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“Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một 
trong những cách làm tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức 
cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật,  
Hà Nội, 2011, t.15, tr.672.

“... một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn 
tuyên truyền”.

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật,  
Hà Nội, 2011, t.1, tr.284.

“Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người mới, con người 
xã hội chủ nghĩa. Phải yêu quê hương, bảo vệ quê hương xứ sở. Phải tăng 
gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, trồng trọt, chăn nuôi tốt. Phải bảo vệ 
rừng, phải đoàn kết, phải phát triển đảng viên. Phải đấu tranh thanh toán 
nạn mù chữ. Mỗi đảng viên phải gương mẫu, đầu tàu, chịu khó học tập 
văn hóa, học tập kỹ thuật, nói đi đôi với làm. Không được ngại gian khổ. 
Cấp ủy phải đoàn kết, gắn bó, hăng hái làm việc và làm việc thật tốt”.

Trích “Bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội 
đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ III, vòng 2”.  
In trong Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang 1940-1975,  
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.277.

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
(1890 - 1969)
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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Tuyên 
Quang, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh 

Tuyên Quang luôn phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương 
cách mạng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, khai 
thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo bước đột phá mạnh 
mẽ và đã giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực 
kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh,...

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “... một tấm gương sống còn có giá 
trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”; “Lấy gương người tốt, 
việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau...”, góp phần tuyên truyền, 
giới thiệu và tôn vinh những tấm gương cán bộ, đảng viên, người 
dân thuộc mọi thành phần, lứa tuổi, dân tộc trên địa bàn tỉnh Tuyên 
Quang đã bằng tâm huyết, trách nhiệm của mình, nỗ lực cống hiến 
cho quê hương và cộng đồng, làm được nhiều việc tốt, có sức lan tỏa, 
ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội, thực sự là những điển hình tiêu 
biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh gắn với phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang phối hợp với Nhà xuất bản 
Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Gương người tốt, 
việc làm hay.

Cuốn sách được chia thành ba phần, tập hợp các bài viết về 
những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã 
hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quốc phòng và an ninh. 
Ở từng lĩnh vực khác nhau, mặc dù mỗi tập thể, cá nhân có những 
cách học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
khác nhau, gắn với phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, 
nhưng đều hướng đến hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cống 
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hiến tài, đức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương Tuyên 
Quang. Các bài viết đã phản ánh sinh động những tấm gương tốt, 
việc làm hay, khẳng định phẩm chất tốt đẹp của người dân các dân 
tộc tỉnh Tuyên Quang; góp phần cổ vũ, giáo dục, bồi đắp niềm tin 
của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Những gương người tốt, việc làm hay được tôn vinh là nguồn 
động viên, cổ vũ và sẽ có sức thuyết phục, lan tỏa trong cộng đồng để 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
tiếp tục phát triển mạnh mẽ và sâu rộng. 

Mặc dù Ban Biên soạn và Nhà xuất bản đã hết sức cố gắng, 
nỗ lực nhưng do nhiều nguyên nhân nên nội dung cuốn sách khó 
tránh khỏi còn hạn chế, thiếu sót. Chúng tôi rất mong bạn đọc 
thông cảm và mong nhận được ý kiến đóng góp để tiếp tục cho ra 
mắt bạn đọc những cuốn sách tiếp theo về những gương người tốt, 
việc làm hay trong thời gian tới.

Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Tháng 9 năm 2020
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT
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LỜI GIỚI THIỆU

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 
XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 với chủ đề “Phát huy truyền 

thống quê hương cách mạng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đổi mới mạnh mẽ và vững 
chắc, phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển 
khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc”, trong đó tập trung vào 
ba khâu đột phá: phát triển công nghiệp; sản xuất nông, lâm 
nghiệp hàng hóa; và phát triển du lịch.

Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc 
tỉnh Tuyên Quang luôn phát huy truyền thống quê hương 
cách mạng, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu 
cao quyết tâm chính trị, giành được nhiều thành tựu quan 
trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Nhiều chương trình phát 
triển kinh tế - xã hội được cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhân 
dân đồng tình, hưởng ứng, huy động được các nguồn lực và đạt 
hiệu quả cao; diện mạo từ đô thị đến nông thôn có nhiều khởi 
sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng 
được nâng lên; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính 
trị được chú trọng; thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc 
phòng; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. 
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã không ngừng 
nỗ lực phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển 
khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Những kết quả đạt được 
trong nhiệm kỳ 2015-2020 là sự tiếp nối những thành quả của 
nhiều thế hệ đi trước, góp phần tạo nên Tuyên Quang hôm nay 
một sức sống mới, giàu bản sắc. 

Để góp phần tuyên truyền, giới thiệu và nhân rộng những 
điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả 
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góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn 
với phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức biên soạn và phối hợp với 
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách 
Gương người tốt, việc làm hay.

Cuốn sách giới thiệu, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển 
hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mỗi bài viết là một 
câu chuyện về tấm gương dám nghĩ, dám làm, dốc sức, dốc 
lòng vì lợi ích cộng đồng, vì sự bình yên và phát triển của quê 
hương, có sức lan tỏa sâu sắc, là nguồn cổ vũ, động viên để 
nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết một lòng tiếp tục 
xây dựng Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững, củng cố 
và giữ vững vị trí tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi 
phía Bắc.

Cuốn sách phản ánh chân thực không khí thi đua noi 
gương Chủ tịch Hồ Chí Minh của những tập thể, cá nhân điển 
hình trong tỉnh Tuyên Quang trên các lĩnh vực kinh tế, văn 
hóa, xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quốc phòng 
và an ninh. Tuy nhiên, trong quá trình biên soạn và xuất bản, 
do nhiều nguyên nhân khác nhau nên nội dung cuốn sách khó 
tránh khỏi còn hạn chế, thiếu sót. Ban Biên soạn rất mong 
nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để bổ sung và hoàn 
thiện nội dung cuốn sách trong lần xuất bản sau. 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Tuyên Quang, tháng 9 năm 2020
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY



NHỮNG GƯƠNG 
NGƯỜI TỐT, 

VIỆC LÀM HAY 
TRONG LĨNH VỰC 

KINH TẾ, VĂN HÓA, 
XÃ HỘI

Phần thứ nhất
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LAN TỎA PHONG TRÀO HIẾN ĐẤT 
LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG Ở MÃN SƠN

Thôn Mãn Sơn, xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương có một phần 
diện tích nằm bên bờ sông Lô, đất vùng gò đồi chiếm 2/3 diện 
tích, số còn lại là đất ruộng. Toàn thôn có 170 hộ dân, với 698 
nhân khẩu, trong đó có 100% hộ sản xuất nông nghiệp. Là 
thôn có diện tích rộng, nhiều đồi núi, đường sá đi lại khó khăn, 
dân cư phân bố thưa thớt; cả thôn có tới 08 hộ nghèo và 17 hộ 
cận nghèo nên gặp không ít khó khăn trong việc huy động các 
nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, nhất 
là làm đường giao thông nông thôn. Công tác giải phóng mặt 
bằng khó khăn do thiếu kinh phí đền bù và một số người dân 
do chưa thấy được lợi ích của việc mở đường, nên không đồng 
tình hiến đất, hiến cây hoặc yêu cầu đền bù cao.

Dù khó khăn nhưng Chi bộ thôn Mãn Sơn quyết tâm chỉ 
đạo hoàn thành việc làm đường giao thông nông thôn đạt 
chuẩn, đó là cơ sở phát triển các ngành nghề, dịch vụ, tái cơ 
cấu nông nghiệp của địa phương, phát triển kinh tế - xã hội, 
giảm nghèo bền vững... Sau khi xã triển khai chủ trương xây 
dựng nông thôn mới và ban hành kế hoạch thực hiện, Chi ủy 
thôn thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới gồm đại 
diện các tổ chức chính trị - xã hội của thôn, Trưởng thôn, Phó 
trưởng thôn và đại diện cho các cụm dân cư trong thôn, trưởng 
các dòng họ... Chi ủy tiến hành tổ chức các cuộc họp dân để 
đưa ra bàn bạc, thảo luận, triển khai thực hiện; tổ chức đối 
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thoại trực tiếp với người dân, tôn trọng, lắng nghe những ý 
kiến hay của người dân khi tham gia vào các dự án, đề án kinh 
tế, xây dựng nông thôn mới; tranh thủ những người có uy tín 
trong các dòng họ, những cán bộ đầu ngành để tuyên truyền, 
vận động người dân; từng Chi ủy viên, đảng viên được phân 
công phụ trách từng xóm đã tích cực bám sát địa bàn, lắng 
nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tham mưu cho Chi 
bộ các giải pháp để giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Đường giao thông được mở rộng nhờ các hộ gia đình ở thôn Mãn Sơn,  
xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương hiến đất xây dựng

Bằng sự nỗ lực, cố gắng, gương mẫu đi đầu, làm tốt công 
tác tuyên truyền của đội ngũ đảng viên, người dân thôn Mãn 
Sơn dần thấy được chủ trương về xây dựng nông thôn mới 
của Đảng, nhất là việc làm đường giao thông nông thôn là 
đúng đắn, cán bộ, đảng viên nói đúng, làm trước nên người 
dân tích cực hưởng ứng tham gia. Với phương châm “Đoạn 
đường đi qua xóm nào thống nhất cao tập trung làm trước”, 
“Đoạn đường nào có vướng đất, công trình và cây xanh của cán 
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bộ thì cán bộ hiến trước”... đã tạo được sự đồng tình, thi đua 
thực hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trên địa bàn 
thôn có 13,68 km đường giao thông. Trong đó đường trục xã là 
4,78 km; đường liên thôn là 4,2 km; đường trục thôn là 3,7 km 
và đường trục chính nội đồng là 01 km. Đến nay, đã có 05 km 
đường trục thôn và ngõ xóm được bêtông hóa. Ngoài ra, trên 
địa bàn thôn đang tổ chức thi công 02 tuyến đường nhựa với 
chiều dài 5,78 km.

Chủ trương đúng đắn, thiết thực, phù hợp với nguyện vọng 
nên được đông đảo bà con hưởng ứng, tạo sự lan tỏa rộng rãi trên 
địa bàn. Thôn Mãn Sơn có 34 hộ dân hiến đất và tài sản trên đất 
để làm đường; trong đó có 04 hộ dân đã hiến trên 2.000 m2, tiêu 
biểu như: hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hoa 2.340 m2; hộ gia đình 
ông Chu Quang Dần, hộ gia đình ông Nguyễn Minh Nghiên, hộ 
gia đình ông Nguyễn Minh Hồng mỗi hộ hiến 2.250 m2 và hộ gia 
đình ông Nguyễn Văn Điệp 1.470 m2...

Cùng với sự chung tay, góp sức của cộng đồng, việc hiến đất 
làm đường giao thông của người dân trên địa bàn đã mang lại 
hiệu quả thiết thực. Những con đường mới được mở ra không 
chỉ giúp cho việc đi lại, giao lưu, trao đổi hàng hóa dễ dàng, mà 
còn tạo điều kiện cho bà con có cơ hội vươn lên phát triển kinh 
tế, nâng cao đời sống. Mãn Sơn là một trong những thôn được 
xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương chọn làm điểm và đi đầu trong 
thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới.
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SỨC TRẺ NƠI “CHÍN MƯƠI CHÍN NGỌN NÚI”

Hợp tác xã Thanh niên Thượng Lâm, huyện Lâm Bình 
được thành lập từ giữa năm 2018, với 7 thành viên, gồm 
Hoàng Văn Minh (Giám đốc), Chẩu Thanh Ngà (Phó Giám 
đốc), Chẩu Văn Đệ, Vi Đức Toàn, Nông Văn Tín, Quan Văn 
Vũ và Hỏa Thị Mùi. Mỗi người có hoàn cảnh, điều kiện khác 
nhau, nhưng đều yêu thích công việc của cán bộ đoàn cơ sở 
và cùng sinh ra, lớn lên trên mảnh đất Thượng Lâm. Thay vì 
lựa chọn đi lao động tại các khu công nghiệp, các nhà máy ở 
trong nước như nhiều thanh niên nông thôn trong tỉnh hiện 
nay, 7 thanh niên này đã cùng hợp sức thành lập Hợp tác xã 
Thanh niên để khởi nghiệp ở chính quê hương mình, mở ra 
hướng phát triển kinh tế mới cho thanh niên nông thôn của 
nhiều địa phương trong tỉnh.

Hoạt động chính của Hợp tác xã hiện nay là: thu mua nông 
sản cho nông dân địa phương; trồng rau, nuôi trồng thủy sản 
nước ngọt; chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ 
thủy sản; phát triển dịch vụ homestay; cung cấp giống cây 
trồng, vật nuôi; dịch vụ lữ hành du lịch nội địa; dịch vụ vận tải 
đường thủy nội địa. 

Cách xây dựng và phát triển Hợp tác xã cũng rất ấn 
tượng. Việc góp vốn đầu tư cũng tùy thuộc vào nguồn lực của 
mỗi người, từ vài chục đến cả trăm triệu đồng hoặc góp đất 
sản xuất... Trong giai đoạn đầu thành lập, mọi thứ đều hết 
sức khó khăn, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, nhưng bù lại, 
ai cũng quyết tâm, đồng lòng, phấn đấu xây dựng Hợp tác xã 
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với mục tiêu tích cực khai thác có hiệu quả những tiềm năng, 
thế mạnh của địa phương để phát triển bền vững. Mỗi thành 
viên trong Hợp tác xã phụ trách những công việc khác nhau, 
người phụ trách mảng du lịch, người phụ trách mảng nông, 
lâm nghiệp, người kết nối thị trường..., ai có thế mạnh về 
ngành nghề, lĩnh vực gì thì phụ trách lĩnh vực đó. Hiện nay, 
cả nhóm đang tập trung cho việc xây dựng quần thể không 
gian văn hóa gắn với dịch vụ homestay tại thôn Nà Tông, xã 
Thượng Lâm với diện tích trên 2.000 m2; trong đó có nhiều 
hạng mục ấn tượng như nhà sàn, ao cá, khu trưng bày sản 
phẩm lưu niệm, bể bơi mini, khu vực vui chơi, đốt lửa trại, 
khu tắm lá thuốc, khu vườn hoa cây cảnh... 

Các thành viên Hợp tác xã Thanh niên Thượng Lâm,  
huyện Lâm Bình

Với cách làm trên, bước đầu Hợp tác xã đã thành công 
trong việc là đầu mối kết nối với một số doanh nghiệp thực 
hiện thu mua lạc cho nhân dân; đồng thời làm đơn vị vệ tinh 
kết nối, đón hàng chục đoàn khách du lịch đến tham quan, 
trải nghiệm tại địa phương. 
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Bằng tình yêu quê hương, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sự 
nhiệt huyết của tuổi trẻ, cùng với kế hoạch kinh doanh được 
các thành viên Hợp tác xã xây dựng nên qua quá trình học tập, 
rèn luyện và sự nghiên cứu, am hiểu các yếu tố về điều kiện tự 
nhiên, truyền thống lịch sử, văn hóa, tập quán sinh hoạt, sản 
xuất của đồng bào địa phương đã cho thấy những bước đi ban 
đầu khá bài bản, vững chắc.  

Mảnh đất Thượng Lâm, nơi có chín mươi chín ngọn núi 
huyền thoại, đang vươn mình mạnh mẽ trong công cuộc xây 
dựng nông thôn mới. Ở nơi ấy, Hợp tác xã Thanh niên với 
những con người trẻ tuổi, nhiệt huyết, đang có cách nghĩ, cách 
làm ấn tượng, mang tính đột phá. Họ đang bước từng bước 
vững chắc trên con đường khởi nghiệp, góp phần xây dựng quê 
hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. 
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MÔ HÌNH TỔ HỢP TÁC MÂY TRE ĐAN  
XÃ PHÚC THỊNH

Với mong muốn tạo thu nhập và tạo việc làm cho đoàn viên, 
thanh niên và nhân dân trong khoảng thời gian nông nhàn và 
tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường cũng như khôi 
phục lại ngành nghề truyền thống; được sự giúp đỡ của Đảng ủy, 
Ủy ban nhân dân xã Phúc Thịnh và trực tiếp là Ban Thường vụ 
Đoàn xã Phúc Thịnh, ngày 07 tháng 10 năm 2019, Tổ hợp tác 
Mây tre đan xã Phúc Thịnh (Tổ hợp tác thanh niên) được thành 
lập gồm 09 thành viên, chuyên đan các sản phẩm được đặt hàng 
sẵn bởi 01 làng nghề tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội. 

Tổ hợp tác Mây tre đan xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa
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Tổ hợp tác Mây tre đan xã Phúc Thịnh là mô hình hoạt 
động theo cơ chế gia công, sử dụng lao động thời vụ là chính, 
nên có thể huy động cùng lúc nhiều lao động cho những đơn 
hàng nhất định; chi phí đào tạo thường thấp và tốn ít thời 
gian. Đây là một trong những giải pháp nhằm sử dụng hiệu 
quả những nguồn lực sẵn có tại các địa phương về nguyên 
liệu, lao động, kinh nghiệm, đồng thời góp phần tuyên truyền, 
phổ biến rộng rãi việc sử dụng đồ thủ công thân thiện với môi 
trường thay vì sử dụng túi nylon khó phân hủy và đồ nhựa sử 
dụng một lần. 

Trung bình mỗi tháng, các thành viên trong Tổ sản xuất 
được hơn 100 sản phẩm như: cơi, hộp, giỏ hoa... từ các nguyên 
liệu bằng cói, tre, mây. Mỗi sản phẩm có giá bán khoảng 30-
70 nghìn đồng tùy vào từng loại mẫu mã, kích thước; sau khi 
trừ chi phí nguyên vật liệu, thu nhập cho mỗi thành viên 
trong Tổ đạt khoảng 2-3 triệu đồng/tháng. Ngoài việc cung 
ứng các sản phẩm làm ra cho cơ sở làng nghề tại Chương 
Mỹ, các sản phẩm từ mây tre đan do các thành viên làm ra 
cũng được đặt tại nhiều gian hàng hội chợ, hội chợ đêm, ngày 
hội trưng bày các sản phẩm địa phương, thông qua các kênh 
báo, đài của tỉnh, huyện và qua các trang mạng xã hội như 
Facebook, Zalo. Trong năm 2019, Tổ hợp tác đăng ký tham 
gia các cuộc thi về ý tưởng thanh niên khởi nghiệp, tại đây 
các thành viên của Tổ hợp tác giao lưu, học hỏi được nhiều 
kinh nghiệm từ những thanh niên phát triển kinh tế tại các 
huyện bạn, đồng thời quảng bá sản phẩm đến gần hơn với 
các doanh nghiệp, những mô hình dịch vụ du lịch cộng đồng 
homestay để liên kết đặt sản phẩm tại các khu dịch vụ, từ đó 
quảng bá mở rộng thị trường, giúp các sản phẩm của Tổ hợp 
tác làm ra có giá thành cao hơn. 
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Hiện nay, Tổ hợp tác đã có thể cung ứng cho thị trường 
sản phẩm với số lượng lớn, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp và 
thân thiện với môi trường. Thời gian tới, Tổ hợp tác sẽ tiếp tục 
truyền dạy các cách đan đến nhiều người hơn nữa và giúp cho 
các sản phẩm từ mây tre đan đến gần hơn với nhân dân, khôi 
phục lại ngành nghề truyền thống, giúp cho các sản phẩm làm 
từ mây tre đan trở thành sản phẩm đặc trưng của địa phương.
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NÂNG TẦM HIỆU QUẢ SẢN XUẤT  
KINH DOANH CÁ ĐẶC SẢN THÁI HÒA

Hợp tác xã Sản xuất - Kinh doanh cá đặc sản Thái Hòa 
thuộc địa phận thôn Ba Luồng, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, 
tỉnh Tuyên Quang được thành lập vào năm 2016. Thời gian 
đầu mới thành lập, Hợp tác xã gặp không ít khó khăn trong 
định hướng sản xuất, nguồn vốn, kỹ thuật nuôi trồng... Mặc 
dù vậy, Hợp tác xã đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, 
tập trung vào phát triển chăn nuôi cá lồng đặc sản, đem lại 
giá trị kinh tế cao, nâng cao đời sống cho người chăn nuôi thủy 
sản trên địa bàn.

