HUYỆN ỦY VĨNH THUẬN
BAN TUYÊN GIÁO
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Vĩnh Thuận, ngày 01 tháng 8 năm 2019

TÀI LIỆU THAM KHẢO SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 8/2019
_______________
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CÁCH HỒ CHÍ MINH
1.
XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN
PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN
THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Phần thứ hai
CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ,
CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
(Tiếp theo kỳ trước)
2. Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước; bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật
- Kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách,
pháp luật phù hợp với thực tiễn và đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của
Nhân dân. Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước
quản lý, Nhân dân làm chủ”, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm
tra”.
- Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính
sách, pháp luật, quy chế bảo đảm phát huy dân chủ, quyền làm chủ của Nhân dân,
tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống của Nhân dân.
- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và 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”. Trước mắt, tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm
những vấn đề bức xúc của Nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của
Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, bảo đảm mọi chính sách, pháp luật của
Nhà nước phải theo đúng Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng và phải xuất
phát từ nguyện vọng chính đáng, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Người
đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định
kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý
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những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Xây dựng và thực hiện Quy
định về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ,
công chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; có hình
thức xử lý đối với những tổ chức, cá nhân có chỉ số hài lòng thấp. Xây dựng và
thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu
tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có kết quả Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, quyết tâm thực hiện tốt nội dung:
“Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương
của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác
kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức
hàng năm và cả nhiệm kỳ. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề
nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “sát
chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.
Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ”.
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 3/1/2018
của Ban Bí thư khóa XII về “Công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu
dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên”, trong đó, quan tâm tập
trung thực hiện nội dung kiểm tra “về ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân bằng
những việc làm thiết thực, cụ thể; việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo chính đáng
của nhân dân; chống biểu hiện về sự vô cảm, quan liêu, mệnh lệnh, hách dịch,
nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân” (khoản 3, Điều 8).
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp
hành Trung ương khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao
sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”. Với các quan điểm: “Bảo vệ, chăm sóc và
nâng cao sức khỏe là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống
chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp ủy, chính quyền,
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành, trong đó ngành y tế là nòng cốt”;
“Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là đầu tư cho phát
triển. Nhà nước ưu tiên đầu tư ngân sách và có cơ chế, chính sách huy động, sử
dụng hiệu quả các nguồn lực để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;
tổ chức cung cấp dịch vụ công, bảo đảm các dịch vụ cơ bản, đồng thời khuyến
khích hợp tác công - tư, đầu tư tư nhân, cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu; “mọi
người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe; được bảo đảm bình đẳng về
quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế”.
Một số đối tượng phải quan tâm chú trọng là: “bà mẹ, trẻ em, đặc biệt là ở
khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. Quan tâm
chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng bởi hậu
quả của chiến tranh và các đối tượng ưu tiên; phát triển các mô hình chăm sóc
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người cao tuổi phù hợp”. Các cấp, các ngành có liên quan tăng cường quản lý nhà
nước, xây dựng và thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm phòng, chống, ngăn chặn
và chấm dứt tình trạng lợi dụng chủ trương xã hội hóa để lạm dụng các nguồn lực
công phục vụ các “nhóm lợi ích”, tạo ra bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ y tế.
(Còn tiếp)
2. Sinh hoạt mẫu chuyện về Bác
BÁC HỒ VỚI CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO
Trong hành trình suốt 30 năm đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã là người
tiên phong trong công tác Tuyên giáo. Năm 1919, Bác gia nhập Đảng xã hội Pháp.
Năm 1920, Bác đã đọc tác phẩm của Lênin: “Sơ thảo lần thứ nhất những luận
cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa” đăng trên báo L' Humanité số ra ngày
17/7/1920. Tác phẩm này đã giải đáp cho Bác con đường giành độc lập, tự do cho
đồng bào.
