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TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Mai Văn Tưởng
Để tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững
mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững
và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số
05-CT/TW, về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở tất cả các lĩnh
vực, ngành và địa phương trong cả nước đã đạt được những kết quả tích cực, góp
phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Các cấp, các ngành đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” trong nội bộ và các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận về xây
dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch,
với nhiều nội dung sáng tạo, cụ thể, có tính đột phá, gắn với việc thực hiện nhiệm
vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được
cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết triệt để; nhiều địa
phương, đơn vị tập trung đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy
mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở
thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tự giác của hầu hết tổ chức đảng, cơ
quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và được quần chúng nhân dân hưởng ứng; từng
bước ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cùng với việc tiếp
tục duy trì, phát huy các mô hình có hiệu quả, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình
hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh được gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước. Qua
đó, xuất hiện nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo
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Bác, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong các tầng
lớp nhân dân, khắp các địa bàn trong cả nước.
Việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã
cơ bản khắc phục được tính “hình thức”, chất lượng được nâng lên, với nội dung
thiết thực, cụ thể hơn, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, tổ chức
đảng. Công tác biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các tấm gương điển hình
tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được các cấp ủy, tổ chức đảng quan
tâm. Công tác tuyên truyền các mô hình hay, tấm gương điển hình tiên tiến trong
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh
với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đã có tác động tích cực, lan tỏa trong xã
hội.
Công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết được thực hiện bài bản, đồng
bộ. Việc cam kết và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đa số cán
bộ, đảng viên đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, phù hợp
hơn với đặc điểm, tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và
từng cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng
viên và nhân dân đối với Đảng, mang lại sự thống nhất và đoàn kết trong nội bộ,
đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa
phương, đơn vị…
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh, ở các cấp ủy, ngành, địa phương trong cả nước cũng còn
những hạn chế, yếu kém. Một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa quan tâm đúng
mức trong lựa chọn nội dung đột phá, trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc,
nổi cộm. Nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo Bác của nhiều
cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.
Công tác tuyên truyền, nhân rộng tấm gương điển hình chưa thật sự được chú
trọng, từ đó chưa tạo được ấn tượng sâu sắc trong xã hội về những việc làm tốt,
chưa thực sự lan tỏa mạnh mẽ từ điển hình ra diện rộng. Một số nơi, tinh thần tự
phê bình và phê bình còn yếu, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế.
Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh vào chương trình giáo dục, đào tạo trong nhà trường còn chậm…
Nguyên nhân hạn chế là do một số cấp ủy chỉ đạo thiếu sâu sát, chưa xác
định rõ nội dung trọng tâm cần thực hiện; chưa tập trung chỉ đạo triển khai thành
việc làm, hành động cụ thể tạo sự nhất quán trong học tập và làm theo Bác. Vẫn
còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tích cực, có biểu hiện thiếu quyết tâm,
chưa thực sự gương mẫu, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan,
đơn vị. Có nơi còn biểu hiện hình thức, chưa quan tâm trong chỉ đạo và tổ chức
thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát ở một số địa phương, đơn vị chưa thường
xuyên; tác dụng, hiệu quả tuyên truyền còn hạn chế. Việc chấn chỉnh, nhắc nhở,
phê bình những địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên chưa thực hiện tốt Chỉ thị số
05-CT/TW ở một số nơi còn thiếu cương quyết…
Phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
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Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo các cấp ủy, các ngành, địa phương
tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
Thứ nhất: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn
Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con
người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tiếp tục nghiên
cứu, làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách,
phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh và việc vận dụng trong giai đoạn hiện nay.
Chỉ đạo tổ chức học tập chuyên đề hàng năm nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với
nhiều đối tượng, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần
chúng nhân dân nắm được nội dung từng chuyên đề để triển khai thực hiện đạt kết
quả.
Thứ hai: Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW gắn chặt với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của
Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung
ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các nghị quyết Trung ương về
công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên
không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương; Quy định về công tác kiểm
tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của các bộ,
đảng viên; Quy định 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.
Thứ ba: Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng và toàn xã
hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân
của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác. Đổi mới các phương
pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục; quan tâm tới công tác tuyên truyền
miệng, tuyên truyền trên báo chí và mạng xã hội. Các cơ quan báo chí truyền thông
của Trung ương và địa phương cần đầu tư nhiều hơn cho các chương trình, chuyên
trang, chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh. Tăng cường phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền và
nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu từ Trung ương đến các địa
phương bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.