Để tìm ra hướng đi mới cho mình, Ban lãnh đạo Hợp tác xã 
đã tiếp thu các ý kiến đề xuất, kiến nghị của người dân trên 
địa bàn về hình thức kinh doanh phù hợp với lợi thế của xã để 
phát triển Hợp tác xã gắn với thực hiện hiệu quả các chương 
trình, dự án, đề án về phát triển kinh tế tập thể của xã. 

Với lợi thế có sông Lô, với chiều dài hơn 9 km chảy qua địa 
bàn xã, Hợp tác xã đã lựa chọn phát triển chăn nuôi cá lồng 
trên sông theo hướng sản xuất hàng hóa, trong đó phát triển 
mạnh giống cá chiên (một trong 5 loại cá ngũ quý: chiên, lăng, 
dầm xanh, anh vũ, bỗng). Đây là loại cá có giá trị kinh tế cao, 
được thị trường rất ưa chuộng. Năm 2016, sản phẩm cá chiên 
của Hợp tác xã được công nhận vệ sinh an toàn thực phẩm 
(chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP) và được xác định là sản 
phẩm thủy sản mũi nhọn của địa phương. Đến nay, toàn xã có 
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hơn 40 hộ nuôi cá lồng với 138 lồng cá, trong đó có 53 lồng cá 
chiên đặc sản, tập trung chủ yếu ở 5 thôn: Ba Luồng, Tân An, 
Khánh An, Bình Thuận và Soi Long.

Mô hình chăn nuôi cá đặc sản chất lượng cao tại Hợp tác xã Sản xuất -  
Kinh doanh cá đặc sản Thái Hòa

Để sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường, bảo đảm vệ sinh 
an toàn thực phẩm, Hợp tác xã thường xuyên tuyên truyền, 
vận động người dân đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi theo hướng an toàn vệ 
sinh thực phẩm để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, 
Hợp tác xã cũng đề ra phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh 
doanh tập trung, cung cấp nguồn thức ăn, giống sạch có chất 
lượng cho các hộ dân tham gia mô hình nuôi cá đặc sản. Đồng 
thời, Hợp tác xã liên kết với các nhà hàng, doanh nghiệp bao 
tiêu thu mua sản phẩm cho nhân dân. Với cách làm này, chi 
phí cho sản xuất giảm khoảng 10-15%, giá đầu ra bảo đảm 
ổn định. Mỗi năm sau khi trừ chi phí mỗi hộ nuôi cá có lãi từ 
250 đến 300 triệu đồng, đời sống được nâng cao. 
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Trong thời gian tới, Hợp tác xã sẽ tiếp tục duy trì nuôi từ 
hơn 130 lồng cá trở lên, trong đó nâng số lồng cá chiên lên 
75 lồng, sản lượng cá hằng năm phấn đấu đạt hơn 38 tấn, 
cung cấp cho các nhà hàng, thương lái trong và ngoài tỉnh. 
Hợp tác xã cũng có kế hoạch xây dựng và nâng tầm thương 
hiệu cá chiên Thái Hòa, hướng tới xuất khẩu. Trước mắt là 
đưa đặc sản này vươn tới thị trường một số tỉnh miền Trung, 
miền Nam. 

Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, Hợp tác xã còn 
dành ra 30 triệu đồng ủng hộ hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, 
công tác phòng, chống thiên tai, bão lụt, Quỹ vì người nghèo... 
Quan tâm tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường 
của các hộ chăn nuôi, giảm tối đa tình trạng ô nhiễm do chất 
thải chăn nuôi cá gây ra. Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi cá 
lồng, cá chiên đặc sản đã làm thay đổi cuộc sống của người dân 
trên địa bàn xã, góp phần đưa Thái Hòa trở thành xã nông 
thôn mới của huyện Hàm Yên. 

Với những kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh, 
góp phần phát triển kinh tế tại địa phương, năm 2019, Hợp 
tác xã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen.
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NHỮNG “CHIẾN CÔNG” THẦM LẶNG 

Trong những năm qua, Hợp tác xã Vận tải và Dịch vụ môi 
trường Thanh Bình, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang 
luôn nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhiệm 
vụ chuyên môn, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đi đầu trong thực 
hiện cải cách hành chính, rút ngắn quy trình, giải quyết công 
việc theo hướng tinh giản, tiết kiệm, hiệu quả cao.

Học Bác Hồ, thiết thực nhất là thông qua việc làm cụ thể 
từ thực tiễn tại địa phương. Hợp tác xã được giao địa bàn làm 
công tác vệ sinh môi trường khá rộng tại thành phố Tuyên 
Quang và huyện Yên Sơn, bao gồm hơn 100 tổ dân phố thuộc 
11 xã, phường, 01 thị trấn và 08 cơ quan, đơn vị. Để hoàn 
thành nhiệm vụ, Hợp tác xã đã có nhiều sáng kiến trong thu 
gom, xử lý rác thải, qua đó mỗi tháng tiết kiệm được hàng 
trăm công lao động; đồng thời Hợp tác xã tăng cường tuyên 
truyền về thu gom, phân loại và xử lý rác bảo đảm vệ sinh 
môi trường không chỉ trong nhân dân, mà còn mở rộng tuyên 
truyền tại các nhà trường, tổ chức xe đưa đón các cháu đi tham 
quan phân xưởng tái chế rác thải nhựa của Hợp tác xã để các 
cháu hiểu thêm về quy trình xử lý rác thải nhựa, hạn chế tác 
hại với môi trường. 

Hiện nay, Hợp tác xã có 01 máy giặt bao tải và 01 máy tái 
chế nhựa phế thải. Mỗi tháng phân xưởng tái chế nhựa tiếp 
nhận và tái chế được hơn 100 tấn nhựa phế thải và hơn 200 
tấn bao tải, bạt rách được thu từ nguồn rác sinh hoạt và rác 
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tạp ở các khu công cộng để xử lý thành nguyên liệu cung cấp 
cho các cơ sở sản xuất tái chế ra các loại bao bì mới, qua đó 
giảm hàng nghìn mét khối bụi nếu đem đốt hoặc vài trăm mét 
khối hố chôn lấp/tháng nếu đem chôn lấp; ngay cả việc phân 
loại, nghiền nhựa thành hạt tại xưởng nghiền và giặt bao tải 
cũng chỉ dùng phương pháp cơ học nên không gây bụi, gây 
khói phát tán ra xung quanh, hiệu quả giữ gìn môi trường 
là rất cao. Năm 2017, Hợp tác xã đã xây dựng cơ sở chế biến 
than hữu cơ được tận dụng từ các nguồn rác thải như vỏ cây, lá 
cây, giấy vụn... Đây là loại than củi triệt tiêu khói, có nhiệt độ 
trung bình 800oC, bảo đảm vệ sinh và hiệu quả kinh tế.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chụp ảnh lưu niệm  
với ông Nguyễn Hữu Hoạch, Giám đốc Hợp tác xã Vận tải và Dịch vụ môi trường 

Thanh Bình tại Chương trình xuân Doanh nhân với cộng đồng năm 2018
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Với mô hình sản xuất kinh doanh hiện nay, Hợp tác xã đã 
tạo công ăn việc làm cho hơn 90 lao động là cựu chiến binh, con 
cháu cựu chiến binh và 13 gia đình chính sách, trong đó có 38 
hộ nghèo có công việc ổn định với mức lương trung bình là 5,5 
triệu đồng/người/tháng. Hiện nay, Hợp tác xã không còn gia 
đình xã viên thuộc diện hộ nghèo; đối với những xã viên khó 
khăn, Hợp tác xã cho vay từ 5 triệu đồng trở lên trong 3 tháng 
không phải trả lãi; xã viên ốm đau, hiếu hỷ, Hợp tác xã có quà 
thăm hỏi, phúng viếng kịp thời. 

Cùng với chăm lo hoạt động sản xuất kinh doanh, Hợp tác 
xã chú trọng tham gia các hoạt động xã hội, tham gia trồng 
cây xanh, cây cảnh ở các cơ quan trong tỉnh, Trung tâm Hội 
nghị tỉnh... Trong 5 năm qua, Hợp tác xã đã ủng hộ Quỹ vì 
người nghèo, đồng bào bị lũ lụt và ủng hộ làm 600 m đường 
bêtông nông thôn trị giá 450 triệu đồng; ủng hộ 40 triệu đồng 
xây dựng nhà tình nghĩa; 395 triệu đồng cho các cháu thanh 
thiếu nhi và các tổ chức xã hội khác; ủng hộ xây dựng nông 
thôn mới 75 triệu đồng; ủng hộ Quỹ vì người nghèo 90 triệu 
đồng; chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 bằng tiền 
mặt và vật chất trên 16 triệu đồng. 

Các hoạt động của Hợp tác xã đã tạo được niềm tin cho 
xã viên, khiến họ thêm gắn bó, tích cực đẩy mạnh hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã ngày một phát triển, góp 
phần bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp cho cộng đồng.
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AGRIBANK HUYỆN CHIÊM HÓA  
ĐỒNG HÀNH CÙNG “TAM NÔNG”

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt 
Nam (Agribank) - Chi nhánh huyện Chiêm Hóa được thành 
lập từ ngày 26 tháng 3 năm 1988. Trải qua hơn 32 năm hình 
thành và phát triển, Agribank Chi nhánh huyện Chiêm Hóa 
đã có nhiều hoạt động thiết thực và cụ thể hóa thực hiện nghị 
quyết của Đảng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa 
bàn huyện. 

 Agribank Chi nhánh huyện Chiêm Hóa ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa  
cho hộ nghèo tại xã Xuân Quang
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Agribank Chi nhánh huyện Chiêm Hóa luôn bám sát địa 
bàn hoạt động và định hướng phát triển kinh tế - xã hội hằng 
năm của địa phương để triển khai các gói tín dụng phù hợp. 
Trong đó, tập trung đầu tư tín dụng vào các dự án phát triển 
nông nghiệp, nông thôn, chăn nuôi, các mô hình sản xuất kinh 
doanh có hiệu quả, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. 
Có thể nói, nguồn vốn vay từ Agribank đã trở thành nguồn lực 
quan trọng giúp nhiều hộ gia đình mở rộng quy mô sản xuất 
kinh doanh, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi, tăng thu nhập cho hộ gia đình, góp phần xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn huyện 

Tính đến tháng 3 năm 2020, tổng dư nợ cho vay của 
Agribank Chi nhánh huyện Chiêm Hóa đạt trên 894 tỷ đồng 
với hơn 11.400 khách hàng vay vốn. Trong đó, cho vay nông 
nghiệp, nông thôn chiếm 100% tổng dư nợ. Trong quá trình 
triển khai các chương trình cho vay, Agribank Chi nhánh 
huyện Chiêm Hóa luôn bám sát định hướng và sự chỉ đạo của 
Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, chủ động thực hiện 
các giải pháp tín dụng phù hợp với thực tế tại địa phương. 
Để bảo đảm quản lý hiệu quả nguồn vốn cho vay, Chi nhánh 
huyện luôn chú trọng thực hiện tốt công tác thẩm định hồ sơ 
vay vốn; tăng cường giám sát, kiểm tra việc sử dụng vốn vay 
của các hộ vay sau khi được giải ngân vốn. Đồng thời, phân 
công cán bộ tín dụng thường xuyên phối hợp với đội ngũ tổ 
trưởng tổ vay vốn để hướng dẫn các hộ vay sử dụng vốn đúng 
mục đích, đôn đốc thu tiền gốc, tiền lãi đúng thời gian quy 
định. Do vậy, chất lượng tín dụng luôn được kiểm soát, bảo 
đảm an toàn. 

Hằng năm, Agribank Chi nhánh huyện Chiêm Hóa đưa ra 
các giải pháp nhằm hỗ trợ cho vay đối với các khách hàng vay 
vốn, đặc biệt là các khách hàng cho vay thuộc chương trình 
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chính sách của tỉnh, thực hiện hướng dẫn, tháo gỡ đối với các 
khách hàng gặp khó khăn, góp phần vào việc phục hồi và phát 
triển sản xuất kinh doanh của hộ gia đình. Sự sẵn sàng chia 
sẻ, hỗ trợ lẫn nhau cả những lúc khó khăn và khi thuận lợi, 
mối quan hệ giữa Agribank và người nông dân ngày càng thêm 
gắn bó bền chặt, thể hiện cam kết của Agribank là luôn đồng 
hành cùng khách hàng trên con đường phát triển.

Hoạt động phát triển sản phẩm dịch vụ đã được Agribank 
Chi nhánh huyện Chiêm Hóa xác định: lấy khách hàng là 
trung tâm, tích cực tuyên truyền phát triển, mở rộng khách 
hàng, mở mới tài khoản và sử dụng những dịch vụ tiện ích, 
văn minh, hiện đại, nhằm đẩy mạnh phát triển thanh toán 
không dùng tiền mặt.  

Thông qua các chương trình cung ứng sản phẩm, dịch 
vụ ngân hàng tiện ích, đến nay nguồn vốn của Agribank Chi 
nhánh huyện Chiêm Hóa cơ bản đáp ứng mở rộng tín dụng, 
giúp hàng nghìn hộ nông dân có thêm nguồn vốn đẩy mạnh 
sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng ngành 
nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, đồng thời tiếp tục 
khẳng định vai trò chủ đạo trong việc cung ứng vốn và sản 
phẩm, dịch vụ ngân hàng tiện ích phục vụ phát triển nông 
nghiệp, nông thôn và nông dân. 

Bên cạnh thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kinh doanh phục 
vụ “tam nông”, Agribank Chi nhánh huyện Chiêm Hóa luôn 
làm tốt công tác an sinh xã hội, hoạt động từ thiện, nhân đạo 
do ngành và địa phương phát động: Ủng hộ xây dựng nhà tình 
nghĩa, nhà đại đoàn kết tại nhiều xã, thị trấn trên địa bàn 
huyện; mỗi năm, cán bộ, viên chức trong Chi nhánh huyện đóng 
góp 04 ngày lương ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Ngày vì 
người nghèo, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ Tình nghĩa 
ngành ngân hàng; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên,  
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thanh niên và cán bộ tình nguyện tham gia “Hiến máu nhân 
đạo”, hỗ trợ các gia đình, người có công với cách mạng; triển 
khai chương trình tặng quà với chủ đề “Chung tay đẩy lùi dịch 
Covid-19”, đã tặng 3.000 chiếc khẩu trang y tế và 120 chai 
dung dịch sát khuẩn cho các trường trung học phổ thông trên 
địa bàn huyện; ủng hộ 11,2 triệu đồng cho Quỹ Phòng, chống 
dịch Covid-19.
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MUỐN DÂN TIN MÌNH PHẢI LÀM TRƯỚC

Trong những năm qua, thực hiện phong trào thi đua dân 
vận khéo, trên địa bàn huyện vùng cao Na Hang, tỉnh Tuyên 
Quang đã có nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu đi 
đầu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 
tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn 
xã hội, phát triển kinh tế địa phương. Anh Sùng A Lầu, dân 
tộc Mông, Bí thư Chi bộ thôn Lũng Vài, xã Côn Lôn, huyện Na 
Hang là một tấm gương điển hình như thế.

Anh Sùng A Lầu (bên trái) hướng dẫn, trao đổi cách nuôi bò nhốt  
để phát triển kinh tế hộ gia đình
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Sinh năm 1984 trong một gia đình rất nghèo, ngay từ nhỏ 
anh Lầu luôn mang trong mình suy nghĩ làm thế nào để gia 
đình mình và người dân không còn cảnh nghèo đói. Năm 2006, 
nhận thấy diện tích đất ruộng ở thôn còn ít, bà con chủ yếu 
phát triển cây nông nghiệp bằng giống địa phương năng suất 
thấp, rất nhiều hộ gia đình không đủ lương thực để ăn, anh đã 
tập trung khai phá chuyển đổi khoảng gần 1.000 m2 đất màu 
đồi của gia đình thành đất ruộng, khơi nguồn, bắt nước từ các 
khe núi để trồng lúa nước. Đây cũng là bước mở đầu để bà con 
Lũng Vài làm theo và với cách làm này, diện tích lúa nước của 
Lũng Vài đã tăng thêm 15 ha. 

Với kiến thức có được từ công tác khuyến nông, anh Lầu 
đã đưa giống lúa lai, ngô lai vào sản xuất. Nhờ vậy, ngay từ vụ 
thu hoạch đầu tiên, lương thực sản xuất ra không chỉ đủ để ăn 
và chăn nuôi mà còn dư thừa để bán. Anh Lầu cũng là người 
đầu tiên đã trồng ngô lai vụ hè thu mang lại hiệu quả, điều mà 
trước đây chưa từng có ở Lũng Vài. Từ những hiệu quả nhìn 
tận mắt, bà con trong thôn đã làm theo, đến nay toàn bộ 15 ha 
đất ruộng và 40 ha đất đồi đều được trồng bằng các giống lúa, 
ngô lai cho năng suất, chất lượng cao. Anh Lầu đã trực tiếp 
đứng ra liên hệ cung ứng giống, vật tư, phân bón và thu mua 
thóc, ngô hạt cho bà con. Cùng với đó, thôn Lũng Vài đã phát 
triển chăn nuôi trâu, bò nhốt, đến nay tổng đàn trâu, bò là 180 
con; chăn nuôi lợn và gia cầm cũng rất phát triển với đàn lợn 
trên 500 con, đàn gia cầm trên 2.000 con. Nhờ đổi mới cách 
nghĩ, nếp làm, người dân Lũng Vài đã cơ bản thoát khỏi khó 
khăn, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên. Hiện nay, 
100% hộ dân trong thôn có nhà ở kiên cố; 90% số hộ có tivi; thu 
nhập bình quân đầu người đạt trên 22 triệu đồng/người/năm; 
100% trẻ em được đến trường; các cặp vợ chồng trẻ sinh 1 hoặc 
2 con; thôn có sân thể thao, nhà văn hóa thuận lợi cho bà con 
sinh hoạt cộng đồng. 
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Thôn Lũng Vài có 71 hộ dân, với 324 nhân khẩu, trong đó 
dân tộc Mông chiếm gần 2/3 tổng số hộ dân với 46 hộ dân. Dưới 
sự lãnh đạo của Chi bộ, đứng đầu là người Bí thư Chi bộ tận 
tụy, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, cùng sự nỗ lực vươn lên 
của người dân, Lũng Vài đang thay da đổi thịt từng ngày. 

Với những đóng góp của mình, anh Sùng A Lầu đã nhận 
được nhiều Giấy khen và Bằng khen của các cấp, các ngành; 
trong đó anh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang biểu 
dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng 
Bằng khen điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.
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HẾT LÒNG VÌ NHÂN DÂN

Ông Lê Quý Đáng, nguyên là cán bộ Công ty lâm nghiệp 
Hàm Yên. Năm 1993, sau khi về nghỉ hưu, ông được tín nhiệm 
bầu làm Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Đồng Bàng, thị trấn Tân Yên, 
huyện Hàm Yên. Trong công việc, ông luôn khắc ghi lời dạy của 
Bác Hồ: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân 
liệu cũng xong”. Vì vậy, suốt những năm làm Bí thư Chi bộ, ông 
đã cùng tập thể Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác 
của Tổ dân phố. Trong đó, nổi bật là việc ông đã tận tâm, tận 
lực cùng Chi bộ và các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư 
vận động các hộ gia đình tự nguyện hiến đất, đóng góp kinh phí, 
ngày công lao động để làm đường giao thông, chỉnh trang khuôn 
viên nhà văn hóa, tạo nên diện mạo mới cho Tổ dân phố. 