Thời gian này, Bác đã tìm cách thông qua hoạt động báo chí để tố cáo tội
ác của thực dân Pháp gây ra cho nhân dân Đông Dương, tranh thủ sự ủng hộ của
phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, thức tỉnh tinh thần yêu nước của bà con
Việt kiều và cũng qua họ tìm cách đưa một số tài liệu báo chí về nước bằng nhiều
con đường khác nhau để giác ngộ tinh thần độc lập dân tộc của nhân dân ta.
Bác đã lựa chọn một số thanh niên tiêu biểu sang đào tạo tại Liên Xô, mở
nhiều lớp bồi dưỡng chính trị ngắn ngày cho một số thanh niên ưu tú tại Quảng
Châu (Trung Quốc), chuẩn bị đội ngũ cán bộ trở về nước để tổ chức hoạt động,
đón thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền.
Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Cũng từ đây một số
Ban của Đảng được ra đời. Trong đó Ban Tuyên giáo được ra đời ngày 01/8/1930,
để tham mưu cho Trung ương và cấp uỷ trên các mặt công tác của Đảng.
Sau khi cách mạng thành công, Bác đã căn dặn đội viên tuyên truyền xung
phong: “Phải biết rõ mục đích tuyên truyền của mình và phải biết chịu kham khổ,
phải biết nhẫn nại, chớ có lên mặt “quan cách mạng”.
Một lần khác nói chuyện với anh em cán bộ tuyên truyền Bác lại căn
dặn: “Tuyên truyền, anh em nên chú ý một điều này nữa là bao giờ ta cũng tôn
trọng sự thực. Có nói sự thực thì việc tuyên truyền của mình mới có nhiều người
nghe. Ta chớ bắt chước những nước tuyên truyền tin chiến tranh quá sai lạc sự
thực”. Trong công tác tuyên truyền liên quan đến chính sách đối ngoại, Bác
nhắc: “Các báo và các ban tuyên truyền nên hướng dẫn lòng yêu nước và chí
cương quyết cố giành độc lập hoàn toàn của đồng bào một cách ôn hoà, bình tĩnh
có lợi cho ngoại giao...”.
Không chỉ vậy, Bác còn nhấn mạnh: Công tác Tuyên giáo phải xuất phát từ
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng mà xác định nhiệm vụ, nội dung,
phương pháp hoạt động; phải phục vụ đắc lực cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính
trị của Đảng ta, của dân tộc ta.
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Tại Hội nghị Tuyên giáo miền núi, ngày 31/8/1963, Bác đã nói: “Nhiệm vụ
công tác Tuyên huấn có thể chia ra hai mặt: một mặt là làm sao mưu lợi cho đồng
bào; một mặt nữa là làm sao tránh được tệ hại cho đồng bào”. Để mưu lợi cho
nhân dân và tránh tệ hại cho nhân dân, Bác chỉ rõ: Tính Đảng là nguyên tắc và nền
tảng của công tác Tuyên giáo, nó bảo đảm cho các hoạt động Tuyên giáo của Đảng
giữ vững lập trường giai cấp công nhân, phục vụ nhân dân; tính khoa học của công
tác tuyên giáo phải luôn luôn xuất phát từ thực tế khách quan, từ quy luật phát triển
của xã hội, lấy đó làm cơ sở giải thích cho nhân dân hiểu một cách có căn cứ khoa
học những vấn đề thực tiễn cách mạng đặt ra, để từ đó, họ hành động tự giác, có
hiệu quả. Bác còn chỉ rõ: Quá trình tiến hành công tác tuyên giáo phải đảm bảo
tính chân thực, để nhân dân nhận thức đúng và hành động đúng đường lối của
Đảng.
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình Bác Hồ luôn nêu một tấm
gương sáng, một mẫu mực tuyệt vời về công tác Tuyên giáo phục vụ đắc lực
nhiệm vụ chính trị của Đảng, phục vụ nhân dân, nêu cao ngọn cờ độc lập dân tộc
và chủ nghĩa xã hội của Đảng, nêu cao ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta
trước vận mệnh đất nước.