Thứ tư: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể và cá nhân
cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Chú trọng việc đăng ký và làm theo của
đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương
một cách cụ thể, thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ
chốt, người đứng đầu các cấp. Tiếp tục lựa chọn những vấn đề quan trọng, những
việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm để tập
trung tổ chức xử lý, giải quyết.
Thứ năm: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế, nội quy làm
việc, các chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với đặc điểm
cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị. Các ban, bộ, ngành ở Trung ương ban
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hành những quy định chung về đạo đức nghề nghiệp và hướng dẫn thực hiện trong
toàn ngành; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ban hành quy định về việc thực hiện
nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức. Lấy kết quả phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, bình xét, phân
loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm. Nghiêm chỉnh chấp hành Quy định số 55QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu
gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung
ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ
Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.
Thứ sáu: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị
số 05-CT/TW. Nghiên cứu, phát hiện những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để
triển khai thực hiện trên diện rộng, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc,
hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của
Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham
nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nói và làm trái quan điểm, đường
lối, nghị quyết của Đảng.
Thứ bảy: Ban tuyên giáo các cấp chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất
với cấp ủy những cách làm thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng địa phương, cơ
quan, đơn vị; bố trí, phân công cán bộ đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác
tham mưu, giúp việc ban thường vụ cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị./.
2. Sinh hoạt mẫu chuyện về Bác
BÁT CHÈ SẺ ĐÔI
Đồng chí liên lạc đi công văn 10 giờ đêm mới đến. Bác gọi mang ra một
bát, một thìa con. Rồi Bác đem bát chè đậu đen, đường phèn, mà anh em phục vụ
vừa mang lên, xẻ một nửa cho đồng chí liên lạc.
- Cháu ăn đi!
Thấy đồng chí liên lạc ngần ngại, lại có tiếng đằng hắng bên ngoài, Bác
giục:
- Ăn đi, Bác cùng ăn...
Cảm ơn Bác, đồng chí liên lạc ra về. Ra khỏi nhà sàn, xuống sân, đồng chí
cấp dưỡng bấm vào vai anh lính thông tin
- Cậu chán quá. Cả ngày Bác có bát chè để bồi dưỡng làm đêm mà cậu lại
ăn mất một nửa.
- Khổ quá, anh ơi! Em có sung sướng gì đâu. Thương Bác, em vừa ăn ra rớt
nước mắt, nhưng không ăn lại sợ Bác không vui, mà ăn thì biết cái chắc là các anh
mắng mỏ rồi...
II. TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG
THÁNG
1. Kỷ niệm 31 năm Ngày Thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam
(06/12/1989 – 06/12/2020)
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2. Kỷ niệm 74 năm Ngày Toàn Quốc kháng chiến (19/12/1946 –
19/12/2020)
3. Kỷ niệm 60 năm Ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền nam
Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2020)
4. Kỷ niệm 76 năm Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
(22/12/1944 – 22/12/2020)
5. Kỷ niệm 31 năm Ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2020)
6. Kỷ niệm 23 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1997 – 26/12/2020)
III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG – CHÍNH QUYỀN THÁNG 11
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 12 NĂM 2020
1. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm
1.1. Tổ chức ra mắt 01 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ở xã Vĩnh Bình
Nam; toàn huyện hiện có 16 hợp tác xã và 108 tổ kinh tế hợp tác. Công tác quản
lý đất đai, bảo vệ môi trường được tăng cường; cấp 41 giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, diện tích 22,16ha.
1.2. Công tác chính sách và bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, đúng
chế độ, đúng đối tượng. Triển khai kế hoạch rà soát, điều tra hộ nghèo, cận
nghèo năm 2020. Giáo dục và đào tạo được chăm lo phát triển; chỉ đạo thực
hiện tốt việc thực hiện chương trình sách giáo khoa lớp 1; rà soát thực trạng
trường lớp xuống cấp; tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt
Nam 20-11 đúng quy định. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân
được quan tâm thực hiện. Các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, thể
thao được tổ chức nhiều nơi, phục vụ thiết thực các ngày kỷ niệm truyền thống;
xét công nhận, công nhận lại các danh hiệu văn hóa năm 2020.
1.3. Thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm
2021. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn
định. Tiếp tục thực hiện công tác bổ sung thu thập Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân
cư. Tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” và phát động phong
trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các cơ quan tư pháp làm tốt việc tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; điều tra, truy tố, xét xử và
thi hành án đúng pháp luật.
