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đại biểu Hội đồng nhân dân theo 
quy định tại điều 46 và điều 55 của 
Luật bầu cử Quốc hội và đại biểu 
HĐND. Giám sát các khiếu nại tố 
cáo của người ứng cử và các khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị về những sai 
sót trong việc lập danh sách những 
người ứng cử. Rất nhiều việc Mặt 
trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cần 
phải tiến hành giám sát trong cuộc 
bầu cử, nhưng tùy điều kiện và thời 
gian để bố trí giám sát một cách hợp 
lý, nhằm nắm bắt thông tin chuẩn 
xác kịp thời kiến nghị đến Ủy ban 
bầu cử, các cơ quan chức năng xem 
xét, giải quyết, không để sai sót dẫn 
đến phạm Luật. Một trong những 
nội dung chú trọng của công tác 
giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội, 
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp lần này đó là giám sát bỏ 
phiếu bầu cử. Đảng và Nhà nước ta 
thường xuyên đề cao vai trò làm chủ 

của nhân dân trong quá trình đổi 
mới và phát triển của đất nước, dân 
chủ được tôn trọng và đặt vị trí hàng 
đầu, Đảng, Nhà nước luôn mong 
muốn người dân phát huy quyền 
làm chủ của mình, trong các hoạt 
động đời sống, xã hội, nhất là các 
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và 
đại biểu HĐND, nhưng thật đáng 
tiếc có một bộ phận người dân trong 
nhiệm kỳ bầu cử trước đây đã tự 
tước quyền của mình không tự tay 
cầm lá phiếu thiêng liêng để chọn 
người xứng đáng để bầu mà là nhờ 
người khác bầu thay, thế rồi đánh 
mất quyền lợi, ý chí, trách nhiệm 
của mình. Tại khoản 2 điều 69 Luật 
Bầu cử Quốc Hội và Hội đồng nhân 
dân ghi rõ: “cử tri phải tự mình 
đi bầu cử, không được nhờ người 
khác bầu cử thay, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 3 và khoản 
4 điều này; khi bầu cử phải xuất 

trình thẻ cử tri”. Trong giám sát bầu 
cử cần lưu ý đến thời gian bỏ phiếu 
được quy định tại điều 71 của Luật 
bầu cử. Giám sát bỏ phiếu bầu cử là 
giám sát việc bảo vệ quyền lợi của 
công dân. Vì vậy, Mặt trận các cấp 
trong tỉnh phải xem đây là việc cực 
kỳ quan trọng cần phải bố trí người 
giám sát thường xuyên tại điểm bỏ 
phiếu.

Giám sát của Mặt trận được 
quy định trong Hiến pháp và pháp 
luật nhất là quyết định 217 của Bộ 
Chính trị , là cơ sở pháp lý hết sức 
cơ bản, là cẩm nang quan trọng cho 
cán bộ Mặt trận các cấp. Giám sát 
trong bầu cử đại biểu Quốc hội, đại 
biểu HĐND mà Ủy ban MTTQVN các 
cấp trong tỉnh thực hiện tốt, có hiệu 
quả, góp phần đáng kể vào thành 
công của cuộc bầu cử đại biểu quốc 
hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử ĐBQH khóa XIVvà HĐND các cấp,
 nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ảnh: Minh Hồng
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Cuộc bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa 
XIV và bầu cử đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2016- 2021 có ý nghĩa hết sức 
quan trọng, diễn ra trong thời 
điểm Đại hội Đảng bộ các cấp, 
đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVI và Đại hội Đại biểu toàn 
quốc lần thứ XII của Đảng kết 
thúc thắng lợi. Đây là sự kiện 
chính trị quan trọng của đất 
nước, là dịp để tiếp tục xây 
dựng, cũng cố và hoàn thiện 
nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa của dân, do dân và 

vì nhân dân, trong đó có cả 
những người có đạo.

Thực hiện các Chỉ thị, 
hướng dẫn của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo công 
tác bầu cử, Ban Thường trực 
UBMT các cấp trong tỉnh đã 
tổ chức quán triệt, triển khai 
về công tác bầu cử cho các 
tầng lớp nhân dân, trong đó 
có các đồng bào có đạo. Toàn 
tỉnh Quảng Trị có khoảng 100 
ngàn đông bào có đạo. Bà con 
có đạo sống hầu hết ở trên các 
địa bàn trong tỉnh với nhiều 
ngành nghề khác nhau. Với 
cơ chế chính sách phù hợp của 
nhà nước, sự năng động của bà 
con có đạo nên đời sống của bà 
con cũng khá ổn định. Trong 
bối cảnh quốc tế và trong nước 
hiện nay, tôn giáo đang là vấn 

đề nhạy cảm và thời sự. các 
thế lực thù địch đang tìm mọi 
cách để lợi dụng vấn đề tôn 
giáo, gắn với cái gọi là “dân 
chủ”, “nhân quyền” để thực 
hiện chiến lược “Diễn biến hòa 
bình” nhằm phá hoại sự nghiệp 
cách mạng và công cuộc đổi 
mới của đất nước ta nói chung 
và của tỉnh ta nói riêng. Các 
thế lực thù địch tăng cường 
phá hoại về mặt chính trị, tư 
tưởng, tạo xu hướng chống đối 
giữa tôn giáo và chính quyền, 
giữa các tôn giáo với nhau. Vì 
vây, gắn kết cộng đồng giữa 
đồng bào có đạo và đồng bào 
không theo đạo để thực hiện 
tốt cuộc bầu cử là sự gắn kết 
các giá trị văn hóa của dân tộc 
cùng chung một mục tiêu “dân 
chủ, công bằng, văn minh”.

Trong quá trình tuyên 
truyền cuộc bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XIV và HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, 
Ban Thường trực UBMT tỉnh 
xác định cần nâng cao nhận 
thức cho các tầng lớp nhân dân 
về quan điểm, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật 
của nhà nước về bầu cử, tạo sự 
thống nhất và đồng thuận trong 
toàn xã hội. Các Tôn giáo đưa 
chủ trương, chính sách về việc 
tham gia bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XIV và HĐND các 
cấp vào các ngày sinh hoạt, 
ngày lễ trọng của mình, các 
buổi rao giảng giáo lý, giáo 
luật, thạm chí trong các cơ sở 
bồi dưỡng, đào tạo các tín đồ, 
chức sắc của các tôn giáo nhằm 
tuyên truyền về mục đích, ý 

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁC TÔN GIÁO TRONG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU 
QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016- 2021

VÕ THỊ LOAN

                                                            Cùng tìm hiểu pháp luật - Ảnh: Minh Hồng
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nghĩa, tầm quan trọng của cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XIV và đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, về 
Luật bầu cử đại biểu quốc hội 
và đại biểu HĐND, về Luật tổ 
chức chính quyền địa phương, 
về vị trí, vai trò của người đại 
biểu nhân dân, về quyền, nghĩa 
vụ và trách nhiệm của mỗi 
công dân trong việc xây dựng 
bộ máy nhà nước trong sạch, 
vững mạnh... 

Trong công tác hiệp thương 
giới thiệu nhân sự để bầu đại 
biểu HĐND các cấp, việc lựa 
chọn giới thiệu những người 
tiêu biểu, có quan điểm, lập 
trường chính trị vững vàng, đủ 
tiêu chuẩn theo quy định của 
pháp luật, có năng lực, điều 
kiện thực hiện nhiệm vụ đại 

biểu ra ứng cử đảm bảo có tỷ 
lệ hợp lý đại biểu các tôn giáo 
phù hợp với quy định của nhà 
nước. Trong hội nghị hiệp 
thương lần thứ nhất về phân 
bổ cơ cấu, số lượng và thành 
phần đại biểu HĐND tỉnh, 
Ban Thường trực UBMT tỉnh 
đã giới thiệu 01 ứng cử viên 
thuộc các chức sắc tôn giáo 
trên địa bàn, Ban Thường trực 
UBMT huyện Hải Lăng giới 
thiệu 02 ứng cử viên, huyện 
Triệu Phong giới thiệu 01 ứng 
cử viên, Thành phố Đông Hà 
giới thiệu 01 ứng cử viên và thị 
xã Quảng trị giới thiệu 01 ứng 
cử viên...thuộc thành phần tôn 
giáo. Một số xã, phường, thị 
trấn cũng cơ cấu thành phần 
một số ứng cử viên thuộc các 
tôn giáo.

Có thể nói, việc phát huy 
vai trò của các tôn giáo trong 
hoạt động bầu cử là một việc 
làm có ý nghĩa rộng lớn, tạo 
được sự đoàn kết trong “Mái 
nhà chung” của Mặt trận 
TQVN các cấp trong tỉnh, 
không chỉ tạo sự đại đoàn kết 
dân tộc mà còn có vai trò đặc 
biệt  trong đoàn kết dân tộc- 
tôn giáo. Những việc làm tốt 
đẹp này mang một dấu ấn lịch 
sử, biểu thị sự gắn kết, gắn bó, 
hòa hợp giữa các tôn giáo, giữa 
các tổ chức tôn giáo để cùng 
với Nhà nước, Mặt trận TQVN 
chăm lo cho sự phát triển bền 
vững của đất nước.

Bà con phật tử các giới tham dự lễ Phật Đản PL: 2554 - Ảnh: Minh Hồng
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Quý I:
1. Tổ chức Hội nghị tổng kết công 

tác Mặt trận năm 2015, triển khai 
Chương trình hành động năm 2016. 

2. Xây dựng và triển khai kế hoạch 
công tác Mặt trận tham gia bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 
(thực hiện quý I quý + II).

3. Phối hợp triển khai các hoạt động 
tuyên truyền và phát động phong trào 
thi đua mừng Đảng, mừng Xuân, chào 
mừng thành công Đại hội toàn quốc 
lần thứ XII của Đảng; công tác chuẩn 
bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-
2021; tổ chức các hoạt động chăm lo, 
thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia 
đình chính sách, hộ nghèo đặc biệt khó 
khăn, lực lượng vũ trang nơi biên giới 
và các chức sắc, tôn giáo, các vị nguyên 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMT tỉnh đã 
nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết 
Nguyên đán Bính Thân 2016.

4. Xây dựng kế hoạch Hướng dẫn 
UBMT các huyện, thị xã, thành phố trên 
các lĩnh vực công tác chuyên môn năm 
2016; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh” giai đoạn 2016-2020.

5. Tổ chức Hội nghị đánh giá kết 
quả 01 năm hoạt động của các Hội đồng 
tư vấn, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

6. Xây dựng kế hoạch thực hiện các 
đề án: Đổi mới công tác thông tin tuyên 
truyền; đổi mới công tác Tôn giáo; Công tác 
Dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

7. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ 
của các Ban chuyên môn và Văn phòng 
cơ quan Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh (sau 
khi tổ chức thành lập thêm Ban mới).

8. Đăng ký giao ước thi đua 
của UBMT tỉnh năm 2016 với 
UBTWMTTQVN; giữa UBMT tỉnh với 5 tổ 
chức thành viên của Mặt trận.