Để hoạt động Tuyên giáo có hiệu quả, Bác đòi hỏi cán bộ Tuyên giáo phải
nói và viết sao cho “phổ thông, dễ hiểu, ngắn gọn, dễ đọc”, làm cho người nghe,
người đọc “hiểu được, nhớ được và làm được”. Bác còn đòi hỏi cán bộ Tuyên giáo
phải có phong cách đi sâu, đi sát cơ sở, đến những mũi nhọn của mặt trận sản xuất
và chiến đấu, nơi có phong trào khá và cả những nơi có phong trào kém, phát hiện
và giải đáp được những vấn đề do cuộc sống đặt ra.
Bác nhấn mạnh: Chỉ có đi sâu vào thực tiễn đời sống xã hội thì mới tìm
hiểu, đánh giá đúng thực chất tình hình công tác Tuyên giáo của địa phương, đơn
vị, mới phát hiện được những vấn đề mới, nhân tố mới, những điển hình tốt, người
tốt việc tốt để cổ vũ, biểu dương, nhân rộng, đồng thời vạch ra những hiện tượng,
những biểu hiện sai trái để phê phán, uốn nắn nhằm đẩy mạnh việc phấn đấu hoàn
thành các nhiệm vụ được giao.
Ngay cả những ngày ốm nặng và sắp đi xa, Bác vẫn dành thời gian làm
việc với các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên huấn Trung ương nghe báo cáo tình
hình chiến trường miền Nam, tình hình lũ lụt ở sông Hồng và không quên nhắc
phải quan tâm việc phát hành loại sách: "Người tốt, việc tốt" để tuyên truyền, nhân
rộng những điển hình tiên tiến trên các mặt sản xuất, chiến đấu trong cán bộ, đảng
viên và nhân dân.
II. TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG
NĂM
1. Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 –
01/8/2019)
2. Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945
– 02/9/2019)
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3. Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 –
19/8/2019)
4. Kỷ niệm 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (18/8/2005
– 19/8/2019)
5. Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 –
20/8/2019)
6. Kỷ niệm 108 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 –
25/8/2019)
7. Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà
nước (28/8/1945 – 28/8/2019)
III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG – CHÍNH QUYỀN THÁNG 7
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2019
1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 2019
1.1. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm thực hiện; hiệp y bổ nhiệm,
bổ nhiệm lại 04 đồng chí. Cử 07 cán bộ học hoàn chỉnh cao cấp chính trị và bồi
dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; 02 cán bộ học lớp dự nguồn cấp tỉnh
năm 2019. Hoàn thành phê duyệt quy hoạch Ban chấp hành đảng bộ huyện và
các xã, thị trấn giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Xét nâng lương
đợt 1 năm 2019 cho 18 cán bộ thuộc khối đảng, đoàn thể. Cấp, phát 19 thẻ đảng
viên; đề nghị tặng huy hiệu đảng cho 21 đồng chí đủ điều kiện theo quy định.
Tiếp tục thực hiện 01 cuộc kiểm tra đối với 01 tổ chức và 02 đảng viên. Thi
hành kỷ luật 02 đảng viên với hình thức khiển trách; nội dung vi phạm về chính
sách dân số và quy định những điều đảng viên không được làm.
Hội đồng nhân dân huyện và các xã, thị trấn tổ chức tốt kỳ họp lần thứ 9;
tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra. Ủy ban
nhân dân huyện và các xã thị trấn tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ phát
triển kinh tế xã hội.
Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể và hội quần chúng làm tốt công tác tuyên
truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và
nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện đến đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tích
cực vận động đóng góp “Quỹ vì người nghèo” năm 2019 được 1,67 tỷ đồng. Tiếp
tục triển khai tốt phong trào thi đua chuyên đề “Dân vận khéo” giai đoạn 20182020; hoàn thành thủ tục đăng ký mô hình, điển hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh.
Tổ chức tốt các hoạt động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019.