2. Chương trình chỉ đạo tháng 12 năm 2020
2.1. Các ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn tiến hành tổng
kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và đề ra chương trình công tác năm
2020 sát với tình hình, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị. Tổ chức thực hiện
nghiêm túc và hoàn thành công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng
đảng viên, phân loại tổ chức cơ sở đảng, gắn với nhận xét, đánh giá cán bộ năm
2020. Các cấp ủy quan tâm phát triển đảng viên, gắn với rà soát, sàng lọc, đưa
những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đưa đi đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ theo quy hoạch; làm tốt các bước theo quy trình chuẩn bị nhân sự đại hội
đảng bộ huyện và cơ sở. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là
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thẩm tra, xác minh, kết luận về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay đối với cán
bộ được quy hoạch vào cấp ủy các cấp. Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm
tra, giám sát năm 2021 của cấp uỷ các cấp. Tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ
đảng viên để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm trong nội bộ Đảng. Giải
quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tổ chức đảng và
đảng viên.
2.2. Bồi dưỡng, khai thác có hiệu quả các nguồn thu cho ngân sách nhà
nước; thực hiện nghiêm nguyên tắc, chế độ, định mức chi ngân sách trên tinh
thần tiết kiệm, hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn xây dựng cơ bản
theo kế hoạch, gắn với quản lý tốt chất lượng các công trình; hoàn chỉnh kế
hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tăng
cường công tác kiểm tra, quản lý thị trường và chống gian lận thương mại. Chỉ
đạo thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; kiên quyết
xử lý các doanh nghiệp, cơ sở không thực hiện cam kết bảo vệ môi trường.
2.3. Triển khai tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là tranh thủ vận
động các nguồn lực để chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo ăn tết nguyên đán.
Quan tâm chỉ đạo kiểm tra, thanh tra việc dạy học thêm và quản lý chặt chẽ việc
cấp kinh phí, chi trả lương, phụ cấp cho giáo viên, bảo đảm đúng quy định. Tiếp
tục chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục triệt để những vấn đề báo chí đang quan tâm
có liên quan đến giáo dục. Triển khai tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia về
y tế, dân số-gia đình và trẻ em; tăng cường phòng, chống các loại dịch bệnh,
nhất là bệnh sốt xuất huyết. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao chào
mừng các ngày lễ, tết dương lịch 2021.
2.4. Duy trì nghiêm công tác trực chỉ huy, xử lý công việc, đảm bảo
thông tin liên lạc thông suốt. Thực hiện đúng quy trình các bước chuẩn bị tuyển
chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng
kỷ niệm 76 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và 31 năm ngày
hội quốc phòng toàn dân. Các lực lượng vũ trang phối hợp mở cao điểm tấn
công truy quét các loại tội phạm, giải quyết tình hình tệ nạn xã hội, giữ gìn an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, kiểm
soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Chủ động
phòng, chống cháy nổ, nhất là ở các khu đông dân cư và các chợ.
IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA HUYỆN TRONG
THÁNG 11/2020
1. Ngày 05/11/2020, UBND huyện Vĩnh Thuận tổ chức hội nghị trực tuyến
với các xã, thị trấn sơ kết chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế-xã hội tháng 10,
chương trình công tác trọng tâm tháng 11 năm 2020. Đồng chí Huỳnh Tấn Phi,
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị, Tham gia hội nghị
còn có lãnh đạo các ban ngành đoàn thể cấp huyện.
2. Ngày 06/11/2020, đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện do Phó
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Lê Thị Nhỏ làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy
ban nhân dân huyện, lãnh đạo ngành chuyên môn về tình hình thực hiện kế hoạch
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đầu tư công năm 2019 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.
Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lê Thị Nhỏ đánh
giá và nghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của Ủy ban nhân dân huyện và ngành chuyên
môn để làm việc với đoàn giám sát. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề
nghị các ngành, xã, thị trấn cần xem công tác đầu tư xây dựng cơ bản là một trong
những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt cần tập trung chỉ đạo quyết liệt để
góp phần phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao chất lượng đời sống cho
người dân.
3. Ngày 9/11/2020 Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban
công tác khoa giáo năm 2020 và một số nhiệm vụ trong tâm năm 2021. Đồng chí
Võ Thanh Xuân, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc
Trung tâm chính trị huyện Vĩnh Thuận chủ trì, đến dự có đồng chí Huỳnh Ngọc
Nguyên, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện, cùng Thường trực Đảng ủy,
phó Ban tuyên giáo các xã, thị trấn.