 9. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận 
số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban 
Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc 
thực hiện cuộc vận động “Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các 
văn bản của Đảng, Chính phủ, của tỉnh 
về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc 
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam” (từ quý I đến quý IV).

10. Xây dựng kế hoạch tổ chức 
đoàn đại biểu: Các chức sắc tôn giáo 
tiêu biểu ra báo công với Bác, thăm Ủy 
ban Trung ương MTTQVN, Bộ Công an 
và thăm một số công trình quan trọng 
của đất nước ở các tỉnh phía Bắc và thủ 
đô Hà Nội.

11. Xây dựng, phát hành Bản tin 
Công tác Mặt trận số số 01 với chủ đề: 
Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng quê 
hương đổi mới và triển khai các nội 
dung tuyên truyền theo kế hoạch.

Quý II:
12. Tổ chức Hội nghị giao ban quý 

I, ký kết giao ước thi đua với Mặt trận 
các huyện, thị xã, thành phố năm 2016.

13. Xây dựng Chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn 

quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

14. Tiến hành làm việc với Thường 
trực Tỉnh ủy và các Ban Đảng báo cáo về 
tình hình công tác Mặt trận năm 2015, 
chương trình công tác trọng tâm năm 
2016.

15.  Triển khai nội dung chương 
trình giám sát và phản biện xã hội năm 
2016 theo chuyên đề của Mặt trận tỉnh 
đã được BTV Tỉnh ủy cho chủ trương (từ 
quý II đến quý IV).

16. Tổ chức Hội nghị triển khai 
kế hoạch vận động Quỹ “Ngày vì người 
nghèo” năm 2016.

17. Phối hợp tổ chức sơ kết Quy 
chế phối hợp với UBND tỉnh năm 2015, 
ký kết chương trình phối hợp hoạt 
động năm 2016; sửa đổi, bổ sung Quy 
chế hoạt động giữa UBND-UBMT tỉnh.

18.  Chỉ đạo công tác bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

19. Xây dựng kế hoạch tổ chức 
đoàn cán bộ Mặt trận tỉnh sang thăm, 
làm việc với Mặt trận tỉnh Salavan, 
Savannakhet (Lào) theo biên bản ghi 
nhớ giữa Mặt trận tỉnh: Quảng Trị (Việt 
Nam)/Salavan (Lào) và Quảng Trị (Việt 
Nam)/Savannakhet(Lào).

20. Xây dựng kế hoạch kiểm tra 
hoạt động công tác Mặt trận năm 2016 
tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa 
bàn tỉnh. 

21. Phối hợp tổ chức đợt giám sát 
thực hiện Chương trình đang được triển 
khai trên địa bàn tỉnh: 134, 135, 30 A 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 
 CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2016
(Ngày 23/3/2016 BTTUBMTTQVN tỉnh đã ban hành chương trình số 662/CT-MTTQVN-BTT công tác trọng tâm 

của UBMTTQVN tỉnh năm 2016. Ban biên tập bản tin xin trích đăng)

CHỦ TRƯƠNG - KẾ HOẠCH



12 

của Thủ tướng Chính phủ.
22. Xây dựng Đề án xóa nhà tạm bợ 

cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 
2016-2020.

23. Tham gia đóng góp ý kiến vào 
các Dự án Luật, Nghị quyết; các dự thảo 
văn bản của các Sở, ngành theo yêu cầu.

24. Tổ chức Hội nghị trao đổi kinh 
nghiệm về công tác Giám sát và phản 
biện xã hội (gắn với đề tài khoa học về 
GS&PBXH). Hoàn thành Đề tài khoa 
học về Giám sát phản biện xã hội.

25. Phối hợp tổ chức Đoàn đại 
biểu: Các chức sắc tôn giáo tiêu biểu ra 
báo công với Bác, thăm Ủy ban Trung 
ương MTTQVN, Bộ Công an và thăm một 
số công trình quan trọng của đất nước ở 
các tỉnh phía Bắc và thủ đô Hà Nội.

26. Phối hợp triển khai thực hiện 
kế hoạch chỉnh lý phông tài liệu Ủy ban 
Mặt trận TQVN tỉnh, nhiệm kỳ 2009-
2014.

27. Phối hợp nâng cao hiệu quả 
ứng dụng công nghệ thông tin trong 
quản lý, điều hành; đẩy mạnh cải cách 
hành chính trong hoạt động của Ủy ban 
Mặt trận các cấp trong tỉnh, (nhất là về 
chế độ thông tin, báo cáo, cần phải 
tăng cường trao đổi thông tin qua 
điện tử, giảm số lượng văn bản giấy tờ 
hành chính); bảo đảm tính thông suốt 
của thông tin và thông tin hai chiều từ 
tỉnh đến cơ sở và từ cơ sở lên tỉnh.  

28. Xây dựng, phát hành Bản tin 
Công tác Mặt trận số 02/2016 với chủ 
đề: Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và triển 
khai các nội dung tuyên truyền theo kế 
hoạch.

Quý III:
29.  Tổ chức Hội nghị sơ kết công 

tác 6 tháng đầu năm và triển khai 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

30. Tổ chức Hội nghị tập huấn, 

hướng dẫn triển khai Cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh”.

31. Xây dựng đề án về đổi mới và 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt 
trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thời 
kỳ mới.

32. Tiếp tục triển khai thực hiện 
các tiêu chí “Rèn luyện tư cách người 
cán bộ Mặt trận” gắn với việc học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh theo Chỉ thị 03/BCT của Bộ Chính 
trị gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 
4 “Một số vấn đề về cấp bách xây dựng 
Đảng hiện nay”.

33. Xây dựng kế hoạch và tổ chức 
tập huấn cán bộ chuyên trách Mặt trận 
các cấp trong tỉnh.

34. Phối hợp với BCH Bộ đội Biên 
phòng, Ban biên giới tỉnh xây dựng kế 
hoạch khảo sát nắm tình hình công tác 
vận động quần chúng của các cặp Bản-
bản kết nghĩa hai bên biên giới… 

35. Xây dựng kế hoạch, Hướng dẫn 
kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt 
trận TQVN (18/11/1930-18/11/2016), 
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở 
khu dân cư. 

36. Tổ chức giám sát việc đền bù, 
hỗ trợ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, 
tái định cư thuộc dự án Phát triển đô thị 
dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông 
tại Quảng Trị.

37. Triển khai kế hoạch giám sát 
việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo năm 2015 theo chuẩn nghèo 
mới giai đoạn 2016-2020.

38.  Phối hợp tiếp tục đẩy mạnh 
thực hiện các Chương trình phối hợp, 
nhất là xây dựng các mô hình điểm năm 
2016.

39. Xây dựng, phát hành Bản tin 
Công tác Mặt trận số 03/2016 với chủ 
đề: Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8 
và Quốc khánh nước CHXHCNVN (2/9) 

và triển khai các nội dung tuyên truyền 
theo kế hoạch.

Quý IV: 
40. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

86 năm ngày thành lập Mặt trận Dân 
tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 
- 18/11/2016) gắn với tổ chức “Ngày 
hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”; cuộc 
vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh”.

41. Thực hiện chương trình giám 
sát việc quản lý nhà nước về đất đai của 
các cơ sở Tôn giáo trên địa bàn tỉnh 
Quảng Trị.

42. Tổ chức gặp mặt các chức sắc, 
chức việc tiêu biểu các tôn giáo nhân 
kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Mặt 
trận DTTN Việt Nam (18/11/1930-
18/11/2016).

43. Phối hợp tổ chức sơ kết Quy 
chế phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc 
hội,  HĐND, Viện kiểm sát nhân dân 
tỉnh.

44. Phối hợp kiểm tra, khảo sát 
đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 
64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của 
Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phối 
hợp và sử dụng các nguồn đóng góp 
tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục 
khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố 
nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh 
hiểm nghèo.

45. Hướng dẫn Mặt trận các cấp 
tổng kết công tác Mặt trận và bình xét 
thi đua năm 2016.

46. Xây dựng, phát hành Bản tin 
Công tác Mặt trận số 4/2016 với chủ 
đề: Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống 
Mặt trận DTTN Việt Nam (18/11/1930-
18/11/2016) và triển khai các nội dung 
tuyên truyền theo kế hoạch.

47. Xây dựng và triển khai kế hoạch 
chăm lo Tết cho người nghèo năm 2017.
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KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
(Ngày 9/3/2016 BTTUBMT tỉnh ban hành Kế hoạch số 60/KH-MTTQVN-BTT Tổ chức thực hiện cuộc vận động

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Ban biên tập bản tin xin trích đăng)

I. NỘI DUNG CUỘC VẬN ĐỘNG
Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với 5 nội dung trọng tâm là:
1. Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến 

khích làm giàu chính đáng
Vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp; thực hiện quy hoạch 

và chỉnh trang khu dân cư; hiến đất, góp công xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn và đường bê tông trong khu dân 
cư. Vận động, hướng dẫn và hỗ trợ các hộ gia đình đăng ký sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn. Vận động người thân ở xa 
quê đóng góp xây dựng quê hương. Từ hỗ trợ của quỹ “Vì người nghèo”, các chương trình, dự án và hỗ trợ từ cộng đồng giúp 
các hộ nghèo nâng cấp nhà ở, cải thiện đời sống.

- Ở nông thôn, vận động nông dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới; hỗ trợ liên kết giữa các hợp 
tác xã và hộ nông dân với doanh nghiệp để phát triển các chuỗi liên kết có sức cạnh tranh và hiệu quả cao; phát triển kinh tế 
vườn, kinh tế trang trại; phát huy nghề truyền thống của địa phương; tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất để không ngừng nâng 
cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế.

(Các hoạt động trên góp phần tích cực thực hiện các tiêu chí: 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12 và 13 về xây dựng nông thôn mới).
- Ở đô thị, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về quy hoạch đô thị; phát triển, đa dạng hoá ngành nghề 

dịch vụ và sản xuất kinh doanh, bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống; xây dựng văn minh và đạo đức trong sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ, không bán hàng không có xuất xứ theo quy định của pháp luật, hàng giả, hàng kém chất lượng.

2. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức 
khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái 

Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá, ứng xử văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; giữ gìn và 
phát huy bản sắc văn hoá của các vùng, miền, bảo vệ các công trình văn hoá lịch sử. Thực hiện phổ cập giáo dục mầm non, 
tiểu học và trung học cơ sở; khuyến khích học nghề và phát triển nguồn nhân lực, tích cực xây dựng xã hội học tập. Vận động 
nhân dân tập luyện thể dục, thể thao; phòng chống các dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe; mua bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. 
Tích cực xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc các 
gia đình chính sách, người có công, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng. Tích cực tham gia công tác nhân đạo, từ thiện, giúp 
đỡ gia đình bị thiên tai, người bị nhiễm chất độc da cam-đioxin, người già yếu không nơi nương tựa, người có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn.

(Các hoạt động trên góp phần tích cực vào thực hiện các tiêu chí 14, 15 và 16 về xây dựng nông thôn mới).
3. Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng  cảnh quan môi trường sáng, 

xanh, sạch, đẹp
Vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; xử lý chất thải sản xuất và sinh 

hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường; trồng cây xanh; xây dựng các mô hình cổng nhà sân vườn, đường làng ngõ xóm, khu phố 
sáng - xanh - sạch - đẹp.

