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“CÂU CHUYỆN CÁI ĐỒNG HỒ”
BÀI HỌC VỀ SỰ ĐOÀN KẾT
BBT - Bản tin Sông Lô sưu tầm
“Năm 1954, các cán bộ tham gia cải
- Cái máy bên trong dùng để làm gì?
cách ruộng đất đang dự hội nghị tổng kết ở
- Để điều khiển cái kim chạy ạ.
Hiệp Hòa (Hà Bắc) để rút kinh nghiệm làm
Bác mỉm cười, hỏi tiếp:
tốt đợt mới ở vùng giải phóng, thì có lệnh
- Thế trong cái đồng hồ, bộ phận nào là
Trung ương rút bớt một số người đi học lớp
quan trọng ?
tiếp quản thủ đô. Ai nấy đều háo hức muốn
Mọi người còn đang suy nghĩ thì Bác
đi. Nhất là những người quê Hà Nội. Bao
năm xa nhà, nhớ Thủ Đô, nay được dịp về lại hỏi:
công tác, anh em bàn tán rất sôi nổi. Nhiều
- Trong cái đồng hồ, bỏ một bộ phận đi
người đề nghị cấp trên chiếu cố nỗi niềm có được không ?
riêng đó và cho được toại nguyện. Tư tưởng
- Thưa không được ạ.
cán bộ dự hội nghị có chiều phân tán… Ban
Nghe mọi người trả lời, Bác bèn giơ
lãnh đạo ít nhiều thấy khó xử.
cao chiếc đồng hồ lên và kết luận:
Giữa lúc đó thì Bác Hồ đến thăm hội
- Các chú ạ, các bộ phận của một chiếc
nghị. Hôm đó giữa mùa thu, nhưng trời vẫn
đồng hồ cũng ví như các cơ quan của một
còn nóng. Bác bước lên diễn đàn, mồ hôi
Nhà nước, như các nhiệm vụ của cách
ướt đầm hai bên vai áo nâu của Bác…Khi
mạng. Đã là nhiệm vụ của cách mạng thì
tiếng vỗ tay đã ngớt, Bác hiền từ nhìn khắp
đều là quan trọng, điều cần phải làm. Các
hội trường và nói chuyện về tình hình thời
sự. Nói đến nhiệm vụ của toàn Đảng trong chú thử nghĩ xem: trong một chiếc đồng hồ
lúc này, Bác bỗng rút trong túi áo giơ ra mà anh kim đòi làm anh chữ số, anh máy
lại đòi ra ngoài làm cái mặt đồng hồ…cứ
một chiếc đồng hồ quả quýt và hỏi:
tranh nhau chỗ đứng như thế thì có còn là
- Các chú có trông thấy cái gì đây không?
cái đồng hồ được không ?
Mọi người đồng thanh:
Chỉ trong ít phút ngắn ngủi, câu chuyện
- Cái đồng hồ ạ.
chiếc đồng hồ của Bác đã khiến cho ai nấy
- Thế trên mặt đồng hồ có những chữ gì? đều thấm thía, tự đánh tan được những suy
- Có những chữ số ạ.
nghĩ riêng tư vô lý”.
- Những cái kim ngắn, kim dài để làm gì?
(trích trong tác phẩm BÁC HỒ KÍNH
- Để chỉ giờ, chỉ phút ạ.
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YÊU, Nhà xuất bản Kim Đồng, năm 1980)
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THỰC TIỄN VÀ LÝ LUẬN

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
GS.TS Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam
(Tiếp số tháng 8/2021)
……Như vậy, có thể nói, việc thực
hiện đường lối đổi mới đã đem lại những
chuyển biến rõ rệt, hết sức sâu sắc và tích
cực ở Việt Nam: kinh tế phát triển, lực
lượng sản xuất được tăng cường; nghèo đói
giảm nhanh, liên tục; đời sống nhân dân
được cải thiện, nhiều vấn đề xã hội được
giải quyết; chính trị, xã hội ổn định, quốc
phòng, an ninh được bảo đảm; đối ngoại và
hội nhập quốc tế ngày càng được mở rộng;
thế và lực của quốc gia được tăng cường;
niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của
Đảng được củng cố. Tổng kết 20 năm đổi
mới, Đại hội Đảng lần thứ X (năm 2006) đã
nhận định, sự nghiệp đổi mới đã giành được
“những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử”.
Trên thực tế, xét trên nhiều phương diện,
người dân Việt Nam ngày nay đang có các
điều kiện sống tốt hơn so với bất cứ thời kỳ
nào trước đây. Đó là một trong những lý do
giải thích vì sao sự nghiệp đổi mới do Đảng
Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo
được toàn dân Việt Nam đồng tình, hưởng
ứng và tích cực phấn đấu thực hiện. Những
thành tựu đổi mới tại Việt Nam đã chứng
minh rằng, phát triển theo định hướng xã
hội chủ nghĩa không những có hiệu quả tích
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cực về kinh tế mà còn giải quyết được các
vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước
tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển
kinh tế. Những kết quả, thành tích đặc biệt
đạt được của Việt Nam trong bối cảnh đại
dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu
bắt đầu từ đầu năm 2020 được nhân dân
và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao,
thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ
nghĩa ở nước ta. Mới đây, Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng một lần
nữa lại khẳng định và nhấn mạnh: Qua 35
năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm
thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội,
lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa
xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã
hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và
từng bước được hiện thực hoá. Chúng ta đã
đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa
lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn
so với những năm trước đổi mới. Với tất cả
sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng:
Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ,
tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày
nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết
tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá
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trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua
nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân,
toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường
đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng
đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với
thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của
thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là
đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là
nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi
của cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh chính
trị của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng,
lý luận dẫn dắt dân tộc ta vững vàng tiếp
tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc
đổi mới; là nền tảng để Đảng ta hoàn thiện
đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới”
(Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII, tập I, Nhà xuất bản chính trị quốc
gia Sự thật, Hà Nội, 2021, trang 25 - 26).
Bên cạnh những thành tựu, mặt tích
cực là cơ bản, chúng ta cũng còn không ít
khuyết điểm, hạn chế và đang phải đối mặt
với những thách thức mới trong quá trình
phát triển đất nước.
Về kinh tế, chất lượng tăng trưởng,
sức cạnh tranh còn thấp, thiếu bền vững;
kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ; hiệu quả và
năng lực của nhiều doanh nghiệp, trong đó
có doanh nghiệp nhà nước còn hạn chế; môi
trường bị ô nhiễm tại nhiều nơi; công tác
quản lý, điều tiết thị trường còn nhiều bất
cập. Trong khi đó, sự cạnh tranh đang diễn
ra ngày càng quyết liệt trong quá trình toàn
cầu hoá và hội nhập quốc tế.
Về xã hội, khoảng cách giàu nghèo gia
tăng; chất lượng giáo dục, chăm sóc y tế
và nhiều dịch vụ công ích khác còn không
ít hạn chế; văn hoá, đạo đức xã hội có mặt
xuống cấp; tội phạm và các tệ nạn xã hội
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diễn biến phức tạp. Đặc biệt, tình trạng
tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng
chính trị và đạo đức, lối sống vẫn diễn ra
trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Trong
khi đó, các thế lực xấu, thù địch lại luôn tìm
mọi thủ đoạn để can thiệp, chống phá, gây
mất ổn định, thực hiện âm mưu “diễn biến
hoà bình” nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở
Việt Nam.
Đảng ta nhận thức rằng, hiện nay Việt
Nam đang trong quá trình xây dựng, quá
độ lên chủ nghĩa xã hội. Trong thời kỳ quá
độ, các nhân tố xã hội chủ nghĩa được hình
thành, xác lập và phát triển đan xen, cạnh
tranh với các nhân tố phi xã hội chủ nghĩa,
gồm cả các nhân tố tư bản chủ nghĩa trên
một số lĩnh vực. Sự đan xen, cạnh tranh này
càng phức tạp và quyết liệt trong điều kiện
cơ chế thị trường và mở cửa, hội nhập quốc
tế. Bên cạnh các mặt thành tựu, tích cực,
sẽ luôn có những mặt tiêu cực, thách thức
cần được xem xét một cách tỉnh táo và xử
lý một cách kịp thời, hiệu quả. Đó là cuộc
đấu tranh rất gay go, gian khổ, đòi hỏi phải
có tầm nhìn mới, bản lĩnh mới và sức sáng
tạo mới. Đi lên theo định hướng xã hội chủ
nghĩa là một quá trình không ngừng củng cố,
tăng cường, phát huy các nhân tố xã hội chủ
nghĩa để các nhân tố đó ngày càng chi phối,
áp đảo và chiến thắng. Thành công hay thất
bại là phụ thuộc trước hết vào sự đúng đắn
của đường lối, bản lĩnh chính trị, năng lực
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
Hiện nay, chúng ta đang tiếp tục đẩy
mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu
lại nền kinh tế theo hướng chú trọng hơn
chất lượng và tăng tính bền vững với các
khâu đột phá là: Hoàn thiện đồng bộ thể
chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển
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nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa; phát triển nguồn nhân lực, trước
hết là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây
dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả
về kinh tế và xã hội (Văn kiện Đại hội XIII,
tập 2, trang 337 - 338). Về xã hội, chúng
ta tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo
bền vững, nâng cao chất lượng y tế, giáo
dục và các dịch vụ công ích khác, nâng cao
hơn nữa đời sống văn hoá cho nhân dân.
Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra
sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh với quyết tâm
ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của
một bộ phận cán bộ, đảng viên, trước hết
là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, thực
hiện tốt hơn nữa các nguyên tắc tổ chức xây
dựng Đảng, nhằm làm cho tổ chức đảng
và bộ máy nhà nước ngày càng trong sạch,
vững mạnh, giữ vững bản chất cách mạng,
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến
đấu của Đảng.
Cả lý luận và thực tiễn đều cho thấy,
xây dựng chủ nghĩa xã hội là kiến tạo một
kiểu xã hội mới về chất, hoàn toàn không
hề đơn giản, dễ dàng. Đây là cả một sự
nghiệp sáng tạo vĩ đại, đầy thử thách,
khó khăn, một sự nghiệp tự giác, liên tục,
hướng đích lâu dài, không thể nóng vội.
Vì vậy, bên cạnh việc xác định chủ trương,
đường lối đúng, bảo đảm vai trò lãnh đạo
của Đảng, phải phát huy mạnh mẽ vai trò
sáng tạo, sự ủng hộ và tham gia tích cực
của nhân dân. Nhân dân tiếp nhận, ủng
hộ và nhiệt tình tham gia thực hiện đường
lối của Đảng vì thấy đường lối đó đáp ứng
đúng yêu cầu, nguyện vọng của mình. Sức
mạnh nhân dân là cội nguồn sâu xa của
thắng lợi, của phát triển.
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Mặt khác, Đảng lãnh đạo và cầm
quyền, trong khi xác định phương hướng
chính trị và đề ra quyết sách, không thể chỉ
xuất phát từ thực tiễn của đất nước và dân
tộc mình, mà còn phải nghiên cứu, tham
khảo kinh nghiệm từ thực tiễn của thế giới
và thời đại. Trong thế giới toàn cầu hoá như
hiện nay, sự phát triển của mỗi quốc gia dân tộc không thể biệt lập, đứng bên ngoài
những tác động của thế giới và thời đại,
của thời cuộc và cục diện của nó. Chính vì
vậy, chúng ta phải chủ động và tích cực hội
nhập quốc tế, thực hiện đường lối đối ngoại
độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát
triển, đa phương hoá, đa dạng hoá các quan
hệ quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ
quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp
vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng,
cùng có lợi.
Và điều hết sức quan trọng là phải luôn
luôn kiên định và vững vàng trên nền tảng
tư tưởng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin
- học thuyết khoa học và cách mạng của
giai cấp công nhân và quần chúng lao động.
Tính khoa học và cách mạng triệt để của
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh là những giá trị bền vững, đã và đang
được những người cách mạng theo đuổi và
thực hiện. Nó sẽ còn tiếp tục phát triển và
có sức sống trong thực tiễn cách mạng cũng
như trong thực tiễn phát triển của khoa học.
Chúng ta cần tiếp thu, bổ sung một cách có
chọn lọc trên tinh thần phê phán và sáng
tạo những thành tựu mới nhất về tư tưởng
và khoa học để chủ nghĩa, học thuyết của
chúng ta luôn luôn tươi mới, luôn luôn được
tiếp thêm sinh lực mới, mang hơi thở của
thời đại, không rơi vào xơ cứng, trì trệ, lạc
hậu so với cuộc sống./.
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PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ MỖI CÁ NHÂN