Ông Lê Quý Đáng
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Năm 2006, tuyến đường nội thị đi qua Tổ dân phố Đồng 
Bàng được đầu tư nâng cấp, nhưng do nền đường hẹp, sau 
vài năm sử dụng đã xuống cấp. Đến năm 2011, mặc dù được 
huyện nhất trí chủ trương đầu tư, nâng cấp tuyến đường này, 
nhưng việc tổ chức thực hiện gặp nhiều khó khăn, nguồn kinh 
phí bồi thường giải phóng mặt bằng không có. Trước tình hình 
đó, ông cùng Chi bộ bàn bạc, phối hợp với Tổ dân phố phổ biến 
chủ trương của huyện, vận động, thuyết phục những hộ gia 
đình có đất, tài sản, cây cối, hoa màu hai bên tuyến đường 
hiến đất, tài sản trên đất để tạo điều kiện thuận lợi cho nâng 
cấp tuyến đường... Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, các buổi 
họp dân, ông đã phân tích rõ việc nhân dân trong tổ sẽ được 
hưởng lợi khi tuyến đường được đầu tư nâng cấp, giao thông 
đi lại, vận chuyển hàng hóa sẽ rất thuận tiện, tạo điều kiện 
phát triển kinh tế, văn hóa... Nhờ sự phân tích thấu tình, đạt 
lý của ông, nhân dân hiểu ra và đồng tình ủng hộ, đồng thời 
Chi bộ thống nhất đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong 
việc hiến đất và tích cực vận động người thân cùng thực hiện 
để làm gương trước nhân dân. Kết quả là, 60/60 hộ gia đình có 
liên quan đến giải phóng mặt bằng đều nhất trí hiến đất, tài 
sản, hoa màu; có nhiều hộ đóng góp 200-300 m2 đất, nhiều hộ 
có cây ăn quả, cây lấy gỗ trồng từ 10 đến 15 năm đã tự chặt 
hạ, có hộ còn dịch chuyển nhà ở để thi công công trình đúng kế 
hoạch... Sau gần một năm, tuyến đường trải nhựa dài 2,5 km 
được hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng dịp Tết Nguyên đán 
năm 2012. 

Sau thành công trong việc vận động các hộ dân tự nguyện 
hiến đất làm đường nhựa, đến năm 2013, thực hiện chủ 
trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, ông Đáng tiếp tục 
vận động nhân dân trong tổ đóng góp kinh phí, ngày công 
lao động làm hơn 1,5 km đường bêtông nông thôn, mặt đường 
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rộng 3,5 m nối từ Tổ dân phố Đồng Bàng đến thôn Cao Đà, xã 
Thái Sơn, huyện Hàm Yên. Đây là tuyến đường liên xã đầu 
tiên của huyện Hàm Yên được bêtông hóa theo phương châm  
“Nhà nước và nhân dân cùng làm”, với tổng kinh phí khoảng 
1 tỷ đồng. 

Tích cực xây dựng Tổ dân phố giàu đẹp, năm 2014, ông 
Đáng đề xuất với Chi bộ ra nghị quyết về tu sửa, chỉnh trang, 
xây dựng khuôn viên nhà văn hóa. Nhờ tinh thần gương mẫu, 
đi đầu của các đảng viên trong Chi bộ, nên nhân dân trong Tổ 
dân phố ủng hộ rất cao. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhân 
dân đã đóng góp được hơn 75 triệu đồng để xây tường rào, 
cổng và sân chơi nhà văn hóa. Đến đầu năm 2015, công trình 
được hoàn thành, phục vụ các hoạt động của nhân dân trong 
Tổ dân phố. 

Với những đóng góp đó, ông Lê Quý Đáng được Ban Tuyên 
giáo Trung ương tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong 
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai 
đoạn 2011-2013; là đại biểu được báo cáo thành tích tại Đại 
hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX năm 2015. 

Sau Đại hội Chi bộ Tổ dân phố, nhiệm kỳ 2012-2015, do 
tuổi cao, ông Đáng xin nghỉ công tác Bí thư Chi bộ, nhưng vẫn 
tích cực đóng góp những ý kiến xây dựng Tổ dân phố vững 
mạnh. Năm 2016, ông được bầu là Chủ tịch Hội Người cao 
tuổi thị trấn Tân Yên, ông đã cùng tập thể Hội tích cực tham 
mưu với cấp ủy, chính quyền thị trấn triển khai “Phong trào 
ông, bà, cha, mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Người cao 
tuổi làm kinh tế giỏi”, “Tuổi cao gương sáng”; đẩy mạnh tuyên 
truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 
hội viên; phát huy vai trò người cao tuổi trong tham gia xây 
dựng Đảng, chính quyền cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa 
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ở khu dân cư; động viên con cháu thực hiện tốt chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy 
định của địa phương, phát triển kinh tế nâng cao đời sống; duy 
trì việc các chi hội tổ chức chúc thọ cho hội viên từ 70 tuổi trở 
lên, hỗ trợ hộ người cao tuổi khó khăn, tổ chức cho hội viên tiêu 
biểu tham quan, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh, góp 
phần đẩy mạnh các hoạt động của Hội trên địa bàn thị trấn.
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BÍ THƯ CHI BỘ DÂN TỘC MÔNG TIÊU BIỂU

Bà Giàng Thị Chía, Bí thư Chi bộ thôn Ngòi Khù, xã Đạo 
Viện, huyện Yên Sơn là người hăng hái, nhiệt tình trong công 
tác. Trên 10 năm làm cán bộ thôn, bản, bà đã phát huy vai 
trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động 
nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, là chỗ dựa tin cậy cho đồng bào dân 
tộc Mông trong thôn.

Bà Giàng Thị Chía (giữa) tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách,  
pháp luật của Nhà nước cho bà con trong thôn ở mọi lúc, mọi nơi
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Năm nay đã gần 70 tuổi, được Đảng cử, dân bầu, bà Chía 
đã từng giữ nhiều vị trí công tác trong thôn, xã như: Chi hội 
trưởng Chi hội Phụ nữ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, 
Bí thư Chi bộ, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, đại biểu 
Hội đồng nhân dân xã. Ở vai trò, cương vị nào bà Chía cũng 
nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công việc, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao. Thôn Ngòi Khù, nơi bà Chía 
sinh sống có 30 hộ dân thì 29 hộ dân là đồng bào người dân tộc 
Mông. Những năm trước, thôn Ngòi Khù là một trong những 
thôn khó khăn nhất của xã Đạo Viện, nhận thức của người dân 
còn hạn chế, dễ bị lôi kéo, lợi dụng. Trước thực trạng đó, với vai 
trò là Bí thư Chi bộ, bà Chía luôn suy nghĩ tìm cách vận động 
bà con hiểu rõ âm mưu chia rẽ, xúi giục, kích động của kẻ xấu. 

Là phụ nữ, trước tiên bà Chía chọn phụ nữ làm đối tượng 
tuyên truyền, vận động, thuyết phục. Qua các hoạt động của 
Chi hội Phụ nữ, bà từng bước tiếp cận, kiên trì tuyên truyền 
làm cho những người bà, người mẹ, người vợ nhận rõ lẽ phải, 
qua đó thấm sang chồng, con. Không chỉ như vậy, bà Chía còn 
sẵn sàng chia sẻ với bà con những gì mình biết, mình hiểu 
bằng nhiều hình thức, khi thì tổ chức họp, khi lại tranh thủ 
những dịp lễ hội hay lúc bà con tập trung sản xuất, có khi 
chỉ là cuộc trò chuyện thân tình về cuộc sống hằng ngày, về 
cách làm ăn... Qua cách tuyên truyền thân mật, gần gũi, đã 
góp phần củng cố niềm tin của bà con với Đảng, chính quyền, 
khuyến khích bà con chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế, thực 
hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình, giữ gìn an 
ninh trật tự, không nghe và không tin lời kẻ xấu xúi giục.

Để giúp người Mông trong thôn phát triển kinh tế, bà đã 
cùng với Chi bộ tuyên truyền giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, 
cách làm để nâng cao đời sống. Miệng nói tay làm, bà Chía 
và các đảng viên trong thôn luôn là những người tiên phong  
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đi trước để bà con từ đó làm theo. Nhờ đó mà với hơn 12 ha 
ruộng hai vụ, người Mông thôn Ngòi Khù đã đưa các giống lúa 
Tạp Giao, Thái Bình vào gieo cấy, bình quân năng suất lúa đạt 
trên 60 tạ/ha. Hiện toàn thôn có 15 máy cày để làm đất sản 
xuất; cùng với đó, nghề trồng rừng, chăn nuôi trâu, bò, lợn, 
gà trong thôn cũng được bà con tập trung phát triển. Để giúp 
bà con tiếp cận với nguồn vốn, là Tổ trưởng Tổ vay vốn tiết 
kiệm của Ngân hàng Chính sách xã hội, bà Chía đã giúp 7 hộ 
hội viên Chi hội Phụ nữ thôn được vay vốn phát triển kinh tế 
gia đình với tổng dư nợ trên 200 triệu đồng... Nhờ đó, tỷ lệ hộ 
nghèo ở thôn đã giảm đáng kể, từ 100% hộ nghèo năm 2015 
xuống còn 28,6% năm 2019.

Nhờ đời sống kinh tế được cải thiện, bà con có điều kiện 
để xây dựng kết cấu hạ tầng của thôn. Năm 2018, nhân dân 
trong thôn đóng góp được gần 80 triệu đồng và hàng trăm 
ngày công lao động để hoàn thành 700 m đường bêtông, diện 
mạo của thôn đang đổi thay từng ngày. 

Sự tận tụy, nỗ lực của Bí thư Chi bộ Giàng Thị Chía được 
ghi nhận không chỉ qua những danh hiệu, giấy khen, bằng 
khen mà quan trọng hơn chính là sự tin tưởng, kỳ vọng của 
nhân dân nơi vùng đất còn nhiều khó khăn này.
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“ĐẢNG VIÊN ĐI TRƯỚC,  
LÀNG NƯỚC THEO SAU”

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Đảng viên đi trước, làng 
nước theo sau”, trong những năm qua, đảng viên Đặng 
Thị Dương, thôn Khau Tràng, xã Hồng Thái, huyện Na 
Hang đã không ngừng học hỏi, vượt qua khó khăn vươn 
lên làm kinh tế gia đình, giúp đỡ bà con thoát nghèo ngay 
tại địa phương.

Chị Đặng Thị Dương (thứ hai từ phải sang) với vườn lê của gia đình
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Năm 2017, chị tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học xã hội 
và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trở về quê công tác, 
chị được phân công làm cán bộ văn hóa xã. Từ những khuyến 
khích, định hướng phát triển du lịch của huyện, nhận thấy 
tiềm năng, lợi thế của địa phương, chị mạnh dạn chọn hướng 
phát triển du lịch cộng đồng và phát triển giống lê đặc sản, 
rau sạch chuẩn VietGAP ngay trên bản làng của mình. 

Khách du lịch nghỉ tại Homestay Đặng Thị Dương

Vốn là người dân tộc Dao Tiền, chị Dương xác định rõ 
mục tiêu “Làm homestay phải giữ được bản sắc văn hóa dân 
tộc của mình”. Chị đã tìm hiểu, liên kết với những người 
làm homestay ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước để học hỏi 
kinh nghiệm. Sau đó, chị cùng với gia đình cải tạo, sửa sang 
lại nếp nhà sàn bao đời nay, đóng thêm những chiếc giường 
mới, mở rộng đất vườn, làm mô hình VAC tự cung, tự cấp. 
Tháng 10 năm 2018, cơ sở homestay của chị bắt đầu mở cửa 
đón khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm trùng với 
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thời điểm diễn ra lễ hội ruộng bậc thang và cũng là lúc lê ở 
Hồng Thái vào chính vụ. Cho đến nay, mỗi tháng, mô hình 
homestay của chị thu hút khoảng 50 lượt khách; tạo việc làm 
thường xuyên cho 02 lao động trên địa bàn với mức thu nhập 
3 triệu đồng/người/tháng.

Thấy cây lê cho hiệu quả kinh tế cao, chị bàn với mẹ từ 
100 gốc ban đầu của gia đình mở rộng diện tích, trồng thêm 
100 gốc lê đặc sản. Hiện nay, vườn lê của gia đình chị phát 
triển tốt, hứa hẹn tạo thêm những cảnh quan đẹp để phát 
triển du lịch và tăng thu nhập cho gia đình. 

Từ mô hình của chị, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã 
Hồng Thái định hướng, vận động 5 hộ dân khác cùng làm 
homestay. Xác định homestay là du lịch cộng đồng, mọi 
người trong thôn cùng làm thì mới phát triển bền vững 
được, do đó chị kêu gọi, vận động thêm đoàn viên, thanh 
niên trong thôn phát triển mô hình homestay. Hiện nay, 
chị đang đầu tư khoảng 100 triệu đồng để tiếp tục cải tạo 
khuôn viên, sắm sửa cơ sở vật chất, đồng thời nghiên cứu 
gắn kết với Hợp tác xã Sơn Trà chuyên sản xuất chè để giới 
thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch chè Shan tuyết.

Là đảng viên, chị luôn gương mẫu, đi đầu thực hiện chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước. Không chỉ làm giàu cho bản thân, chị còn thường 
xuyên tham gia tuyên truyền, vận động người thân, bạn 
bè, hàng xóm thay đổi cách nghĩ, cách làm, vươn lên phát 
triển kinh tế, dần xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, xây dựng 
nếp sống mới văn minh nhưng vẫn mang đậm bản sắc văn 
hóa dân tộc.

Với những nỗ lực của bản thân, nhiều năm liền chị Đặng 
Thị Dương được các cấp, các ngành khen thưởng, như: Giấy 
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khen của Tỉnh đoàn vì có thành tích xuất sắc trong học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
giai đoạn 2016-2019; đạt giải Ba trong cuộc thi “Ý tưởng 
khởi nghiệp sáng tạo thanh niên Tuyên Quang” năm 2019; 
Giấy khen của huyện Na Hang về công tác dân tộc.
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CÂY BƯỞI DA XANH Ở ĐÔ THƯỢNG 5

 Đến xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, ai cũng biết đến anh 
Trịnh Văn Lực ở thôn Đô Thượng 5, bởi anh là người nhạy bén, 
năng động trong phát triển kinh tế gia đình cho thu nhập cao. 

Anh Trịnh Văn Lực chăm sóc vườn bưởi của gia đình

Sinh ra và lớn lên tại thôn Đô Thượng 5, xã Xuân Vân, 
cũng như nhiều gia đình khác, cuộc sống trước đây của anh 
Trịnh Văn Lực và gia đình gặp nhiều khó khăn. Không nản 
lòng, với ý chí quyết tâm cùng với sự cần cù, siêng năng, anh 
Lực đã động viên vợ cố gắng lao động sản xuất để vươn lên làm 
giàu. Vốn là vùng đất bưởi, nhận thấy cây bưởi sinh trưởng, 
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phát triển tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng nên bưởi cho 
quả ngon và được khách hàng nhiều nơi ưa chuộng, năm 2007, 
anh đã chuyển đổi 1,5 ha đất đồi trồng các loại cây hiệu quả 
kinh tế thấp sang trồng 150 cây bưởi Diễn và 100 cây bưởi Soi 
Hà. Anh tích cực học hỏi những người trồng bưởi lâu năm trên 
địa bàn xã và một số địa phương khác để tích luỹ kinh nghiệm, 
từ cách bón phân, cắt tỉa cành, phòng, trừ sâu bệnh, nhờ vậy 
mà vườn bưởi của gia đình anh luôn phát triển tốt, cho ra quả 
ổn định, đem lại thu nhập cao. 

Mặc dù có nguồn thu nhập ổn định nhưng anh Trịnh Văn 
Lực vẫn luôn trăn trở với suy nghĩ làm sao để phát triển kinh 
tế bền vững hơn nữa. Sau khi tiếp thu Nghị quyết số 16-NQ/
TU ngày 22 tháng 5 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh Tuyên Quang về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai 
đoạn 2016-2025, anh Lực càng quyết tâm phát triển mô hình 
của gia đình theo hướng trang trại, hữu cơ, bền vững. Nhận 
thấy ở miền Nam có giống bưởi da xanh, chất lượng quả ngon, 
được tiêu thụ rất nhiều tại các siêu thị ở thành phố lớn, anh 
Lực đã đến tỉnh Bến Tre tìm mua giống bưởi này đem về trồng 
thử nghiệm. Vừa làm vừa học hỏi, được sự định hướng của cán 
bộ khuyến nông xã, huyện, anh Lực đã thực hiện ghép mắt 
bưởi da xanh trên gốc của cây bưởi chua, đây là phương pháp 
để cây bưởi có tuổi thọ dài và cho trái ngon. Theo anh Lực, 
kỹ thuật chăm sóc bưởi da xanh tương tự như các giống bưởi 
khác, tuy nhiên, độ ẩm đất cần cao hơn nên anh đã xây dựng 
hệ thống tưới tiêu hoàn chỉnh, tưới nước thường xuyên cho 
vườn bưởi. Bên cạnh đó, để phát triển bưởi theo hướng hữu cơ, 
bền vững, anh Lực đã tiến hành ủ phân hữu cơ để cải tạo đất. 
Bưởi được chăm sóc, bón bằng phân hữu cơ nên sinh trưởng, 
phát triển rất tốt, ít sâu bệnh, sai quả với chất lượng ngon và 
giá bán cũng cao hơn. Hiện nay, gia đình anh Lực có 500 gốc 
bưởi da xanh đều đã cho thu hoạch ổn định. Các chủ đầu mối 
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chợ Long Biên (Hà Nội) trả giá và cắt tại vườn là 30-50 nghìn 
đồng/quả, tùy vào trọng lượng; mỗi cây bưởi có khoảng 80-100 
quả và đã đem lại thu nhập cho gia đình anh khoảng 2-5 triệu 
đồng/cây. Ngoài ra, anh Lực còn đầu tư nuôi lợn quy mô hơn 
400 con/lứa, tận dụng nguồn phân chuồng ủ hữu cơ bón cho 
bưởi. Năm 2019, anh đã thu được hơn 3 tỷ đồng từ chăn nuôi 
lợn và trồng bưởi.  

Bước đầu thấy hiệu quả từ cây bưởi da xanh, xã Xuân 
Vân đã có kế hoạch nhân rộng mô hình trồng bưởi của anh. 
Các tổ chức chính trị - xã hội xã đã tổ chức cho đoàn viên, hội 
viên tới tham quan, trao đổi và học tập kinh nghiệm trồng 
bưởi da xanh của gia đình anh Trịnh Văn Lực, đây là cơ sở 
để xã duy trì và nâng cao giá trị của vùng bưởi chất lượng 
cao trên địa bàn.

Hiện nay, anh Trịnh Văn Lực là hội viên Hội Làm vườn xã 
Xuân Vân, anh luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại 
địa phương, sẵn sàng giúp đỡ các hội viên khác khi gặp khó 
khăn và chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm làm ăn để cùng phát 
triển kinh tế, vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.
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“CÂY ĐẠI THỤ” TRÊN NÚI KIA TĂNG

Thôn Khuổi Phầy, xã Hồng Thái, huyện Na Hang có trên 
40 hộ đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Từ một thôn nghèo, 
khó khăn, Khuổi Phầy đã ngày một phát triển nhờ lòng tin vào 
Đảng và sự dẫn dắt của Bí thư Chi bộ Hoàng Văn Tài. Anh 
được người dân nơi đây ví như “cây đại thụ” của Khuổi Phầy 
bởi lời nói của anh luôn đi đôi với việc làm, luôn gương mẫu đi 
đầu để nhân dân trong thôn làm theo.

Anh Hoàng Văn Tài (bên trái) hướng dẫn bà con sử dụng máy nông nghiệp
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Năm 2000, anh Hoàng Văn Tài được tín nhiệm bầu làm 
Phó trưởng thôn kiêm Công an viên; năm 2007, anh làm 
Trưởng thôn và từ năm 2014 đến nay là Bí thư Chi bộ thôn. 
Anh Tài cho biết: Do điều kiện trước đây còn khó khăn, anh 
không được đến trường học cái chữ nhiều, thì bây giờ tự học 
qua sách vở, qua báo, đài, tivi, học những người giỏi, người đi 
trước. Với nhận thức như vậy, anh Tài luôn tự học, tự nghiên 
cứu và luôn tiên phong thực hiện trước, rồi đến các đảng viên 
trong Chi bộ thôn. 