Hướng dẫn để người dân biết cách ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật 
về bảo vệ môi trường.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường phối hợp với các tổ chức thành viên để phân công thực hiện các công trình, phần việc 
bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở xã, phường và ở từng khu dân cư.

(Các hoạt động trên góp phần tích cực thực hiện tiêu chí 17 về xây dựng nông thôn mới).
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4. Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội
Vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của cộng đồng; sống và làm việc theo pháp luật, tích cực phòng 

chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, không vi phạm quy định của pháp luật về an toàn 
giao thông, về an toàn thực phẩm.

Phát huy vai trò các tổ hòa giải, giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn, bất hòa trong nội bộ nhân dân, tạo không khí hòa 
thuận ở khu dân cư.

(Các hoạt động trên góp phần tích cực thực hiện tiêu chí 19 về xây dựng nông thôn mới)
5. Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống 

chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh
Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, 

Ban giám sát đầu tư cộng đồng đạt hiệu quả cao. Tích cực tham gia góp ý với cán bộ đảng viên, với chi bộ, chi đoàn, chi hội các 
đoàn thể trong các cuộc họp khu dân cư và sinh hoạt đoàn thể; giám sát chính quyền xã, phường trong việc tổ chức thực hiện 
các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức thực hiện các quy hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương. Tích cực đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí của cán bộ, đảng viên; đấu tranh với 
các phần tử lợi dụng dân chủ, có hành vi gây rối trật tự xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

(Các hoạt động trên góp phần tích cực vào thực hiện tiêu chí 18 về xây dựng nông thôn mới).
Kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đóng góp vào chương trình 

mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững được đánh giá qua:
- Chất lượng và số lượng gia đình được công nhận gia đình văn hóa, với các tiêu chí phù hợp với yêu cầu về xây dựng nông 

thôn mới và đô thị văn minh.
- Chất lượng và số lượng các khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa (làng văn hóa, thôn văn hóa, khu phố văn 

hóa...) với các tiêu chí phù hợp với yêu cầu xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
- Số lượng và tác dụng của các công trình, phần việc mà MTTQ Việt Nam ở xã, phường, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, 

các tổ chức thành viên đã thực hiện, góp phần thiết thực hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới và phường, thị trấn văn minh.
II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG
1. Đẩy mạnh công tác truyền thông
- Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh và giảm nghèo bền vững; tuyên truyền về vai trò, tác dụng và cách tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; lắng nghe ý kiến của nhân dân về trách nhiệm của chính quyền, về công tác phối 
hợp hướng dẫn nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành 
viên, về kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, từ đó tạo sự đồng thuận trong các 
tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.  

- Kịp thời phát hiện và giới thiệu gương điển hình, mô hình khu dân cư, xã, phường, thị trấn tiêu biểu thực hiện hiệu quả các 
nội dung Cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng, các báo, tạp chí Mặt trận, thông tin công tác của Mặt trận Trung 
ương, Bản tin công tác Mặt trận, trang Wed của Mặt trận tỉnh và các tổ chức thành viên.

2.  Phối hợp, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện Cuộc vận động
- Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện tốt vai trò chủ trì, hiệp thương xây dựng chương trình phối hợp, kế hoạch triển 

khai Cuộc vận động, theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động; phát huy vai trò tự quản của nhân dân; tập 
hợp ý kiến đề xuất với Cấp ủy Đảng, Chính quyền về chủ trương, cơ chế, chính sách để Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức 
thành viên triển khai có hiệu quả Cuộc vận động.

- Trên cơ sở nội dung của Cuộc vận động, phối hợp và phân công trách nhiệm giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức 
thành viên của Mặt trận phát huy tính sáng tạo, đa dạng các phong trào thi đua của các tổ chức thành viên. Hướng dẫn các tổ 
chức thành viên ở xã, phường, thị trấn, khu dân cư đăng ký thực hiện ít nhất một nội dung, công việc cụ thể, một công trình tự 
quản để góp phần thực hiện mục tiêu  xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên ở xã, phường, thị trấn phối hợp thống nhất việc vận động, hướng dẫn và 
hỗ trợ các gia đình cụ thể ở các thôn, ấp, bản, khu phố, phấn đấu không có hộ nghèo nào không được một tổ chức chính trị- xã 
hội hỗ trợ, tư vấn để thoát nghèo bền vững.
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3.  Nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư
Hằng năm, nhân dịp Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ủy ban MTTQ Việt 

Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên hướng dẫn tổ chức các hoạt động thiết thực; tuyên truyền về truyền thống 
MTTQ Việt Nam và ý nghĩa Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động và các phong trào thi 
đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tổ chức, phát động, qua đó biểu dương tập thể và cá nhân có đóng góp tích 
cực trong thực hiện Cuộc vận động ở khu dân cư.

4. Phối hợp rà soát, điều chỉnh các nội dung, điều kiện triển khai Cuộc vận động
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức thành viên rà soát các 

nội dung đang thực hiện ở địa phương để thống nhất thay thế những điểm chưa hợp lý, điều chỉnh, bổ sung nội dung phù hợp 
khi tổ chức thực hiện Cuộc vận động.

- Kiện toàn Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” các cấp; điều chỉnh nội dung, phương thức quản lý, sử dụng quỹ tập trung 
hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và thăm Tết, hỗ trợ các hộ nghèo vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, vùng còn nhiều khó khăn.

5. Phối hợp nội dung Cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước
- Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Ủy ban MTTQ Việt Nam và các 

tổ chức chính trị - xã hội các cấp đóng góp thiết thực vào triển khai phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” 
và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;  phối hợp với chính quyền xác định các yêu cầu cụ thể ở mỗi địa 
phương, gợi ý cho mỗi xã, phường, thị trấn, khu dân cư và từng gia đình đề xuất và tự nhận những việc làm, công trình cụ thể, 
thiết thực, góp phần đạt mục tiêu chung về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

- Hướng dẫn và tổ chức để nhân dân giám sát việc bình chọn và công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa đúng 
tiêu chí, có tính thuyết phục.

- Phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả Cuộc vận động phù hợp với từng địa phương và 
đóng góp của các tổ chức thành viên.

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA UBMTTQVN TỈNH QUÝ I - 2016
1. Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở tổ chức tốt các hoạt động 

chăm lo các gia đình chính sách, đối tượng khó khăn, tích cực 
vận động các nguồn lực phục vụ chăm lo Tết cho người nghèo 
đón Xuân Bính Thân 2016. Mặt trận Tổ quốc các cấp và tổ 
chức thành viên đã huy động và trao tặng 19.434 suất với giá 
trị 7.356,5 triệu đồng; triển khai xây dựng 25 nhà Đại đoàn kết 
với tổng trị giá 50 triệu đồng/nhà do tập đoàn Vingroup tài trợ.

2. Tổng kết công tác Mặt trận năm 2015, triển khai 
nhiệm vụ năm 2016 Triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị 
văn minh”.

3. UBMT các cấp trong tỉnh làm tốt công tác nắm bắt tình 
hình dư luận xã hội, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân 
dân tham gia các phong trào thì đua yêu nước do Mặt trận 
phát động chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ 
XII của Đảng, mừng Đảng mừng Xuân Bính Thân 2016, tích 
cực hưởng ứng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4. Triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung cuộc bầu cử 

đại biêu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 
kỳ 2016 - 2021. Hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần I, lần 
II việc giới thiệu người ra ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XIV 
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tiến hành 
chương trình giám sát bầu cử Quốc hội và HĐND tại các đơn 
vị trong tỉnh 

5. Tổ chức tiếp đón, làm việc với Đoàn công tác Trung 
ương do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong chuyến làm 
việc tại tỉnh Quảng Trị.

6. BTT UBMT tỉnh đã quyết định Thành lập Ban Tuyên 
giáo; đổi tên Ban Tuyên huấn Dân tộc Tôn giáo thành Ban 
Dân tộc - Tôn giáo, Ban Tổ chức Thi đua Khen thưởng thành 
Ban Tổ chức; thực hiện điều chuyển, bổ nhiệm cán bộ công 
chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng Ban cơ quan 
UBMT tỉnh và yêu cầu hiện nay.

7. Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình hoạt động 
của các Hội đồng tư vấn UBMT tỉnh năm 2015 và triển khai 
phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
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Ủy ban MTTQVN tỉnh và 
HĐND tỉnh cùng chung 
nhiệm vụ là xây dựng 

chính quyền trong sạch vững mạnh, 
lấy lợi ích của nhân dân để phục vụ 
phát triển kinh tế xã hội nhằm nâng 
cao đời sống của nhân dân. 

Khoản 3, Điều 3 Luật MTTQVN 
ghi rõ: “MTTQVN đại diện bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của nhân 
dân” và Khoản 1, Điều 6 Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương ghi: 
“Hội đồng nhân dân là cơ quan 
quyền lực Nhà nước ở địa phương, 
đại diện cho ý chí, nguyện vọng và 
quyền làm chủ  của nhân dân, chịu 
trách nhiệm trước nhân dân địa 
phương…” Xuất phát từ đó, UBMT 
tỉnh luôn đề cao tính phối hợp, đặt 

vị trí phối hợp với HĐND tỉnh lên 
nhiệm vụ hàng đầu để tăng cường 
sức mạnh giữa cơ quan quyền lực 
Nhà nước địa phương với cơ quan 
đại diện quyền làm chủ của nhân 
dân. Để hoạt động đi vào thực chất, 
có chất lượng, hiệu quả cao, UBMT 
và HĐND tỉnh đã cùng nhau biên 
soạn và ký kết quy chế phối hợp 
ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ 
HĐND tỉnh khóa VI và được bổ sung 
sửa đổi vào cuối năm 2015. Nhờ có 
quy chế phối hợp mà cán bộ công 
chức của các phòng, ban của UBMT 
và HĐND tỉnh lấy đó làm thước đo 
phấn đấu vươn lên để hoàn thành 
nhiệm vụ được giao. Cụ thể công tác 
tiếp xúc cử tri luôn xác định nhiệm 
vụ quan trọng của đại biểu dân cử, 

là cầu nối giữa đại biểu với nhân 
dân, sâu sát nhân dân, thông qua 
tiếp xúc cử tri giúp cho đại biểu Hội 
đồng nhân dân và UBMTTQ nắm bắt 
tâm tư nguyện vọng chính đáng của 
cử tri để thống nhất kiến nghị các cơ 
quan chức năng xem xét giải quyết 
; đồng thời thông qua ý kiến cử tri 
giúp cho các cơ quan Nhà nước 
có cơ sở hoạch định chính sách 
sát hợp nhằm phục vụ lợi ích của 
nhân dân. Mặt khác, tiếp xúc cử tri 
cũng là dịp để đại biểu HĐND tỉnh 
thực hiện nhiệm vụ thông tin chính 
thống về Nghị quyết của HĐND, các 
chính sách, chủ trương mới của 
Đảng và Nhà nước để các cử tri tiếp 
cận nắm bắt và thực hiện. Xuất phát 
từ đó, Ban Thường trực UBMT tỉnh 
đã phối hợp với Thường trực HĐND 
ban hành  kế hoạch tiếp xúc cử tri 
trước và sau các kì họp HĐND tỉnh 
và đã gửi đến Mặt trận các huyện, 
thị xã, thành phố, tổ đại biểu HĐND 
ở các địa phương thực hiện. Nhờ vậy, 
trong 5 năm qua, Mặt trận đã phối 
hợp với HĐND tỉnh tổ chức cho đại 
biểu HĐND tiếp xúc cử tri 502 điểm, 
tổng hợp thu thập 1.564 kiến nghị 
và đã thông báo tại các kì họp HĐND 
tỉnh  để UBND và các cơ quan chức 
năng xem xét giải quyết. Nhìn chung 
các cuộc tiếp xúc cử tri diễn ra trong 
không khí sôi nổi, xây dựng và trách 
nhiệm, thể hiện sự gắn bó giữa đại 
biểu HĐND với cử tri. Tuy vậy, công 