KẾ HOẠCH

Triển khai “Vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19
và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Sông Lô

T

hực hiện Kế hoạch số 215/KHUBND ngày 23/8/2021 của
UBND tỉnh Vĩnh Phúc về triển
khai “Vùng xanh” trong phòng, chống dịch
COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;
Căn cứ văn bản số 370 -CV/HU ngày
25/8/2021 của BTV Huyện ủy về cho chủ
trương về các kế hoạch phòng, chống dịch
Covid-19;
UBND huyện ban hành kế hoạch số
1634/KH-UBND của UBND huyện Sông
Lô về triển khai “Vùng xanh” trong phòng,
chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế
- xã hội trên địa bàn huyện Sông Lô. BBT Bản tin Sông Lô trích đăng một số nội dung
Kế hoạch như sau:
I. QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG CHÂM
THỰC HIỆN “VÙNG XANH”
1. Quan điểm
- Huy động sức mạnh của cả hệ thống
chính trị và toàn thể nhân dân để quyết tâm
thực hiện Vùng Xanh toàn diện trên mọi cơ
quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh,
trong cộng đồng. Nêu cao tinh thần trách
nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy,
đảng, chính quyền. Luôn luôn chủ động,
phát huy vai trò, trách nhiệm và thực hiện
theo đúng phương châm “4 tại chỗ” trong
công tác phòng chống dịch bệnh. Xây dựng
môi trường an toàn, ổn định và phát triển
kinh tế - xã hội.
- Vùng Xanh được hiểu là kết quả đánh
giá nguy cơ theo mức “Bình thường mới”
cho từng địa bàn từ cấp xã đến cấp huyện,
cấp tỉnh (theo Quyết định số 2686/QĐBCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo
Quốc gia). Trong doanh nghiệp được hiểu
là kết quả đánh giá nguy cơ theo mức “Rất
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ít nguy cơ” (theo Quyết định số 2194/QĐBCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo
Quốc gia). Trong cơ sở y tế được hiểu là
kết quả đánh giá là “Bệnh viện an toàn và
phòng khám an toàn” (theo Quyết định
số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020, Quyết
định số 4099/QĐ-BYT ngày 01/12/2020
của Bộ Y tế). Kết quả đánh giá theo các
quy định của Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y
tế tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất,
kinh doanh, khu dân cư khi không có nguy
cơ sẽ được thể hiện là màu xanh trên bản
đồ COVID-19 quốc gia (qua hệ thống
antoancovid.vn).
- Đảm bảo an toàn, ổn định liên tục
trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm
việc và trong sinh hoạt cuộc sống. Cập nhật
thường xuyên, đánh giá thể hiện là “Vùng
Xanh” trên bản bản đồ COVID-19 quốc gia
(qua hệ thống antoancovid.vn).
2. Phương châm
Thần tốc, quyết liệt, triệt để, nghiêm
túc trong phòng, chống dịch. Kịp thời ngăn
chặn nguy cơ, nguồn lây xâm nhập từ bên
ngoài vào huyện. Kiểm soát chặt chẽ, phát
hiện kịp thời nguồn lây bên trong, tổ chức
nhanh chóng điều tra, truy vết các nguồn
lây và tách F0 ra khỏi cộng đồng, nhanh
chóng khôi phục trạng thái Xanh cho cộng
đồng để thiết lập và duy trì Sông Lô là
“Vùng Xanh” góp phần xây dựng và duy trì
“Vùng Xanh” của tỉnh Vĩnh Phúc.
III. MỤC ĐICH, YÊU CẦU
1. Muc đích
- Tiếp tục duy trì, tăng cường hơn nữa
các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả
để vừa kiểm soát tốt dịch COVID-19, vừa
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn
đấu đưa Sông Lô là vùng an toàn về dịch,
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vừa chống dịch tốt vừa duy trì ổn định các
hoạt động sản xuất - kinh doanh sau đây gọi
tắt là “Vùng Xanh” trong phòng chống dịch
và phát triển kinh tê - xã hội của cả nước”.
- Chủ động ngăn chặn nguy cơ dịch
xâm nhập từ bên ngoài, kiểm soát chặt chẽ
nguy cơ dịch bùng phát ở bên trong, đồng
thời không bỏ lọt, mất dấu các trường hợp
nghi ngờ, có dấu hiệu mắc Covid-19 tại
cộng đồng.
2. Yêu cầu
- Thực hiện nghiêm túc, triệt để phương
châm “chống dịch như chống giặc”, chấp
hành tuyệt đối và triển khai khẩn trương,
kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ
đạo Quốc gia và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh,
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
tỉnh, huyện.
- Kiểm soát chặt chẽ bên trong, phát hiện
từ sớm, từ xa. Chặn đứng nguy cơ xâm nhập
dịch bệnh từ bên ngoài một cách triệt để.
- Kiên quyết thần tốc, quyết liệt ứng
phó các tình huống có thể xảy ra trong công
tác phòng, chống dịch COVID-19.
- Tập trung cao độ vào phòng, chống
dịch. Thực hiện linh hoạt, sáng tạo nguyên
tắc 4 tại chỗ trong quản lý, điều hành thực
hiện nhiệm vụ: Chỉ huy, trách nhiệm tại
chỗ; nhân lực tại chỗ; nguồn lực tại chỗ;
phương tiện, hậu cần tại chỗ.
- Khi địa phương, cơ quan, doanh
nghiệp có người nhiễm, chuyển sang cấp độ
vàng, đỏ thì phải huy động mọi lực lượng,
nguồn lực, biện pháp hành chính, nghiệp vụ
để khoanh vùng, cách ly, truy vết, dập dịch,
trong thời gian ngắn nhất phải hoàn trả
trạng thái vùng xanh trên bản đồ Covid-19
Quốc gia.
3. Muc tiêu
- 100% các cơ quan, đơn vị, công sở từ
cấp xã, cấp huyện trên địa bàn huyện bảm
bảo là “Vùng Xanh”.
- 100% các doanh nghiệp trong và
6

ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp
là “Vùng Xanh”.
- 100% các chợ, trung tâm thương mại,
các cửa hàng bán buôn, bán lẻ, đơn vị dịch
vụ,... là “Vùng Xanh”.
- 100% các trường học trên địa bàn
huyện là “Vùng Xanh”.
- 100% các hộ gia đình, các thôn, làng,
ngõ, xóm, khu dân cư, tổ dân phố, tổ liên
gia là “Vùng Xanh”.
- 100% đơn vị hành chính các cấp, cơ
quan, tổ chức, doanh nghiệp xây dựng kế
hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải
pháp để bảo đảm “Vùng Xanh” tại cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp.
- 100% đơn vị hành chính các cấp, cơ
quan, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh,
doanh nghiệp thực hiện đánh giá nguy cơ
lây nhiễm đến từng cá nhân; phòng, ban, bộ
phận làm việc; khoa, phòng chuyên môn;
dây truyền, phân xưởng sản xuất. Thực hiện
cập nhật đánh giá nguy cơ trên phần mềm
bản đồ Covid-19 quốc gia trước 15 giờ hàng
ngày hoặc cập nhật ngay khi có tình huống
bất thường liên quan đến dịch Covid-19 tại
cơ quan, đơn vị.
- 100% cơ quan, đơn vị yêu cầu cán bộ,
người làm việc phải cập nhật khai báo y tế
trung thực hàng ngày vào 2 thời điểm: khi
đến cơ quan làm việc buổi sáng và khi hết
giờ làm việc buổi chiều, bảo đảm kiểm soát
an toàn mọi cán bộ, người làm việc; với
khách đến làm việc phải được liên hệ trước,
có sự đồng ý và kiểm soát nguy cơ an toàn.
- 100% người dân từ địa bàn khác đến/
về địa bàn từ/đi qua vùng có dịch phải được
liên hệ trước, được sự đồng ý và có phương
án đón (nếu cần thiết). 100% người dân, hộ
gia đình phải thường xuyên thực hiện khai
báo y tế trung thực.
- 100% các đối tượng có nguy cơ cao
phải được xét nghiệm tầm soát định kỳ theo
đánh giá nguy cơ lây nhiễm.
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ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ LÃNG CÔNG
PHÁT HUY TINH THẦN “TƯƠNG THÂN, TƯƠNG ÁI”
TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
Đ/c: Lê Hồng Công
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã

T

rong những tháng ngày từng đợt
của cái nóng giữa mùa hè oi ả...,
với hơn 120 ngày liên tục quyết
liệt, thần tốc truy vết trong công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 của Ban chỉ đạo,
các Tổ Covid cồng đồng và nhân dân xã
Lãng Công, kể từ khi đợt dịch Covid-19 lần
thứ tư bùng phát mạnh sau kỳ nghỉ Lễ ngày
30/4 và 01/5/2021 trở lại đây.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp
của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 các cấp từ Trung ương đến địa
phương; nhất là sự chỉ đạo của Tỉnh ủy,
UBND Tỉnh Vĩnh Phúc và Huyện ủy,
UBND Huyện Sông Lô. Đảng ủy, UBND,
Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 và nhân dân xã Lãng Công luôn
nhận thức rõ ràng, trách nhiệm, quyết liệt,
tập trung cao nhất trong công tác truy vết
thần tốc, hướng dẫn nhân dân thực hiện đầy
đủ khuyến cáo 5 K của Bộ y tế, khai báo
điện tử ứng dụng Bluezone trên điện thoại
thông minh..., đề nghị cách ly y tế tập trung
ngay những người có nguy cơ cao, cách li
y tế tại gia đình dưới sự quản lí, theo dõi,
giám sát của Tổ Covid cộng đồng, Công an
xã, cán bộ Y tế xã...
Ngoài tập trung cao độ cho công tác
Phòng, chống dịch bệnh, Đảng ủy, Chính
quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã
hội, chỉ đạo và phối hợp với Câu lạc bộ
“Thiện nguyện, kết nối yêu thương”, thực
Số tháng 9/2021

BẢN TIN SÔNG LÔ

Hình ảnh của buổi chia cơm trước giờ đến
khu cách ly

hiện nhiệm vụ kép giữa công tác Phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 phải đi đôi với
nhiệm vụ phát triển kinh tế, đẩy mạnh giúp
đỡ tinh thần “Tương thân, tương ái” giúp
nhau trong lúc khó khăn... huy động mọi
nguồn lực, đóng góp của các nhà hảo tâm,
các tổ chức và cá nhân ủng hộ quỹ Phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn
vởi tổng số tiền là: 139.565.000đ và nhiều
nhu yếu phẩm khác...Trong đó: Vận động
ủng hộ, giúp đỡ các công dân đi làm ăn xa,
đang gặp khó khăn tại các Tỉnh phía nam
phải giãn cách xã hội để Phòng, chống
dịch bệnh Covid-19, giúp đỡ bằng tiền
mặt mỗi công dân là 500.000đ/người, tổng
148 người = 74 triệu đồng; tháng 6/2021
Hội liện hiệp phụ nữ xã thực hiện mô hình
(Xem tiếp trang 20)
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PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG
ĐẢNG HUYỆN SÔNG LÔ QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT
CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO, ĐÁP ỨNG NHIỆM VỤ
TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Đ/c: Trần Văn Tuyên
UV BTVHU - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

C

ách đây 91 năm, ngày 14-101930 tại Hương Cảng - Trung
Quốc, Hội nghị Ban Chấp hành
Trung ương Đảng lần thứ nhất đã quyết
định thành lập Bộ Tổ chức kiêm Giao
thông (tiền thân của Ban Tổ chức Trung
ương ngày nay). Việc thành lập Bộ Tổ chức
kiêm Giao thông ngay sau khi thành lập
Đảng thể hiện vai trò quan trọng của công
tác Tổ chức xây dựng Đảng trong sự nghiệp
cách mạng của Đảng ta. Với ý nghĩa lịch sử
đó, ngày 2-4-2002, Ban Bí thư Trung ương
Đảng (khóa IX) đã quyết định lấy ngày 1410 hàng năm là Ngày truyền thống ngành
Tổ chức xây dựng Đảng và cơ quan tổ chức
cấp ủy các cấp.