Lợi thế của Khuổi Phầy là có núi Kia Tăng cao từ 800 m 
đến 1.470 m so với mặt nước biển, ở đây có những cây chè 
Shan tuyết cổ thụ là đặc sản nổi tiếng của vùng, nhưng năng 
suất không cao. Do đó, năm 2013, Ủy ban nhân dân xã Hồng 
Thái cùng với Công ty cổ phần chè Sông Lô đã khảo sát đưa 
cây chè đặc sản Phúc Vân Tiên và Kim Tuyên vào trồng trên 
núi. Qua đánh giá, cây chè trồng ở đây phát triển rất tốt. Tuy 
nhiên, việc vận động bà con nơi đây bỏ cây ngô đã canh tác từ 
bao đời nay để trồng chè sẽ rất khó khăn. Nói là làm, anh Tài 
bàn với vợ chuyển toàn bộ 1,2 ha đất trồng ngô của gia đình 
sang trồng chè, 9 đảng viên còn lại đồng thuận, làm theo; kết 
hợp với tuyên truyền, vận động để nhân dân trong thôn hiểu 
được trồng cây chè không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn 
định, lâu dài, giảm nghèo bền vững mà còn giúp chống xói 
mòn, sạt lở đất. Đến nay, thôn đã có 18 hộ tham gia trồng chè 
với diện tích 30 ha, có 4 hộ thoát nghèo nhờ cây chè.

Những năm qua, anh Tài còn vận động nhân dân đưa cây 
lê, cây mận và cây rau, đậu vào trồng, tạo nguồn thu nhập ổn 
định cho người dân. Từ một thôn có tỷ lệ hộ nghèo chiếm đa 
số, đến nay thôn đã trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế, 
văn hóa, xã hội ở xã: thôn có nhiều trâu, bò nhất xã, bình quân 
mỗi hộ có từ 4 con trâu; có một số hộ khá, giàu; tỷ lệ hộ nghèo, 
cận nghèo là 29,2%, giảm 37,5% so với năm 2011. 
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Bên cạnh việc vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cây 
trồng, vật nuôi, cùng với suy nghĩ vì tập thể và bằng sự chân 
thành của mình, anh Tài đã vận động gia đình ông Hoàng Văn 
Thống hiến 3.000 m2 đất để làm nhà văn hóa và làm chợ Khuổi 
Phầy. Ngay sau khi có đất làm nhà văn hóa, anh Tài cùng với 
Chi bộ vận động nhân dân đóng góp hơn 500 ngày công lao 
động và 64 triệu đồng để mua vật liệu, vận chuyển cấu kiện 
vào địa điểm xây dựng. Nhờ vậy, Khuổi Phầy có nhà văn hóa 
mới khang trang và đang chuẩn bị có chợ; hơn nữa, thôn lại là 
cửa ngõ, giáp ranh huyện Pác Nặm (Bắc Kạn), nên chợ Khuổi 
Phầy sẽ từng bước trở thành trung tâm giao thương hàng hóa 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thôn. Ngoài ra, bản 
thân gia đình anh Tài đã hiến 350 m2 đất để xã Cổ Linh, huyện 
Pác Nặm (Bắc Kạn) mở rộng đường và vận động 14 hộ dân của 
thôn hiến đất làm trên 2 km đường du lịch thuộc Khu du lịch 
sinh thái Na Hang. 

Sự đổi mới, phát triển từng ngày của Khuổi Phầy hiện nay 
là có sự đóng góp, tâm huyết của Bí thư Chi bộ Hoàng Văn 
Tài. Những việc làm của anh đã được Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy Tuyên Quang biểu dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Tuyên Quang tặng Bằng khen điển hình tiêu biểu trong học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
giai đoạn 2016-2018; Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân 
vận khéo” của tỉnh Tuyên Quang khen thưởng vì có thành tích 
tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” 
giai đoạn 2016-2018.
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TRƯỞNG THÔN NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM

Dù mới hơn 30 tuổi nhưng chàng trai người Dao, Trần Văn 
Thanh đã có thâm niên 6 năm đảm nhiệm chức vụ Trưởng 
thôn và là người có uy tín trong thôn Hòn Lau, xã Thắng 
Quân, huyện Yên Sơn. Bằng nhiệt huyết sức trẻ, anh có cách 
làm hay giúp người Dao nơi đây xóa bỏ nhiều tập tục lạc hậu, 
tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế.

Anh Trần Văn Thanh chăm sóc vườn bưởi của gia đình
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Thôn Hòn Lau, xã Thắng Quân có 91 hộ dân người Dao 
Quần Trắng sinh sống. Trước đây, người dân trong thôn 
vẫn còn nhiều tập tục lạc hậu như ma chay, cưới xin kéo 
dài, mê tín dị đoan, gây hao tốn tiền của. Điều này đã làm 
cho cuộc sống bà con nơi đây gặp nhiều khó khăn. Ngay từ 
khi mới nhận nhiệm vụ Trưởng thôn, chàng trai trẻ Trần 
Văn Thanh tâm niệm chỉ có xóa bỏ những tập tục lạc hậu 
đó thì bản làng mới bớt khó khăn và phát triển được. Ban 
đầu, việc vận động, tuyên truyền những tưởng giản đơn, 
thế nhưng anh lại vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ phía 
dân bản, vì họ cho rằng anh đã đi ngược lại tập tục bao đời 
của ông cha. Không nản chí, anh bắt đầu từ việc thay đổi 
nhận thức ngay trong chính gia đình, họ tộc mình, phải làm 
gương trước cho bà con. 

Rút kinh nghiệm từ những lần thất bại trước, anh Thanh 
linh hoạt trong cách tuyên truyền, anh khéo léo đưa ra dẫn 
chứng như hệ lụy gây tốn kém, mất an ninh, trật tự khi 
tổ chức đám cưới, đám ma rình rang nhiều ngày; cảnh nợ 
nần, túng quẫn của nhiều cặp vợ chồng vì tục thách cưới; ô 
nhiễm môi trường khi chôn cất người chết gần nhà... Anh 
cũng tranh thủ sự thân tình để giải thích cho trưởng họ, 
người uy tín trong thôn hiểu; khi có cơ hội, anh cùng mọi 
người “mục sở thị” những mô hình thực hiện tốt nếp sống 
văn hóa mới ở địa phương khác. Nhờ thường xuyên, liên tục 
tuyên truyền, vận động mà ý thức người dân trong thôn dần 
thay đổi, trở thành phong trào xây dựng nếp sống mới ở bản 
làng người Dao. 

Cùng với xóa bỏ hủ tục lạc hậu, anh Thanh tuyên truyền 
người dân phải giữ gìn những phong tục, tập quán đẹp mang 
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đậm bản sắc như: phụ nữ tự làm trang phục truyền thống, 
tục lệ cầu làng, lễ cấp sắc... Kết quả, đầu năm 2019, thôn 
Hòn Lau đã thành lập được Câu lạc bộ giữ gìn, phát huy 
bản sắc văn hóa dân tộc với trên 20 thành viên. Từ đó góp 
phần tăng thêm sự gắn bó, đoàn kết giữa bà con nhân dân 
trong thôn. 

Bên cạnh việc thay đổi nhận thức trong xây dựng và phát 
huy bản sắc văn hóa dân tộc, anh Thanh luôn suy nghĩ phải 
làm sao để bà con thôn Hòn Lau thoát nghèo. Sau nhiều lần 
tìm hướng đi, anh chọn cây bưởi để gắn bó, miệng nói, tay làm, 
anh tiên phong trồng thử nghiệm 500 gốc bưởi Soi Hà. Nhờ 
chịu khó học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nên vườn 
bưởi gia đình anh phát triển tốt, đem lại nguồn thu nhập bình 
quân 200 triệu đồng/năm. Tin theo Trưởng thôn, đến nay có 70 
hộ dân hăng hái cải tạo đồi tạp để trồng bưởi, trong đó, nhiều 
hộ trồng với số lượng từ 200 đến 500 gốc bưởi. Nguồn thu nhập 
từ cây ăn quả mang lại cho nhiều gia đình sự khấm khá rõ 
nét. Trước đây, thôn có quá nửa hộ nghèo, nay chỉ còn 15%; số 
hộ khá chiếm 60%. Con cháu học hành thành đạt, thôn hiện 
có 15 cháu đang học tại các trường đại học, cao đẳng trong và 
ngoài tỉnh. 

Nói đi đôi với làm, Trưởng thôn Trần Văn Thanh trở thành 
người có uy tín trong thôn. Mọi việc đều được anh lo chu toàn, 
từ việc vận động nhân dân hiến 3.000 m2 đất để làm nghĩa 
trang hay việc góp công, góp của làm gần 4 km đường bêtông, 
làm nhà văn hóa thôn... Với những việc làm đó, năm 2018, anh 
là đại diện trẻ nhất của tỉnh được dự Lễ Tuyên dương người có 
uy tín tiêu biểu các tỉnh vùng Tây Bắc. Anh cũng vinh dự là 
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đại biểu tiêu biểu của xã Thắng Quân được tham dự Đại hội 
đại biểu các dân tộc huyện Yên Sơn lần thứ III năm 2019; đối 
với anh đó là vinh dự, cũng là trách nhiệm để tiếp tục cống 
hiến sức trẻ cho quê hương.
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BÍ THƯ CHI BỘ SÂU SÁT VỚI DÂN

Thôn Phiêng Ten, xã Sinh Long, huyện Na Hang cách 
trung tâm xã 6 km. Diện tích tự nhiên có trên 410 ha, thôn có 
34 hộ dân, với 166 nhân khẩu và 100% đồng bào dân tộc Mông 
sinh sống. Chi bộ thôn có 18 đảng viên. 

Anh Lầu Văn Sông hướng dẫn bà con cách nuôi trâu nhốt

Dù tuổi đời còn rất trẻ, anh Lầu Văn Sông, sinh năm 1990 
đã được đảng viên tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn từ 
tháng 12 năm 2016; đến tháng 5 năm 2019 anh kiêm thêm 
nhiệm vụ Trưởng thôn. Ở cương vị nào, anh cũng luôn tận tụy 
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trong công việc, gương mẫu trong cuộc sống, được mọi người 
quý mến. 

Năm năm qua, với vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, việc 
mà anh Lầu Văn Sông luôn trăn trở là phải làm thế nào để 
đồng bào Mông trong thôn mình thực hiện đúng chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích 
cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân 
cư, sinh đẻ có kế hoạch, trẻ em trong độ tuổi được đi học, mọi 
người nâng cao cảnh giác, không bị kẻ xấu lôi kéo, lợi dụng, 
xúi giục làm việc sai trái... Anh xác định, mọi việc phải bắt 
đầu từ mỗi đảng viên trong Chi bộ, “đảng viên đi trước, làng 
nước theo sau”. Nghĩ sao làm vậy, anh đã duy trì sinh hoạt Chi 
bộ định kỳ hằng tháng đúng quy định, bàn bạc trong Chi ủy 
chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt bám sát các nhiệm vụ theo chỉ 
đạo của Đảng ủy xã, cụ thể, sát thực tế của thôn để thảo luận 
kỹ trong họp Chi bộ, từ đó, phân công đảng viên đảm nhiệm 
từng phần việc, đồng thời thống nhất đảng viên phải tự giác, 
gương mẫu thực hiện trước để đồng bào làm theo. Nhờ vậy, 
trong thôn không có người vi phạm pháp luật, các hộ gia đình 
từng bước ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, sử dụng giống mới có 
năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, chăn nuôi nên kinh tế 
ngày càng được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần được 
cải thiện. Hiện nay, thôn có 100% trẻ trong độ tuổi được đi học, 
1 cháu đang đi học đại học, 2 cháu học cao đẳng; trong thôn 
không có hộ gia đình sinh con thứ ba. Đến năm 2020, số hộ 
nghèo trong thôn còn 6 hộ, giảm 4 hộ so với năm 2016; lương 
thực bình quân đầu người đạt 800 kg/người/năm; thu nhập 
bình quân đạt trên 10 triệu đồng/người/năm; tổng đàn gia súc, 
gia cầm được duy trì ổn định, trong đó, đàn trâu có 123 con, 
bò có 39 con. 100% các hộ gia đình đều có xe máy phục vụ nhu 
cầu đi lại, có tivi để xem, nhiều hộ mua sắm máy móc phục vụ 
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sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt; đến nay, cả thôn có 26 máy 
cày, 23 máy cắt cỏ, 18 máy sát lúa.

Đặc biệt, phát huy thế mạnh của thôn do điều kiện tự 
nhiên thuận lợi về khí hậu, diện tích đất màu đồi rộng, thôn 
đã khoanh nuôi 14 ha đồng cỏ tự nhiên và trồng 9,82 ha cỏ voi 
để thực hiện mô hình nuôi trâu, bò nhốt. Đến nay, bình quân 
mỗi hộ có từ 1 đến 2 con trâu, bò nuôi nhốt thường xuyên; một 
số hộ gia đình xây dựng chuồng trại nuôi nhốt trâu, bò với số 
lượng nhiều, như hộ gia đình các anh: Lầu Văn Nó, Lầu Văn 
Vàng, Lầu Văn Tu... hằng năm số trâu, bò nuôi nhốt được bán 
ra thành hàng hóa là trên 15 con. Chăn nuôi đã trở thành 
nguồn thu nhập chính cho bà con và cũng là nguồn phân bón 
cho cây trồng.

Bên cạnh đó, thôn còn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
từ trồng ngô sang trồng thử nghiệm cây cam sành. Sau 3 năm 
đưa vào trồng, bước đầu cho thấy cây cam phát triển ổn định, 
hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ngoài chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nhân dân trong thôn 
còn đóng góp ngày công tự mở đường đi đến các khu sản xuất. 
Từ năm 2016 đến nay, đã mở được 5 km đường dân sinh tạo 
điều kiện thuận lợi phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân 
dân trong thôn.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, đúng định hướng của 
Chi bộ thôn, đứng đầu là Bí thư Chi bộ Lầu Văn Sông, thôn 
Phiêng Ten đã đạt được kết quả đáng phấn khởi, góp phần tiếp 
tục xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
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MÔ HÌNH TRỒNG RAU CÔNG NGHỆ CAO 
CỦA CHÀNG KỸ SƯ ĐIỆN 

Trong những năm qua, trên địa bàn xã Kháng Nhật, huyện 
Sơn Dương đã có nhiều tấm gương về sự nỗ lực, sáng tạo làm 
theo lời Bác trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính 
đáng ngay trên quê hương mình, trong đó tiêu biểu là anh 
Nguyễn Việt Lâm.

Anh Nguyễn Việt Lâm kiểm tra những luống rau  
được trồng bằng phương pháp thủy canh

Sinh năm 1992, năm 2012 anh Nguyễn Việt Lâm tốt nghiệp 
Đại học Công nghiệp Hà Nội, chuyên ngành Cơ điện tử.  
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Sau đó, anh làm việc 4 năm ở 2 công ty nước ngoài tại Hà Nội. 
Năm 2016, anh thôi việc tại công ty nước ngoài với mức lương 
hằng tháng trên 15 triệu đồng, mức lương mà nhiều bạn trẻ 
ở tuổi như anh Lâm mơ ước để trở về quê khởi nghiệp bằng 
trồng rau. Làm việc ở các doanh nghiệp nước ngoài giúp anh 
Lâm rất nhiều về tri thức, kinh nghiệm, nhất là việc sử dụng 
ngoại ngữ để phục vụ cho việc dịch sách khoa học kỹ thuật về 
sản xuất nông nghiệp. 

Cả khu đất canh tác trên 20 ha của anh chủ yếu là đất 
vườn đồi tại thôn Khuôn Phầy, xã Kháng Nhật, cách xa khu 
dân cư. Nơi đây có nguồn nước sạch chảy xuống từ hai bên 
núi, các hộ dân đã sử dụng sinh hoạt nhiều năm. Khi quyết 
định đầu tư, gia đình anh Nguyễn Việt Lâm đã mua hết diện 
tích đất đồi khu vực này để bảo vệ nguồn nước khỏi những tác 
động gây ô nhiễm... Trang trại nông nghiệp 4.0 của anh Lâm 
được quy hoạch bài bản, tự động hóa từ quạt mát, phun sương 
tưới ẩm đến hệ thống đường ống dẫn nước lập trình sẵn, tự 
cảm biến để điều hòa độ ẩm, mực nước. Sau 2 năm, khu sản 
xuất bao gồm nhà kính, xử lý nước, đất, hệ thống máng trồng 
cơ bản được hình thành, hiện tại đã có một khu nhà kính rộng 
hơn 2.400 m2, khu đóng gói, khu hầm chứa vi chất dinh dưỡng 
và còn 2 khu đất trống được san ủi khá công phu để chuẩn bị 
xây dựng tiếp nhà kính.

Bước đầu, trang trại của anh Nguyễn Việt Lâm cung cấp 
cho thị trường chủ yếu các loại rau ăn lá phổ biến như: rau cải 
canh, cải ngồng, cải ngọt và đang trồng thử nghiệm các giống 
rau mới có chất lượng cao của Nhật Bản. Đầu năm 2018, lứa 
rau đầu tiên trồng thử nghiệm đã thành công ngoài mong đợi. 
Lứa thứ hai bắt đầu đem bán và giới thiệu sản phẩm cho các 
cửa hàng rau sạch. Sau khi có chứng nhận an toàn thực phẩm 
do Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp, anh Lâm đã bắt 
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tay vào làm tem truy xuất nguồn gốc để cam kết chất lượng, 
xây dựng thương hiệu cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Một 
thành viên Sơn Dương GREENFAR. Rau do anh Lâm cung 
cấp không cắt rễ, mà được bọc lại bằng màng nylon giúp rau 
tươi lâu hơn, không mất vi chất dinh dưỡng, đồng thời cũng 
để bảo vệ thương hiệu. Anh Lâm còn trồng rau Mizuna hay 
còn gọi là cải đuôi phụng, một loại rau ăn gỏi của người Nhật 
Bản, loại rau này mới trồng thử nghiệm đã cho thấy khả năng 
phát triển khá tốt; tới đây, anh sẽ liên kết với một số nhà hàng 
chuyên món ăn Nhật để cung ứng và sẽ tìm hướng xuất khẩu 
sang Nhật Bản loại rau này. Năm 2019, Công ty tập trung sản 
xuất chủ lực giống dưa kim hoàng hậu, với giá bán từ 45 đến 
50 nghìn đồng/kg, mang lại doanh thu trên 2 tỷ đồng.

Có thể khẳng định việc ứng dụng công nghệ cao vào sản 
xuất để tạo ra sản phẩm chất lượng, sạch bệnh và an toàn 
thực phẩm đang là hướng phát triển mới, bền vững của ngành 
nông nghiệp, những mô hình ứng dụng công nghệ cao trong 
sản xuất như của anh Lâm đã và đang được quan tâm hỗ trợ 
phát triển. Với những kết quả nổi bật đạt được trong phát 
triển kinh tế, anh Nguyễn Việt Lâm thực sự là tấm gương 
tiêu biểu cho những đoàn viên, thanh niên trên con đường 
khởi nghiệp.
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MÔ HÌNH KINH TẾ TRANG TRẠI  
CỦA THANH NIÊN XÃ PHÚC THỊNH

Là địa phương còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trong vài 
năm trở lại đây trên địa bàn xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm 
Hóa đã xuất hiện ngày càng nhiều thanh niên dám nghĩ, dám 
làm, đổi mới mô hình kinh tế, đóng góp vào sự thay đổi vươn 
lên của quê hương. Anh Hoàng Minh Tuấn ở thôn Hòa Đa, xã 
Phúc Thịnh là một con người như vậy.