NGUYỄN HỮU BAN

THỰC HIỆN TỐT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA UBMT TỈNH VÀ 
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH GÓP PHẦN XÂY DỰNG 

CHÍNH QUYỀN VỮNG MẠNH

Hội nghị tiếp xúc cử tri HĐND các cấp tại TT. Khe Sanh, 
H. Hướng Hóa - Ảnh: Minh Hồng

DÂN CHỦ - PHÁP LUẬT



17 

tác tiếp xúc cử tri chưa được đổi mới 
một cách toàn diện, phù hợp nên 
một số điểm tiếp xúc vẫn còn hình 
thức, tình trạng cử tri đại diện còn 
diễn ra.

Song song với tiếp xúc cử tri 
là hoạt động giám sát, đây là hoạt 
động được đặt lên vị trí trọng tâm và 
quan trọng đối với công tác của Mặt 
trận và công tác của Thường trực 
HĐND. Chức năng giám sát của Mặt 
trận là giám sát nhân dân. Khoản 5, 
Điều 28 Luật Mặt trận ghi rõ: “Kiến 
nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền xem xét vận dụng các 
biện pháp để bảo vệ lợi ích của Nhà 
nước, quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của tổ chức, cá nhân, 
đề nghị xem xét trách nhiệm của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi 
phạm theo quy định của pháp luật”.

Vì vậy, Ủy ban Mặt trận tỉnh phối 
hợp với HĐND tỉnh thực hiện chức 
năng giám sát được đặt ra như một 
nhiệm vụ không thể thiếu nhằm hỗ 
trợ lẫn nhau giữa giám sát quyền lực 
với giám sát nhân dân, tăng thêm 
sức mạnh của hoạt động giám sát. 
Trong nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa 
VI, UBMT tỉnh đã tổ chức 31 cuộc 
kiểm tra, giám sát công tác Mặt trận 
cơ sở và đơn khiếu nại, tố cáo của 
công dân, 108 cuộc kiểm tra nguồn 
quỹ người nghèo. Ban Thường trực 
UBMTTQVN tỉnh tiến hành giám 
sát việc thực hiện quy chế dân chủ 
trong xây dựng nông thôn mới và 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết 
26 của HĐND tỉnh đã được đại diện 
ban pháp chế HĐND tỉnh tham dự 
và đóng góp nhiều ý kiến xác đáng 
tại các buổi giám sát.

Thường trực HĐND và các ban 
của HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát 
745 cuộc tại các cơ quan, đơn vị 
trong tỉnh, đáng quan tâm nhất là 
cuộc giám sát việc sử dụng đất đai 
của các cơ quan, đơn vị, tổ chức; 
qua giám sát đoàn đã phát hiện 
công ty Thanh Tâm nạo vét lòng hồ 
Trạng Đìa ở xã Gio Mỹ (Gio Linh) 
có dấu hiệu làm trái quy định, ảnh 
hưởng tài nguyên, khoáng sản. Sau 
giám sát, Thường trực HĐND đã 
kiến nghị UBND tỉnh, các ngành 
chức năng đình chỉ và tiếp tục bổ 
sung hồ sơ đảm bảo quy định pháp 
luật. Đa số các cuộc giám sát đều 
có sự tham gia của UBMT tỉnh với 
vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp 
pháp chính đáng của nhân dân. 
Trong giám sát người đại diện của 
UBMT đã thể hiện vị trí của mình 
và tham gia đóng góp ý kiến với tinh 
thần trách nhiệm và tính thuyết 
phục cao, nhất là việc giám sát đơn 
thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. 
Mặt trận thường có tiếng nói đồng 
nhất với HĐND, đặt lợi ích của nhân 
dân lên hàng đầu để yêu cầu các cơ 
quan liên đới xem xét giải quyết. 
Thông qua hoạt động giám sát, 
Thường trực HĐND có căn cứ để 
trình HĐND tỉnh ban hành, sửa đổi 
nhiều chính sách địa phương như: 
y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo…
góp phần khắc phục tồn tại do quá 
trình triển khai thiếu cơ sở căn cứ.

Có thể nói, UBMT phối hợp với 
HĐND tỉnh thực hiện chức năng và 
quyền hạn giám sát là vô cùng cần 
thiết. Nếu như Mặt trận và HĐND 
tỉnh dành thời gian nhiều hơn nữa 
để nghiên cứu, tổ chức ban hành kế 
hoạch chung để giám sát những vụ 

việc khiếu nại của công dân phức 
tạp, tồn đọng nhiều năm để kiến 
nghị thì hiệu quả giám sát còn cao 
hơn, góp phần đáng kể khắc phục 
tình trạng tồn đọng đơn thư trong 
công tác tiếp dân.

Bên cạnh đó công tác phản 
biện xã hội được tiến hành kịp 
thời, có trách nhiệm với những đề 
án, chương trình của HĐND tỉnh 
liên quan đến quyền và nghĩa vụ 
của công dân đều được UBMT tỉnh 
tham gia phản biện trước khi trình 
HĐND thông qua Nghị quyết. Ngoài 
ra, Ban Thường trực UBMT tỉnh 
luôn phối hợp chặt chẽ với Thường 
trực HĐND tỉnh triển khai thực hiện 
lấy phiếu tín nhiệm theo quy định 
tại Pháp lệnh số 34 và Nghị quyết 
số 35/2012/QHK13, hoạt động này 
diễn ra 2 năm 1 lần được Mặt trận 
các cấp trong tỉnh thực hiện nghiêm 
túc. Sự phối hợp và tạo điều kiện 
của HĐND tỉnh, sự quan tâm hưởng 
ứng của các tầng lớp nhân dân đã 
tạo nên không khí lấy phiếu tín 
nhiệm các chức danh do HĐND bầu 
có ý nghĩa thiết thực.

Có thể nói những kết quả đạt 
được trong nhiệm kỳ qua đã góp 
phần tăng cường, phối hợp, tạo điều 
kiện để MTTQ và HĐND tỉnh thực 
hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình theo quy 
định. Đây cũng là tiền đề để nhiệm 
kỳ HĐND tỉnh khóa VII tiếp tục phát 
huy và hoạt động hiệu quả hơn, 
nhằm góp phần xây dựng chính 
quyền địa phương trong sạch, vững 
mạnh, xây dựng quê hương Quảng 
Trị giàu mạnh. 
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Đã trở thành truyền thống, 
mỗi dịp tháng 3 về tuổi 
trẻ khắp nơi lại náo nức, 

phấn khởi hoà mình vào không khí thi 
đua sôi nổi của Tháng Thanh niên Việt 
Nam và chào mừng kỷ niệm ngày sinh 
nhật Đoàn – tổ chức của những người 
cộng sản trẻ tuổi, của đội quân xung 
kích cách mạng luôn sẵn sàng đi đầu, 
dấn thân vì quê hương đất nước.

 Năm nay, khởi động cho chuỗi 
các hoạt động sôi nổi này của tuổi trẻ 
Quảng Trị là chương trình Lễ ra quân 
Tháng Thanh niên Việt Nam với nhiều 
hoạt động vì an sinh xã hội, vì cuộc 
sống cộng đồng thiết thực, ý nghĩa 
như: Lễ khánh thành công trình “Công 
viên cây xanh” trị giá 800 triệu đồng, 
khởi công công trình khu nhà ở miễn 
phí cho người nhà bệnh nhân do Hội 
doanh nhân trẻ tỉnh làm chủ đầu tư trị 
giá hơn 02 tỷ đồng; hoạt động thăm, 
tặng quà cho 20 bệnh nhân nghèo, 
mỗi suất trị giá 500.000 đồng, trao 

tặng xe lăn cho bệnh viện cùng chuỗi 
các hoạt động Ngày hội Tuổi trẻ Quảng 
Trị hiến máu tình nguyện, ra quân 
vệ sinh môi trường và chỉnh trang đô 
thị, ra quân tuyên truyền về an toàn 
giao thông được tổ chức sôi nổi, thu 
hút đông đảo các bạn trẻ hưởng ứng, 
tham gia. 

Một trong những điểm nhấn của 
chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ 
niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn là 
chương trình sinh hoạt truyền thống 
“Viết tiếp sử xanh” và tuyên dương 
85 Bí thư chi đoàn xuất sắc cấp tỉnh. 
Chương trình đã tái hiện sinh động 
lịch sử 85 năm xây dựng và trưởng 
thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 
phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Quảng 
Trị gắn với từng giai đoạn lịch sử của 
quê hương, đất nước. Bên cạnh đó là 
các hoạt cảnh thanh niên Quảng Trị 
bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến 
tranh, hăng hái tham gia các phong 
trào lao động, sản xuất, đem ngọn lửa 

nhiệt huyết và ý chí quyết tâm của tuổi 
trẻ xây dựng quê hương, cống hiến sức 
trẻ và trí tuệ tuổi thanh xuân cho sự 
phát triển chung của toàn dân tộc.

Trong chương trình, Tỉnh đoàn 
cũng đã trao giải thưởng Bí thư chi 
đoàn xuất sắc cấp tỉnh cho 85 Bí thư 
chi đoàn tiêu biểu đại diện cho gần 
3.000 Bí thư chi đoàn trong toàn tỉnh - 
những cán bộ Đoàn ưu tú luôn đi đầu 
trong mọi hoạt động, phong trào ở địa 
phương với nhiều mô hình sáng tạo, 
cách làm hay, hiệu quả để xây dựng 
chi đoàn vững mạnh, từ đó đưa công 
tác Đoàn và phong trào thanh niên 
tỉnh nhà ngày càng vững mạnh và phát 
triển.