đảm nhận những trọng trách lớn mà Đảng
và nhân dân giao phó.

Đối với huyện Sông Lô, từ khi thành
lập huyện đến nay, các thế hệ cán bộ làm
công tác Tổ chức xây dựng Đảng luôn bám
sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy mà
trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ,
Thường trực Huyện ủy, phát huy truyền
thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn
đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành
xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao,
góp phần quan trọng xây dựng Đảng, xây
dựng hệ thống chính trị vững mạnh và tổ
chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị
của Đảng bộ huyện. Tiếp nối truyền thống
các thế hệ cán bộ của Ngành, trong những
Trong 91 năm qua, dưới sự lãnh đạo
năm qua Ban Tổ chức Huyện ủy đã chủ
của Đảng, đội ngũ cán bộ, công chức và
động, tích cực tham mưu cho cấp ủy trên
các cơ quan làm công tác Tổ chức xây dựng
các mặt công tác, nổi bật là:
Đảng đã không ngừng phát triển lớn mạnh
Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương
và trưởng thành cùng với sự phát triển của
sự nghiệp cách mạng; tuyệt đối trung thành 4 (khóa XI, XII), gắn với thực hiện Chỉ thị
với Đảng, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được cấp
thức trách nhiệm, không ngại khó khăn, ủy, tổ chức đảng các cấp nghiêm túc chỉ
gian khổ, tích cực học tập, rèn luyện nâng đạo thực hiện; nhiều địa phương, cơ quan,
cao bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên đơn vị đã chủ động phát hiện, gợi ý những
môn, tận tụy trong công tác, hoàn thành hạn chế, yếu kém, những khuyết điểm, vi
tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ của phạm để cấp dưới tổ chức kiểm điểm, xử lý
ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã trở thành nghiêm những tập thể, cá nhân sai phạm,
những cán bộ lãnh đạo, quản lý có uy tín, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng
8
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viên và Nhân dân. Nhiều cấp ủy, tổ chức
đảng đã cụ thể hóa việc nêu gương học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh, nhận diện các biểu hiện suy
thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để
cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa.
Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW,
ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh
giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức; Đề án số 01-ĐA/TU,
ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản
biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn
vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021,
huyện Sông Lô đã sắp xếp giảm được 05
cơ quan chuyên môn cấp huyện; 06 đơn
vị sự nghiệp giáo dục; giảm 29 thôn, tổ
dân phố; sắp xếp giảm 276 cán bộ không
chuyên trách cấp xã, 1.055 cán bộ không
chuyên trách thôn, tổ dân phố. Thực hiện
nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân
vận đồng thời là Chủ tịch UB MTTQ
huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Trung
tâm Chính trị huyện.
Thực hiện chỉ thị số Chỉ thị số 35-CT/
TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về
đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban
Tổ chức cấp ủy đã tham mưu xây dựng các
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đại hội đảng
các cấp theo đúng kế hoạch đề ra. Công tác
chuẩn bị nhân sự cấp ủy được Ban Tổ chức
tham mưu Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ
đạo chặt chẽ, thực hiện nghiêm theo đúng
quy định, nguyên tắc bầu cử trong Đảng.
Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ cơ bản đáp ứng
yêu cầu đề ra, chất lượng cấp ủy ngày càng
được nâng lên, nguồn nhân lực chất lượng
cao đáp ứng nhu cầu của tình hình mới.
Số tháng 9/2021
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Kết quả, Đảng bộ xã, thị trấn đã bầu được
237 cấp ủy viên; các chi, Đảng bộ cơ quan
bầu được 94 cấp uỷ viên; Đại hội Đảng bộ
huyện đã bầu được 39 đồng chí Ủy viên
Ban Chấp hành.
Ban Tổ chức cấp ủy đã tham mưu cấp
ủy lãnh đạo thực hiện thành công cuộc bầu
cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo
đúng luật, an toàn, tiết kiệm khẳng định sự
đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ và nhân
dân các dân tộc trong huyện, tỷ lệ cử tri đi
bỏ phiếu đạt 99,4%. Kết quả đã bầu được
03 đại biểu Quốc hội; 05 đại biểu hội đồng
nhân dân tỉnh, 35 đại biểu hội đồng nhân
dân huyện và 392 đại biểu hội đồng nhân
dân xã.
Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn
tổ chức cơ sở đảng được cấp ủy các cấp quan
tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Năng lực
lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ
sở đảng không ngừng được nâng lên. Công
tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm
cả về số lượng và chất lượng, trong 5 năm
2015 - 2020, trên địa bàn huyện đã kết nạp
được 769 đảng viên.
Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu Ban
Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo
việc quy hoạch, luân chuyển cán bộ; chỉ
đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, bổ
nhiệm cán bộ, nhận xét, đánh giá cán bộ.
Giai đoạn 2015 - 2020 đã quy hoạch Ban
chấp hành Đảng bộ huyện 72 đồng chí,
Ban Thường vụ Huyện uỷ 18 đồng chí; quy
hoạch 25 lượt đồng chí lãnh đạo, quản lý
cấp huyện; quy hoạch 152 lượt cán bộ lãnh
đạo quản lý các phòng, ban, ngành, đoàn thể
của huyện; Quy hoạch 255 cán bộ ban chấp
hành đảng bộ, 103 cán bộ Ban Thường vụ
và 287 lượt cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn;
đã bổ nhiệm 16 đồng chí; đã thực hiện điều
9

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG (14/10/1930-14/10/2021)

động, luân chuyển 22 cán bộ, giới thiệu ứng
cử 317 cán bộ ứng cử.

gian tới, Ban Tổ chức Huyện ủy và ngành Tổ
chức cấp ủy các cấp tiếp tục triển khai và tổ
Công tác chính sách cán bộ được thực chức thực hiện tốt một số nội dung sau:
Một là, tiếp tục đổi mới công tác tham
hiện đầy đủ, kịp thời. Hằng năm thực hiện
tổ chức nhiều đợt nghỉ điều dưỡng cho các mưu cho cấp ủy về tổ chức xây dựng Đảng
đối tượng cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của
diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp;
hưu, đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm nghiên cứu tham mưu cho cấp ủy sắp xếp,
tuổi đảng trở lên, tham mưu thăm hỏi, tặng củng cố tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động
quà cho các đối tượng chính sách, đảng hiệu quả.
viên được tặng Huy hiệu Đảng…Việc cấp
Hai là, tiếp tục tham mưu, đề xuất các
tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên được nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao năng
thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, từ lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ
năm 2015 đến nay đã cấp tặng 2.605 huy sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng
hiệu đảng.
viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy,
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được sinh hoạt chi bộ; chú trọng công tác phát
thực hiện theo đúng quy định. Thực hiện triển đảng viên và quản lý đảng viên.
thẩm định hồ sơ cán bộ bổ nhiệm, hồ sơ
Ba là, tiếp tục đổi mới công tác cán bộ,
quy hoạch cán bộ, hồ sơ kết nạp đảng viên, thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác
thăm nắm tình hình bảo vệ chính trị nội cán bộ, đảm bảo công khai, dân chủ, trung
bộ tại các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn thực, khách quan, chính xác, kết hợp đổi
huyện. Việc nắm bắt về lịch sử chính trị và mới trong công tác cán bộ; phối hợp thực
chính trị hiện nay được thực hiện thường hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị
xuyên, liên tục, công tác nắm và quản lý nội bộ, góp phần giữ vững tình hình an ninh
đảng viên đi nước ngoài học tập và thăm chính trị trong Đảng bộ huyện.
thân được triển khai có hiệu quả, góp phần
Bốn là, đổi mới phương thức lãnh đạo,
nâng cao chất lượng công tác bố trí, sử dụng phong cách làm việc của các cấp uỷ đảng
cán bộ, quản lý đảng viên, kết nạp người và cơ quan tổ chức cấp uỷ; sâu sát cơ sở,
vào Ðảng.
nắm chắc thực tiễn, giải quyết kịp thời
Có thể nói, trong những năm qua với
khối lượng công việc lớn, yêu cầu chất
lượng cao, song với tinh thần đoàn kết, chủ
động, tích cực, ngành tổ chức xây dựng
Đảng huyện Sông Lô đã phấn đấu, hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần
thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và
công tác xây dựng Đảng của huyện.

những phát sinh tại cơ sở, tăng cường kiểm
tra, giám sát đôn đốc, uốn nắn kịp thời sai
sót, quan tâm tổng kết thực tiễn đúc rút
kinh nghiệm.

Năm là, nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng
có bản lĩnh chính trị, có trình độ nghiên cứu
chỉ đạo tổng kết thực tiễn; công tâm, khách
quan, khiêm tốn, giản dị, trung thực trong
Phát huy truyền thống vẻ vang của tham mưu. Xây dựng Ban Tổ chức cấp uỷ
ngành Tổ chức xây dựng Đảng, trong thời các cấp trong sạch vững mạnh.
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT,
THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG, GÓP PHẦN XÂY DỰNG
ĐẢNG BỘ HUYỆN SÔNG LÔ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH
Đ/c: Hoàng Đức Dũng

C

UV BTVHU- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

ông tác Kiểm tra, giám sát và
thi hành kỷ luật trong Đảng có
vị trí, vai trò quan trọng trong
toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, là
nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy và Ủy
ban Kiểm tra các cấp. Nhận thức được tầm
quan trọng đó, trong những năm qua dưới
sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, mà trực
tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện
ủy, công tác Kiểm tra, giám sát, kỷ luật
Đảng của Đảng bộ huyện Sông Lô đã có
nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện tính
đồng bộ, chất lượng và đạt được hiệu quả
cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức
chiến đấu của Đảng bộ.

tổ chức Đảng và 98 đảng viên, giám sát 80
tổ chức Đảng và 13 đảng viên. Cấp ủy các
cấp và Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy đã thi
hành kỷ luật 217 đảng viên và 02 tổ chức
Đảng. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tính đến nay,
Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra 43 tổ
chức đảng cấp dưới và 12 đảng viên; giám
sát chuyên đề 13 tổ chức đảng, kiểm tra khi
có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng
và 02 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ
Huyện ủy quản lý. Uỷ ban kiểm tra các cấp
đã kiểm tra 02 tổ chức, 29 đảng viên khi có
dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra đã kết luận
có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật
21 đảng viên, đã xử lý kỷ luật 21 đảng viên.
Nhìn chung, nội dung kiểm tra, giám sát tập
trung vào việc chấp hành nguyên tắc, Điều
lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực
hiện quy chế làm việc, công tác xây dựng
Đảng, củng cố chính quyền của từng địa
phương, đơn vị. Qua kiểm tra, giám sát và
thi hành kỷ luật Đảng đã kịp thời uốn nắn
những sai lệch, khắc phục những thiếu sót
của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến
đấu của tổ chức đảng, đảm bảo ổn định tình
hình ở địa phương.