4. Ngày 13/11/2020 tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận, Hội Bảo trợ
bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng đoàn bác sĩ Bệnh viện Tâm Đức,
TP. Hồ Chí Minh tổ chức khám tầm soát bệnh tim miễn phí cho các trường hợp
khó khăn, đồng thời chỉ định phẫu thuật cho những người mắc bệnh cần được chữa
trị kịp thời tại huyện Vĩnh Thuận. Trong đợt khám tầm soát tim miễn phí lần này
có 118 người dân có hoàn cảnh khó khăn, hầu hết đều là người già và trẻ em tại
huyện Vĩnh Thuận, bị các bệnh về tim bẩm sinh và các bệnh có liên quan đến tim
chưa rõ nguyên nhân,... đã được đoàn khám và tầm soát miễn phí.
5. Chiều 16/11/2020, Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Vĩnh
Thuận tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hộ làm
Nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2020 cho cán bộ điều tra trong
toàn huyện. Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Huỳnh Ngọc Nguyên, HUV,
Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Phương Trưởng Phòng lao động
thương binh và xã hội huyện.
6. Ngày 19/11/2020, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia
huyện Vĩnh Thuận tổ chức hội nghị rà soát các phần việc, tiêu chí còn yếu trong
xây dựng huyện nông thôn mới, để có hướng chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.
Đồng chí Huỳnh Tấn Phi, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
7. Từ ngày 18-20/11/2020, nhiều trường học trên địa bàn huyện đã long
trọng tổ chức lễ kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 20/11/2020). Đây là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng tri ân và tôn vinh đối với
các thầy, cô giáo. Đồng thời, cũng là dịp để mỗi thầy cô giáo ôn lại những kỷ niệm
khó quên của những tháng năm dầy công xây dựng sự nghiệp trồng người.
8. Ngày 23/11/2020, Đoàn đại biểu Quốc Hội đơn vị số 2 tiếp xúc cử tri tại
huyện Vĩnh Thuận sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Đến dự có đồng chí
Nguyễn Thị Kim Bé-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH
đơn vị tỉnh Kiên Giang và đồng chí Trần Văn Huynh-Đại biểu Quốc hội, Chánh
phối sư, Trưởng ban thường trực Hội Thánh Cao Đài Bạch Y; lãnh đạo các sở, ban
7

ngành cấp tỉnh; về phía huyện có đồng chí Lê Thị Nhỏ, UVBTV Huyện ủy, Phó
Chủ tịch HĐND huyện, Thường trực UBND huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy
Ban MTTQ, các ban ngành đoàn thể các xã, thị trấn và đông đảo cử tri tham dự.
9. Ngày 23/11/2020, Hội khuyến học huyện Vĩnh Thuận tổ chức lễ trao
tặng học bổng cho học sinh nghèo trong huyện năm học 2020-2021. Đến dự lễ có
ông Nguyễn Văn Thoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Huỳnh Ngọc
Nguyên, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Võ Thanh Xuân, Trưởng Ban Tuyên
giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện. Học sinh tiểu học, trung học cơ sở và
THPT trên địa bàn huyện là học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó
khăn năm học 2020-2021 được nhận 71 xuất học bổng. Trong đó, có 09 em học
sinh khối THPT nhận mỗi suất quà 1 triệu đồng và 10 quyển tập; còn lại học sinh
Tiểu học và Trung học cơ sở nhận mỗi suất 700.000 đồng và 10 quyển tập. Tổng
trị giá trên 58 triệu đồng.
10. Ngày 29/11/2020, tại Hội trường A, Ban chỉ đạo vận động hiến máu
tình nguyện huyện Vĩnh Thuận phối hợp Khoa huyết học Bệnh viện Đa khoa tỉnh
tổ chức tiếp nhận hiến máu tình nguyện đợt IV năm 2020. Kết thúc đợt hiến máu,
đã tiếp nhận được 153 đơn vị máu. Qua đó giúp chia sẻ cho người bệnh cần truyền
máu trong quá trình cấp cứu và điều trị bệnh, góp phần cứu giúp những người bệnh
thoát qua cơn nguy kịch để cứu lấy sự sống. Qua 4 lần hiến máu đã thu về được
709/694 đơn vị máu, đạt 102% kế hoạch năm 2020.
* Tài liệu này do Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn từ các nguồn:
- Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Báo cáo tình hình hoạt động tháng 11 và chương trình chỉ đạo tháng 12
của Huyện ủy.
- Cổng thông tin, điện tử huyện Vĩnh Thuận.
- Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
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