Có thể nói, tháng 3 là tháng cống 
hiến và rèn luyện của tuổi trẻ bởi đây 
cũng chính là thời điểm tuổi trẻ cùng 
nhau mang sắc xanh tình nguyện đi 
khắp mọi nẻo đường quê hương, cùng 
đến với những địa bàn vùng biên và 
chia sẻ với bà con nơi xa xôi còn nhiều 

Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh
Bài & ảnh: TRẦN XUÂN ANH 

Phó Bí thư Tỉnh đoàn
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khó khăn, thiếu thốn. Năm nay, chào 
mừng sinh nhật Đoàn, Hội LHTN Việt 
Nam tỉnh phối hợp các đơn vị liên 
quan tổ chức ngày hội “Tháng Ba biên 
giới”, đem hơi ấm đến với bà con vùng 
cao biên giới với các hoạt động khám 
bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn 
phí cho hơn 500 người dân xã miền 
núi Hướng Việt, huyện Hướng Hóa; 
tặng 300 đôi giày và 500 bộ quần áo 
cho các em học sinh; làm CMND cho 
gần 120 người dân; cắt tóc cho 200 trẻ 
em nghèo và bà con nhân dân; trao 50 
suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng 
cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn tại địa phương...

Toàn tỉnh đã tổ chức Ngày đoàn 
viên với nhiều hoạt động sôi động và 
ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên 
thanh niên trên địa bàn tham gia, 
hưởng ứng như: các hoạt động văn hóa 
văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức hội 
thi tìm hiểu kiến thức Rung chuông 
vàng, Ngày hội thanh niên với văn hóa 
giao thông, tổ chức lễ hội đập gối và 
các hoạt động teambuilding; chạy việt 
dã và các hoạt động sinh hoạt kỹ năng 
cho thanh thiếu niên.

Nhân dịp này, các tổ chức Đoàn 
cũng đã kết nạp đoàn viên mới - lớp 
đoàn viên chào mừng kỷ niệm 85 năm 
ngày thành lập Đoàn và tổ chức cho 
đoàn viên sinh hoạt truyền thống, ôn lại 
lịch sử vẻ vang 85 năm xây dựng, trưởng 
thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 
các thế hệ thanh niên cách mạng Việt 
Nam tại các địa chỉ đỏ ở địa phương, 
đơn vị. Đông đảo đoàn viên thanh niên 
các địa phương cũng đã tổ chức ra quân 
vệ sinh môi trường và chỉnh trang đô 
thị các tuyến đường trên địa bàn, bóc 
xóa các biển quảng cáo, rao vặt trái 
phép, chăm sóc cây xanh trên các tuyến 
đường chính của địa phương, ra quân 

tuyên truyền ATGT… tạo thành đợt thi 
đua sôi nổi trong tuổi trẻ toàn tỉnh, thu 
hút gần 6000 lượt ĐVTN tham gia. Tiêu 
biểu là hoạt động trồng 85 cây xanh tại 
khuôn viên bệnh viện đa khoa tỉnh do 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức; công 
trình trồng 1000 cây dừa cải tạo cảnh 
quan bãi biển của tuổi trẻ Vĩnh Linh; 
trồng và chăm sóc 300 cây phi lao ven 
biển Mỹ Thủy của tuổi trẻ Hải Lăng… 
Công trình “Hệ thống trang trí điện tử 
thành phố” trị giá 238 triệu đồng của 
tuổi trẻ Đông Hà; công trình “Vườn cây 
thanh niên” trồng và chăm sóc 42 cây 
bóng mát trong khuôn viên Tượng đài 
chiến thắng Cửa Việt của tuổi trẻ Triệu 
Phong...

Đây cũng là dịp để mỗi bạn trẻ tri 
ân, chia sẻ với những mảnh đời còn 
nhiều khó khăn, bất hạnh với các 
hoạt động vì an sinh xã hội, vì cuộc 
sống cộng đồng giàu ý nghĩa như hiến 
máu tình nguyện, thăm tặng quà cho 
người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia 
đình chính sách, gia đình có công với 
cách mạng; khám phát thuốc miễn 
phí cho bà con nghèo; trao quà tặng, 
học bổng cho các em học sinh vượt 
khó vươn lên học tốt… Tiêu biểu như: 
Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp tổ 
chức ngày hội tuổi trẻ Quảng Trị hiến 
máu tình nguyện năm 2016 thu hút 
hơn 500 đoàn viên thanh niên tham 
gia; tuổi trẻ Vĩnh Linh tổ chức khám 
bệnh và phát thuốc miễn phí cho 100 
ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại thị 
trấn Cửa Tùng, phối hợp trao 12.000 
đôi giày thể thao cho các em học sinh; 
đoàn viên thanh niên thành phố Đông 
Hà tổ chức thăm, tặng quà cho 15 gia 
đình chính sách trên địa bàn; tuổi trẻ 
thị xã Quảng Trị chung tay thành lập 
Ngân hàng máu sống tại địa phương; 
thanh niên tình nguyện Hướng Hóa 

tổ chức phát cháo miễn phí cho bệnh 
nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện 
đa khoa huyện… Những nghĩa cử cao 
đẹp của các bạn đoàn viên, thanh niên 
tình nguyện đã để lại dấu ấn tốt đẹp 
trong lòng bà con nhân dân các địa 
phương, đơn vị.

Tháng Thanh niên Việt Nam năm 
2016 và đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào 
tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh” đã khép 
lại với tuần thi đua cao điểm “Mừng 
sinh nhật Đoàn”, trong đó 100% các 
cấp bộ Đoàn tổ chức tọa đàm, gặp mặt, 
nói chuyện truyền thống, tôn vinh các 
tấm gương cán bộ Đoàn và thanh niên 
tiêu biểu, trao tặng kỷ niệm chương “Vì 
thế hệ trẻ” cho các đồng chí lãnh đạo, 
cựu cán bộ Đoàn đã có nhiều đóng góp 
cho phong trào thanh thiếu nhi của 
tỉnh nhà. Những dấu ấn cảm xúc đầy 
tự hào, xúc động từ chương trình gặp 
mặt hơn 120 đồng chí cán bộ Đoàn 
tỉnh Quảng Trị qua các thời kỳ giai 
đoạn 1989 - 2016 do Ban Thường vụ 
Tỉnh đoàn tổ chức và các chương trình 
tọa đàm, gặp mặt truyền thống được tổ 
chức khắp toàn tỉnh là hoạt động có ý 
nghĩa sâu sắc trong việc truyền đi cảm 
hứng dấn thân và cống hiến cho đội 
ngũ cán bộ Đoàn nói riêng và tuổi trẻ 
toàn tỉnh nói chung.

Với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thời 
đại Hồ Chí Minh”, các công trình, phần 
việc tuổi trẻ Quảng Trị đã và đang ra 
sức thi đua, cống hiến hôm nay là tình 
cảm, là nhiệt huyết và cũng là trách 
nhiệm của tuổi thanh xuân đối với quê 
hương đất nước. Phát huy truyền thống 
85 năm xây dựng và trưởng thành của 
tổ chức Đoàn, với những nỗ lực, cố 
gắng không ngừng, thanh niên Quảng 
Trị hôm nay đang viết nên những trang 
sử của tuổi trẻ thời đại mới – tuổi trẻ 
thời đại Hồ Chí Minh.
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Thực hiện đề án số 04/
ĐA-MTTQ-BTT, ngày 
28/12/2015 của Ban 

Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam  
về tổ chức thực hiện cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây nông thôn 
mới, đô thị văn minh”; Kế hoạch số 
60/KH-MTTQ-BTT, ngày 09/3/2016 
của Ban Thường trực UBMTTQVN 
tỉnh Quảng Trị về “Tổ chức thực hiện 
cuộc vận động toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh”. Ban Thường trực UBMT 
huyện đã xây dựng kế hoạch, phối 
hợp với Ban chỉ đạo xây dựng nông 
thôn mới, Ban chỉ đạo xây dựng đời 
sống văn hóa huyện tổ chức triển 
khai cuộc vận động  gắn với phát động 
phong trào thi đua yêu nước chào 
mừng kỷ niệm 25 năm lập lại huyện 
(01/12/1991- 0/12/2016), hướng 
đến 45 năm giải phóng quê hương 
Cam Lộ (02/4/1972 - 02/4/2017). 

Để phong trào thi đua trở thành 
động lực thực sự cho sự phát triển, 
nội dung thi đua có sự  phong phú, 
thiết thực,  sát điều kiện thực tế của 
mỗi địa phương, có tác dụng khích lệ, 
thu hút, động viên các tầng lớp nhân 
dân tham gia; đặc biệt là phát huy tính 
tự giác, tự nguyện của cán bộ và nhân 
dân, khuyến khích tinh thần sáng tạo, 
xây dựng những mô hình mới, cách 
làm hay, góp phần tạo ra khí thế thi 
đua ngày càng phát triển bền vững.  
Ban Thường trực UBMTTQVN huyện 

đã chọn xã Cam Nghĩa là địa phương 
làm điểm về xây dựng nông thôn mới 
của huyện để phát động, mời đại diện 
BCĐ xây dựng Nông thôn mới, Ban 
Thường trực UBMT các xã, thị trấn 
trên địa bàn huyện đến dự để quán 
triệt, tuyên truyền đồng thời hướng 
dẫn nội dung phát động ở từng cơ sở.

Kế thừa và phát huy những kết 
quả quan trọng của cuộc vận động 
“ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa ở khu dân cư” và 5 nội 
dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh”, UBMTTQVN huyện đã cụ 
thể hóa bằng những nội dung, phần 
việc phù hợp để triển khai thực hiện:

Trong phong trào đoàn kết tham 
gia phát triển kinh tế, tích cực  giúp 
nhau giảm nghèo bền vững, nâng 
cao đời sống, khuyến khích làm giàu 
chính đáng: Tập trung phát động 
phong trào thi đua lao động, sản xuất 
kinh doanh, làm kinh tế giỏi; khai 
thác tiềm năng, thế mạnh của từng 
địa phương; đẩy mạnh ứng dụng tiến 
bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất 
lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh 
trên thị trường. Khuyến khích phát 
triển và nhân rộng các mô hình sản 
xuất mới có hiệu quả, góp phần nâng 
cao thu nhập, giải quyết việc làm cho 
lao động. Tiếp tục tuyên truyền, vận 
động nhân dân thực hiện có hiệu quả 
các Nghị quyết, đề án phát triển kinh 
tế của huyện như: Nghị quyết cải tạo 

và phát triển đàn bò; Nghị quyết phát 
triển cây cao su; Nghị quyết nâng cao 
hiệu quả kinh tế vùng lạc; Nghị quyết 
thí điểm phục hồi vườn tiêu; Nghị 
quyết phát triển Công nghiệp - Tiểu 
thủ công nghiệp - Dịch vụ, thương 
mại và các chương trình, kế hoạch về 
phát triển kinh tế của địa phương.

Phong trào đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp 
giáo dục, phát triển nguồn nhân 
lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; 
xây dựng gia đình văn hóa; phát 
huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, 
tương thân, tương ái:  Nâng cao chất 
lượng xây dựng khu dân cư, gia đình 
văn hoá; thực hiện tốt nếp sống văn 
minh; Vận động nhân dân tập luyện 
thể dục, thể thao; phòng chống các 
dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe; thực 
hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. 
Tích cực xây dựng gia đình hạnh phúc, 
nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, 
khu dân cư văn hóa. Uỷ ban Mặt trận 
và các tổ chức thành viên phối hợp 
với Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn 
hoá cơ sở, Ban chỉ đạo xây dựng nông 
thôn mới tiếp tục rà soát bổ sung, sửa 
đổi để ban hành hương ước, quy ước 
làng, bản, khu phố văn hoá, gia đình 
văn hoá trước ngày 01/7/2016.