Ngay đầu mỗi nhiệm kỳ Đại hội Đảng
bộ huyện, Huyện uỷ đã ban hành Quy chế
làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Quy
chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Huyện
uỷ, quy chế phối hợp hoạt động giữa Uỷ
ban Kiểm tra Huyện uỷ với các ngành trong
khối nội chính. Hàng năm Uỷ ban Kiểm tra
Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ xây
dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức
kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ
Đảng. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy
đã kiểm tra 56 tổ chức Đảng và 20 đảng
viên, giám sát 52 tổ chức, 19 đảng viên.
Công tác thi hành kỷ luật trong Đảng
Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã kiÓm tra 66 đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm
Số tháng 9/2021
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được cấp ủy, UBKT các cấp trong huyện
thực hiện nghiêm túc. Quá trình thi hành kỷ
luật đảm bảo đúng phương hướng, phương
châm và nguyên tắc, thủ tục theo quy định
của Điều lệ Đảng. Thực hiện tốt công tác
thẩm tra, xác minh, thu thập đầy đủ các
chứng cứ có liên quan để làm rõ những sai
phạm và mức độ vi phạm; phân tích nguyên
nhân khách quan, chủ quan dẫn đến vi phạm
từ đó quyết định hình thức kỷ luật đúng với
mức độ và tính chất sai phạm. Đã góp phần
quan trọng vào việc giữ nghiêm kỷ cương,
kỷ luật của Đảng; thi hành kỷ luật nghiêm
minh, kịp thời đối với những trường hợp
có sai phạm. Qua đó đã tăng cường ý thức,
trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong
quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ
được giao; nâng cao lòng tin của cán bộ,
đảng viên và quần chúng Nhân dân vào sự
lãnh đạo của Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ 2020
- 2025 đến nay, cấp ủy các cấp và UBKT
Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 52 đảng viên.
Trong đó, UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật
06 đảng viên, Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ
luật 03 đảng viên, Chi bộ thi hành kỷ luật
43 đảng viên. Về hình thức kỷ luật: khiển
trách 44 đảng viên, cảnh cáo 02 đảng viên,
khai trừ 06 đảng viên.
Việc đổi mới nội dung, phương pháp
kiểm tra, giám sát được thực hiện thường
xuyên theo hướng toàn diện, chủ động, kịp
thời, bám sát tình hình thực tiễn và công tác
xây dựng Đảng. Tổ chức học tập, nghiên
cứu, quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết,
quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác
Kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng
cho cấp ủy, đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ
làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở.
Cụ thể hóa các văn bản của cấp trên bằng
các quy định, chương trình, kế hoạch, hướng
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dẫn phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công
tác của cấp ủy, tổ chức đảng, của UBKT
để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm
bảo hiệu quả. Qua đó tạo sự chuyển biến
trong nhận thức và hành động của cấp ủy,
tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong lãnh
đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác
kiểm tra, giám sát.
Trong quá trình triển khai thực hiện
công tác kiểm tra, giám sát, cấp uỷ, UBKT
từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện toàn
diện theo quy định của Điều lệ Đảng, bảo
đảm về số lượng, chất lượng, nội dung.
Hằng năm kiểm tra việc thực hiện nghị
quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, thực hiện
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về
xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh; tiến hành kiểm tra những lĩnh vực
nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, dư luận xã
hội quan tâm: công tác quản lý, phòng ngừa
vi phạm đất đai; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ
chức thực hiện công tác quản lý về tài chính
và triển khai đầu tư công, việc lãnh đạo, chỉ
đạo, thực hiện tiếp dân, đối thoại với dân và
công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo ...
Trong quá trình kiểm tra, giám sát đã lựa
chọn kỹ thành phần tham gia đoàn kiểm
tra, giám sát, mời đại diện các cơ quan có
liên quan, có kinh nghiệm, chuyên môn sâu
trong lĩnh vực được kiểm tra, giám sát, góp
phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực các cuộc
kiểm tra, giám sát.
Bên cạnh việc Kiểm tra, giám sát theo
chương trình công tác hằng năm, việc giám
sát thường xuyên được thực hiện thông qua
17 tổ công tác do đồng chí Uỷ viên BTV
Huyện ủy làm tổ trưởng về làm việc với
Số tháng 9/2021
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BTV Đảng ủy xã, thị trấn và dự sinh hoạt
chi bộ vào ngày 01 tháng đầu quý. Đồng
thời định kỳ hàng quý, cấp uỷ đã tổ chức
Hội nghị giao ban để nghe cấp uỷ cấp dưới
và UBKT của cấp uỷ báo cáo kết quả thực
hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát,
thi hành kỷ luật trong đảng theo Quy chế
làm việc, từ đó đánh giá về những kết quả
đã làm được, chưa làm được, chỉ ra nguyên
nhân và đưa ra những biện pháp lãnh đạo,
chỉ đạo kịp thời để công tác kiểm tra, giám
sát và thi hành kỷ luật của đảng ngày càng
hiệu quả hơn.
Có thể nói, công tác kiểm tra, giám sát,
thi hành kỷ luật Đảng trên địa bàn huyện
Sông Lô trong những năm qua có những
chuyển biến rõ rệt, tiếp tục được đổi mới
theo hướng chủ động, toàn diện, có trọng
tâm, trọng điểm, phát huy tốt tính giáo dục,
chiến đấu và hiệu quả. Thông qua công tác
kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng đã góp
phần khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu
kém; phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các
biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ; đồng thời, nâng cao năng
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, tăng
cường sự đoàn kết thống nhất trong Ðảng,
xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững
mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân vào
sự lãnh đạo Ðảng và Nhà nước. Đội ngũ cán
bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ
sở được kiện toàn đảm bảo số lượng, chất
lượng và tiêu chuẩn theo quy định, có bản
lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống
tốt, phát huy trách nhiệm, thận trọng, công
tâm, khách quan trong công việc.

những tồn tại, hạn chế: Một số cấp ủy đảng
ở cơ sở chưa quan tâm đúng mức công tác
kiểm tra, giám sát, chưa coi trọng công tác
kiểm tra, giám sát là một trong những chức
năng lãnh đạo của Đảng. Công tác tự kiểm
tra và khắc phục khuyết điểm sau kiểm tra,
giám sát ở một số nơi chưa tốt. Chất lượng
kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, tổ chức
đảng chưa cao, xác định nội dung kiểm
tra, giám sát còn dàn trải, hình thức, chưa
trọng tâm, chưa thực sự đi vào các lĩnh vực
phức tạp, nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực
hoặc những vấn đề đang gây bức xúc của
địa phương. Việc phát hiện và kiểm tra khi
có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng
và đảng viên chưa được chú trọng, còn nể
nang, né tránh. Một số UBKT ở cơ sở chưa
thể hiện rõ vai trò tham mưu cho cấp ủy
cũng như việc thực hiện theo chức trách,
nhiệm vụ được giao. Trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ của cán bộ làm công tác kiểm tra,
giám sát nhất là cấp cơ sở chưa đồng đều.
Để góp phần xây dựng Đảng bộ huyện
Sông Lô trong sạch vững mạnh và khắc
phục những tồn tại nêu trên. Công tác kiểm
tra, giám sát trong thời gian tới cần tập
trung thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ,
giải pháp chủ yếu sau đây:

Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng,
người đứng đầu cấp ủy quán triệt sâu sắc
quan điểm “Kiểm tra là chức năng lãnh đạo
của Đảng, lãnh đạo không kiểm tra coi như
không lãnh đạo”, như đồng chí Tổng Bí thư
đã từng nói “kiểm tra, giám sát là thanh bảo
kiếm của Đảng” nhằm tạo sự chuyển biến
mạnh mẽ trong nhận thức và hành động
của các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt Đẩy mạnh chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ
được, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành chức đảng, UBKT Đảng ủy cơ sở thực hiện
kỷ luật Đảng của Đảng bộ huyện vẫn còn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Thực hiện tốt
Số tháng 9/2021
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Quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ
quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, các
cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử,
các cơ quan quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong
hoạt động kiểm tra, giám sát.
Hai là, việc xây dựng chương trình
kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm
phải thiết thực, toàn diện, trọng tâm, trọng
điểm, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị
và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ
trong từng thời kỳ đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ và gắn với giải quyết các vấn đề cán bộ,
đảng viên và Nhân dân đang quan tâm.
Ba là, thực hiện đồng bộ giữa công tác
kiểm tra và công tác giám sát theo phương
châm “giám sát phải mở rộng; kiểm tra
phải có trọng tâm, trọng điểm”, phải được
tiến hành thường xuyên, toàn diện, công
khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong
đó lấy cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn
là chính. Cấp ủy, các tổ chức đảng phải
thường xuyên tự kiểm tra, nhất là đối với
cấp ủy viên và cán bộ diện cấp ủy cấp mình
quản lý, kịp thời chỉ ra những ưu điểm để
phát huy, phát hiện những hạn chế, khuyết
điểm để chủ động khắc phục, chấn chỉnh.
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục
khuyết điểm, tồn tại sau các cuộc kiểm tra,
giám sát thật hiệu quả. Chú trọng việc công
khai các kết luận kiểm tra, việc thi hành kỷ
luật đảng để góp phần giáo dục và phòng
ngừa vi phạm; đồng thời phát hiện, nhân
rộng các mô hình, nhân tố mới, tích cực của
các tổ chức đảng, đảng viên để góp phần
xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Bốn là, tăng cường bám sát cơ sở, theo
dõi, phát hiện, kịp thời kiểm tra khi có dấu
hiệu vi phạm, chọn đúng thời điểm và đúng
đối tượng, nội dung kiểm tra, chú trọng
14

những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong
xã hội dễ phát sinh vi phạm như quản lý và
sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản,
sử dụng ngân sách, công tác phòng, chống
tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí, những dấu hiệu suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội
bộ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức
trách, nhiệm vụ của cấp uỷ viên, người đứng
đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan Nhà nước,
các đoàn thế chính trị - xã hội; qua đó kịp
thời chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa khuyết
điểm, vi phạm, không để khuyết điểm kéo
dài trở thành vi phạm, vi phạm nhỏ trở thành
vi phạm lớn, vi phạm của một người trở
thành vi phạm của cả tập thể.
Năm là, thực hiện tốt công tác bồi
dưỡng, tập huấn đối với đội ngũ cán bộ làm
công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng
các yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình
hình mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm
công tác kiểm tra, giám sát từ huyện đến cơ
sở đủ số lượng, chất lượng, hiểu biết sâu về
công tác xây dựng Đảng, nắm chắc các cơ
chế, chính sách, Điều lệ Đảng, các quy chế,
quy định của Đảng và Nhà nước; đặc biệt
phải có dũng khí đấu tranh, chính trực, giữ
gìn phẩm chất, đạo đức, tâm huyết, trách
nhiệm cao trong nghề nghiệp, phải thực sự
gương mẫu trong cuộc sống và công tác.
Cán bộ ngành kiểm tra Đảng huyện
Sông Lô không ngừng phấn đấu tự rèn
luyện, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu
quả cao hơn, góp phần xây dựng Đảng bộ
huyện Sông Lô trong sạch, vững mạnh và
lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm
ngày thành lập ngành Kiểm tra của Đảng
(16/10/1948 - 16/10/2021).
Số tháng 9/2021
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CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG TIẾP TỤC ĐƯỢC
TĂNG CƯỜNG, ĐẨY MẠNH TRONG TÌNH HÌNH MỚI
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÔNG LÔ