1.2. Vụ lúa hè thu trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển tốt. Các loại
rau màu được khuyến khích trồng và phát triển ở một số nơi, tính đến nay trồng
được 539,4ha, đạt 107,8% kế hoạch, đã thu hoạch 527,9 ha, năng suất bình quân
17 tấn/ha. Tổng sản lượng thủy sản trong tháng đạt 1.630 tấn, lũy kế 17.287 tấn,
đạt 60,9% kế hoạch, tăng 13,3% so cùng kỳ. Công tác tiêm phòng dịch bệnh
trên đàn gia súc, gia cầm và kiểm dịch chất lượng giống cây trồng, vật nuôi
được quan tâm thực hiện, nhất là phòng chống dịch tả heo Châu Phi; toàn huyện
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xảy ra 25 ổ dịch; đã tiêu hủy 185 con heo với trọng lượng 11.179kg và hoàn
thành thủ tục tiến hành hỗ trợ cho người nuôi theo quy định.
Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ước đạt 38,353 tỷ
đồng, tính từ đầu năm 262,501 tỷ đồng, đạt 56,45% kế hoạch, tăng 0,62% so
cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ và bán lẻ hàng hóa đạt 108,85 tỷ đồng, lũy kế
866,44 tỷ đồng, đạt 61,02% kế hoạch, tăng 12,49% so cùng kỳ. Tổng thu ngân
sách trên địa bàn 2,850 tỷ đồng, nâng tổng thu từ đầu năm 25,655 tỷ đồng, đạt
74% kế hoạch, tăng 5% so cùng kỳ; tổng chi ngân sách 38,093 tỷ đồng, lũy kế
từ đầu năm 314,874 tỷ đồng, giảm 25,69% so cùng kỳ.
Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân vốn các công
trình xây dựng cơ bản. Đến nay đã giải ngân 27,475 tỷ đồng, đạt 37,02% kế
hoạch. Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt; Tiếp
tục thực hiện các hoạt động tết quân dân gắn với thực hiện tốt các chỉ tiêu xây
dựng nông thôn mới xã Phong Đông.
1.3. Công tác chính sách và bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện kịp
thời, đã chi trả ưu đãi và các chế độ cho các đối tượng với số tiền trên 1,6 tỷ
đồng. Nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh, liệt sĩ 27/7, thành lập các đoàn
đi thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, tổng
số 1.811suất quà, trị giá 385,8 triệu đồng (trong đó ngân sách Trung ương 351,8
triệu đồng; ngân sách tỉnh 10 triệu đồng; ngân sách huyện 24 triệu đồng). Từ
đầu năm đến nay triển khai xây dựng, sửa chữa 29/59 căn nhà tình nghĩa (đạt
49,15%); giới thiệu, giải quyết việc làm cho 330 lao động, nâng tổng số từ đầu
năm đến nay 3.138 người, đạt 125,5% nghị quyết.
Giáo dục và đào tạo được chú trọng, các điểm trường thực hiện tốt việc
quản lý, kiểm tra, sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp, đảm bảo các điều kiện
chuẩn bị khai giảng năm học mới 2019-2020. Tỷ lệ học sinh thi đậu tốt nghiệp
trung học phổ thông đạt 96,45% (giảm 2,7% so năm học trước).
Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân được quan tâm thực
hiện; khám, điều trị bệnh cho 8.727 lượt người. Các chương trình mục tiêu quốc
gia về y tế, dân số, gia đình - trẻ em và phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra vệ
sinh an toàn thực phẩm được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Các hoạt động
thông tin tuyên truyền, văn hóa, thể thao được tổ chức ở nhiều nơi, nhất là các
hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày thương binh, liệt sĩ 27/7.