 Phong trào đoàn kết tham gia 
bảo vệ môi trường, ứng phó với biến 
đổi khí hậu, xây dựng  cảnh quan 
môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp: 
Vận động nhân dân hiến đất, hiến cây, 

MẶT TRẬN HUYỆN CAM LÔ 
 

Triển khai CVĐ  “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” 
gắn với phong trào  thi đua chào mừng kỷ niệm 25 năm  lập lại huyện, hướng đến 45 năm giải phóng quyê hương.

 HOÀNG BÁ TIỆU 
UVTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện
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hiến công, để mở các tuyến đường 
giao thông nông thôn, giao thông 
nội đồng, các tuyến đường liên thôn, 
liên xã đúng quy cách  xây dựng và 
nhân rộng các mô hình có hiệu quả 
như: “Đoạn đường tự quản”, “Đoạn 
đường kiểu mẫu”, “Đoạn đường 
sạch đẹp”… để tạo cảnh quan văn 
minh ở nông thôn, đô thị.

Duy trì các hoạt động làm vệ sinh 
đường làng, ngõ phố, thu gom rác 
thải ở khu dân cư và nơi đồng ruộng.

 Tuyên truyền, vận động toàn 
dân tham gia thu gom rác thải, các 
dụng cụ bảo vệ thực vật, thuốc trừ 
sâu, thuốc trừ cỏ …ở các đồng ruộng 
để bảo vệ môi trường; tháo dở, di dời 
những công trình vệ sinh, chuồng trại 
chăn nuôi gây ảnh hưởng đến cảnh 
quan và môi trường sinh hoạt của 
cộng đồng. 

Phong trào đoàn kết chấp hành 
pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn 
xã hội: Vận động nhân dân thực hiện 
tốt hương ước, quy ước của cộng 
đồng; sống và làm việc theo pháp luật. 
Tuyên truyền, vận động nhân dân tích 
cực tham gia xây dựng thế trận quốc 
phòng toàn dân, và phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nâng 
cao hiệu quả xây dựng các mô hình 
đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn 

giao thông  ở khu dân cư, giữ vững ổn 
định tình hình ANCT - TTATXH trên 
địa bàn. Phát huy vai trò các tổ hòa 
giải, giải quyết hiệu quả những mâu 
thuẫn, bất hòa trong nội bộ nhân 
dân, tạo không khí hòa thuận ở khu 
dân cư.

Phong trào đoàn kết phát huy 
dân chủ, tích cực tham gia giám sát 
và phản biện xã hội, góp phần xây 
dựng hệ thống chính trị cơ sở trong 
sạch vững mạnh: Phát huy vai trò làm 
chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy 
chế dân chủ ở cơ sở. Hoạt động của 
Ban thanh tra nhân dân, Ban giám 
sát đầu tư cộng đồng đạt hiệu quả 
cao. Tích cực tham gia góp ý với cán 
bộ đảng viên, giám sát chính quyền xã, 
thị trấn, tích cực đấu tranh với những 
hành vi tham nhũng, lãng phí của cán 
bộ, đảng viên; đấu tranh với các phần 
tử lợi dụng dân chủ, có hành vi gây rối 
trật tự xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc. Tăng cường củng cố xây 
dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham 
gia xây dựng Đảng, chính quyền trong 
sạch, vững mạnh, củng cố mối quan 
hệ gắn bó giữa Nhân dân với Đảng, 
Chính quyền.

Từ những nội dung nêu trên, 
Ban Thường trực UBMT huyện chỉ 
đạo Mặt trận các xã, thị trấn xác định 

và đăng ký những nội dung công việc 
cụ thể, có địa chỉ rõ ràng, cơ quan, 
tổ chức, khu dân cư đảm nhận, thời 
gian tiến độ hoàn thành với các chỉ 
tiêu thi đua cụ thể:

- Mỗi xã, thị trấn xây dựng 1 -2 
công trình chào mừng, 1- 2 khu dân 
cư điển hình trong xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh.

- Mỗi khu dân cư xây dựng 1- 2 
công trình, 1- 2 “Đoạn đường kiểu 
mẫu”, “Đoạn đường xanh sạch 
đẹp”. Các tổ chức đoàn thể ở khu dân 
cư đăng ký đảm nhận “Đoạn đường 
tự quản” để tạo cảnh quan nông 
thôn, đô thị văn minh, sạch đẹp.

- Từng hộ gia đình hoàn thành 
việc xây các công trình sinh hoạt của 
gia đình như: Bê tông sân, ngõ, nhà 
tắm, nhà vệ sinh đúng tiêu chuẩn. 

Lộ trình và thời gian phát độ 
phong trào thi đua: Giai đoạn 1, từ 
tháng 01/2016 đến ngày 18/11/2016; 
Giai đoạn 2 từ ngày 01/12/2016 đến 
ngày 02/4/2017.

Để động viên, khích lệ phong 
trào thi đua, huyện chủ trương tặng 
thưởng một số khu dân cư có thành 
tích xuất sắc, nổi bật trong phong trào 
thi đua và điển hình về xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh với hình 
thức tặng thưởng bằng công trình có 
giá trị từ 50- 60 triệu đồng phục vụ 
cho sinh hoạt ở cộng đồng khu dân 
cư. Phấn đấu đến cuối năm 2016, 
huyện Cam Lộ có 3 xã (Cam Nghĩa, 
Cam Thành, Cam Thủy) hoàn thành 
các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 
nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới 
lên 4 đơn vị; huyện Cam Lộ trở thành 
huyện nông thôn mới vào năm 2018; 
phấn đấu xây dựng thị trấn Cam Lộ 
đạt tiêu chuẩn đô thị loại 3 vào năm 
2020 và trở thành đô thị kiểu mẫu, 
văn minh./.

Tổ chức triển khai “Tổ chức thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” - Ảnh: Ngọc Lâm
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Triệu Thành là xã 
nằm về phía đông 
bắc của Huyện 

Triệu Phong cách trung tâm 
huyện 3km và nằm ven Thị 
xã Quảng Trị, có diện tích tự 
nhiên 258,57ha gồm 4 thôn.

Dân số toàn xã năm 2012 
là 4209 người, 998 hộ, số lao 
động trong độ tuổi 2181 người 
chiếm 51,82% dân số, tốc độ 
tăng trưởng kinh tế năm 2012 
– 2015 ước đạt 10.67%; thu 
nhập bình quân đầu người năm 
2014 đạt 22 triệu đồng, tỷ lệ 
tăng dân số tự nhiên 0,9%. Cơ 
sở vật chất, hạ tầng kinh tế xã 
hội đã từng bước đầu tư xây 
dựng, cơ bản đáp ứng yêu cầu 
sản xuất và đời sống.

Xã Triệu Thành có vị trí địa 
lý thuận lợi để phát triển sản 
xuất hàng hóa, mở rộng giao 
thương với các trung tâm kinh 
tế của các xã và thị xã Quảng 
Trị, có tuyến đường Tỉnh lộ 
ĐT580 nối từ TX Quảng Trị 
và từ xã về Cửa Việt được xây 
dựng kiên cố, từ đó làm tăng 
thêm cơ hội cho phát triển kinh 
tế nông thôn của xã. Tuy đất 
sản xuất còn hạn chế nhưng 
với nguồn lao động dồi dào, 
cần cù sáng tạo, đa dạng ngành 
nghề, thuận lợi trong phát triển 
kinh tế nông nghiệp, nông thôn 
và xây dựng nông thôn mới.

Quá trình đổi mới và 

những chương trình mục tiêu 
lớn được thực hiện trên địa bàn 
xã trong nhiều năm qua tạo ra 
sự phát triển khá toàn diện về 
kinh tế, xã hội, xây dựng kết 
cấu hạ tầng. An ninh chính trị 
ổn định tạo điều kiện thúc đẩy 
kinh tế phát triển. Diện mạo 
nông thôn ngày càng thay đổi 
là cơ sở và tiền đề cho quá 
trình bắt tay vào xây dựng 
nông thôn mới.

Đội ngũ cán bộ từng bước 
được đào tạo đạt chuẩn, có 
phẩm chất, đạo đức tốt và 
năng lực trong công việc. Có 
sự đồng thuận cao trong nội 
bộ và hưởng ứng của người 
dân trong việc tham gia thực 
hiện các chủ trương đường 
lối chính sách của Đảng, nhà 
nước, huy động nội lực của địa 
phương khá tốt tạo điểu kiện 
về vật chất nguồn vốn cho xây 
dựng nông thôn mới.

Trên cơ sở các văn bản của 
Trung ương, tỉnh, huyện về 
chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới, Nghị 
quyết của Đảng ủy, HĐND xã 
về xây dựng nông thôn mới xã 
giai đoạn 2011 – 2015, UBND 
xã đã chỉ đạo, điều hành quản 
lý đảm bảo thực hiện tiến độ 
xây dựng nông thôn mới theo 
kế hoạch. Đảng ủy xã đã ra 
Quyết định thành lập Ban chỉ 
đạo xây dựng nông thôn mới 

xã, phân công phụ trách các 
công việc và lĩnh vực một 
cách cụ thể đối với các thành 
viên Ban chỉ đạo; UBND xã 
ra QĐ thành lập Ban Quản lý 
xây dựng nông thôn mới xã, 
ban phát triển và Ban giám sát 
ở các thôn đồng thời cùng với 
các ban ngành đoàn thể liên 
quan tiến hành khảo sát, đánh 
giá các tiêu chí theo hướng 
dẫn về nông thôn mới. Ban 
chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch 
làm việc với các Chi bộ thôn 
để tiến hành đánh giá quá trình 
thực hiện xây dựng nông thôn 
mới của các thôn, trên cơ sở đó 
bổ sung vào kế hoạch của xã. 
Triển khai phát động phong 
trào thi đua chung sức xây 
dựng nông thôn mới đến toàn 
dân và đã được nhân dân đồng 
tình ủng hộ rất cao.

Công tác tuyên truyền về 
xây dựng NTM được xem là 
công tác trọng tâm, Đảng ủy, 
UBND, Mặt trận và các tổ 
chức chính trị xã hội đã tập 
trung quán triệt, tuyên truyền, 
phổ biến nâng cao nhận thức 
cho cán bộ, đảng viên và các 
tầng lớp nhân dân về vai trò, 
vị trí, tầm quan trọng của việc 
xây dựng nông thôn mới trong 
quá trình CNH-HĐH nông 
nghiệp, nông thôn.

Các ban ngành, đoàn thể 
cụ thể hóa chương trình hoạt 

NGUYỄN THỦY THANH

XÃ TRIỆU THÀNH, HUYỆN TRIỆU PHONG VỚI PHONG TRÀO
 XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
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động, phù hợp sát đúng với tình 
hình thực tế của địa phương 
để cùng xây dựng và tham gia 
thực hiện các tiêu chí xây dựng 
NTM. Trong các chương trình, 
kế hoạch và các cuộc họp của 
các đoàn thể chính trị xã và các 
cuộc họp của thôn đều có lồng 
ghép các nội dung tuyên truyền 
nông thôn mới. Đặc biệt trong 
cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng Nông thôn mới, 
đô thị văn minh” và hưởng ứng 
phong trào thi đua “Cả nước 
chung sức xây dựng nông thôn 
mới”.