Đ/c: Trịnh Thị Bình
UV BTV HU-Trưởng Ban Dân vận,
CT UBMTTQ huyện

S

inh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh
vị lãnh đạo thiên tài và kính yêu
của dân tộc Việt Nam luôn khẳng
định công tác vận động quần chúng là một
nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định
cho sự thành bại của cách mạng trong bất
cứ điều kiện và hoàn cảnh nào. Trong bài
“Dân vận” đăng trên báo Sự thật ngày
15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết:
“Dân vận là vận động tất cả lực lượng của
mỗi một người dân không để sót một người
dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để
thực hành những công việc nên làm, những
công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao
cho… Lực lượng của dân rất to. Việc dân
vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc
gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng
thành công”. Có thể khẳng định nhận thức
sâu sắc về công tác dân vận theo tư tưởng
của Hồ Chí Minh, trong thời gian qua Đảng
bộ huyện Sông Lô luôn quan tâm lãnh đạo,
chỉ đạo sâu sắc cả hệ thống chính trị vào
cuộc trong công tác dân vận.
Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng,
nội dung và phương thức công tác dân vận
trên địa bàn huyện Sông Lô ngày càng được
đổi mới, bám sát tình hình thực tiễn, phản
ánh được tâm tư, nguyện vọng, quyền, lợi
ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
Nội dung công tác dân vận gắn với nhiệm
vụ chính trị của địa phương, đơn vị; được
tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, hình
thức đa dạng, phong phú, phù hợp với
Số tháng 9/2021
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yêu cầu thực tiễn. Trong thời gian qua,
Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức triển
khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết
của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác
dân vận như: Nghị quyết số 25-NQ/TW,
ngày 03/6/2013 về “Tăng cường và đổi
mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết
định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010
của Bộ Chính trị (khóa X) về ban hành
“Quy chế công tác dân vận của hệ thống
chính trị”... Thực hiện Quyết định số 55QĐ/TU, ngày 03/2/2016 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế đối
thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy
Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Thường
vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch triển
khai thực hiện Quyết định đến cơ sở gắn
với thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW
và Quyết định số 218-QĐ/TW. Đến nay,
việc tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp
giữa người đứng đầu cấp uỷ Đảng, chính
quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn
huyện được thực hiện một cách rất bài bản,
nghiêm túc, từ đó đã đáp ứng được những
tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân
nhân, cụ thể: huyện tổ chức 78 hội nghị đối
thoại chuyên đề (cấp huyện 19 hội nghị,
cấp xã 59 hội nghị) thu hút trên 5.000 lượt
cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia
với hơn 400 lượt ý kiến, kiến nghị. Mỗi hội
nghị tổ chức từ 3 đến 4 giờ có từ 70 đến
150 người tham gia. Nội dung đối thoại
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chủ yếu tập trung vào các vấn đề có nhiều
tác động đến đời sống xã hội như: quản lý
đất đai; tài nguyên môi trường; giải phóng
mặt bằng...Mặt khác, tiếp nhận sự phản
hồi của nhân dân về tinh thần, thái độ thực
thi công vụ của cán bộ, công chức để có sự
điều chỉnh phù hợp, đáp ứng được yêu cầu,
nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Công tác dân vận trong các cơ quan nhà
nước được các cấp ủy đảng, chính quyền
từ huyện đến cơ sở chú trọng thực hiện.
Các cấp chính quyền đã thể chế hóa các
chủ trương của Đảng về công tác dân vận
thành các văn bản để thực hiện. Thực hiện
Kết luận 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về
“Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của
cơ quan nhà nước các cấp”, Ủy ban nhân
dân huyện Sông Lô ban hành Kế hoạch
số 244/KH-UBND, ngày 06/4/2016 triển
khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW.
Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện,
các xã, thị trấn đều xây dựng kế hoạch thực
hiện. Định kỳ hàng năm, các cơ quan, đơn
vị tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện
Kết luận. Từ đó tạo được sự chuyển biến
tích cực về nhận thức và hành động của
cấp ủy, chính quyền các cấp, khắc phục
được những hạn chế, thiếu sót và nâng cao
chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của
cơ quan nhà nước. Ngoài ra, Uỷ ban nhân
dân huyện và Ban Dân vận Huyện ủy phối
hợp xây dựng Kế hoạch hàng năm về thực
hiện Chương trình phối hợp “Năm dân vận
chính quyền… Mối quan hệ giữa UBND
với MTTQ và các đoàn thể được củng cố,
tăng cường. Ở cấp huyện, UBND huyện đã
ban hành các Quyết định về Quy chế phối
hợp giữa UBND huyện với MTTQ huyện
và các tổ chức chức chính trị xã hội.
Trong những năm qua, các cấp uỷ
Đảng trên địa bàn huyện quan tâm, chỉ
đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã
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hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt
động. Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng,
ban hành Kế hoạch số 84-KH/HU, ngày
07/4/2014 về việc học tập, quán triệt triển
khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW
và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính
trị (khóa XI); Công văn số 751-CV/HU,
ngày 13/8/2018 để lãnh đạo, chỉ đạo các
cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn
thể tổ chức triển khai thực hiện Quy định
số 124-QĐ/TW, ngày 02/2/2018 của Ban
Bí thư Trung ương Đảng “Về giám sát của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức
chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc
tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của
người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán
bộ, đảng viên”… MTTQ và các đoàn thể
chính trị - xã hội trên địa bàn huyện tập
trung chỉ đạo đa dạng hóa hình thức vận
động nhân dân tham gia vào các phong
trào thi đua của địa phương. Tổ chức đẩy
mạnh các cuộc vận động, phong trào thi
đua yêu nước như: Cuộc vận động “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở
khu dân cư” (nay là cuộc vận động “Toàn
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô
thị văn minh”); Cuộc vận động “Người
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;
phong trào “Vĩnh Phúc chung sức xây
dựng nông thôn mới”… Đến nay, toàn
huyện có 17/17 xã, thị trấn và 146/146
thôn, tổ dân phố thực hiện cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa ở khu dân cư” (nay là cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh”). Năm 2020, tỷ lệ
hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt trên
90%, , tăng 0,82% so với năm 2019; có
142/146 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân
cư văn hóa, chiếm 97,26%, tăng 2,33% so
với năm 2019..
Cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện
công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc
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thiểu số. Ngày 03/3/2016 Ban Thường vụ
Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 09-KH/
HU về việc thực hiện Chỉ thị số 49-CT/
TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về
tăng cường và đổi mới công tác dân vận
của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu
số. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền,
MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội,
cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí công tác
dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc
thiểu số đã có sự chuyển biến, xác định đây
là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.
Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn
huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị
triển khai thực hiện Nghị định số 05/2011/
NĐ-CP, ngày 14/01/2011 của Chính phủ
về công tác dân tộc; các quyết định của Thủ
tướng Chính phủ: Quyết định số 18/2011/
QĐ-TTg, ngày 18/3/2011 về chính sách
đối với người có uy tín trong đồng bào dân
tộc thiểu số; Quyết định số 755/QĐ-TTg,
ngày 20/5/2013 về phê duyệt chính sách
hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo
và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó
khăn... Thông qua đó, giúp cấp ủy, chính
quyền nắm bắt kịp thời tình hình dân tộc
để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả
các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã
hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội, chăm lo đời sống nhân dân
nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói
riêng; góp phần xây dựng khối đại đoàn
kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
chính trị của địa phương.
Phong trào thi đua “Dân vận khéo”
được cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ
chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở
chỉ đạo, triển khai hiệu quả, được đông
đảo các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng.
Phong trào đã thực sự đi vào đời sống xã
hội, huy động được nhiều nguồn lực, với
Số tháng 9/2021

BẢN TIN SÔNG LÔ

nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”,
phát huy hiệu quả và được nhân rộng, góp
phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh
tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị,
quốc phòng - an ninh. Sau 10 năm triển
khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”
đã thực sự lan rộng trên tất cả các lĩnh vực,
toàn huyện có 17/17 xã, thị trấn đều đăng
ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” với
268 mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu
và được Ban Thường vụ Huyện ủy biểu
dương, khen thưởng cho 18 tập thể, 17 cá
nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực
hiện phong trào. Đồng thời BTV Huyện
uỷ tiếp tục ban hành, triển khai đến các
cấp uỷ kế hoạch số: 39- KH/ HU, ngày
6/8/2021 về thực hiện phong trào thi đua “
Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025.
Có thể nói, hiện nay đất nước ta đang
đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong
bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có
những diễn biến nhanh chóng, phức tạp,
khó dự báo; thời cơ, thuận lợi và khó khăn,
thách thức đan xen. Các thế lực thù địch
triệt để lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn
giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền”, những sơ
hở, yếu kém trong quản lý, phát triển kinh
tế - xã hội của ta để xuyên tạc, vu khống,
chống phá Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ
trang, đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa
bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ; kích động, lôi kéo, chia
rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ
mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, lực
lượng vũ trang với nhân dân, v.v. Thực tiễn
chỉ ra rằng, sự nghiệp cách mạng dưới sự
lãnh đạo của Đảng chỉ thành công khi tạo
được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân,
tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Do vậy, trong thời gian tới, chúng ta phải
coi trọng và tiếp tục nâng cao chất lượng,
hiệu quả công tác dân vận của Đảng. Để
17

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC
DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930-15/10/2021)

làm được điều đó, các cấp ủy Đảng trên
địa bàn huyện cần thực hiện tốt một số nội
dung, nhiệm vụ chủ yếu sau:
Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị
quyết số 25-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội
XII của Đảng về công tác dân vận. Cấp ủy,
tổ chức đảng các cấp phải thực hiện có hiệu
quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng,
trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa
XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính
trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo
và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất
lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng
Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh…
Hai là, phát huy hiệu quả công tác
dân vận của các cơ quan nhà nước. Tiếp
tục thực hiện tốt Kết luận số: 114-KL/TW,
ngày 14/7/2014 của Ban Bí thư về “Nâng
cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan
nhà nước các cấp”; đẩy mạnh thể chế hóa
cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản
lý, nhân dân làm chủ”. Trong xây dựng
chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện
công tác dân vận, các cơ quan nhà nước
phải gắn với thực hiện tốt Quy chế dân chủ
ở cơ sở. Đồng thời, thường xuyên phối hợp
trong việc nắm tình hình, giải quyết kịp thời
những bức xúc, kiến nghị, đề xuất chính
đáng của nhân dân, thực hiện tốt phương
châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân
kiểm tra”.
Ba là, thường xuyên kiện toàn tổ chức,
bộ máy; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ
dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức
chính trị - xã hội các cấp. Quán triệt, thực
hiện nghiêm Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày
25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung
ương (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp
tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của
hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu
lực, hiệu quả”. Thực hiện tốt công tác quy
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hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố
trí, sử dụng cán bộ dân vận.
Bốn là, tăng cường công tác dân vận
của cả hệ thống chính trị. Nêu cao tinh thần
trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức đối với công tác dân vận ở
từng cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính
trị. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy
chế phối hợp giữa cơ quan nhà nước, chính
quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc và các
tổ chức chính trị - xã hội về công tác dân
vận; đổi mới hình thức tổ chức, phối hợp,
liên kết, bảo đảm sát với yêu cầu thực tế,
tránh chồng chéo, hình thức, kém hiệu quả.
Năm là, chú trọng công tác kiểm tra,
giám sát việc thực hiện công tác dân vận.
Công tác kiểm tra, giám sát cần tập trung
vào nắm kết quả triển khai thực hiện công
tác dân vận, trong đó có việc thể chế hóa
quan điểm, chủ trương của Ðảng về công
tác này; thực hiện Quy chế công tác dân
vận của hệ thống chính trị theo Quyết định
số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X).
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc rèn
luyện đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ
nhân dân; tinh thần trách nhiệm trong thực
hiện công tác dân vận, sự thân thiện, gần
dân, trọng dân và vì dân…
Với trách nhiệm của các cấp ủy đảng,
chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ
trên, công tác dân vận trên địa bàn huyện
Sông Lô trong thời gian tới sẽ tiếp tục được
tăng cường, đẩy mạnh, góp phần giữ vững ổn
định xã hội, phát triển kinh tế, củng cố quốc
phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị
trong sạch vững mạnh, đặc biệt là trong thời
gian qua với sự vào cuộc quyết liệt của các
cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp và sự đồng
thuận của các tầng lớp nhân dân đã đẩy lùi
được dịch bệnh Covid- 19 không xẩy ra trên
địa bàn huyện nhà nói riêng và trên địa bàn
tỉnh Vĩnh Phúc nói chung./.
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NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA VĂN PHÒNG CẤP ỦY
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Đ/c: Trần Đình Thắng
HUV- Chánh Văn phòng Huyện ủy