1.4. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản
ổn định. Các lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu,
thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt; phối hợp thực hiện tốt công tác phòng,
chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập
trung chỉ đạo tốt công tác diễn tập xã Phong Đông, Thị trấn Vĩnh Thuận. Đã
điều tra, khám phá 05/05 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội. Phát hiện 01 vụ tàng
trữ trái phép chất ma túy, đã bắt giữ và xử lý 01 đối tượng. Tuần tra kiểm soát
trật tự an toàn giao thông đường bộ 62 cuộc, xử phạt 32 trường hợp với số tiền
19,1 triệu đồng.
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2. Chương trình chỉ đạo tháng 8 năm 2019
2.1. Cụ thể hóa thực hiện Kế hoạch Số 176-KH/TU tuyên truyền 50 năm
thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của
Người (02/9/1969 - 02/9/2019); Hướng dẫn Số 53-HD/BTCTU, của Ban Tổ
chức Tỉnh ủy về đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc
đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2022; Nghị quyết số 37-KH/TW, ngày 24-122019 của Bộ chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Sơ
kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín
dụng chính sách xã hội”. Các cấp ủy quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên
bảo đảm đạt chất lượng, số lượng đề ra. Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội
bộ. Tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy
ban Kiểm tra các cấp theo kế hoạch. Chủ động nắm tình hình các tổ chức đảng
và đảng viên để kịp thời kiểm tra, giám sát phòng ngừa vi phạm. Giải quyết kịp
thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên.
Hội đồng nhân dân tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát;
phối hợp tổ chức tốt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp và đề xuất giải quyết kịp thời các
kiến nghị của cử tri.
Các tổ nghiên cứu chuyên đề tiến hành khảo sát, hoàn thành báo cáo và tổ
chức hội nghị sơ, tổng kết các chuyên đề phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội
Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Hoàn thành việc xây dựng đề cương văn
kiện đại hội Đảng bộ huyện thông qua Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ.
Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể và hội quần chúng tập trung tuyên
truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và
nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện đến đoàn viên, hội viên và nhân dân.
Tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chuẩn bị các điều kiện, tổ chức thành
công đại hội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019-2024.
Quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo; chủ
động theo dõi nắm tình hình và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vấn đề có
liên quan đến dân tộc, tôn giáo.
2.2. Vận động, hướng dẫn nhân dân quản lý, chăm sóc tốt vụ lúa hè thu
bảo đảm đạt năng suất, chất lượng cao. Tăng cường theo dõi, quản lý các vùng
nuôi tôm và kiểm soát dịch bệnh để kịp thời xử lý. Kiện toàn, củng cố nâng cao
chất lượng hoạt động của các tổ kinh tế hợp tác, hợp tác xã và tổ chức tập huấn
kỹ năng kiến thức về tổ hợp tác, hợp tác xã. Chủ động phòng, chống các loại
dịch bệnh; kiểm tra, kiểm soát giết mổ, mua bán gia súc, gia cầm đúng nơi quy
định. Tranh thủ tỉnh hoàn thành thủ tục sớm đầu tư xây dựng khu giết mỗ gia
súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thuận. Hướng dẫn nhân dân
chủ động phòng chống và kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai khi có xảy ra.
Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, gắn với tăng
cường quản lý chất lượng công trình; kịp thời giải ngân và thanh quyết toán các
công trình đã hoàn thành. Chỉ đạo bồi dưỡng, khai thác và huy động tốt các
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nguồn thu cho ngân sách Nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ chi ngân sách bảo
đảm theo kế hoạch.
2.3. Quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo,
đồng bào dân tộc và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đẩy nhanh tiến độ
thi công xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, nhà đại
đoàn kết, nhà cho hộ nghèo. Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động
nông thôn, hỗ trợ vay vốn, giới thiệu giải quyết việc làm cho người lao động.
Chỉ đạo xây dựng, sửa chữa trường, lớp học theo kế hoạch và bồi dưỡng
chính trị hè cho giáo viên các cấp học. Làm tốt công tác điều động, luân chuyển
cán bộ, giáo viên, sắp xếp ổn định bộ máy tổ chức ở các trường, nhằm đảm bảo
công tác giảng dạy năm học mới.