Thông qua việc tuyên 
truyền, vận động nhân dân 
chung tay xây dựng nông thôn 
mới, hầu hết nhân dân vui 
mừng phấn khởi, đồng tình 
hưởng ứng, vì thấy rõ giá trị 
thiết thực và sự phát triển cơ 
sở hạ tầng của địa phương, 

trong công tác xây dựng người 
dân đã đóng góp tiền của, công 
sức và đất đai.

Phong trào đoàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sông văn hóa 
có sự chuyển biến tích cực, 
đời sống văn hóa tình thần 
của nhân dân được nâng lên 
đáng kể. Sự nghiệp giáo dục 
đào tạo đạt được nhiều kết quả 
quan trọng, mặt bằng dân trí 
được nâng lên. Trường THCS, 
Tiểu học, trường Mầm non đạt 
chuẩn quốc gia. Sự nghiệp y tế 
có bước chuyển biến tích cực, 
mạng lưới y tế được mở rộng, 
trạm y tế xã được công nhận 
đạt chuẩn quốc gia, công tác 
chăm sóc sức khỏe nhân dân 
được quan tâm thường xuyên, 
công tác chính sách xã hội 
XĐGN được chú trọng. Quốc 
phòng an ninh được giữ vững, 
hệ thống chính trị ngày càng 

được củng cố và vững mạnh.
Từ những thành tích trên, 

đến nay xã Triệu Thành đã 
đạt những kết quả quan trọng, 
bước đầu hình thành mô hình 
nông thôn mới với sức sản 
xuất phát triển, kinh tế được 
chú trọng, thu nhập của người 
dân ngày cảng tăng, cở sở hạ 
tầng của xã được cải tạo và 
nâng cấp khá đồng bộ làm thay 
đổi rõ nét diện mạo nông thôn, 
tác động trực tiếp đến việc cải 
thiện chất lương cuộc sống của 
người dân, thức đẩy hoạt động 
văn hóa và phát triển kinh tế, 
bản sắc văn hóa được gìn giữ, 
trình độ dân trí và chất lượng 
hệ thống cơ sở được nâng lên.

Vì vậy, năm 2015 xã Triệu 
Thành đã được công nhận xã 
đạt chuẩn Nông thôn mới.

 Một góc của dòng sông Thạch Hãn - Ảnh: Minh Hồng
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Đến với Ba Lòng – 
một xã miền núi 
của huyện Đakrông, 

tôi không khỏi ngỡ ngàng trước 
sự đổi thay nơi đây. Vốn là một 
vùng đất chủ yếu là sản xuất 
nông nghiệp, đời sống nhân dân 
còn nghèo, đường sá đi lại khó 
khăn, về mùa mưa lũ vì hay bị 
chia cắt bởi các khe suối…Trải 
qua những năm tháng xây dựng 
quê hương Ba Lòng, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, chính quyền 
địa phương, qua thời gian bộ 
mặt xã vùng cao Ba Lòng đã có 
nhiều khởi sắc, đời sống vật chất 
và tinh thần của nhân dân được 
nâng lên. Trong sự thành công 
đó, có sự đóng góp tâm huyết 
của một người cán bộ Mặt trận 
yêu nghề, yêu người, yêu sự 
khắc khổ ở mảnh đất này - ông 
Võ Xuân Quý, Chủ tịch UBMT 
xã, một người luôn tận tụy, tâm 

huyết với công việc chung như 
bà con nơi đây thường khen 
ngợi. 

Những năm qua, mặc dù 
trong bối cảnh khó khăn về KT-
XH của đất nước nói chung và 
của địa phương nói riêng, nhưng 
dưới sự lãnh, chỉ đạo sát sao của 
cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt 
chẽ của chính quyền và các tổ 
chức thành viên, bản thân ông 
luôn làm tốt công tác tham mưu 
cho cấp ủy, phối hợp với chính 
quyền, các ngành, đoàn thể 
để thực hiện tốt vai trò, nhiệm 
vụ của mình; đã phấn đấu đạt 
được nhiều kết quả đáng phấn 
khởi trên các mặt hoạt động, 
xứng đáng là người cán bộ tiêu 
biểu trong hàng ngũ cán bộ 
MTTQVN. Xác định MTTQVN 
là tổ chức liên minh chính trị, 
liên hiệp tự nguyện, là cơ sở 
chính trị quan trọng của Đảng, 

chính quyền nhân dân, tập hợp 
và xây dựng khối đại đoàn kết 
toàn dân, góp phần thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị của 
địa phương, ông Quý luôn xác 
định tham gia xây dựng Đảng, 
chính quyền trong sạch, vững 
mạnh là một trong những nhiệm 
vụ trọng tâm, xuyên suốt trong 
quá trình hoạt động. Vì vậy, cùng 
với việc nắm bắt tâm tư, nguyện 
vọng của nhân dân, ông còn đổi 
mới nội dung, chương trình tiếp 
xúc cử tri, tạo điều kiện để cử 
tri đóng góp nhiều ý kiến tham 
gia xây dựng chính quyền, nhất 
là trong công tác quản lý, điều 
hành, thực hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội.

Phát huy vai trò của Mặt 
trận trong công tác tham gia 
xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền trong sạch, vững mạnh, 
trong những năm qua, bản thân 
ông Quý đã cùng các tổ chức 
thành viên thường xuyên tuyên 
truyền tới cán bộ, đảng viên 
và nhân dân các Chỉ thị, Nghị 
quyết của Đảng, Nghị quyết 
HĐND; phối hợp tổ chức tốt các 
hoạt động giám sát, góp phần 
quan trọng trong thực hiện các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội của xã; tập hợp, tăng cường 
và phát huy sức mạnh khối đại 
đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh 
các phong trào thi đua yêu nước, 
các cuộc vận động, giúp nhau 
phát triển kinh tế, xóa đói, giảm 

HOÀNG YẾN

NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG CHO BÀ CON DÂN BẢN
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nghèo. Ông cũng thường xuyên 
tham gia cùng Ban Thường trực 
UBMTTQVN xã phối hợp với 
các cơ quan chức năng đẩy mạnh 
hoạt động giám sát việc giải 
quyết các ý kiến, kiến nghị của 
người dân. Nhờ đó mà những 
khó khăn, thắc mắc của người 
dân được giải quyết kịp thời và 
nhanh chóng, mang lại hiệu quả 
cao. Thực hiện quy chế dân chủ 
ở cơ sở, công khai những vấn đề 
có liên quan trực tiếp đến quyền, 
lợi ích hợp pháp của người dân 
như: chương trình phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương, 
đề án xây dựng nông thôn mới 
của xã, các công trình xây dựng 
trên địa bàn, mức đóng góp các 
loại phí, lệ phí…bằng hình thức 
thông báo công khai qua Đài 
truyền thanh xã, các cuộc họp 
thôn, bản, các cuộc tiếp xúc cử 
tri, niêm yết tại UBND xã, nhà 
văn hóa cộng đồng để nhân dân 
biết. Bên cạnh đó, bản thân ông 
vừa là 1 cá nhân gương mẫu, 
nòng cốt trong việc thực hiện, 
vừa là một tuyên truyền viên 
xuất sắc trong việc triển khai 
các CVĐ về với người dân, làng 
bản như CVĐ: “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa 
ở khu dân cư”, “Ngày vì người 
nghèo”, “Người Việt Nam ưu 
tiên dùng hàng Việt Nam”, 
“Chung tay xây dựng nông thôn 
mới”… Đến nay toàn xã có 
10/10 khu dân cư phát động xây 
dựng đơn vị văn hóa đạt 100%. 
Từ năm 1995-2015 có 90% hộ 
gia đình đạt gia đình văn hóa, 
10/10 khu dân cư đạt khu dân 
cư tiên tiến. Thực hiện CVĐ 
“Ngày vì người nghèo”, với tư 

cách là một Chủ tịch UBMT xã, 
ông Quý luôn tích cực vận động 
ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, 
huy động được nhiều nguồn lực 
hỗ trợ cho hộ nghèo như: ngày 
công lao động, tiền và vật liệu 
để xây nhà, hỗ trợ địa chỉ đỏ cho 
cá nhân khó khăn hằng năm, duy 
trì hũ gạo tiết kiệm; tuyên truyền 
cho hộ nghèo tiếp cận các chính 
sách như: khám chữa bênh, vay 
vốn sản xuất, hỗ trợ cho học 
sinh nghèo; đề xuất các chương 
trình hỗ trợ xây dựng nhà Đại 
đoàn kết cho người nghèo…
góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo 
của xã. Thời gian qua, qũy 
Ngày vì người nghèo xã đã vận 
động 19.766.000đ; trong đó vận 
động từ nhân dân 15.300.000đ, 
vận động từ cán bộ Công chức, 
chuyên trách, bán chuyên trách, 
Bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi 
hội trưởng các hội 4.466.000đ. 
Các khoản vận động được sử 
dụng đúng mục đích công khai 
dân chủ. Trong 15 năm qua từ 
nguồn Quỹ “Vì người nghèo” 
các cấp và các nguồn vận động 
an sinh xã hội của xã đã giúp 
cho 2.156/2.216 lượt hộ nghèo 
thoát nghèo, từ các chương trình 
như: 134,135,167, xây dựng nhà 
ĐĐK và các tổ chức dự án tài 
trợ đã đầu tư xây dựng được 169 
căn nhà cho hộ nghèo, đồng thời 
hỗ trợ, tập huấn về kỹ thuật chăn 
nuôi, trồng trọt cho 1.826 lượt 
người tham gia, hỗ trợ cây, con 
giống như bò, trâu, lợn, cây keo 
lai để các hộ làm vốn để thoát 
nghèo. Năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo 
là 17,8% và đến năm 2015 tỷ lệ 
giảm còn 9,38% trên toàn xã. 

Không chỉ phát huy trong 

công việc, mà với trách nhiệm 
của một người cán bộ, ông Quý 
không khỏi băn khoăn về những 
vấn đề còn tồn tại như: đội ngũ 
cán Mặt trận, công tác giám sát 
và phản biện xã hội, công tác 
tham gia xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền…Với chính 
những âu lo đó lại là động lực 
thúc đẩy ông càng cố gắng và 
hăng hái hơn nữa trong công 
việc để hoàn thành các nhiệm 
vụ chính trị của địa phương; tiếp 
tục đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động của MTTQVN 
xã; tăng cường công tác tuyên 
truyền nhằm nâng cao nhận thức 
trong nhân dân về sự nghiệp Đại 
đoàn kết toàn dân. 