C

hủ tịch Hồ Chí Minh từng
khẳng định: “Công tác Văn
phòng có tầm quan trọng đặc
biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được
tình hình. Cán bộ Văn phòng nắm tình
hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công
việc không đúng... cho nên phải luôn nêu
cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công
tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện
tốt nhiệm vụ được giao”. Đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới, câu nói lúc
sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh càng
có ý nghĩa hơn bao giờ hết, đó vừa là lời
căn dặn sâu sắc, vừa là kim chỉ nam cho
hành động trong thực hiện nhiệm vụ của
cán bộ Văn phòng cấp ủy nói chung và cán
bộ Văn phòng Huyện ủy Sông Lô nói riêng
trong công tác tham mưu, điều hành tổng
hợp, thu thập, xử lý và cung cấp thông tin
phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành
của lãnh đạo; chăm lo mọi lĩnh vực, phục
vụ quản trị, hậu cần bảo đảm các điều kiện
vật chất cần thiết cho hoạt động chung của
cơ quan, đơn vị.
Văn phòng cấp ủy Huyện Sông Lô
có quá trình xây dựng, phát triển, trưởng
thành gắn liền với quá trình hình thành,
phát triển của Đảng bộ huyện Sông Lô.
Xứng đáng với truyền thuyền thống vẻ
vang của hệ thống văn phòng cấp uỷ đối
với sự nghiệp cách mạng của dân tộc dưới
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam,
đồng thời phát huy những thành tích, kết
quả mà các thế hệ đi trước đã đạt được;
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đoàn kết khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn
đấu; cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ
đạo trực tiếp, thường xuyên của Thường
trực, Ban Thường vụ Huyện ủy; sự phối
hợp chặt chẽ và giúp đỡ nhiệt tình của các
phòng,ban, ngành, đoàn thể, tập thể Văn
phòng cấp ủy huyện Sông Lô đã hoàn
thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác,
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình
mới như: Chủ động tham mưu giúp cấp
uỷ, Ban Thường vụ cấp ủy ban hành kịp
thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả các
nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch
về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng,
hệ thống chính trị. Tích cực tham mưu cho
Ban Thường vụ và Thường trực cấp ủy triển
khai, cụ thể hoá việc thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng các cấp; các chỉ thị, nghị
quyết của Trung ương, của Tỉnh, huyện.
Đặc biệt, năm 2021, Huyện Sông Lô thực
hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh phải
đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức rất
lớn do tác động tiêu cực từ dịch Covid-19.
Song với tinh thần trách nhiệm cao, văn
phòng cấp ủy đã tích cực tham mưu phối
hợp với các cơ quan ban, ngành, đoàn thể
tham mưu cho cấp ủy góp phần lãnh đạo
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị
đề ra, nổi bật là: (1) Công tác lãnh đạo,
chỉ đạo tiếp tục có nhiều đổi mới, toàn
diện, xác định rõ những nhiệm vụ trọng
tâm, trọng điểm, lượng hóa cụ thể công
việc gắn với chức trách nhiệm vụ được
giao của từng tập thể, cá nhân; (2) Kiểm
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soát thành công dịch Covid-19, không có
ca lây nhiễm trong cộng đồng, bảo vệ an
toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân,
các hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản
được đảm bảo liên tục, công tác phòng
chống dịch trên địa bàn huyện được Tỉnh
ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống
dịch Tỉnh và các đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy
ghi nhân đánh giá cao những nỗ lực và kết
quả huyện Sông Lô đã đạt được; (3) Chuẩn
bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại
biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021-2026 diễn ra trong thời điểm rất khó
khăn, dịch bệnh diễn biến rất phức tạp; (4)
Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên
địa bàn được đảm bảo và giữ vững.

đạt được, đòi hỏi mỗi cán bộ, chuyên viên,
nhân viên, người lao động trong hệ thống
Văn phòng cấp uỷ tiếp tục tu dưỡng, phấn
đấu rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính
trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chú
trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tham
mưu, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo,
chỉ đạo của Thường trực, Ban thường vụ
cấp ủy Tiếp tục giữ vững đoàn kết, phát
huy trí tuệ, dân chủ, sáng tạo, hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ, phục vụ đắc lực cho sự
nghiệp cách mạng của Đảng, đáp ứng yêu
cầu đổi mới trong thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội
nhập kinh tế. Góp phần thực hiện thắng lợi
mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Ðại hội
Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và
Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần
Với những thành tích, kinh nghiệm đã thứ XIII của Đảng.

ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ LÃNG CÔNG...
(Tiếp theo trang 7)
“Tương thân, tương ái” vận động Hội
viên ủng hộ bếp ăn miễn phí trong vòng
10 ngày, nấu cơm ủng hộ 870 xuất ăn miễn
phí giá trị trên 26,1 triệu đồng cho những
người phải cách ly tập trung, tại bệnh viện
Đa Khoa khu vực Lãng Công.
Không chỉ dừng lại ở việc vận động,
quyên góp cho công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid-19, tinh thần “Tương thân,
tương ái” luôn được lan tỏa sâu, rộng trong
cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Lãng
Công để giúp đỡ các hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn trên địa bàn xã, ngay trong tháng
6/2021 qua Câu lạc bộ “Thiện nguyện, kết
nối yêu thương” đã vận động nhân dân ủng
hộ, giúp đỡ tiền và ngày công lao động, sửa
chữa nhà ở cho hộ có hoàn cảnh khó khăn
Cụ Nguyễn Văn Tích, là hộ có hai cụ già,
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neo đơn, với giá trị 26.935.000đ.
Tháng 7/2021 cán bộ phối hợp với Câu
lạc bộ “Thiện nguyện, kết nối yêu thương”
tiếp tục vận động các Nhà hảo tâm, các
Tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền, vật liệu xây
dựng, ngày công lao động...sửa chữa Nhà ở
cho hộ Bà Phùng Thị Thân sinh năm 1941
người dân Tộc Dao, thôn Thành Công, xã
Lãng Công, tổng giá trị trên 150.000.000đ.
Với những tinh thần cao của cả hệ
thống chính trị, các tổ chức thiện nguyện và
toàn thể nhân dân cùng chung tay vào cuộc,
đẩy mạnh phong trào “Tương thân, tương
ái” - một nghĩa cử cao đẹp trong công tác
phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương,
góp phần động viên, sẻ chia “Lá lành, đùm
lá rách” trong cộng đồng dân cư trên quê
hương xã Lãng Công ngày nay./.
Số tháng 9/2021
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CHÚC MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM
HUYỆN SÔNG LÔ LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2021-2026

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM HUYỆN SÔNG LÔ
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ III,
NHIỆM KỲ 2021-2026
Bích Ngọc- Hà Minh
Trung tâm Văn hóa - TTTT huyện

S

áng 16/9/2021, Đại hội Hội Chữ
thập đỏ huyện Sông Lô diễn ra
trong không khí phấn khởi của
toàn Đảng, toàn quân và nhân dân trong cả
nước đang ra sức đoàn kết, phát huy tinh
thần tương thân, tương ái trước đại dịch
bệnh Covid-19 và đã đạt được những kết
quả rất tốt đẹp trong công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 của các cấp, các ngành.
Tại Đại hội, Ban chấp hành Huyện hội
đã trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ
2016-2021 cho thấy trong nhiệm kỳ còn
nhiều khó khăn, thách thức, song công tác
Hội và phong trào Chữ thập đỏ huyện Sông
Lô đã phát triển khá toàn diện. Cán bộ, hội
viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ các cấp
và nhân dân trong huyện đã kế thừa, phát
huy truyền thống nhân ái của dân tộc, cùng
nhau vượt qua khó khăn, nỗ lực thực hiện
chương trình giảm nghèo, xây dựng nông
thôn mới.
Hội Chữ thập đỏ huyện hiện có 17 Hội
Chữ thập đỏ cơ sở xã, thị trấn với 182 Chi
hội thôn, tổ dân phố, trường học, với 4.434
hội viên. Trong nhiệm kỳ Hội Chữ thập đỏ
huyện đã thành lập được thêm 03 đội tình
nguyện viên, nâng tổng số các câu lạc bộ,
đội tình nguyện viên trực thuộc Huyện hội
thành 05 đơn vị với tổng số 115 người.
Hàng năm Hội Chữ thập đỏ huyện
Sông Lô đã tham mưu cho Huyện ủy,
Số tháng 9/2021
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UBND huyện triển khai Phong trào “Tết vì
người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”
do Trung Ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
phát động. Kết quả trong nhiệm kỳ, toàn
huyện đã thực hiện tiếp nhận và trao tặng
trên 12.700 xuất quà với tổng trị giá trên
6,3 tỷ đồng, tăng gấp 02 lần so với Nghị
quyết đại hội. Vận động giúp đỡ xây được
09 nhà chữ thập đỏ với tổng số tiền trợ giúp
là trên 1 tỷ đồng cho các gia đình. Vận động
hỗ trợ nhân ái cho 522 đối tượng với tổng
giá trị trợ giúp trên 5,3 tỷ đồng. Hoạt động
trợ giúp sinh kế cho người nghèo thông qua
dự án ngân hàng bò đã trạo tặng bò sinh sản
cho 69 hộ nghèo đặc biệt khó khăn với tổng
số tiền hỗ trợ 545 triệu đồng.
Hội đã tổ chức điều dưỡng tập trung
cho 76 lượt nạn nhân chất độc da cam với
giá trị 212 triệu đồng; Triển khai chương
trình khám chữa bệnh nhân đạo cho các hộ
nghèo, đối tượng chính sách, khám, tư vấn
chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và
tặng quà cho 2.444 người với trị giá 911
triệu đồng. Vận động tài trợ duy trì Bếp
ăn tình thương tại Trung tâm Y tế huyện
Sông Lô, trung bình mỗi tháng cấp miễn
phí 700 suất cơm trưa và 3.150 suất cháo
sáng cho bệnh nhân nghèo với tổng giá trị
ước khoảng 2 tỷ đồng.
Để góp sức cùng với Đảng, chính
(Xem tiếp trang 23)
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ĐĂNG TIN SAI SỰ THẬT, BỊ PHẠT 7,5 TRIỆU ĐỒNG