Tăng cường công tác phòng, chống các loại dịch bệnh, nhất là dịch sốt
xuất huyết, tay-chân-miệng; thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia; tích
cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia mua bảo hiểm y tế; làm tốt việc
hỗ trợ khám chữa bệnh cho đối tượng chính sách, người nghèo, cận nghèo, trẻ
em dưới 6 tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội. Duy trì tổ chức các hoạt động văn
hoá, văn nghệ, thể thao trên địa bàn.
2.4. Duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu
của các lực lượng. Chủ động theo dõi nắm chắc tình hình, mở các cao điểm tấn
công trấn áp tội phạm, triệt xóa các băng nhóm tội phạm, cướp giật, trộm cắp
tài sản, tín dụng đen, đánh bạc, ma túy. Triển khai thực hiện Kết luận số 45KL/TW, ngày 01-02-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có
hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ,
đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Thực hiện tốt
các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông. Quan
tâm nâng lên chất lượng các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực
hiện tốt công tác điều tra, xử lý vụ án, vụ việc theo quy định của pháp luật .
IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA HUYỆN TRONG
THÁNG 7/2019
1. Ngày 12/7/2019 Ban chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè
(TNTNH) huyện Vĩnh Thuận năm 2019 tổ chức lễ ra quân với chủ đề “Tuổi trẻ
Vĩnh Thuận tình nguyện vì cộng đồng”. Đến dự có ông Phạm Văn Hậu, Phó chủ
tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ huy Chiến dịch, lãnh đạo các cơ quan ban
ngành của huyện và hơn 200 bạn đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia. Ngay
sau lễ ra quân Ban Chỉ huy Chiến dịch TNTNH tiến hành các hoạt động trồng cây
xanh, vệ sinh môi trường xung quanh công viên, thu gom rác để đúng nơi quy
định, phát tờ rơi tuyên truyền dịch tả lợn Châu phi và các loại bệnh trong mùa
mưa, thực hiện trồng tuyến đường hoa, thăm tặng quà gia đình giáo viên có hoàn
cảnh khó khăn.
2. Ngày 17/7/2019 Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện quy chế dân chủ tỉnh Kiên
Giang phối hợp với BCĐ huyện Vĩnh Thuận tố chức khai giảng lớp bồi dưỡng về
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xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019. Đến dự có ông Thái
Châu Báu, Phó trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy. Thông qua lớp tập huấn nhằm quán
triệt các nội dung quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính phủ về một
số vấn đề cần quan tâm trong thực hiện công tác dân vận chính quyền cũng như
quy chế dân chủ cơ sở. Để qua đó giúp các học viên nghiên cứu, trao đổi, làm rõ
thêm một số vấn đề cơ bản về lý luận chung và các văn bản chỉ đạo của Đảng trong
quá trình thực hiện còn vướn mắc để cùng nhau tháo gỡ tiếp tục thực hiện trong
thời gian tới được tốt hơn.
3. Ngày 19/7/2019, huyện Vĩnh Thuận triển khai kế hoạch vận động phát
triển “Quỹ hỗ trợ nông dân” năm 2019 và kết thúc cuộc vận động vào cuối năm
2019. Tham dự có các đồng chí là lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể
huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn là thành viên Ban vận động. Mục đích của
cuộc vận động này nhằm tăng cường hỗ trợ vốn cho hội viên, nông dân đầu tư phát
triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi; hình thành ngày càng
nhiều mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, nhóm hộ, hướng tới sản xuất
hàng hoá phát triển kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã, nâng cao thu nhập ổn
định cuộc sống trong nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.
4. Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2019.