Anh Hoàng Minh Tuấn ở thôn Hòa Đa, xã Phúc Thịnh,  
huyện Chiêm Hóa chăm sóc vườn cam của gia đình
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Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất mà người dân sinh sống 
chủ yếu bằng nghề nông, đời sống còn nhiều khó khăn, song 
với quyết tâm và nghị lực, sự sáng tạo, cần cù, chịu khó của 
một thanh niên trẻ, năng động, anh Hoàng Minh Tuấn đã 
quyết tâm vươn lên từ mảnh đất quê hương mình. Được sự 
ủng hộ của gia đình về nguồn vốn, đất canh tác và tranh thủ 
nguồn vốn vay, tháng 11 năm 2015, anh Tuấn mạnh dạn đầu 
tư trồng 2,1 ha cây ăn quả và đào ao thả cá với diện tích 0,6 ha. 
Những năm đầu do chưa có kinh nghiệm cùng với đó là thiên 
tai, dịch bệnh gây thiệt hại lớn đến cây trồng, tưởng chừng 
mọi thứ sẽ làm nản lòng người thanh niên trẻ này, nhưng với 
tinh thần, ý chí vượt khó vươn lên, có được chỗ dựa vững chắc 
của gia đình và sự động viên kịp thời của Đoàn xã và chính 
quyền địa phương nên anh vẫn quyết tâm đầu tư phát triển 
mô hình kinh tế trang trại. Với nền tảng kiến thức là thạc sĩ 
chuyên ngành về bảo vệ thực vật, anh Tuấn đã áp dụng những 
kiến thức học tập và tham quan học hỏi các mô hình ở nhiều 
địa phương; đồng thời, tiếp tục mở rộng trang trại tổng hợp với 
diện tích lớn hơn và mạnh dạn đầu tư lắp đặt hệ thống tưới 
nhỏ giọt có bù áp theo công nghệ Israel trên diện tích đất trồng 
1.400 cây ăn quả; mở rộng quy mô ao nuôi cá hậu bị nhằm chủ 
động nguồn giống và giảm chi phí đầu vào cũng như thời gian 
trong sản xuất. Cùng với đó, anh Tuấn đã xây dựng chuồng 
nuôi trâu, bò để tận dụng nguồn cỏ dư thừa, chủ động nguồn 
phân chuồng phục vụ vườn cây ăn quả. Đến nay, diện tích cây 
ăn quả được mở rộng trên 5 ha, ước tính lãi khoảng 300 triệu 
đồng/năm.

Với thành quả đã đạt được, mô hình trang trại tổng hợp 
của anh Hoàng Minh Tuấn đã tạo việc làm cho 03 lao động 
thường xuyên và 15 lao động mùa vụ, góp phần giải quyết việc 
làm cho lao động tại địa phương, nâng cao thu nhập và ổn định 
đời sống cho gia đình. Mô hình trang trại tổng hợp của anh 
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Tuấn là địa chỉ tin cậy để đoàn viên, thanh niên trong xã và 
các địa phương tham quan học hỏi kinh nghiệm.

Câu chuyện phát triển mô hình kinh tế trang trại của 
chàng thanh niên Hoàng Minh Tuấn tưởng chừng đơn giản, 
nhưng để có được thành công đó là cả một quá trình lao động 
cần cù, không ngại gian khổ. Bằng ý chí không lùi bước trước 
khó khăn, anh đã quyết tâm vươn lên làm giàu trên mảnh đất 
quê hương, xứng đáng là một tấm gương tiêu biểu để đoàn 
viên, thanh niên trong xã học tập và làm theo.
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BÍ THƯ CHI BỘ GƯƠNG MẪU

Chị Nguyễn Thị Kim Hoa, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân 
phố 10, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang xác 
định việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là 
việc làm cần thiết và quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên. 
Trong những năm qua, chị luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng 
ủy phường Hưng Thành và nhiệm vụ của Chi bộ để lựa chọn nội 
dung đột phá, đăng ký việc làm theo nhằm phát huy ưu điểm, 
khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ. 

Chị Nguyễn Thị Kim Hoa (áo tím) cùng nhân dân tham gia lao động xây dựng 
tuyến đường hoa trên địa bàn Tổ dân phố 10
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Với cương vị là Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, chị 
Nguyễn Thị Kim Hoa luôn gương mẫu, chủ động, sáng tạo, 
dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong mọi công 
việc. Huy động được sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - 
xã hội của Tổ dân phố trong tuyên truyền, vận động nhân 
dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Luôn 
quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, 
giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc trong nhân dân; 
vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua 
phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Hằng năm, chị Nguyễn Thị Kim Hoa đã đăng ký và hoàn 
thành tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2017 đến nay, nhận thấy vấn đề 
đường giao thông trên địa bàn Tổ dân phố cần có sự quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo để chỉnh trang, tu sửa, nên chị Hoa đã lựa 
chọn đăng ký thành việc làm theo. Trong ba năm 2017-2019, 
chị Hoa đã cùng Chi bộ, Tổ dân phố huy động nhân dân đóng 
góp ngày công, kinh phí để lắp đặt 30 m ống cống với tổng số 
tiền gần 8 triệu đồng; sửa chữa 156 m đường giao thông nông 
thôn với tổng số tiền gần 87 triệu đồng. Cùng với đó, chị Hoa 
còn tổ chức huy động lắp đặt 12 cột điện, 24 bóng điện chiếu 
sáng tại các ngõ 185 và 199, đường Bình Thuận với tổng số 
tiền trên 20 triệu đồng; mua sắm trang thiết bị cho nhà văn 
hóa, sân bóng chuyền hơi để duy trì phong trào văn hóa, văn 
nghệ, thể dục, thể thao của Tổ dân phố, với tổng số tiền trên 15 
triệu đồng; huy động hàng trăm ngày công để trồng và chăm 
sóc đường hoa dài trên 200 m. Riêng từ đầu năm 2020 đến 
nay, chị Hoa đã vận động 3 hộ gia đình dọc tuyến đường hiến  
150 m2 đất; huy động 40 ngày công và 2 ca máy xúc san gạt 
nền đường để nâng cấp, mở rộng đoạn đường giao thông nông 
thôn dài 150 m.
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Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 05-CT/TW, chị 
Hoa xác định mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, 
đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở Tổ dân phố; phải tâm 
huyết, nhiệt tình, có uy tín với nhân dân, biết cách vận động 
nhân dân, biết phát huy sức mạnh của nhân dân, huy động 
được nhiều lực lượng, nguồn lực tham gia thực hiện các phong 
trào, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, thực sự tạo sức 
lan tỏa mạnh mẽ. Việc xây dựng và triển khai thực hiện nghị 
quyết phải dân chủ, trách nhiệm, khoa học, sáng tạo; cần nắm 
chắc tình hình ở cơ sở, lắng nghe ý kiến của nhân dân và tranh 
thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên để xác định 
các nhiệm vụ thiết thực, phù hợp với thực tế, đáp ứng yêu cầu, 
nguyện vọng của nhân dân. Trong triển khai thực hiện nhiệm 
vụ cần quán triệt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ 
trách, đặt việc công lên trên việc tư, nói đi đôi với làm, vì nhân 
dân phục vụ.

Trong những năm qua, với sự gương mẫu, sáng tạo, quyết 
tâm cao, dám nghĩ, dám làm, chị Nguyễn Thị Kim Hoa luôn 
được công nhận là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 3 năm 
liền (2017-2019), chị được công nhận là đảng viên hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2018, tập thể Chi bộ được công nhận 
vững mạnh xuất sắc; điển hình tiêu biểu trong học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; năm 2019, 
chị được Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tặng Giấy khen 
có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 
tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
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KHỞI NGHIỆP TRÊN VÙNG LÒNG HỒ  
THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG

Năm 2009, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Đà Nẵng, anh 
Hoàng Hưng, sinh năm 1985 tại Tổ 6, thị trấn Na Hang 
lựa chọn về quê hương làm giao dịch viên Chi nhánh Ngân 
hàng Agribank Na Hang. Thấy được tiềm năng, lợi thế của 
địa phương, anh Hoàng Hưng tích lũy kinh nghiệm, quyết 
tâm theo đuổi ước mơ của mình “khởi nghiệp trên vùng lòng 
hồ”. Tháng 10 năm 2019, dịch vụ du lịch Na Hang Tour của 
Hoàng Hưng chính thức đi vào hoạt động. Sau nhiều năm 
âm thầm chuẩn bị, giờ là lúc anh được “bùng nổ” với khát 
khao cháy bỏng đưa cảnh đẹp Na Hang, Lâm Bình đến gần 
hơn với du khách.

Hoàn thành công việc của một giao dịch viên ngân hàng, 
cuối tuần Hoàng Hưng lại xách máy ảnh thong dong cùng con 
thuyền máy của mình “đi săn” cảnh đẹp vùng lòng hồ. Có lẽ 
đây là thói quen, thú vui không thể bỏ được của anh. Nhiếp 
ảnh gia Andre Lưu cùng một số nhiếp ảnh gia phong cảnh 
khác đã “hành quân” lên huyện vùng cao Na Hang theo lời mời 
của Hoàng Hưng. Cứ như vậy đều đặn mỗi tháng đoàn lại lên 
với Na Hang, Lâm Bình một lần. Sau khoảng 7 lần đi khám 
phá các ngõ ngách của vùng lòng hồ, chi phí mỗi chuyến thuê 
thuyền khoảng hơn 2 triệu đồng. Được sự động viên của các 
nhiếp ảnh gia, Hoàng Hưng quyết định thuê đóng một chiếc 
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thuyền, trị giá trên 20 triệu đồng, bảo đảm đầy đủ trang bị bảo 
hộ an toàn. Anh tự học chứng chỉ lái thuyền máy, trực tiếp đưa 
nhiều đoàn nhiếp ảnh đi thám hiểm, trong đó có đại diện các 
hãng máy ảnh lớn như Nikon, Canon, Sony... cũng được anh dẫn 
đi, tổ chức cho anh em “test” thử máy, giao lưu, trao đổi nghiệp 
vụ. Theo đánh giá của các chuyên gia nhiếp ảnh, địa phận xã 
Khuôn Hà có phong cảnh đẹp bậc nhất khu vực miền Bắc, qua 
đó có nhiều bài, ảnh về “khám phá vùng lòng hồ” thu hút sự chú 
ý của công chúng, bạn đọc. Nhờ vậy, Hoàng Hưng được anh em 
gọi là đại sứ du lịch của Na Hang - người đã kết nối “du lịch -  
nhiếp ảnh” thành công, có hiệu quả, để từ đây công chúng biết 
nhiều hơn về mảnh đất vùng cao Na Hang, Lâm Bình.

Anh Hoàng Hưng (bên phải) đưa du khách tham quan
mô hình nuôi cá lồng của ngư dân trên lòng hồ

Mấy năm gần đây, du lịch Na Hang, Lâm Bình bắt 
đầu phát triển. Chiếc thuyền của Hoàng Hưng ngày trước 
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đến nay đã không còn đủ sức phục vụ các đoàn nhiếp ảnh,  
năm 2019, anh bắt tay vào triển khai thực hiện dự án du lịch 
Na Hang Tour dưới dạng đăng ký hộ kinh doanh cá thể với tổng 
số vốn giai đoạn một khoảng 600 triệu đồng và tuyên truyền 
rộng rãi hoạt động của dự án qua website: www.nahangtour.
com và www.nahangtour.vn.

Vừa qua, Hoàng Hưng có chuyến đi tìm hiểu thực tế về 
việc làm du lịch bằng canô cao tốc tại Nha Trang, Khánh Hòa 
và Phú Quốc, An Giang. Qua sàng lọc hơn 200 chiếc canô các 
loại, Hoàng Hưng đã mua được một chiếc canô composite, 
máy thủy chuyên dụng Yamaha 200HP tại một nhà máy 
đóng tàu có tiếng tại Nha Trang, có thể chở được 16 khách 
và 3 thuyền viên. Công tác đăng ký, đăng kiểm, học bằng lái 
đã được anh thực hiện xong, phương tiện bảo đảm mọi chỉ số 
an toàn. Canô có thể đạt được vận tốc 60-70 km/h, đưa các 
nhiếp ảnh gia, du khách đến địa điểm hấp dẫn nhanh nhất, 
tiết kiệm thời gian đi trên lòng hồ. Mỗi chuyến hành trình 
như vậy, giá dịch vụ khoảng 3,5-4 triệu đồng, nếu chia ra 
mỗi người chỉ cần đóng dịch vụ trọn gói (cả ăn uống) khoảng 
350 nghìn đồng/người. 

Hiện nay, Hoàng Hưng tiếp tục đầu tư giai đoạn hai dự án 
du lịch Na Hang Tour với số vốn 1,5 tỷ đồng và dự kiến nâng 
tổng số lên 3 chiếc canô cao tốc và mở rộng bán các đặc sản 
nông, lâm, thủy sản của địa phương cho du khách, bán hàng 
trực tuyến qua mạng. Giai đoạn ba dài hơi hơn anh sẽ chuyển 
từ hộ kinh doanh cá thể sang hình thức công ty, huy động 
thêm vốn của các cổ đông, tìm những nhà đầu tư mong muốn 
đưa Na Hang Tour trở thành một phần của một Group vững 
mạnh, gồm: NaHang Tour, NaHang Food, NaHang Hotel, Spa 

http://nahangtour.com/
http://nahangtour.com/
http://nahangtour.vn/
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and Resort ở các lộ trình và các bước phát triển cao hơn, đáp 
ứng nhu cầu của du khách.

Việc “Khởi nghiệp trên vùng lòng hồ” với dự án du lịch 
bằng thuyền canô cao tốc có nhiều ưu điểm, tạo sự khác biệt và 
cạnh tranh chắc chắn sẽ tạo sức lan tỏa trong giới trẻ, tạo động 
lực thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn huyện.
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BÍ THƯ CHI BỘ LÀM THEO LỜI BÁC

Ông Mã Phúc Hương ở thôn Làng Hản, xã Kim Quan, 
huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã có 17 năm liên tục làm 
Bí thư Chi bộ thôn. Ông luôn tận tụy, tâm huyết trong công 
việc, gương mẫu trong cuộc sống, và được tôn vinh là nhân tố 
điển hình của xã giai đoạn 2016-2019.

Ông Mã Phúc Hương thăm ruộng cấy lúa thuần chất lượng cao của gia đình

Thôn Làng Hản có 102 hộ dân, với trên 450 nhân khẩu, 
trong đó dân tộc Tày chiếm 90%. Kinh tế của thôn chủ yếu dựa 
vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Chi bộ thôn có 26 đảng viên. 
Những năm qua, nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, giúp 
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nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa; an ninh 
trật tự trong thôn được giữ vững, phong trào xây dựng nông 
thôn mới được nhân dân tích cực hưởng ứng. Có được kết quả 
đó, một phần là nhờ vai trò gương mẫu của Bí thư Chi bộ Mã 
Phúc Hương. 

Để nhân dân và đảng viên trong thôn đồng lòng, đồng sức 
phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, ông 
Hương luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng để tuyên 
truyền đến đảng viên và nhân dân thực hiện. Với cách tuyên 
truyền mềm dẻo, gắn với những công việc cụ thể nên các chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng được nhân dân thôn Làng Hản thực 
hiện hiệu quả. Trong mỗi cuộc họp thôn, họp Chi bộ ông Hương 
luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và 
nhân dân để kịp thời giải quyết có lý, có tình, nhờ đó tinh thần 
đoàn kết nội bộ ngày càng được phát huy; bà con trong thôn 
thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh. 

Phát huy tinh thần đảng viên, ông Hương luôn gương mẫu 
đi đầu trong các phong trào thi đua và trong mọi hoạt động 
của thôn, xã. Là hộ sản xuất nông nghiệp, ông bám sát lịch 
sản xuất, gieo cấy đúng khung thời vụ, lựa chọn giống lúa gieo 
cấy phù hợp. Với 7 sào ruộng, hằng năm gia đình ông đã gieo 
cấy trên 60% diện tích bằng giống lúa lai, còn lại là lúa thuần 
chất lượng cao; cùng với đó, còn có 4 ha trồng rừng nguyên 
liệu, 0,5 ha cây ăn quả, duy trì 01 lợn nái, từ 6 đến 10 con lợn 
thịt, từ 100 đến 150 con gà thương phẩm. Ngoài ra, ông còn 
đầu tư mua máy xúc, ôtô vận tải để làm dịch vụ cho bà con 
quanh vùng. Kinh tế gia đình ổn định đã giúp ông Hương có 
nhiều điều kiện để giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn, như hỗ trợ 
một phần công máy trong san nền, đào móng, mở đường... Nói 
được làm được nên ông Hương luôn được nhân dân trong thôn 
tin tưởng, tôn trọng. 
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Với cương vị là Bí thư Chi bộ, ông Mã Phúc Hương đã phát 
huy tốt vai trò của mình trong vận động nhân dân thực hiện 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông 
nghiệp. Hiện nay, 100% hộ dân ở Làng Hản đã sử dụng giống 
lúa lai, giống lúa chất lượng cao để gieo cấy. Toàn thôn trồng 
và quản lý trên 100 ha rừng sản xuất. Đã có nhiều hộ chăn 
nuôi trâu, bò từ 7 đến 10 con, nuôi từ 20 đến 30 con lợn thịt. 
Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2016-2019, thôn đã thực hiện bêtông hóa được trên 2.800 m 
đường giao thông, làm được nhà văn hóa thôn, lắp đặt 15 bể 
chứa rác thải tại đồng ruộng, 10 thùng rác đặt tại nơi cộng 
cộng, 100% các hộ gia đình đã có hố rác thải sinh hoạt. Thu 
nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 33,2 triệu đồng/tháng,  
an ninh trật tự được giữ vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 
2,6%, thôn nhiều năm liền đạt thôn văn hóa.

Với sự nỗ lực hết mình vì công việc của thôn, ông Mã Phúc 
Hương đã nhận được nhiều Giấy khen của các cấp, các ngành; 
là tấm gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Yên Sơn 
giai đoạn 2016-2019.
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NGƯỜI LAO CÔNG LÀM THEO LỜI BÁC

Chị Trần Thị Ngọc Hoa hiện đang công tác tại Công ty cổ 
phần Dịch vụ môi trường và quản lý đô thị Tuyên Quang luôn 
xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh là việc làm hết sức cần thiết và quan trọng đối với 
tất cả mọi người, gần nhất là với chính bản thân mỗi cán bộ, 
đảng viên, người lao động nơi mình đang công tác và sinh hoạt.

Năm 2002, sau khi học xong trung học chuyên nghiệp 
chuyên ngành địa chính tại Trường Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên 
Quang, chị Hoa đi làm công nhân tại Công ty cổ phần Giấy 
Tuyên Quang.

Chị Trần Thị Ngọc Hoa đang làm vệ sinh môi trường
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Trong quá trình công tác tại Công ty cổ phần Giấy Tuyên 
Quang, chị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và luôn phấn đấu 
được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trải qua quá trình rèn 
luyện, ngày 07 tháng 11 năm 2001, chị Trần Thị Ngọc Hoa 
được Đảng bộ Công ty cổ phần Giấy Tuyên Quang kết nạp vào 
Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tháng 11 năm 2009, do điều kiện gia đình, chị Hoa chuyển 
công tác về làm công nhân quét rác đường phố tại Công ty 
Quản lý và Xây dựng phát triển đô thị Tuyên Quang (nay là 
Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và quản lý đô thị Tuyên 
Quang). Mặc dù hoàn cảnh gia đình có nhiều khó khăn, hai 
con còn nhỏ, cháu thứ hai sinh năm 2016 bị khuyết tật bẩm 
sinh, nhưng chị luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau hơn 10 năm trực tiếp làm công tác quét thu gom rác 
thải tại thành phố Tuyên Quang cùng với kinh nghiệm tay 
nghề bậc 7/7 và lòng nhiệt huyết yêu nghề, chị Hoa luôn cố 
gắng hết mình, tận tâm cống hiến cho doanh nghiệp để phục 
vụ người dân được sống trong môi trường trong sạch. Nhờ vậy, 
chị Hoa đã được Công ty tin tưởng, giao phó nhiệm vụ là Tổ 
trưởng sản xuất, Tổ trưởng công đoàn nhiều nhiệm kỳ liên tiếp 
của Tổ sản xuất quét thu gom rác thải xã An Tường - Lưỡng 
Vượng. Là Tổ trưởng, chị Hoa luôn điều hành hiệu quả công 
việc của Tổ; thường xuyên gần gũi, động viên, lắng nghe tâm 
tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của từng chị em để tìm 
giải pháp phù hợp nhất giúp chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao, vì vậy nhiều năm liền Tổ quét thu gom rác thải nơi 
chị làm việc được Đội và Ban Lãnh đạo Công ty biểu dương.