V

Đ/c: Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn
Phó Trưởng Công an huyện Sông Lô

ới sự phát triển của khoa học
công nghệ, các trang mạng
xã hội như Facebook, Zalo,
Tiktok, Twitter, Instagram... đang thu hút
hàng triệu người dùng ở Việt Nam tham
gia. Tính đến đầu năm 2021, dân số Việt
Nam đạt hơn 97,3 triệu người, trong đó có
72 triệu người sử dụng mạng xã hội, tương
đương 73% dân số; độ tuổi bình quân sử
dụng mạng xã hội cũng có xu hướng trẻ
hóa. Mạng xã hội mang lại nhiều giá trị tích
cực, cho phép người dùng tìm kiếm thông
tin dễ dàng, gặp gỡ, giao lưu, gắn kết cộng
đồng, trao nhận, chia sẻ tình cảm và giải
trí. Sự xuất hiện của mạng xã hội đã tạo ra
những giá trị mới, đem lại hiệu quả kinh tế,
thúc đẩy giáo dục - đào tạo và các lĩnh vực
khác của đời sống xã hội.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích
cực, việc đưa các thông tin bịa đặt, sai sự thật
lên các trang mạng xã hội nói trên cũng gây
nhiều tác động tiêu cực đến dư luận xã hội.
Mới đây trên địa bàn huyện Sông Lô,
Công an huyện Sông Lô đã kịp thời phát
hiện và tham mưu Công an tỉnh Vĩnh Phúc
ra quyết định xử phạt 01 chủ tài khoản
facebook đăng tải thông tin sai sự thật trên
mạng xã hội gây ảnh hưởng tới dư luận xã
hội trong huyện. Cụ thể:
Ngày 30/7/2021, một tài khoản
facebook đã đăng tải nội dung liên quan
đến giá đất đền bù, GPMB tại khu công
nghiệp Đồng Thịnh huyện Sông Lô thu hút
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nhiều lượt bình luận, trong đó có nhiều ý
kiến trái chiều.
Qua điều tra, xác minh, Công an huyện
Sông Lô xác định: chủ tài khoản Facebook
trên là anh N.D.Đ có hộ khẩu thường trú
tại xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô. Nội
dung đăng tải, truyền đạt tại bài đăng của
N.D.Đ là sai sự thật về chủ trương thu hồi,
bồi thường, giải phóng mặt bằng đất tại dự
án Cụm Công nghiệp tại xã Đồng Thịnh huyện Sông Lô.
Tại cơ quan Công an, N.D.Đ đã khai
nhận mục đích tăng tải thông tin trên là để
thông báo giá đất đền bù, GPMB tại dự án
Cụm Công nghiệp tại xã Đồng Thịnh - huyện
Sông Lô cho mọi người biết. Tuy nhiên, do
nhận thức còn hạn chế, không tìm hiểu,
xác thực thông tin trước khi đăng bài viết
lên mạng xã hội nên đã đăng tải, truyền đạt
thông tin sai sự thật, gây khó khăn trong
công tác đền bù, GPMB tại Dự án Cụm
Công nghiệp Đồng Thịnh, ảnh hưởng tới uy
tín của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Ngày 17/8/2021, Công an huyện Sông
Lô đã tham mưu cho Công an tỉnh ra quyết
định xử phạt đối với N.D.Đ về hành vi lợi
dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ
thông tin sai sự thật quy định tại điểm a,
khoản 1, điều 101, Nghị định số 15/2020/
ND-CP, ngày 03/02/2020 của Chính phủ,
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô
tuyến điện, công nghệ thông tin và giao
Số tháng 9/2021
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dịch điện tử, mức phạt: 7.500.000đ; buộc
anh N.D.Đ gỡ bỏ toàn bộ thông tin sai sự
thật về chủ trương thu hồi, đền bù, GPMB
đã đăng tải lên Mạng xã hội Facebook ngày
30/7/2021 và yêu cầu anh N.D.Đ đăng bài
đính chính lại thông tin sai sự thật đã đăng
tải trước đó.

và tuyên truyền các thông tin không đúng
sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận
xã hội. Vì vậy, kiểm chứng thông tin trước
khi đăng tải, chia sẻ, nói “không” với những
thông tin sai sự thật, là cách để chúng ta tự
bảo vệ chính mình và người thân, góp phần
xây dựng quê hương ngày giàu đẹp, kiến
Qua đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho tạo môi trường thông tin mạng thực sự an
những ai lợi dụng mạng xã hội để đăng tải toàn, văn minh./.

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM...
(Tiếp theo trang 21)
quyền trong cuộc chiến phòng chống đại
dịch Covid-19, Hội đã tiếp nhận và trao
tặng 127.000 chiếc khẩu trang y tế, 3000
khẩu trang vải, 260 chai nước sát khuẩn cho
người dân trên địa bàn huyện, tổng trị giá
trên 155 triệu đồng.
Với vai trò nòng cốt, là cơ quan thường
trực của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện
huyện. Nhờ công tác tuyên truyền, vận động,
các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu,
trong nhiệm kỳ đã có trên 13.000 lượt người
đăng ký tham gia hiến máu, kết quả đã thu
được gần 3.000 đơn vị máu an toàn bàn giao
cho Bệnh viện Huyết học và truyền máu trung
ương với giá trị 491 triệu đồng.

cầu trong thời gian tới các cấp hội CTĐ
trong toàn huyện tiếp tục phát huy hơn nữa
tinh thần dân chủ, vượt qua mọi khó khăn,
thách thức, nêu cao tinh thần chủ động,
sáng tạo, hoạt động phong trào thi đua yêu
nước nhằm nâng cao chất lượng hoạt động;
tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục
sâu rộng trong nhân dân về lòng nhân ái để
thu hút nhân dân tích cực tham gia từ hiện
nhân đạo; tiếp tục củng cố phát triển hội
vững mạnh, quan tâm chăm lo đào tạo đội
ngũ cán bộ nhân, đoàn kết một lòng, quyết
tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà đại
hội đại biểu hội Chữ thập đỏ huyện lần thứ
III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã đề ra.

Tổng giá trị hoạt động nhân đạo của Hội
nhiệm kỳ qua đạt trên 16 tỷ đồng, tăng gấp
03 lần so với nhiệm kỳ trước, được các cấp
uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận,
trong những năm qua Hội Chữ thập đỏ huyện
luôn được đánh giá là đơn vị vững mạnh,
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được UBND
huyện, Tỉnh Hội tặng Giấy khen; UBND tỉnh
và Trung ương Hội tặng Bằng khen.

Đại hội đã hiệp thương bầu BCH Hội
Chữ thập đỏ khóa mới gồm 25 thành viên;
bầu 24 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự
khuyến dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập
đỏ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VIII. Đồng chí
Nguyễn Anh Tài được bầu giữ chức danh
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Sông Lô
khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026. Với tinh
thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, Đại hội
Những kết quả mà Hội CTĐ huyện đã đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Sông Lô đã
đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu thành công tốt đẹp.
Số tháng 9/2021
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TỔNG HỢP TIN HUYỆN SÔNG LÔ
BBT - Bản tin Sông Lô
* Chiều ngày 26/8/2021, UBND
huyện Sông Lô tổ chức hội nghị triển khai
công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
khu công nghiệp (KCN) Sông Lô I. Đồng
chí Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư Huyện
ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội
nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Đăng
Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,
đồng chí Nguyễn Ngọc Khang - Ủy viên
BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND
huyện; thủ trưởng một số các phòng, ban,
ngành của huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND
các xã Đức Bác, Đồng Thịnh, Tứ Yên và
Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng
Sông Lô.
Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang
Nghiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch
UBND huyện nêu rõ: Để đảm bảo triển
khai công tác bồi thường, giải phóng mặt
bằng, yêu cầu UBND các xã Đức Bác,
Đồng Thịnh, Tứ Yên có trách nhiệm
thông báo, tuyên truyền rộng rãi đến cán
bộ và nhân dân về chủ trương thực hiện
dự án. Vận động nhân dân khẩn trương
bàn giao mặt bằng sau khi đã nhận đủ số
tiền bồi thường; phối hợp cùng với Hội
đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng,
triển khai kiểm kê đất đai, tài sản, cây
cối hoa màu đầy đủ và đảm bảo quyền,
lợi ích cho các hộ dân, chuẩn bị báo cáo,
hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng đất
của các hộ dân, cung cấp cho Hội đồng
giải phóng mặt bằng làm cơ sở tính toán
bồi thường. Hội đồng Bồi thường giải
phóng mặt bằng huyện thực hiện kiểm kê,
24

áp giá, lập phương án bồi thường, hỗ trợ
giải phóng mặt bằng chi tiết đến từng đối
tượng được hưởng, trình UBND huyện
phê duyệt làm căn cứ chi trả kinh phí bồi
thường; niêm yết công khai phương án
bồi thường của các hộ theo quy định; các
phòng, ban, ngành liên quan chịu trách
nhiệm thẩm định phương án bồi thường,
hỗ trợ do Hội đồng Bồi thường giải phóng
mặt bằng để kịp thời trình UBND huyện
phê duyệt.
Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề
nghị Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt
bằng dự án cần tập trung làm một số nhiệm
vụ trước mắt đó là: Chỉnh sửa lại một số
chi tiết trong Phương án và Kế hoạch cho
phù hợp trình UBND huyện phê duyệt;
các thành viên Hội đồng Bồi thường giải
phóng mặt bằng bám sát địa bàn dự án,
lập chi tiết đến từng hộ, cụ thể, chính xác;
Ban quản lý dự án đôn đốc cho cán bộ đẩy
nhanh tiến độ, lồng ghép hội nghị và công
bố quy hoạch; tiếp nhận những ý kiến của
nhân dân để giải quyết những vướng mắc,
làm tốt công tác tuyên truyền trực quan,
phân công công việc cụ thể, theo dõi, nắm
bắt tiến độ công việc hàng ngày, để công
tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án
được nhanh chóng và hiệu quả.
*Sáng ngày 31/8/2021, Huyện ủy
Sông Lô tổ chức tổng kết công tác xây
dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh
giai đoạn 2015-2020 và tổng kết Đề án
01/ĐA/TU, ngày 30/11/2016 của BTV
Số tháng 9/2021
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Tỉnh ủy về sắp xếp nâng cao chất lượng
đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức các
cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016-2021. Dự
hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quý
- Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các
đồng chí BTV Huyện ủy; thủ trưởng các
phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí
thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện
ủy. Các đồng chí: Phùng Thị Kim Nga TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND
huyện, Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư,
Chủ tịch UBND huyện, Lê Đăng Tâm Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì
hội nghị.

phát triển kinh tế tại địa phương; Thực
hiện tốt công tác phân công, bố trí, điều
động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng
cử, nhất là đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trẻ,
cán bộ nữ; Tiếp tục rà soát chức năng,
nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức của hệ
thống chính trị trong quá trình sáp nhập,
tổ chức sắp xếp để khắc phục tình trạng
chồng chéo, trùng lặp; Đổi mới, nâng cao
hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Chú
trọng tiến hành kiểm tra ở những nơi có
vấn đề nổi cộm; tập trung thanh tra, kiểm
tra đối với các lĩnh vực trọng điểm dễ xảy
ra tiêu cực, tham nhũng…

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí
Phùng Thị Kim Nga - TUV, Bí thư Huyện
ủy, Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ: Để
phát huy hiệu quả những kết quả đã đạt
được và thực hiện thắng lợi các mục tiêu,
nhiệm vụ đã đề ra, thời gian tới, các cấp
ủy đảng cần tập trung thực hiện một số nội
dung: Mỗi cấp uỷ đảng phải tăng cường
công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây
dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản
lĩnh chính trị vững vàng; Cụ thể hoá các
Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và các văn
bản chỉ đạo của cấp trên thành chương
trình, kế hoạch cụ thể. Phát huy vai trò
trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy,
chính quyền và của quần chúng Nhân
dân; Thực hiện tốt công tác lãnh đạo xây
dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và
các tổ chức chính trị - xã hội; Đẩy mạnh
phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở
đảng trong sạch, vững mạnh, đồng thời
củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém.
Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng,
tạo nguồn phát triển đảng viên mới; Hoàn
thiện, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở
đảng trong doanh nghiệp trên địa bàn
theo hướng gắn tổ chức cơ sở đảng với
lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và

Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô đã
tặng giấy khen cho 14 Chi, Đảng bộ trực
thuộc Huyện ủy; 14 Chi bộ trực thuộc
đảng bộ cơ sở; 25 đảng viên hoàn thành
xuất sắc trong công tác xây dựng chi,
đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm liền
(2015-2020).