Sáng ngày 22/7/2019, đoàn cán bộ của tỉnh do ông Nguyễn Văn Tâm, Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy-Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm
trưởng đoàn, cùng đi với đoàn có đồng chí Huỳnh Thanh Bình, phó Bí thư Huyện
ủy, Chủ tịch UBND huyện đến thăm, tặng quà 10 gia đình thương binh, liệt sỹ, trên
địa bàn ấp Ruộng Sạ 1, Căn Cứ, Cạnh Đền 2 xã Vĩnh Phong và ấp kênh 3, ấp Vĩnh
Trinh, ấp kênh 14 xã Vĩnh Thuận. Dịp này đoàn tặng quà và tiền cho mỗi gia đình
thương binh, liệt sĩ trị giá 1.000.000 đồng. Ngoài ra, công ty xổ số kiến thiết Kiên
Giang tặng mỗi gia đình 1.000.000 đồng.
Trước đó, Huyện uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
huyện Vĩnh Thuận đã thành lập nhiều đoàn cán bộ lãnh đạo các ban ngành đến
thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công cách mạng trên địa bàn
huyện. Được biết năm nay huyện tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà 59 gia đình chính
sách, người có công, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, tổng trị
giá gần 24 triệu đồng từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa.
5. Ngày 23/7/2019, Thường trực HĐND huyện Vĩnh Thuận khoá X tổ chức
kỳ họp thứ chín nhiệm kỳ 2016-2021. Sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết 6
tháng đầu năm và thông qua nhiệm vụ phát triển kinh tề-xã hội 6 tháng cuối năm
2019 và xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.
Ông Nguyễn Văn Mau, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh
Kiên Giang đến dự.
6. Sáng ngày 26/7/2019, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vĩnh Thuận
thành lập đoàn cán bộ dân quân chính đảng đến viếng, thắp hương và đặt vòng hoa
tại nghĩa trang liệt sĩ huyện nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2019). Thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ
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người trồng cây”, trong năm 2019, huyện Vĩnh Thuận tổ chức nhiều đoàn đến
thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân các dịp lễ, tết và thực hiện tốt các
chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình có công với cách mạng.
7. Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập
Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019). Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang
cùng liên đoàn lao động huyện Vĩnh Thuận tổ chức lễ công nhận và gắn biển công
trinh thi đua “Tuyến đường hoa” của CĐCS Trường TH và THCS Phong Đông tại
xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận. Đến dự có ông Nguyễn Minh Dũng, Phó chủ
tịch LĐLĐ Tỉnh. Công trình “Tuyến đường hoa” của CĐCS Trường TH và THCS
Phong Đông sau 02 tháng trồng và chăm sóc công trình trở thành tuyến đường
xanh, sạch, đẹp của huyện nói chung và của xã nói riêng. Công trình có chiều dài
500m với tổng trị giá gần 65 triệu đồng do đoàn viên, công nhân viên chức của
Trường tham gia thực hiện. Tại buổi lễ Liên đoàn lao động tỉnh đã công bố quyết
định công nhận và trao biển công trình cho đại diện CĐCS Trường TH và THCS
Phong Đông, đồng thời, còn trao bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh cho
CĐCS Trường có thành tích xuất sắc trong thực hiện công trình thi đua chào mừng
ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
8. Chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của
Đảng (01/8/1930-01/8/2018). Ngày 31/7/2018 Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hoạt
động viếng nghĩa trang liệt sĩ và bia tưởng niệm liệt sĩ ngành Tuyên huấn huyện
Vĩnh Thuận do đồng chí Tống Phước Trường, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban
Thường trực Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Dịp này Ban tuyên giáo huyện
ủy Vĩnh Thuận tổ chức lễ ra mắt Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Huyện
Vĩnh Thuận và trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tuyên giáo của Ban Tuyên
giáo Trung ương cho 02 đồng chí đã có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác
Tuyên giáo trong thời gian qua.

* Tài liệu này do Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn từ các nguồn:
- Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 8/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Báo cáo số 315 ngày 31/7/2019 của Huyện ủy Vĩnh Thuận về tình hình
thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và chương trình chỉ đạo tháng 8 năm 2019.
- Cổng thông tin, điện tử huyện Vĩnh Thuận.

10

