ
tịch UBND huyện; các đồng chí là đại biểu
HĐND huyện khoá I nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe
lãnh đạo UBND huyện thông qua một số tờ
trình và dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị
phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình,
Số tháng 9/2020
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dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021 - 2025; tờ trình về việc điều
chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung
hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và kế
hoạch đầu tư công năm 2020…
Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã tiến
hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch
UBND huyện đối với đồng chí Dương Văn
Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện do nghỉ
chờ hưu theo quy định. Hội nghị cũng đã
tiến hành bầu cử chức danh Phó Chủ tịch
UBND huyện đối với đồng chí Nguyễn
Ngọc Khang - Trưởng Ban Tổ chức Huyện
ủy; cho thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐND
huyện đối với đồng chí Trần Công Ngôn do
nghỉ hưu theo chế độ.
* Sáng ngày 15/9/2020, UBND huyện
Sông Lô tổ chức phiên họp tháng 9. Các
đồng chí: Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư
Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí
Nguyễn Ngọc Khang - UVBTV Huyện ủy,
Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Triệu
Văn Chúc - HUV, Phó Chủ tịch UBND
huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn
có các đồng chí là trưởng các phòng, ban,
ngành, thủ trưởng các cơ quan Quân sự,
Công an, Chi cục Thi hành án dân sự, Hạt
Kiểm lâm, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
trên địa bàn huyện.
Tại phiên họp, các đại biểu đã được
nghe báo cáo về tiến độ giải ngân vốn đầu
tư công đến ngày 14/9/2020 và tiến độ xử
lý các công trình hoàn thành chậm quyết
toán; kết quả thực hiện đấu giá QSDĐ tính
đến tháng 9 năm 2020, nhiệm vụ 3 tháng
cuối năm và kế hoạch đấu giá QSDĐ năm
2020 trên địa bàn huyện; Kết quả thực hiện
xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước thải;
giao đất dịch vụ; xử lý vi phạm về đất đai;
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dồn thửa, đổi ruộng (tích tụ đất đai); kết quả
công tác Thi hành án dân sự 9 tháng đầu
năm 2020, phương hướng nhiệm vụ công
tác những tháng cuối năm 2020.
* Sáng ngày 18/9/2020, UBND huyện
Sông Lô tổ chức hội nghị tổng kết năm
học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm
học 2020-2021. Dự hội nghị có đồng chí
Nguyễn Xuân Trường - Phó Giám đốc Sở
GD&ĐT; đồng chí Lê Quang Nghiệp - Phó
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện;
đồng chí Triệu Văn Chúc - HUV, Phó Chủ
tịch UBND huyện; các đồng chí trưởng
các ban ngành cấp huyện; cán bộ chuyên
viên phòng GD-ĐT huyện; các đồng chí
Chủ tịch, PCT UBND các xã thị trấn; Hiệu
trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học trên
địa bàn huyện.
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn
Xuân Trường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT
đã ghi nhận biểu dương kết quả dạy và học
của toàn ngành giáo dục huyện Sông Lô
trong năm học vừa qua, đánh giá cao sự nỗ
lực vượt khó vươn lên của các thầy cô giáo
và các em học sinh. Trong năm học mới
đồng chí đề nghị toàn ngành tập trung thực
hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra; tập
trung thực hiện mục tiêu dạy tốt, học tốt và
coi đây là vấn đề cốt lõi của toàn ngành.
Quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng
trường chuẩn Quốc gia, tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng, chính quyền trong công tác
xây dựng trường chuẩn.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí
Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Năm
học 2020-2021 là một năm có ý nghĩa đặc
biệt, năm đầu tiên cả nước tập trung thực
hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết
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Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 20202025. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành,
địa phương, đơn vị, các thầy giáo, cô giáo
tiếp tục khắc phục những khó khăn, nêu cao
trách nhiệm tập thể, cá nhân, không ngừng
nỗ lực, học hỏi, đổi mới, sáng tạo để nâng
cao chất lượng dạy và học, hoàn thành tốt
chức trách, nhiệm vụ được giao./.
* Sáng ngày 22/9/2020, Huyện ủy,
HĐND, UB.MTTQ Việt Nam huyện Sông
Lô tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn
dân tham gia xây dựng, cải tạo hệ thống rãnh
thoát nước ở các khu dân cư” và tổ chức gắn
biển công trình chào mừng Đại hội Đảng
bộ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 20202025. Dự hội nghị có đồng chí Phùng Thị
Kim Nga - TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng
chí Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư Huyện
ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đỗ
Huy Chiến - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ
tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc
Khang - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch
UBND huyện, đồng chí Triệu Văn Chúc
- HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các
đồng chí là trưởng các phòng, ban, ngành,
đoàn thể huyện; Chủ tịch, Bí thư, Chủ tịch
UBMTTQ các xã, thị trấn và đại diện các
tập thể, cá nhân được khen thưởng.
Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe
đồng chí Triệu Văn Chúc - HUV, Phó Chủ
tịch UBND huyện báo cáo sơ kết thực hiện
phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng,
cải tạo hệ thống rãnh thoát nước ở các khu
dân cư” trên địa bàn huyện. Thực hiện Nghị
quyết số 38/2019/NQ- HĐND tỉnh về việc
hỗ trợ xây dựng rãnh thoát nước thải và
nạo vét thủy vực tiếp nhận nước thải khắc
phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân
cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Sau 2 năm
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chỉ đạo tổ chức triển khai, huyện Sông Lô
là một trong những huyện đi đầu trong tỉnh
về công tác này, từ việc thực hiện tốt nghị
quyết của HĐND tỉnh, vấn đề ô nhiễm môi
trường nông thôn liên quan đế nước thải,
chất thải đang được thực hiện tốt, được nhân
dân đồng tình ủng hộ.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí
Phùng Thị Kim Nga - TUV, Bí thư Huyện
ủy, đã biểu dương những kết quả đã đạt được
trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham
gia xây dựng, cải tạo hệ thống rãnh thoát
nước ở các khu dân cư” trên địa bàn huyện,
đồng chí nêu rõ: “Việc triển khai xây dựng,
cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải
đã làm thay đổi diện mạo các ngõ, xóm; tình
trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư
được khắc phục; môi trường sống của nhân
dân được cải thiện rõ rệt. Thay mặt lãnh đạo
huyện, chúc mừng và biểu dương những
thành tích mà nhân dân và cán bộ trong hệ
thống chính trị của huyện đã nỗ lực phấn
đấu đạt được trong phong trào thực hiện
phong trào xây dựng, cải tạo hệ thống cống,
rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm
môi trường trong thời gian qua”.
Tại hội nghị đã có 12 tập thể và 4 cá nhân
có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn
dân tham gia xây dựng, cải tạo hệ thống rãnh
thoát nước ở các khu dân cư” được nhận Giấy
khen của Chủ tịch UBND huyện.
Sau hội nghị, các đồng chí lãnh đạo
Huyện ủy, HĐND, UBMTTQ Việt Nam
huyện Sông Lô, các đại biểu và nhân dân
đã tổ chức gắn biển công trình chào mừng
Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc
nhiệm kỳ 2020-2025 và tham quan công
trình cống, rãnh nước thải tại thôn Tổ Gà xã
Cao Phong.
Số tháng 9/2020
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* Sáng ngày 23/9/2020, Ban Tuyên giáo
Huyện ủy Sông Lô phối hợp với UB MTTQ
huyện khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính
trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ MTTQ ở
cơ sở. Dự lớp tập huấn có đồng chí Vũ Văn
Bằng - Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, đồng
chí Triệu Toàn Tăng - UV.BTV Huyện ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng
chí Trần Văn Tuyên - UV.BTV Huyện ủy,
Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ
huyện, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên
Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UB MTTQ
huyện và 146 cán bộ MTTQ ở cơ sở.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức với mục
đích nâng cao nhận thức, vai trò và nghiệp
vụ cho cán bộ làm công tác MTTQ tại các
thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện trong
việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên
truyền, vận động, với phương châm “gần
dân, sát dân, nghe dân nói, nói dân tin” là
cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân
dân, góp phần xây dựng địa phương ngày
càng phát triển, thực hiện thắng lợi các
mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ
2020-2025.

CÔNG AN XÃ YÊN THẠCH ĐẨY MẠNH...
(Tiếp theo trang 21)
lãnh đạo, chính quyền quản lý, phát huy vai
trò Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn
thể và sự tham gia tích cực của nhân dân,
do Công an làm tham mưu nòng cốt, xác
định đây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược,
thường xuyên nhằm thực hiện tốt các nhiệm
vụ chính trị, chương trình phát triển kinh tế
- xã hội của địa phương.
Hai là, lực lượng Công an xã thường
xuyên, chủ động làm tốt công tác nắm tình
hình địa bàn kịp thời tham mưu, đề xuất
cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương
trong công tác đảm bảo ANCT, TTATXH
trên địa bàn xã. Thường xuyên mở các đợt
cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất
là tội phạm về ma túy, trộm cắp tài sản, tội
phạm đánh bạc...tăng cường công tác tuần
tra vũ trang.
Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương
pháp, biện pháp tuyên truyền, đảm bảo yếu
tố thiết thực, linh hoạt, sáng tạo phù hợp
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với tình hình, nhiệm vụ ở địa phương. Phối
hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể tăng
cường công tác tuyên truyền, giáo dục,
nâng cao nhận thức pháp luật trong nhân
dân, kết hợp xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc, gia đình, trường
học, khu dân cư văn hóa, an ninh, an toàn,
các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh,
trật tự; tăng cường các biện pháp quản lý,
giáo dục hiệu quả các trường hợp có nguy
cơ cao phạm tội tại cơ sở; chủ động phát
hiện, giải quyết kịp thời mâu thuẫn trong
nội bộ nhân dân, phòng ngừa, ngăn chặn
phát sinh tội phạm, nhất là tội phạm, vi
phạm pháp luật có nguyên nhân từ các yếu
tố kinh tế - xã hội.
Bốn là, tăng cường công tác quản lý
nhà nước về an ninh, trật tự; quản lý vũ khí,
vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý ngành,
nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an
ninh, trật tự; quản lý cư trú.
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