Số tháng 9/2021
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*Sáng ngày 5/9/2021, đồng chí Vũ
Chí Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh đã kiểm tra thực tế công tác
phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại
huyện Sông Lô. Cùng đi có lãnh đạo một
số sở, ngành của tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí
Giang cùng đoàn đã kiểm tra công tác vận
hành Trung tâm Chỉ huy phòng, chống
dịch Covid-19; công tác đảm bảo an toàn
trong tiến hành tiêm vắc xin phòng, chống
dịch Covid-19; hoạt động của Tổ phòng,
chống Covid cộng đồng, Tổ liên gia tự
quản trong việc tuyên truyền, giám sát,
phát hiện, tố giác và kiến nghị xử lý các
trường hợp cố tình không chấp hành các
quy định phòng, chống dịch tại xã Cao
Phong huyện Sông Lô.
Đồng chí nhấn mạnh đây là thời điểm
hết sức quan trọng để Vĩnh Phúc bảo vệ
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thành công “vùng xanh” an toàn trong
phòng chống dịch. Chính vì vậy các địa
phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm
tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của
tỉnh về việc thực hiện “Ai ở đâu thì ở
đó”, kiểm soát chặt chẽ không để người
lạ xâm nhập vào địa bàn; nâng cao vai
trò, trách nhiệm và quyết tâm của mỗi
người dân trong phòng chống, thực hiện
nghiêm tinh thần mỗi người dân là “chiến
sĩ”, mỗi xã, phường, thị trấn là “pháo
đài”, phòng chống dịch; đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức,
trách nhiệm của người dân trong công tác
phòng, chống dịch.
* Sáng 05/9/2021, nhân dịp khai
giảng năm học mới 2021-2022, trong bối
cảnh đặc biệt do dịch bệnh COVID-19,
thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND
tỉnh, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh, các
trường học trên địa bàn huyện Sông Lô
tổ chức khai giảng trực tuyến. Các đồng
chí Lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND
huyện đã đến chúc mừng tập thể cán bộ,
giáo viên, học sinh các trường: Mầm non,
Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện
Phát biểu chúc mừng các nhà
trường, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy
- HĐND-UBND huyện đã biểu dương
những kết quả đạt được của thầy và trò
các nhà trường, các đồng chí lãnh đạo đề
nghị các tập thể cán bộ, giáo viên và học
sinh trong các nhà trường tiếp tục phấn
đấu duy trì những thành tích đạt được.
Chúc các nhà trường bước vào năm học
mới 2021 - 2022 tiếp tục đạt được những
thành tích cao hơn. Đặc biệt trong điều
kiện dịch COVID -19 diễn biến phức tạp,
các nhà trường cần thực hiện nghiêm các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm
đảm bảo an toàn cho công tác giảng dạy
và học tập. Đồng thời trong năm học mới,
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các nhà trường cần tiếp tục phát huy thành
tích đạt được, không ngừng nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện, tạo sự chuyển
biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả giáo
dục. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng và tự
bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ, giáo viên của nhà trường, tiếp tục
khắc phục khó khăn, thi đua dạy tốt, học
tốt, có nhiều sáng kiến nâng cao hơn nữa
chất lượng dạy học.
*Sáng ngày 15/9/2021, tại hội trường
UBND xã Như Thụy, Huyện ủy Sông Lô
tổ chức hội nghị công bố quyết định về
công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng
chí Lê Đăng Tâm - Phó Bí thư Thường
trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban
Thường vụ Huyện ủy, đại diện lãnh đạo
Đảng ủy, HĐND, UBND và trưởng các
ban, ngành, đoàn thể xã Như Thụy.
Trực tiếp trao quyết định và phát biểu
tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường
trực Huyện ủy Lê Đăng Tâm đã chúc
mừng đồng chí Nguyễn Văn Bắc, đồng
thời tin tưởng trên cương vị công tác mới,
đồng chí Nguyễn Văn Bắc tiếp tục phát
huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tăng
cường tình đoàn kết, giữ vững các nguyên
tắc của Đảng, gương mẫu đi đầu trong tổ
chức thực hiện nhiệm vụ, đóng góp, cống
hiến, tạo chuyển biến tích cực, chung sức
đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc
sống, góp phần giúp xã Như Thụy ngày
một phát triển.
*Sáng 16/9/2021, Hội Chữ thập đỏ
huyện Sông Lô tổ chức Đại hội đại biểu
lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự Đại
hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Quỳnh
Liên - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh,
Lê Đăng Tâm - Phó Bí thư Thường trực
Huyện ủy, Đỗ Huy Chiến - UV BTV, Phó
Chủ tịch HĐND huyện, Triệu Văn Chúc
Số tháng 9/2021
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- HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các
đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Hội Chữ
thập đỏ tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban
Thường vụ, Ủy viên BCH Huyện ủy; đại
diện các ban, ngành, đoàn thể huyện và
84 đại biểu đại diện cho cán bộ, hội viên,
tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ
thập đỏ trong toàn huyện.
Đại hội đã hiệp thương bầu BCH Hội
Chữ thập đỏ khóa mới gồm 25 thành viên;
bầu 24 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự
khuyến dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập
đỏ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VIII. Đồng chí
Nguyễn Anh Tài được bầu giữ chức danh
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Sông Lô
khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026. Với tinh
thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, Đại
hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Sông
Lô đã thành công tốt đẹp.
* Ngày 17/9/2021, đồng chí Vũ Việt
Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh,
Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh
đã đi kiểm tra khu cách ly y tế tập trung
tại Trường mầm non Đồng Thịnh cơ sở
2, xã Đồng Thịnh và cơ sở điều trị bệnh
nhân Covid-19 huyện Sông Lô. Cùng đi
có lãnh đạo Sở Y tế; đồng chí Lê Quang
Nghiệp- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch
UBND huyện Sông Lô; lãnh đạo Công an
huyện, Ban CHQS huyện, Trung tâm y tế,
Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Qua kiểm tra thực tế tại Cơ sở điều trị
bệnh nhân Covid-19 huyện Sông Lô, Phó
Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt
Văn đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo các
điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất; trang
thiết bị y tế; công tác bố trí các phân khu
chức năng, buồng bệnh, khoa phòng và
việc thực hiện các quy định phòng, chống
dịch bệnh, chống lây nhiễm chéo tại cơ
Số tháng 9/2021
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sở này. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND
tỉnh đề nghị, UBND huyện Sông Lô và
Sở Y tế cần tiếp tục phối hợp, chỉ đạo sát
sao để hoàn thiện các điều kiện về khung
nhân lực, cơ sở vật chất, cơ sở pháp lý; bố
trí thêm một số phân khu chức năng, kịp
thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại
đối với cơ sở này.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND
tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị sau buổi kiểm
tra, Sở Y tế sớm có báo cáo chi tiết về
mọi điều kiện của các cơ sở điều trị; nêu
rõ trách nhiệm của huyện, của ngành Y
tế và các địa phương trong vấn đề này;
có kiến nghị, đề xuất, tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc nhằm chuẩn bị sẵn sàng
các điều kiện, sẵn sàng điều trị bệnh nhân
Covid-19 khi cần thiết.
* Sáng ngày 21/9/2021, tại hội trường
UBND xã Yên Thạch, Huyện ủy Sông
Lô tổ chức hội nghị công bố quyết định
về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng
chí Lê Đăng Tâm - Phó Bí thư Thường
trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban
Thường vụ Huyện ủy, đại diện lãnh đạo
Đảng ủy, HĐND, UBND, trưởng các ban,
ngành, đoàn thể xã Yên Thạch.
Thay mặt Ban Thường vụ Huyện
ủy, đồng chí Lê Đăng Tâm- Phó Bí thư
Thường trực Huyện ủy đã trao quyết định
và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phó
Khắc Chiến. Phát biểu tại hội nghị, đồng
chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê
Đăng Tâm tin tưởng trên cương vị công
tác mới, đồng chí Phó Khắc Chiến tiếp tục
phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm,
tăng cường tình đoàn kết, giữ vững các
nguyên tắc của Đảng, gương mẫu đi đầu
trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chung
sức đưa các Nghị quyết của Đảng vào
cuộc sống, góp phần giúp xã Yên Thạch
ngày một phát triển.
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BAN TUYÊN GIÁO
HUYỆN ỦY SÔNG LÔ
ĐT: 0211 3638 070
0211 3638 071

BẢN TIN
SÔNG LÔ
Số tháng 9

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

• “Câu chuyện cái đồng hồ” - bài học về sự đoàn kết

01

THỰC TIỄN VÀ LÝ LUẬN

• Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã
hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

02

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 LÀ TRÁCH
NHIỆM CỦA CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ MỖI
CÁ NHÂN

05

Năm 2021

• Kế hoạch triển khai “Vùng xanh” trong phòng,
chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội
trên địa bàn huyện Sông Lô
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Chịu trách nhiệm xuất bản

• Đảng bộ và nhân dân xã Lãng Công phát huy
tinh thần “tương thân, tương ái” trong công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19

TRIỆU TOÀN TĂNG
UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY TRUYỀN
THỐNG NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG...

Chỉ đạo nội dung

• Phát huy truyền thống, ngành tổ chức xây
dựng Đảng huyện Sông Lô quyết tâm...

NGUYỄN THIỆU MINH
HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo
VŨ THỊ LAN ANH

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN
THỐNG NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG...

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

• Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát,
thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần...

Biên tập

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY TRUYỀN
THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG...

ĐỖ THỊ THÚY HẢI

Trình bày, sửa bản in
ĐỖ THỊ THÚY HẢI

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 12/XBBT-21 do Sở Thông
tin và Truyền thông Vĩnh Phúc cấp
ngày 28/12/2020. In xong và nộp lưu
chiểu tháng 9 năm 2021.
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• Công tác dân vận của Đảng tiếp tục được tăng
cường, đẩy mạnh trong tình hình mới trên địa bàn
huyện Sông Lô
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15

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY TRUYỀN
THỐNG VĂN PHÒNG CẤP ỦY...

• Nâng cao năng lực của văn phòng cấp ủy trong
giai đoạn hiện nay

19

CHÚC MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM HUYỆN...

• Hội chữ thập đỏ Việt Nam huyện Sông Lô tổ chức
thành công Đại hội đại biểu lần thứ III...
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AN NINH - QUỐC PHÒNG

• Đăng tin sai sự thật, bị phạt 7,5 triệu đồng
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TIN TRONG HUYỆN

• Tổng hợp tin huyện Sông Lô.
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