Bên cạnh đó, trong hoạt động xã hội, chị Hoa luôn là người 
đi đầu trong thực hiện phong trào “Lao động giỏi, lao động 
sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, năng nổ tham gia 
hoạt động chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao 
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động, xây dựng Quỹ mái ấm Công đoàn Công ty, ủng hộ Quỹ 
mái ấm Công đoàn tỉnh, Quỹ vì người nghèo, Quỹ nạn nhân 
chất độc da cam.

Bằng những việc làm thiết thực của mình, chị Hoa nhận 
được sự tin tưởng rất lớn, là chỗ dựa tinh thần cho đoàn viên 
công đoàn trong Tổ để chia sẻ cuộc sống gia đình, cùng nhau 
xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Tại nơi cư trú, chị Trần Thị Ngọc Hoa là một đảng viên, 
công dân mẫu mực, tích cực trong các hoạt động của tổ dân 
phố phát động; là con dâu hiếu thảo với mẹ chồng, vợ chồng 
hòa thuận, bình đẳng, cùng nhau tổ chức tốt cuộc sống gia 
đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng kinh tế ổn định. 
Gia đình chị nhiều năm liên tục được chính quyền địa phương 
công nhận là Gia đình văn hóa.

Với những nỗ lực và kết quả có được, nhiều năm liên tiếp 
chị Trần Thị Ngọc Hoa được Ban Giám đốc Công ty, Ban Chấp 
hành Công đoàn cơ sở công nhận và khen thưởng danh hiệu 
Lao động tiên tiến, đoàn viên xuất sắc, nữ công “2 giỏi”; được 
Công đoàn cấp trên tặng Giấy khen trong thực hiện phong 
trào “Xanh, sạch, đẹp - bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. 
Năm 2019, chị được Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công 
nghiệp Việt Nam tôn vinh danh hiệu “Cây chổi vàng”.
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TINH THẦN ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO  
TRONG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI TỔ TRƯỞNG

Anh Nguyễn Mạnh Cường, Tổ trưởng Tổ nung đốt gạch lò 
Tuynel thuộc Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Viên Châu 
là một điển hình về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, hăng say 
lao động, sản xuất, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của địa 
phương. Tháng 02 năm 1998, anh được nhận vào làm công 
nhân lao động trực tiếp tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng 
Viên Châu; tháng 5 năm 2017, anh được Ban Lãnh đạo Công 
ty giao trách nhiệm làm Tổ trưởng Tổ nung đốt gạch lò Tuynel. 
Với cương vị Tổ trưởng, anh Cường là người phụ trách điều 
hành 3 lò nung, hầm sấy là khâu quyết định cuối cùng của quá 
trình sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến thành quả của 200 lao 
động phân xưởng. Ý thức được điều đó, anh Cường luôn tìm 
tòi, nghiên cứu kỹ thuật nung đốt, bàn bạc với anh em trong 
Tổ, báo cáo Quản đốc phân xưởng quyết định áp dụng các biện 
pháp sản xuất đạt hiệu quả cao nhất. Cùng với áp dụng kỹ 
thuật, anh nhận thấy phải đổi mới khâu tổ chức sản xuất, bố 
trí con người phù hợp để nâng cao chất lượng công việc. Với 
trách nhiệm là Tổ trưởng sản xuất, anh đã chủ động tham 
mưu với Ban Lãnh đạo phân xưởng đổi mới cơ cấu tổ chức, sắp 
xếp lại đội ngũ cán bộ của Tổ sản xuất. Trên cơ sở đó, lựa chọn 
các cá nhân có tinh thần tập thể, ý thức trách nhiệm, năng 
lực trong sản xuất nắm giữ các vị trí chủ chốt của Tổ, trong 
đó trưởng ca là những đảng viên có tay nghề, bậc thợ cao, có 
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kinh nghiệm nung đốt, trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết với 
nghề; Tổ phó sản xuất, Tổ trưởng Công đoàn là những người 
có kinh nghiệm, nhiệt tình, trách nhiệm và gương mẫu, nắm 
bắt được tâm tư, nguyện vọng của người lao động trong Tổ, từ 
đó gây dựng được mối đoàn kết, gắn bó, đồng lòng trong các ca 
sản xuất cũng như tạo mối đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các 
tổ sản xuất trong phân xưởng. 

Anh Nguyễn Mạnh Cường với sản phẩm từ máy lò nung gạch Tuynel

 
Năm 2018, Công ty gặp nhiều khó khăn, nhất là trong tiêu 

thụ sản phẩm, phải cạnh tranh với nhiều đơn vị cùng sản xuất 
vật liệu xây dựng trong và ngoài tỉnh. Ban Lãnh đạo Công 
ty quyết định đầu tư, nâng cấp, cải tạo lò nung hầm sấy, anh 
Cường đã suy nghĩ đưa ra ý tưởng, sáng kiến cải tạo khối xếp 
goòng phù hợp với lò nung mới cải tạo, từ đó sản phẩm không 
bị nứt, vỡ, giảm nặng nhọc cho người lao động, tăng năng suất, 
chất lượng, mẫu mã sản phẩm đẹp, giảm tiêu hao vật tư, đáp 
ứng nhu cầu tiêu thụ... Kết quả, năm 2018, Công ty sản xuất 
trên 70 triệu sản phẩm và bán ra thị trường được giá, bảo đảm 
tiền lương ổn định cho người lao động, từ đó mọi người yên tâm 
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lao động sản xuất, gắn bó xây dựng phân xưởng, Công ty ngày 
càng phát triển.

Năm 2018, anh Nguyễn Mạnh Cường được Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy Tuyên Quang biểu dương có thành tích trong học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tổ 
nung đốt gạch lò Tuynel do anh làm Tổ trưởng được nhận Giấy 
khen có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua 
“Dân vận khéo” tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2018.
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ƯƠM MẦM TƯƠNG LAI

Cô giáo Trần Quỳnh Chi là giáo viên dạy môn lịch sử, Tổ 
phó Tổ Xã hội tổng hợp Trường Trung học phổ thông Chuyên 
Tuyên Quang. Là học sinh cũ của trường và đã từng đoạt giải 
Nhì môn lịch sử trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2000, 
nay cô giáo Trần Quỳnh Chi vinh dự, tự hào trở lại chính ngôi 
trường đã được học tập, rèn luyện để tiếp bước các thầy cô của 
mình trước đây trong sự nghiệp “trồng người” cao cả.

Cô giáo Trần Quỳnh Chi (áo đỏ) cùng học trò ôn tập kiến thức

Được nhà trường phân công nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh 
giỏi môn lịch sử, cô Chi luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, thường 
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xuyên tìm tòi, đổi mới trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, 
từ khâu phát hiện học sinh có năng khiếu, lựa chọn học sinh 
để bồi dưỡng đến giảng dạy, ôn luyện cho học sinh sao cho đạt 
hiệu quả cao nhất. Cô Chi có nhiều sáng tạo trong phương 
pháp giảng dạy, làm cho học sinh yêu thích môn lịch sử, thổi 
ngọn lửa say mê, khơi dậy trong học sinh niềm đam mê học 
tập bộ môn. Bản thân cô có nhiều sáng kiến trong quá trình 
bồi dưỡng học sinh giỏi như: “Kiểm tra, đánh giá kết quả học 
tập môn lịch sử theo hướng phát triển năng lực chuyên biệt 
của học sinh chuyên Lịch sử”; “Xây dựng chuyên đề dạy bồi 
dưỡng học sinh giỏi quốc gia phần lịch sử Việt Nam giai đoạn 
1930-1945, 1945-1954, 1954-1975”... Các sáng kiến của cô Chi 
đều được áp dụng hiệu quả. Từ năm 2016 đến năm 2019, cô 
Chi cùng các giáo viên bộ môn lịch sử đã trực tiếp bồi dưỡng 
học sinh các lớp 10, 11, 12 trung học phổ thông dự thi học sinh 
giỏi cấp tỉnh đạt 9 giải Nhất, 38 giải Nhì, 35 giải Ba, 3 giải 
Khuyến khích; dự thi học sinh giỏi 4 kỳ Trại hè Hùng Vương 
và có 100% học sinh đạt giải cao. Trong 4 năm, cô Chi đã trực 
tiếp bồi dưỡng 25 học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học 
sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông, trong đó có 2 
giải Nhất, 13 giải Nhì, 7 giải Ba. Bộ môn lịch sử là môn học có 
chất lượng giải cao nhất so với các môn học khác của trường 
tham gia các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Đặc biệt, đúng vào 
dịp ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi bộ môn lịch sử năm 2016, 
dù đang trong thời gian nghỉ thai sản, cô Chi vẫn xung phong 
đảm nhiệm toàn bộ nội dung khó của chương trình, thường 
xuyên đôn đốc học sinh ôn luyện, cho học sinh đến nhà riêng 
để thuận tiện bồi dưỡng, giúp các em nắm vững kiến thức và 
kỹ năng trước khi tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Năm 
đó, môn lịch sử có 2 học sinh đoạt giải Nhất.

Được kết nạp vào Đảng năm 2015 và được bổ nhiệm làm 
Tổ phó chuyên môn năm 2016, cô giáo Trần Quỳnh Chi luôn 
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chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; tích cực tham 
mưu với Tổ chuyên môn, Ban Giám hiệu trong công tác quản 
lý Tổ chuyên môn; quan tâm bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp 
trở thành giáo viên giỏi. 

Với những nỗ lực không ngừng, cô giáo Trần Quỳnh Chi 
đã đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng nhiều Bằng khen, Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang tặng Giấy khen và 4 
năm liên tục (2016-2019) là đảng viên hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ.
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CÔ GIÁO TẬN TỤY, YÊU NGHỀ,  
ĐAM MÊ SÁNG TẠO

Năm 2004, sau khi tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Công 
nghiệp Thái Nguyên, ngành sư phạm kỹ thuật, cô Trần Thị 
Nga được phân công về công tác tại Trường Trung học phổ 
thông Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Ngay 
từ những năm đầu khi mới về Trường, là giáo viên ngành kỹ 
thuật, cô đã luôn ấp ủ ý tưởng sẽ hướng dẫn học sinh sáng tạo 
ra những sản phẩm khoa học kỹ thuật để đóng góp cho xã hội. 

Cô Trần Thị Nga hướng dẫn học sinh thiết kế, chế tạo 
sản phẩm “Hệ thống cảnh báo và xử lý mất lái trên xe ôtô”
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Năm 2009, cô Nga đưa ra sáng kiến “Dạy tích hợp liên 
môn, kết hợp nhiều bộ môn, đặc biệt là môn công nghệ” và 
được áp dụng thành công trong bài giảng, góp phần nâng cao 
chất lượng dạy và học. Cùng năm đó, cô tìm tòi tạo ra sản 
phẩm gồm: “Mô hình vật thể đa năng” tham gia Hội thi Sáng 
tạo kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang do Sở Khoa học và Công nghệ 
tổ chức và sản phẩm đã đạt giải Ba cấp tỉnh. Năm 2013, cô 
Nga cùng một nhóm học sinh đã chế tạo thành công sản phẩm 
“Rôbốt phục vụ thí nghiệm”. Sản phẩm được nhà trường lựa 
chọn tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang 
và đã đạt giải Ba cấp tỉnh, giải Khuyến khích toàn quốc. Đó 
là động lực để cô Nga tiếp tục phấn đấu và đặt ra cho mình 
những mục tiêu lớn hơn.

Từ kết quả bước đầu, với những cố gắng và lòng nhiệt tình, 
sự năng động, sáng tạo cũng như lòng yêu nghề, bảng thành 
tích về sáng tạo khoa học và công nghệ của cô Nga cùng học 
trò liên tục được nhân lên tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật 
của tỉnh và quốc gia. Từ năm 2009 đến nay, cô Nga đã cùng 
học sinh đoạt được 21 giải, trong đó có 14 giải cấp tỉnh và 7 giải  
cấp quốc gia. Tiêu biểu như: năm học 2013-2014, đạt giải Nhất 
cấp tỉnh Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung 
học với sản phẩm “Hệ thống lọc nước bằng Sinh - Hóa - Lý và 
cung cấp nước nóng bằng năng lượng mặt trời”; hè năm 2014, 
đạt giải Nhất cấp tỉnh, giải Ba toàn quốc Cuộc thi thanh, 
thiếu niên, nhi đồng và với sản phẩm “Hệ thống lọc nước đa 
năng”; năm học 2015-2016, sản phẩm “Máy chăm sóc mía đa 
năng” đoạt giải Nhất cấp tỉnh, giải Ba cấp quốc gia tại cuộc 
thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học; năm 2016,  
sản phẩm “Hệ thống hút và xử lý dầu tràn” đoạt giải Nhất 
Giải thưởng Sáng tạo xanh do Tổng cục Môi trường và Trung 
ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.  
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Cũng năm 2016, qua nhiều năm nghiên cứu về các phương 
pháp lọc nước, sản phẩm “Hệ thống lọc nước mới, phương pháp 
lọc đơn giải, hiệu quả” đã đạt giải Nhất cấp tỉnh, giải Nhì cấp 
quốc gia trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh 
trung học năm học 2016-2017. 

Đặc biệt, những học sinh do cô Nga hướng dẫn không chỉ 
đoạt giải cao tại các cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp 
quốc gia mà còn thi đỗ hoặc được tuyển thẳng vào các trường 
đại học chuyên về kỹ thuật có uy tín trong nước. Cô Nga là 
người đã khích lệ, động viên, tiếp lửa sáng tạo cho nhiều học 
sinh Trường Trung học phổ thông Sơn Dương trong học tập, 
sáng tạo kỹ thuật. 

Trong suốt 15 công tác đã qua, cô Nga luôn dành trọn tâm 
huyết và sự nỗ lực của mình trong sự nghiệp trồng người. 
Nhiều năm qua cô luôn là giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ 
nhiệm giỏi, liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 
cấp tỉnh; được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, 
Bằng Lao động Sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam; nhiều năm liền được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Tuyên Quang tặng Bằng khen, được Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao 
động tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện Sơn Dương tặng Giấy khen... Đặc biệt, cô 
Trần Thị Nga đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019.
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NGHỊ LỰC VƯỢT KHÓ CỦA CÔ GIÁO VÙNG CAO

Khi nói đến cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang, các đồng 
nghiệp, bạn bè và những người quen biết đều cảm phục về 
nghị lực vượt qua hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, éo le 
để luôn chăm lo chu đáo cho gia đình và hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ công tác của một nhà giáo.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Long, 
huyện Hàm Yên tặng sách vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
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Trong thời gian công tác tại Trường Tiểu học Yên Thuận, 
trường cách xa nhà 40 km, đường đi lại rất xấu, cũng chính là 
lúc gia đình cô Trang lâm vào hoàn cảnh khó khăn nhất, liên 
tiếp xảy ra biến cố đau thương, mất mát, nhưng bản thân cô 
vẫn luôn giữ vững ý chí, nỗ lực tự động viên bản thân cố gắng 
vượt qua hoàn cảnh gia đình vươn lên để làm tốt nghĩa vụ của 
người con phụng dưỡng, chăm sóc mẹ chồng, người vợ, người 
mẹ chăm sóc chồng và con; vượt lên trên hoàn cảnh, sống tích 
cực, lạc quan, hy sinh và cống hiến hết mình để làm tốt vai trò, 
trách nhiệm của người cán bộ quản lý, luôn tận tâm hết lòng 
với công việc, có nhiều việc làm đổi mới, sáng tạo, hữu ích, góp 
phần nâng cao chất lượng giáo dục ở xã vùng cao Yên Thuận, 
huyện Hàm Yên.

Đến tháng 8 năm 2019, cô Nguyễn Thị Thu Trang được 
chuyển công tác về Trường Tiểu học Thành Long, đây cũng là 
ngôi trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn.

Dù công tác ở ngôi trường nào, cô Trang cũng luôn tâm 
huyết, trách nhiệm xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, 
thống nhất, là một tấm gương điển hình tiêu biểu về tinh thần 
vượt khó, vươn lên trong cuộc sống và công tác. Cô gương mẫu 
thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua của ngành như 
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy 
giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, 
phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Giỏi việc trường, đảm 
việc nhà”; tích cực tham các hoạt động nhân đạo, từ thiện để 
giúp đỡ các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn.

Bản thân cô có nhiều sáng kiến trong công tác xây dựng 
cảnh quan nhà trường “Xanh, sạch, đẹp”; tổ chức tốt các hoạt 
động trải nghiệm, vui chơi thu hút được sự tham gia nhiệt tình 
của các em học sinh, giáo viên và phụ huynh; làm tốt công tác 
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phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường 
để vận động sự ủng hộ của cha mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên, 
nhân viên trong công tác cải tạo, xây dựng khuôn viên, trường 
lớp đến tất cả các điểm trường; xây dựng khu vui chơi cho học 
sinh bằng các phế liệu, tạo cảnh quan, khuôn viên nhà trường 
thân thiện, khang trang, sạch đẹp.

Qua việc thực hiện nhiệm vụ được giao, cô Nguyễn Thị Thu 
Trang được các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao: năm 
học 2017-2018, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 
Quang tặng Bằng khen trong phong trào “Thi đua yêu nước”; 
năm 2019, được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng 
khen và được tham dự Lễ tri ân, tôn vinh nhà giáo tiêu biểu 
(phát sóng trực tiếp trên VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam 
tối 17 tháng 11 năm 2019).

Với tinh thần lạc quan, không đầu hàng trước số phận, 
không nản chí trước khó khăn, cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang 
là tấm gương khích lệ, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên 
trong trường vượt qua khó khăn, yêu nghề, bám lớp tại các 
điểm trường vùng sâu, xa để hoàn thành tốt công việc, đưa cái 
chữ đến với con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
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CÔ GIÁO CÓ TẤM LÒNG NHÂN ÁI

Với tấm lòng nhân ái, hết lòng vì học sinh, cô Lê Thị Trường, 
giáo viên Trường Trung học phổ thông Xuân Huy, huyện Yên 
Sơn sẵn sàng giúp đỡ những em học sinh nghèo có hoàn cảnh 
khó khăn, thậm chí có những em học sinh được cô đón về nuôi 
và chăm sóc tận tình, chu đáo, giúp các em yên tâm vững bước 
trên con đường học tập và trở thành người có ích cho xã hội. 

Cô giáo Lê Thị Trường hướng dẫn em Đinh Tùng Dương học bài tại nhà riêng

Biết chăm chỉ học bài, biết xây dựng thời gian biểu hằng 
ngày, biết làm những công việc nhà phụ giúp gia đình, không còn 
bỏ học, không còn tự ti - đó là những điều em Đinh Tùng Dương, 
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học sinh lớp 10A1 Trường Trung học phổ thông Xuân Huy đã 
học được khi cùng sinh sống với gia đình cô Lê Thị Trường. Bố 
Dương mất khi em mới 7 tuổi, mẹ em đi làm ăn xa, em ở với 
ông bà nội và em trai. Nhưng không lâu sau, bà nội của em 
cũng đột ngột qua đời. Ông nội tuổi cao, sức yếu cũng không 
thể chăm sóc được cho 2 anh em. Chán nản, em bắt đầu chểnh 
mảng học tập, bỏ giờ học rồi sa đà vào những quán điện tử. Khi 
đến trường, em cảm thấy tự ti, xa lánh bạn bè, thầy cô, hạn 
chế giao tiếp với mọi người và bị lưu ban lại một năm học. Đến 
năm học 2018-2019, em được vào học lớp 10A1 do cô Lê Thị 
Trường làm chủ nhiệm. Không bỏ mặc em, cô Trường quyết 
tâm đưa em trở lại say mê với việc học hành. Cô Trường cho 
biết, thời gian đầu, mỗi khi không thấy Dương đến lớp, cô lại 
đi tìm ở các quán điện tử đưa em về trường. Nhưng rồi đâu vẫn 
hoàn đấy, thành tích học tập của em vẫn không tiến triển. Lúc 
này, cô Trường nghĩ ngoài giờ học nếu không có người theo sát 
kèm cặp thì Dương sẽ không thể tiến bộ được. Nghĩ vậy, cô liền 
trò chuyện, tâm sự với Dương và đề nghị đưa Dương về sống 
cùng gia đình. Đầu năm 2019, Dương bắt đầu chuyển về nhà 
cô Trường. Bằng sự sát sao, tận tình chỉ bảo từ lời ăn tiếng nói, 
phương pháp học tập cũng như những bài học về cuộc sống của 
cô Trường, đến nay, em Dương đã có nhiều thay đổi, không bỏ 
giờ, bỏ học, biết sắp xếp thời gian biểu một cách hợp lý, chịu 
khó học bài, biết giúp đỡ cô Trường và mọi người xung quanh. 
Đến lớp em đã cởi mở, hòa đồng với bạn bè hơn. 