Ba Lòng hôm nay đã có 
nhiều đổi thay, cuộc sống người 
dân chiến khu này thực sự có 
nhiều khởi sắc. Tiếp xúc với bà 
con nơi đây, tôi còn thấy được sự 
tin tưởng của bà con vào Đảng, 
vào chính quyền, vào các cấp 
lãnh đạo và cụ thể nhất là vào 
chính Chủ tịch UBMT xã nơi 
họ sinh sống; thấy được nụ cười 
hi vọng dù sau một ngày dài 
vất vả lao động, vì họ tin rằng, 
với những người lãnh đạo tâm 
huyết như thế, cuộc sống của 
họ và người dân Ba Lòng hôm 
nay, ngày mai và ngày sau nữa 
sẽ ngày một đổi thay phát triển 
hơn. Với những gì đã đạt được, 
Ông Võ Xuân Quý đã được vinh 
danh là một trong những Chủ 
tịch UBMTTQVN cấp xã tiêu 
biểu tại Hội nghị biểu dương 
Chủ tịch UBMTTQVN xã diễn 
ra ở Hà Nội năm 2015.
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Có một vùng quê 
từng được biết đến 
như là vùng đất 

lành, vùng đất luôn hiện hữu 
của sự ấm no, trù phú và hạnh 
phúc. Ở đây, tình đất và lòng 
người luôn được quyện hoà 
làm một để vươn lên xây dựng 
quê hương ấm no, giàu đẹp…, 
và cốt lõi là khối Đại đoàn kết 
trong nhân dân luôn được nuôi 
dưỡng, phát huy để cùng nhau 
làm chủ cuộc sống, xây dựng 
thành công khu dân cư tiên tiến 
xuất sắc của tỉnh trên địa bàn, 
đó là thôn Hương Bắc xã Vĩnh 
Kim huyện Vĩnh Linh. 

Được bắt đầu bằng những 
nghĩa cử cao đẹp, chung tay xây 
dựng và kiến thiết quê hương, 
mỗi một người con nơi vùng 
đất này đã thực sự ý thức lớn về 
trách nhiệm, quyền lợi, và nghĩa 
vụ chính đáng của mình để sống 
có ích vì quê hương, để sống hết 
mình vì tình làng nghĩa xóm. 
Những buổi phát động làm vệ 
sinh môi trường đã là một hoạt 
động thường xuyên của Ban 
công tác Mặt trận khu dân cư 
Hương Bắc. Với đa số bà con 
nhân dân ở đây đã nêu cao tinh 
thần ý thức bảo vệ môi trường, 
nâng cao chất lượng cuộc sống, 

cảnh quan môi trường của khu 
dân cư ngày càng xanh sạch 
đẹp, hầu hết bà con nơi đây đều 
ý thức được rằng, việc gìn giữ, 
bảo vệ tốt môi trường bền vững 
gắn với việc thực hiện có hiệu 
quả chương trình xóa đói giảm 
nghèo sẽ tạo ra được sự hài hòa 
giữa tăng trưởng kinh tế, nâng 
cao ý thức và kiến thức sống 
thân thiện với môi trường để 
đấu tranh khắc phục các tệ nạn, 
tập tục, thói quen trong sản xuất, 
sinh hoạt, tiêu dùng xâm hại đến 
môi trường, sức khoẻ của bà con 
nhân dân trong khu dân cư. 

Sau khi phát động phong 

HƯƠNG BẮC - KHU DÂN CƯ
NO ẤM, THANH BÌNH VÀ GIÀU ĐẸP

LÊ MINH HỒNG

Đồng chí: Hà Sỹ Đồng, PCT UBND tỉnh trao bằng công nhận 
cho xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 - Ảnh: Minh Hồng 
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trào, hưởng ứng các cuộc vận 
động của Mặt trận, cùng với 
nhiều chủ trương, chính sách, 
bà con nhân dân khu dân cư 
Hương Bắc đã nỗ lực chuyển 
dổi cơ cấu kinh tế, mở thêm 
nhiều ngành nghề, kinh doanh 
tổng hợp, dịch vụ thương mại, 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật 
nuôi.... nên đời sống của bà con 
từng bước được khởi sắc.

Nhờ sự giúp đỡ của chính 
quyền, các tổ chức hội như 
nông dân, phụ nữ, cựu chiến 
binh... qua quỹ tiết kiệm tương 
trợ và các nguồn vốn vay nên 
bà con có thêm điều kiện xây 
dựng các mô hình làm ăn mới 
như: tổ chức chăn nuôi bò sinh 
sản, nuôi cá, nhiều ngành nghề 
cơ khí, mộc mỹ nghệ được mở 
mang kinh doanh có hiệu quả 
thu hút và tạo việc làm cho 
nhiều lao động nhàn rỗi trong 
cộng đồng dân cư.  Qua khảo 
sát, đánh giá trong năm 2015 
thì khu dân cư Hương Bắc có 
gần 70% hộ giàu, và khá. Trên 
cơ sở hoàn thành, các tiêu 
chí đã đặt ra, người dân thôn 
Hương Bắc luôn lấy nghĩa làm 
trọng, lấy tình người làm thước 
đo cho sự thành công và lấy 
tình thương và lấy trách nhiệm 
để nỗ lực hết mình…tất cả 
đều vì một mục tiêu chung là 
xây dựng và giữ vững khu dân 
cư tiên tiến. Những việc làm 
đầy nghĩa cử của các bộ Mặt 
trận trong khu dân cư, trong 
xã cũng chẳng lớn lao là mấy 
nhưng cũng luôn neo đậu ở 
trong lòng người thật đậm tình 
nghĩa, thật giàu cảm xúc, như 

tổ chức thăm hỏi các gia đình 
chính sách nhân các ngày lể, tết 
cổ truyền của dân tộc và những 
người ốm đau hoạn nạn, người 
neo đơn, người già….

  Một trong những yếu tố 
cốt lõi để xây dựng thành công 
khu dân cư tiên tiến ở Hương 
Bắc là chính quyền thôn đã 
thường xuyên vận động nhân 
dân thực hiện tốt quy chế dân 
chủ ở cơ sở gắn với nội dung 
sinh hoạt định kỳ của Ban công 
tác Mặt trận khu dân cư. Những 
việc có liên quan đến quyền 
lợi, nghĩa vụ, kể cả các khoản 
thu do đóng góp của người 
dân đều được thông báo, công 
khai, hoặc đưa ra bàn bạc, đi 
đến thống nhất và tổ chức thực 
hiện. Vận động nhân dân phát 
huy làm chủ tham gia giám sát 
các hoạt động thực thi pháp 
luật của chính quyền, của cán 
bộ, công chức, Đảng viên, đại 
biểu dân cử; Giám sát về phong 
cách tiếp dân, đạo đức, lối 
sống, tình trạng lãng phí, tham 
ô, tham nhũng của các bộ công 
chức và tố giác các đối tượng vi 
phạm Pháp luật tại địa bàn dân 
cư. Tổ chức cho nhân dân tham 
gia giám sát các công trình, các 
dự án đang được triển khai thực 
hiện tại khu dân cư, của địa 
phương mình theo đúng quy 
chế dân chủ cơ sở 

Những năm qua, dưới sự 
chỉ đạo của Mặt trận các cấp, 
Ban công tác Mặt trận thôn 
Hương Bắc đã quán triệt và 
xác định rõ với từng thành viên 
trong ban phát huy chức năng, 
nhiệm vụ của mình, phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho từng thành 
viên phụ trách ngành mình 
như: Nông dân, Phụ nữ, Cựu 
chiến binh, Thanh niên….để 
vận động nhân dân tham gia 
các hoạt động, phong trào do 
địa phương phát động tạo ra 
được những chuyển biến tích 
cực trong việc phát triển kinh 
tế- xã hội ở khu dân cư….nên 
tình làng nghĩa xóm ngày càng 
được gắn chặt, keo sơn. Tuy chỉ 
là một địa bàn bán thuần nông, 
nhưng bằng nội lực sẵn có, sự 
vận động của cán bộ luôn sát 
đúng và đi đôi với hành động, 
khu dân cư Hương Bắc đã đạt 
được thành công trên các lĩnh 
vực: Kinh tế- chính trị, văn hoá 
- xã hội, an ninh quốc phòng…
và hệ quả để minh chứng cho 
kết quả này chính là Hương 
Bắc đã xây dựng thành công 
khu dân cư tiên tiến, được 
Mặt trận các cấp đánh giá cao 
và xem đây là tâm điểm để 
thực hiện nhân rộng ở các địa 
phương khác 

Với  Hương Bắc, đói nghèo 
đã dần lùi xa, nhường chỗ cho 
sự no ấm, thanh bình và giàu 
đẹp. Mà ở đó, đẹp nhất là ở 
nghĩa tình, ở sự bao dung, sự 
vững tâm và nỗ lực của mỗi 
cá nhân, sự đoàn kết nhất trí 
cao giữa cán bộ và nhân dân 
địa phương để cùng nhau vượt 
qua gian khó trong cuộc sống. 
Khu dân cư tiên tiến Hương 
Bắc thực sự rất đáng được biểu 
dương, và là tấm gương sáng 
cho nhiều địa phương học tập, 
làm theo!



Thương thương lắm xin gửi trọn tâm tình ra đảo nhỏ
Nhớ anh hoài, nhớ cả Trường Sa.
Em chưa biết, chưa một lần đến đảo
Mà sóng Trường Sa như dào dạt giữa lòng em

Ơi đảo San Hô, ơi Hải Âu, ơi những quả bàng 
vuông kì lạ
Sao đỗi thân thương như quen thuộc tự bao giờ
Em chưa biết, chưa một lần đến đảo
Mà đạn quân thù như cháy giữa lòng em.

Ơi Phan Vĩnh, ơi Sinh Tồn, ơi Trường Sa một 
khoảng trời Tổ quốc,
Qua pháo đạn thù vẫn sừng sững giữa trùng dương.
Cho em gửi qua ngàn trùng sóng vỗ
Nụ hôn đầu dịu ngọt yêu thương.
Nơi anh đến là khoảng lòng em nhớ
Chẳng lúc nào em quên được đảo Trường Sa
Anh giữ Trường Sa, giữ bình yên biển đảo

Em mãi là em trọn vẹn hướng về anh.
Biển vẫn âm vang khúc tâm tình biển hát
Em hát khúc sóng lòng ngân mãi
Giữa quê hương đất nước với Trường Sa.
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Thương Lắm 
                TRƯỜNG SA

Em Ơi Về Cùng Anh
NGUYỄN VĂN MINH

THANH MINH

Em ơi về cùng anh
Thăm quê hương xứ sở
Của một thời hoa lửa
Dòng đời đang sinh sôi

Sông Thạch Hãn êm trôi
Nước trong xanh như ngọc
Đồng lúa vàng bát ngát 
Chớp trắng những cánh cò

Anh sẽ đưa anh về
Giữa vòng tay hoa lá
Trong thì thầm yên ả
Của sóng nước Tích Tường
Em sẽ thấy phố phường
Đang từng ngày thay đổi
Vết thương xưa đã khỏi
 No ấm khắp nơi nơi

Ngày mới đã đến rồi
Nắng rắc vàng Thành Cổ
Những ước mơ phượng đỏ
Trên sân trường bay bay…

Rượu chưa uống đã say
Tiếng ca nào ngọt thế?
Về cùng anh em nhé
Mùa xuân đã chín rồi