Mỗi học sinh đều có những hoàn cảnh khác nhau, đòi hỏi 
cô Lê Thị Trường phải luôn sát sao, tìm hiểu để có cách giúp 
đỡ sao cho hiệu quả và thiết thực nhất. Ngoài em Dương, năm 
2016, cô Trường cũng đón em Hoàng Đức Nghĩa, học sinh lớp 
do cô chủ nhiệm có hoàn cảnh khó khăn, về chăm sóc, kèm cặp. 
Hiện nay, Nghĩa đã trưởng thành và đi học chuyên nghiệp. Cô 
Trường còn tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp giúp đỡ cho 
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những học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong trường. 
Cô mong rằng, mỗi một việc làm của mình sẽ được lan tỏa rộng 
rãi, góp phần chắp cánh những ước mơ được bay cao, bay xa 
cho các em học sinh thân yêu. 

Vừa có tấm lòng nhân ái, thương yêu học sinh, 26 năm 
công tác, cô Trường vừa là giáo viên tâm huyết, yêu nghề, luôn 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giảng dạy bộ môn vật lý, 
công nghệ, cô luôn hướng các em học sinh phải có tư duy sáng 
tạo và năng động. Trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật dành 
cho học sinh trung học phổ thông, cô Trường đều hướng dẫn, 
tư vấn cho các em học sinh thực hiện đề tài và năm nào cũng 
đạt giải. Đối với cô, việc dìu dắt, giúp đỡ, nâng bước cho các 
em học sinh trên con đường học tập sẽ giúp các em có tương lai 
tươi sáng hơn. 

Từ những việc làm thiết thực và ý nghĩa, cô Lê Thị Trường 
đã được Trường Trung học phổ thông Xuân Huy lựa chọn là 
điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.
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TẤT CẢ VÌ HỌC SINH THÂN YÊU

Trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh, ngành giáo dục huyện Chiêm Hóa có rất nhiều 
tấm gương tiêu biểu; một trong số đó phải kể tới là cô giáo Vũ 
Thị Hồng, giáo viên môn ngữ văn, Tổ trưởng Tổ Khoa học xã 
hội Trường Trung học cơ sở Hòa An. Ở cô giáo Vũ Thị Hồng có 
sự hội tụ của lòng nhân ái, yêu thương, tận tụy với học trò và 
có sự tâm huyết, say mê, trách nhiệm của một nhà giáo.

Cô giáo Vũ Thị Hồng luôn sát sao trong việc hướng dẫn kiến thức cho học sinh

Cô giáo Vũ Thị Hồng luôn dành những tình cảm đặc biệt 
cho học trò của mình. Những em có học lực yếu, cô thường 
động viên, khích lệ, hướng dẫn học một cách ân cần, chu đáo. 

Ngoài việc giảng dạy trên lớp, cô giáo Vũ Thị Hồng còn dạy 
phụ đạo miễn phí cho những em học yếu, bồi dưỡng học sinh 
giỏi, ôn tập cho học sinh lớp 9 chuẩn bị kiến thức thi vào lớp 10 
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trung học phổ thông. Trong bài soạn, bài giảng, cô Hồng luôn 
chú trọng tới ba đối tượng học sinh, áp dụng phương pháp dạy 
học mới, ứng dụng công nghệ thông tin thường xuyên, có hiệu 
quả; chú trọng thực hành, thực tiễn, đề cao vai trò chủ thể 
của học sinh; thực sự coi trường là nhà, học sinh là con, tạo 
dựng một môi trường thân thiện, tích cực “tất cả vì học sinh 
thân yêu”. Nhờ vậy, hằng năm môn học ngữ văn của cô luôn 
có 100% học sinh đạt yêu cầu kiến thức tối thiểu bậc trung 
học cơ sở. Trong 2 năm học liên tiếp cô đều có học sinh đạt 
giải học sinh giỏi cấp huyện. Với cương vị là Tổ trưởng chuyên 
môn, cô Hồng luôn đi đầu, gương mẫu trong công việc, chỉ đạo 
chuyên môn sát sao, thường xuyên giúp đỡ đồng nghiệp tận 
tình, chu đáo... Tổ chuyên môn do cô Hồng phụ trách đều đạt 
được thành tích đáng kể, đã có giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 
có học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; giáo viên chủ nhiệm giỏi 
cấp trường, cấp huyện.

Trong thời gian cả nước chung tay phòng, chống đại dịch 
Covid-19, thực hiện phương châm của ngành giáo dục “Nghỉ 
đến trường chứ không nghỉ học”, cô Vũ Thị Hồng đã khắc phục 
khó khăn, nghiên cứu, tìm hiểu các hình thức truyền tải kiến 
thức tới học sinh. Cô Hồng đã mạnh dạn dạy thử nghiệm quay 
hình để đăng bài giảng trên trang điện tử của trường, gửi bài 
tập đến học sinh; thường xuyên giữ mối liên lạc với gia đình 
qua điện thoại để nắm bắt thông tin và trao đổi học tập tới các 
em; truyền tải các bài giảng qua Zalo, Facebook, hướng dẫn 
học qua các kênh truyền hình. Cô Hồng đã gieo vào lòng học 
sinh sự đam mê, khám phá nên học trò của cô luôn tích cực, 
hào hứng học tập tốt hơn.

Cô giáo Vũ Thị Hồng là người có chuyên môn, nghiệp vụ 
tốt, bên cạnh đó cô còn là một người có tấm lòng nhân ái, bao 
dung, yêu thương học sinh hết mực. Những ngày tháng dạy 
tăng cường tại Trường Trung học cơ sở Tri Phú, một trường 
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thuộc vùng khó khăn của huyện Chiêm Hóa, có nhiều học sinh 
nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cô Hồng đã đến tận gia 
đình các em để thăm và động viên các em học tập. Đồng cảm 
với những thiếu thốn của học sinh, cô Hồng đã tặng cho em 
Hoàng Thị Băng, dân tộc Mông nhà ở Khuân Làn, cách trường 
trên 10 km nhưng không có phương tiện đi lại một chiếc xe 
đạp trị giá 700.000 đồng. Nhiều em học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn được cô Hồng ủng hộ quần, áo, sách, vở, bút, mực,... 
thăm hỏi, ủng hộ tiền khi không may bị ốm đau, tai nạn với số 
tiền cho mỗi học sinh từ 100 đến 200 nghìn đồng để động viên, 
khích lệ và cũng giảm bớt phần nào khó khăn cho gia đình; 
đối với các học sinh có học lực giỏi tham gia các kỳ thi học sinh 
giỏi các cấp cô đều kịp thời thăm, tặng quà khích lệ các em... 
Bằng tất cả tâm huyết và sự phấn đấu không ngừng của một 
nhà giáo, cô giáo Vũ Thị Hồng là một tấm gương tiêu biểu cho 
những người làm nghề “Dạy chữ, dạy người”; tấm lòng vàng 
của cô giáo Vũ Thị Hồng đã được các thầy, cô giáo và học sinh 
trong nhà trường ghi nhận. Năm học 2015-2016, cô được công 
nhận là giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường. Hai năm học 
2017-2018 và 2018-2019, cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ 
sở; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
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GIEO MẦM ƯỚC MƠ

“Con đường ngắn nhất chạm tới ước mơ là con đường học 
tập”, đó là điều mà thầy giáo Hà Văn Nhắc người dân tộc Tày 
thường nói với học sinh trong mỗi giờ lên lớp. Thầy Nhắc đã có 
nhiều sáng kiến trong truyền dạy kiến thức cho học sinh ở xã 
vùng sâu, vùng xa Tri Phú, huyện Chiêm Hóa với mong muốn 
giúp các em chinh phục tri thức.

Thầy giáo Hà Văn Nhắc trong giờ giảng dạy môn vật lý

Thầy giáo Hà Văn Nhắc sinh năm 1983, lớn lên trong gia 
đình có 8 anh chị em tại thôn Bản Ba, xã Tri Phú, huyện Chiêm 
Hóa. Bố mất sớm nên hành trình học tập để thực hiện ước mơ 
trở thành thầy giáo của anh vô cùng khó khăn. Những bữa 



97

cơm độn sắn, độn ngô cùng những ngày tháng lam lũ trồng 
ngô, trồng lúa cùng mẹ và các anh chị sau mỗi buổi học hay 
những buổi chiều mò cua, bắt ốc để cải thiện bữa cơm cho cả 
nhà... là những ký ức mãi không quên với người thầy giáo trẻ. 
Đó cũng chính là hành trang, là động lực để anh quyết tâm 
vươn lên trong học tập, thực hiện ước mơ trở thành thầy giáo.

Năm 2004, tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Toán - Lý, 
anh được phân công công tác tại Trường Trung học phổ thông 
Kim Bình, huyện Chiêm Hóa. Sau nhiều đợt luân chuyển giáo 
viên của ngành giáo dục, năm 2013, thầy giáo Hà Văn Nhắc 
được phân công giảng dạy tại Trường Phổ thông Dân tộc bán 
trú Trung học cơ sở Tri Phú. Vùng quê này còn nhiều khó 
khăn, 99% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Vốn 
được sinh ra và lớn lên trong gia đình khó khăn, lại là người 
địa phương nên thầy Hà Văn Nhắc thấu hiểu học trò của mình. 
Thầy luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy để truyền 
đạt tốt nhất kiến thức trong mỗi bài giảng.

Nhiều sáng kiến của thầy giáo Hà Văn Nhắc đã đem lại 
hiệu quả tốt trong trường học, tạo sự thích thú cho học sinh. 
Một trong những sáng kiến đó là tích hợp giáo dục bảo vệ môi 
trường trong dạy học môn vật lý ở cấp trung học cơ sở. Theo 
thầy, vật lý là môn khoa học mang tính thực tiễn cao, nên 
hoàn toàn có thể vừa đưa ra các biện pháp giáo dục bảo vệ 
môi trường liên quan đến từng nội dung trong các bài học cụ 
thể, lại vừa gần gũi với sự hiểu biết của học sinh. Chính điều 
này sẽ có tác dụng kích thích tính tò mò, sáng tạo, hứng thú 
học tập, mở rộng sự hiểu biết của học sinh, đặc biệt là hướng 
sự quan tâm của các em tới môi trường để từ đó biết cách bảo 
vệ môi trường. Sau khi sáng kiến được áp dụng giảng dạy tại 
trường, học sinh có nhận thức tốt hơn về công tác bảo vệ môi 
trường thông qua các việc làm cụ thể như vệ sinh môi trường, 
khuôn viên trường được bảo vệ, vệ sinh sạch sẽ hơn; học sinh 
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cũng tham gia tích cực hơn các hoạt động của địa phương về 
công tác bảo vệ môi trường.

Hoặc sáng kiến rèn kỹ năng thực hành môn vật lý lớp 6 
thúc đẩy học sinh trong thực hành, giúp học sinh phát huy tối 
đa tư duy, sáng tạo. Sau một thời gian áp dụng, học sinh đã 
tích cực trong khi thực hành thí nghiệm, thảo luận và rút ra 
các kết luận cần thiết. Sáng kiến kinh nghiệm này còn có thể 
áp dụng cho việc giảng dạy các môn học khác tại nhà trường.

Với nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy, cùng với 
sự tận tâm, yêu nghề, nỗ lực hết mình với học sinh, nhiều năm 
liền thầy giáo Hà Văn Nhắc được công nhận danh hiệu Chiến 
sĩ thi đua cơ sở; năm học 2013-2014, đạt danh hiệu giáo viên 
dạy giỏi cấp tỉnh. Thầy giáo Hà Văn Nhắc cũng là một trong 
hai giáo viên của tỉnh được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh 
Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm học 2015-2016.
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THẦY GIÁO TRẺ NHIỆT HUYẾT

Từ nhiều năm nay, chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi 
trẻ Kim Bình” của Đoàn Trường Trung học phổ thông Kim 
Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã tiếp thêm động 
lực cho hàng trăm học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của 
nhà trường vươn lên. Đây là chương trình ý nghĩa, có sự chung 
tay giúp sức của nhiều tấm lòng hảo tâm. Một trong những 
tấm gương tiêu biểu có nhiều đóng góp vào công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên của Trường những năm qua là thầy 
giáo Nguyễn Quang Huy, giáo viên bộ môn toán. 

Thầy giáo Nguyễn Quang Huy,  
giáo viên Trường Trung học phổ thông Chiêm Hóa
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Năm 2011, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thái Nguyên, thầy 
giáo Nguyễn Quang Huy nhận công tác tại Trường Trung học 
phổ thông Kim Bình. Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết, năm 2015 
thầy được bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn trường. Tiếp nối thế hệ 
đi trước, thầy Huy đã duy trì và mở rộng chương trình “Thắp 
sáng ước mơ tuổi trẻ Kim Bình” và xây dựng “Quỹ học bổng 
Kim Bình”, đã trao tặng hàng trăm suất học bổng và các phần 
quà cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có thành tích 
cao trong học tập, với số tiền trên 230 triệu đồng. Ngoài ra 
cũng từ số tiền quyên góp được của chương trình, mỗi năm 
học, thầy Huy cùng Đoàn trường đều tổ chức hành trình về 
nguồn cho các em học sinh nghèo được tham quan tại Lăng 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền Hùng, Văn Miếu Quốc Tử Giám 
và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Chương trình đã mang đến 
nguồn động viên lớn đối với các em học sinh nghèo phấn đấu 
vươn lên trong học tập như: em Đỗ Thu Huyền thi đỗ Trường 
Đại học Y Dược Thái Nguyên; em Nguyễn Thị Huệ, học sinh 
lớp 12C1, đạt 3 giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi trên máy tính 
cầm tay cấp tỉnh, kỳ thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh, kỳ thi 
học sinh giỏi toán cấp tỉnh,...

Tháng 4 năm 2019, thầy Huy chuyển công tác về Trường 
Trung học phổ thông Chiêm Hóa. Ở ngôi trường mới, thầy 
Huy tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì học 
sinh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nói đi đôi với 
làm, trong suốt thời gian giảng dạy, thầy luôn tìm tòi những 
phương pháp dạy mới, linh hoạt trong từng bài giảng. Ngoài 
việc đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng học tập cho học 
sinh, thầy còn thường xuyên dành thời gian để quan tâm, chia 
sẻ và giúp đỡ các em học sinh về phương pháp tự học, say mê 
nghiên cứu tri thức để khơi gợi sự sáng tạo của tuổi trẻ.
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 Với những đóng góp của mình, thầy Huy vinh dự được 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa tặng Giấy khen 
về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh” năm 2017; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang biểu 
dương có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018. Mới đây 
nhất, thầy là 1 trong 5 đảng viên trẻ của tỉnh tham dự các 
hoạt động trong chương trình tổng kết đợt hoạt động cao điểm 
“Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” tại Hà Nội.
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NHỮNG “CHIẾN BINH” TRÊN TUYẾN ĐẦU 
CHỐNG DỊCH

Những ngày tháng 4 năm 2020, nhiều căn phòng làm việc 
ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sáng đèn cả khi đã hết 
giờ làm việc. 100% cán bộ, nhân viên Trung tâm kín lịch công 
tác, có mặt ở những điểm nóng nhất trong phòng, chống dịch 
Covid-19. Họ chính là những “chiến binh” thầm lặng có mặt ở 
tuyến đầu nhằm “gác cửa”, hạn chế dịch bệnh phát sinh, lan 
rộng, ảnh hưởng đến cộng đồng.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phun thuốc sát khuẩn  
các cơ sở kinh doanh dịch vụ

Tính đến ngày 26 tháng 4 năm 2020, tổng số ca được lấy mẫu 
xét nghiệm Covid-19 trên toàn tỉnh là 602 mẫu. Tỉnh Tuyên 
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Quang chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19. 
Đối với một dịch bệnh đang lây nhiễm toàn cầu, Tuyên Quang 
được đánh giá là đang làm tốt nhất để ngăn chặn dịch bệnh 
phát sinh; nếu có thì có thể phát hiện sớm và khống chế kịp 
thời, không để bùng phát, lan rộng ra cộng đồng. Trong sự nỗ 
lực chung của toàn tỉnh, không thể không nhắc tới sự đóng góp 
lớn lao của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang.

Từ khi bước vào cuộc chiến chống dịch Covid-19, mỗi cán 
bộ của Trung tâm có tần suất công việc gấp 3-4 lần so với ngày 
thường. Bất kỳ khi nào có thông tin về những trường hợp nghi 
nhiễm, đội ngũ cán bộ Trung tâm đều trực tiếp đến tận nơi 
để điều tra dịch tễ. Ngoài ra còn hỗ trợ, giám sát, kiểm tra 
chuyên môn các tuyến (xã, huyện). Đặc biệt, khi dịch Covid-19 
bắt đầu bùng phát, người thân trong gia đình, họ hàng cũng e 
ngại, lo sợ khi gia đình có người tham gia vào công tác phòng, 
chống dịch. Nhưng đội ngũ cán bộ Trung tâm đã tích cực tuyên 
truyền, vận động... nên mọi người đã hiểu, cảm thông và bớt 
dần tâm lý lo sợ.

Mặc dù lực lượng mỏng, khối lượng công việc nhiều, áp 
lực lớn, môi trường làm việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm 
cao, nhưng tất cả cán bộ, nhân viên Trung tâm đều nỗ lực 
hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi khi nhận được thông tin về dịch 
bệnh, dù ở bất cứ đâu, nhân viên của Trung tâm cũng lập tức 
đến để điều tra dịch tễ. Đồng thời, lấy mẫu bệnh phẩm để làm 
các xét nghiệm, thực hiện vệ sinh môi trường, xử lý ổ dịch và 
triển khai những biện pháp hữu hiệu nhất nhằm khống chế 
dịch bệnh kịp thời, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Công 
việc hết sức vất vả vì chỉ cần sơ sảy một chút là có thể bị nhiễm 
bệnh, mang mầm bệnh đó về cho gia đình, người thân của 
mình. Tuy nhiên, nhờ được tập huấn công tác phòng, chống 
dịch bệnh kỹ càng nên cán bộ của Trung tâm luôn cố gắng để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ.
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Không chỉ đối mặt với nguy hiểm khi tiếp xúc với bệnh 
phẩm hay người nghi nhiễm, cán bộ xét nghiệm còn phải trải 
qua nhiều vất vả trong việc đi lại. Có những hôm đã cuối giờ 
chiều, nhận được chỉ định lên xã vùng cao huyện Na Hang 
lấy mẫu ngay trong ngày, các cán bộ của Trung tâm vội vã lên 
đường. Khi tới nơi, người dân đã đi ngủ nhưng việc lấy mẫu 
là cấp bách nên phải đánh thức họ dậy. Khi nhiệm vụ hoàn 
thành, về đến nhà cũng là lúc trời đã sang canh.

Mặc dù không trực tiếp tham gia công tác khám, chữa 
bệnh cứu người, nhưng việc làm của những cán bộ Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang đã tích cực cùng các 
cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh thực hiện tốt việc 
ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn; góp 
phần bảo vệ sức khỏe cho người dân. 
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THẦY THUỐC CỦA NHÂN DÂN

Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa thành lập từ tháng 11 
năm 2018 trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện Đa khoa huyện và 
Trung tâm Y tế huyện. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, 
thiếu thốn nhưng đội ngũ cán bộ y, bác sĩ của Trung tâm Y 
tế huyện Chiêm Hóa đã nỗ lực đưa Trung tâm trở thành một 
trong những cơ sở y tế khám, chữa bệnh tuyến đầu trong các 
huyện, thành phố. Niềm tin của bà con các dân tộc trên địa 
bàn dành cho những thầy thuốc ở đây ngày càng nâng cao. 
Trong kết quả đó, có đóng góp không nhỏ của Thầy thuốc ưu 
tú, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hưng Đạo - Giám đốc Trung tâm.

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Thái Nguyên, bác 
sĩ Nguyễn Hưng Đạo được phân công công tác tại Trung tâm 
Y tế huyện Chiêm Hóa. Vừa làm việc, anh còn đăng ký học 
thạc sĩ chuyên ngành ngoại khoa. Năm 2004, anh hoàn thành 
chương trình đào tạo thạc sĩ và trở thành một phẫu thuật 
viên ngoại khoa. 

Tháng 4 năm 2014, bác sĩ Đạo được bổ nhiệm làm Trưởng 
Khoa ngoại tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên 
Quang. Trung bình mỗi năm, bác sĩ Đạo trực tiếp tham gia 
phẫu thuật cho từ 300 đến 800 ca, trong đó có nhiều ca bệnh 
nặng, hiểm nghèo như vết thương tim, vết thương mạch máu 
lớn và nhiều ca đa chấn thương phức tạp đã được cứu sống. 
Một trong những dấu ấn của bác sĩ Nguyễn Hưng Đạo chính 
là việc tiên phong đi đầu trong lĩnh vực triển khai phẫu thuật 
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nội soi của tỉnh Tuyên Quang. Năm 2006, bác sĩ Đạo là người 
đầu tiên và trực tiếp thực hiện phương pháp phẫu thuật mới 
như: phẫu thuật nội soi trong các bệnh lý viêm ruột thừa cấp, 
phẫu thuật nội soi nang thận, sỏi niệu quản, sỏi thận, cắt thận 
đường sau phúc mạc, khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng, cắt đại 
tràng nội soi, cắt gan trong chấn thương gan và bệnh lý sỏi 
mật, phẫu thuật cắt cụt trực tràng..., đến nay đa số các phương 
pháp phẫu thuật này đã được chuyển giao và phát triển mạnh 
mẽ tại các khoa của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

Bác sĩ Nguyễn Hưng Đạo - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa  
khám cho bệnh nhân

Tháng 8 năm 2014, được phân công nhiệm vụ Giám đốc 
Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa (nay là Trung tâm Y tế 
huyện Chiêm Hóa), điều đầu tiên mà bác sĩ Đạo nghĩ đến đó 
là làm sao để người dân ở vùng sâu, vùng xa không phải vất 
vả, tốn kém khi phải chuyển tuyến, mà có thể yên tâm được 
khám, chữa bệnh ngay tại địa phương. Để làm được điều đó thì 
đội ngũ y, bác sĩ cần tạo dựng được niềm tin với người bệnh. 
Giải pháp hữu hiệu nhất đó là nâng cao trình độ tay nghề, 
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tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ y, bác sĩ 
của Trung tâm. Bác sĩ Đạo đã cùng tập thể đơn vị xây dựng kế 
hoạch hoạt động hằng năm, chiến lược phát triển ngắn hạn, 
dài hạn, gắn với quy hoạch và đào tạo đội ngũ cán bộ y, bác sĩ 
có trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đưa các phẫu 
thuật trước đây chỉ thực hiện được ở tuyến tỉnh triển khai tại 
tuyến huyện, phối hợp với các bệnh viện tuyến trên trong đào 
tạo, chuyển giao nhiều kỹ thuật cho các bác sĩ của Trung tâm 
như: triển khai kỹ thuật mổ nội soi; phẫu thuật ngoại khoa, 
sản khoa; triển khai nhiều kỹ thuật mới về ngoại chấn thương, 
đông y, phục hồi chức năng, cận lâm sàng... Từ đó góp phần 
nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa 
bàn huyện Chiêm Hóa và các vùng lân cận. 

Vừa tham gia công tác lãnh đạo, quản lý, bác sĩ Nguyễn 
Hưng Đạo vừa thường xuyên trực tiếp khám, chữa bệnh cho 
bệnh nhân. Là một phẫu thuật viên chính, trực tiếp thực hiện 
các phẫu thuật phức tạp, bác sĩ Đạo thường xuyên trao đổi 
kinh nghiệm, hỗ trợ, chuyển giao các kỹ thuật mới cho đội ngũ 
cán bộ y, bác sĩ tại các khoa, phòng của Trung tâm. Đồng thời, 
tích cực tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học, đến nay, bác 
sĩ Đạo đã thực hiện 7 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 
đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước “Nghiên cứu ứng dụng quy 
trình chẩn đoán và điều trị một số bệnh ngoại khoa đường tiêu 
hóa thường gặp cho các tỉnh biên giới miền núi phía Bắc”. Tinh 
thần trách nhiệm, nhiệt huyết của người đứng đầu cùng với 
sự tận tình, chu đáo chăm sóc sức khỏe nhân dân, bác sĩ Đạo 
chính là tấm gương để các đồng nghiệp nỗ lực học tập, công 
tác, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân.

Với những đóng góp và thành tích trong công tác, Thầy 
thuốc ưu tú, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hưng Đạo đã được nhận 
nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành: năm 2016, 



108

được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; năm 2017, được 
Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú; năm 
2018, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang biểu dương, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen 
điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.
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NỖ LỰC VÌ NGƯỜI BỆNH

Khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn, tỉnh 
Tuyên Quang có 06 cán bộ, bao gồm 04 bác sĩ và 02 điều dưỡng. 
Là Khoa lâm sàng, thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh, điều 
trị ngoại trú, nhập viện nội trú, chăm sóc sức khỏe cho nhân 
dân trên địa bàn huyện Yên Sơn và các vùng lân cận; trung 
bình mỗi ngày Khoa tiếp nhận khoảng 200-300 lượt bệnh nhân 
đến khám bệnh trong khi cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, 
một số phòng chức năng không đủ để bố trí cho các chuyên 
khoa mở rộng, phòng khám chật hẹp, nguồn nhân lực thiếu, 
bệnh nhân đông. 

Ứng dụng kỹ thuật siêu âm màu trong chẩn đoán bệnh lý tại Khoa Khám bệnh, 
Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn
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Thực hiện nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ Trung 
tâm Y tế huyện là “Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, 
đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới 
sự hài lòng của người bệnh”, mỗi cán bộ Khoa Khám bệnh đã 
nhận thức rõ được vai trò, trách nhiệm của mình và không 
ngừng cố gắng tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nỗ lực hết 
mình vì sức khỏe bệnh nhân. 

Để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giảm tải áp 
lực cho tuyến tỉnh và Trung ương, hằng năm, Khoa chủ động 
xây dựng kế hoạch cử bác sĩ đi bồi dưỡng, tập huấn nâng cao 
trình độ chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tuyến Trung 
ương, nhất là đối với các loại bệnh phức tạp như: các bệnh lý 
về tim mạch, hô hấp, nội tiết, tai - mũi - họng. Khoa đã triển 
khai quản lý và điều trị tốt các bệnh mạn tính như: đái tháo 
đường tuýp I, II; tăng huyết áp, suy tim... Trước đây, những 
bệnh phức tạp về tai, mũi, họng, mắt, bệnh lao phổi, bệnh đái 
tháo đường tuýp I, II, diệt tủy răng, bệnh tăng huyết áp, bệnh 
suy tim đều phải chuyển tuyến tỉnh, Trung ương, hiện nay 
Khoa đã có đủ nhân lực và trang thiết bị để điều trị hiệu quả. 
Từ năm 2016 đến nay, Khoa đã thực hiện khám và điều trị cho 
176.081 lượt bệnh nhân; riêng năm 2019, khám và điều trị cho 
trên 53.740 lượt bệnh nhân, tăng 10,3 lần so với năm 2016.

Khoa đã tham mưu, đề xuất với cấp trên đầu tư nhiều 
trang thiết bị, máy móc hiện đại như Máy siêu âm màu 4D, 
Máy nội soi tai - mũi - họng... phục vụ tích cực công tác khám, 
chẩn đoán lâm sàng; quy trình khám, chữa bệnh được y, bác 
sĩ thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng, chẩn đoán chính xác; bố trí 
bàn tiếp đón, hướng dẫn bệnh nhân thực hiện đăng ký khám, 
chỉ dẫn đi làm các kỹ thuật cận lâm sàng... tạo thuận lợi cho 
nhân dân.
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Với sự nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn và tinh thần 
đoàn kết, tập thể cán bộ, y, bác sĩ Khoa Khám bệnh được nhân 
dân trên địa bàn đánh giá cao; qua khảo sát mức độ hài lòng 
của bệnh nhân, Khoa đạt trên 90%. Hằng năm, tập thể Khoa 
Khám bệnh đều được nhận Giấy khen của Sở Y tế tỉnh Tuyên 
Quang và Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn; năm 2018 và 2019 
được Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang công nhận là Tập 
thể lao động xuất sắc; năm 2018, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Tuyên Quang biểu dương trong học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018; là tập 
thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Yên Sơn năm 2019.
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GÓP PHẦN BẢO TỒN VÀ GÌN GIỮ  
NÉT ĐẸP VĂN HÓA DÂN TỘC

Nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, những 
năm qua, huyện Yên Sơn thường xuyên chỉ đạo và tạo điều kiện 
cho các xã, các thôn, bản thành lập Câu lạc bộ giữ gìn bản sắc 
văn hóa dân tộc. Tính đến nay, trên địa bàn huyện có hàng chục 
câu lạc bộ đang hoạt động, góp phần đưa phong trào văn hóa, 
văn nghệ của huyện không ngừng phát triển, trong đó có Câu 
lạc bộ Dao Thanh Y ở thôn Éo, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn.

Hội viên Câu lạc bộ Dao Thanh Y ở thôn Éo, xã Phúc Ninh,  
huyện Yên Sơn học thêu trang phục truyền thống
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Được sự định hướng, giúp đỡ của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã 
Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tháng 10 năm 2015, Câu lạc bộ 
Dao Thanh Y ở thôn Éo được thành lập, ban đầu có 24 thành 
viên; đến nay, Câu lạc bộ có gần 50 thành viên. Cứ vào ngày 
mùng 10 hằng tháng, các thành viên của Câu lạc bộ lại tập 
trung tại nhà văn hóa thôn để cùng nhau trò chuyện, tập thêu 
quần áo, tập hát... Tại đây, người cao tuổi nhất là 65 tuổi, 
người trẻ nhất là 18 tuổi đều có điểm chung là say mê những 
nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Sau những giờ lao động sản 
xuất, các thành viên trong Câu lạc bộ lại cùng nhau tham gia 
các hoạt động gìn giữ và bảo vệ bản sắc văn hoá của dân tộc 
mình như: thêu trang phục dân tộc, hát, múa các làn điệu Páo 
Dung; tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa của từng phong tục.

Bộ quần áo của phụ nữ Dao Thanh Y là một công trình 
công phu, đòi hỏi tính kiên nhẫn và sự khéo tay. Vì vậy, vào 
thời gian rảnh rỗi, những thành viên cao tuổi trong Câu lạc bộ 
vẫn thường xuyên truyền dạy cho thế hệ trẻ cách thêu thùa để 
làm những bộ trang phục mới, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân 
tộc. Sự hướng dẫn, truyền dạy nhiệt tình của những người đi 
trước đã truyền lửa đam mê cho các thành viên trẻ trong Câu 
lạc bộ, nên các thành viên ai cũng biết may vá, thêu thùa và 
đều có ít nhất một bộ trang phục truyền thống. 

Ngoài ra, Câu lạc bộ còn tổ chức các buổi luyện tập văn 
nghệ rất sôi nổi. Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc 
được dàn dựng công phu, chất lượng đã được Câu lạc bộ 
mang tới nhiều hội thi, hội diễn của tỉnh, của huyện và đã 
đạt giải cao. 

Nói đến các phong tục truyền thống của người Dao Thanh 
Y không thể không kể đến Lễ cấp sắc. Ông Hà Văn Cầu, Chủ 
nhiệm Câu lạc bộ cũng là nghệ nhân cấp sắc của xã Phúc Ninh 
cho biết: Lễ cấp sắc của người Dao bây giờ vẫn giữ được nét 
đẹp, sự tinh túy và ý nghĩa to lớn nhưng cũng đã rút gọn hơn 
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nhiều so với trước kia. Nếu như ngày trước Lễ diễn ra trong 
3 ngày thì nay những hủ tục được loại bỏ nên chỉ còn diễn ra 
trong một ngày. Theo quan niệm, người đàn ông dân tộc Dao 
được cấp sắc mới được công nhận là người trưởng thành, làm 
ăn mới may mắn, dòng họ mới được phát triển... Trong mỗi 
buổi sinh hoạt Câu lạc bộ, ông Cầu lại truyền dạy cho lớp trẻ 
những nghi lễ truyền thống của Lễ cấp sắc để văn hóa dân tộc 
không bị mai một. 

Với ý thức trao truyền những nét đẹp văn hóa của dân tộc 
mình cho thế hệ sau, Câu lạc bộ Dao Thanh Y ở thôn Éo, xã 
Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã góp phần 
làm phong phú thêm kho tàng văn hóa phi vật thể của cộng 
đồng các dân tộc trên địa bàn huyện.
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NGƯỜI LƯU GIỮ LÀN ĐIỆU HÁT THEN

Nghệ nhân dân gian Hà Văn Thuấn, sinh năm 1942, dân 
tộc Tày, cùng gia đình sinh sống tại thôn Tân Hợp, xã Tân An, 
huyện Chiêm Hóa. Ông được mọi người biết đến vì là người 
luôn tích cực trong các hoạt động góp phần truyền dạy những 
làn điệu hát then, hát cọi, phong sư lời cổ, hát văn quan làng 
và sáng tác những bài hát mới vận dụng hát theo lời cổ góp 
phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của 
dân tộc Tày. Ông là người hăng hái đi đầu trong các phong 
trào tại địa phương, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân 
tham gia các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ của địa 
phương. Là người tiên phong trong việc giữ gìn, bảo tồn các 
làn điệu then, cọi của dân tộc Tày. 

Làn điệu then, cọi đã thấm đượm, hòa quyện trong con 
người ông, trở thành niềm đam mê ngay từ khi còn rất trẻ. Giờ 
đây, với lòng say mê, mong muốn bảo tồn những nét văn hóa 
của dân tộc mình, trong đó có hát then, cọi, ông đã tự mở lớp 
dạy hát miễn phí tại gia đình. Bản thân ông đã truyền dạy các 
làn điệu hát then, cọi, dạy đàn tính cho 70 học viên; truyền 
dạy đàn tính, hát then cho 8 cháu là học sinh mầm non và tiểu 
học; chế tác được 20 cây đàn tính phục vụ cho việc dạy và học 
hát then, đàn tính trên địa bàn huyện. Hằng năm, ông còn 
tham gia dạy các lớp tập huấn đàn, hát then tại tỉnh do Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tổ chức.
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Nghệ nhân Hà Văn Thuấn dạy hát then, đàn tính cho các cháu thiếu nhi

Bên cạnh đó, ông còn tích cực tham gia các hoạt động đẩy 
mạnh phong trào thể dục, thể thao ở cơ sở. Ông đã vận động 
Hội Người cao tuổi thành lập 6 đội bóng chuyền hơi với trên 
50 hội viên tham gia; vận động con cháu trong gia đình thực 
hiện việc tham gia các phong trào Hội, như: Hội Nông dân, Hội 
Phụ nữ, Hội Người cao tuổi; tham gia phát triển kinh tế hộ gia 
đình như chăn nuôi trâu, gà, vịt, hằng năm bảo đảm phục vụ 
cho bà con trong xã cũng như phục vụ nhu cầu cần thiết của 
hộ gia đình.

Năm 2018, ông Hà Văn Thuấn được Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy Tuyên Quang biểu dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Tuyên Quang tặng Bằng khen có thành tích tiêu biểu trong 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh giai đoạn 2016-2018.
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LƯU GIỮ BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC TÀY

Không chỉ nỗ lực vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, 
năng động, nhiệt tình tham gia công tác xã hội, bà Hà Thị 
Mỵ, dân tộc Tày ở thôn 5, xã Trung Trực, huyện Yên Sơn còn 
được biết đến là người đi đầu trong việc lưu giữ những nét 
đẹp truyền thống của dân tộc mình và truyền cảm hứng cho 
mọi người. 

Bà Hà Thị Mỵ dạy hát then cho thiếu nhi

Trước đây, gia đình bà gặp rất nhiều khó khăn, chồng bà là 
thương binh hạng 1/4, con còn nhỏ, thiếu lao động, thiếu vốn, 
thiếu kinh nghiệm sản xuất, nhà ở tạm bợ. Không chịu khuất 
phục cái nghèo, bà cùng chồng quyết tâm phát triển kinh tế 
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để vươn lên thoát nghèo trên chính mảnh đất của gia đình. 
Bước đầu bỡ ngỡ, bà tranh thủ học hỏi kinh nghiệm các hộ gia 
đình, anh em họ hàng biết cách làm ăn tại địa phương; thường 
xuyên tham gia các đợt tập huấn chuyển giao khoa học kỹ 
thuật về mô hình chăn nuôi, trồng trọt. Sau đó, bà mạnh dạn 
vay vốn qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, cùng sự trợ 
giúp từ anh em họ hàng để đầu tư vào chăn nuôi 2 con lợn nái 
sinh sản, trồng rừng và cây ăn quả. 

Sau quá trình miệt mài, chăm chỉ vừa làm, vừa đúc kết 
kinh nghiệm, mô hình chăn nuôi, trồng trọt của gia đình bà 
ngày càng phát triển và đạt hiệu quả cao. Bà đã trả được hết 
số vốn vay ban đầu và mở rộng được quy mô sản xuất. Hiện 
nay, gia đình bà có 7 ha rừng trồng, 1 ha bưởi đường, bưởi Diễn 
và chăn nuôi 150 con vịt, 120 con gà, 20 con lợn. Hằng năm, 
sau khi trừ chi phí, gia đình bà thu nhập trên dưới 200 triệu 
đồng. Năm 2016, gia đình bà đã xây dựng ngôi nhà mới khang 
trang và có của ăn, của để. 

Cùng với củng cố, phát triển kinh tế gia đình, bà Mỵ luôn 
tích cực tham gia công tác xã hội. Từ năm 1995, bà đã làm y tá 
thôn bản, đến nay đã ngoài 60 tuổi nhưng bà vẫn đảm nhiệm 
vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi của thôn. Dù 
tham gia công việc gì bà cũng luôn nhiệt tình, trách nhiệm, 
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, với mong 
muốn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tày, bà miệt mài học hỏi 
các làn điệu hát then. Bà không chỉ đàn hay, hát giỏi, mà còn 
sáng tác được 03 bài hát then ca ngợi quê hương, đất nước, ca 
ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ. Bà cũng là người truyền cảm hứng 
cho các hội viên người cao tuổi trong xã, là người tích cực trong 
việc thành lập “Câu lạc bộ Người cao tuổi giữ gìn bản sắc văn 
hóa dân tộc” với 15 thành viên. Các thành viên trong Câu lạc 
bộ đều đã có trang phục, đàn tính và được học hát then, hát 
cọi. Đồng thời, Câu lạc bộ cũng đã thu hút được 10 cháu thiếu 
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nhi trong xã tham gia học hát then, trong đó có 02 cháu gái 
út của bà dù chưa đầy 10 tuổi nhưng đã hát được rất nhiều 
bài hát then như “Điệu then của em”, “Tặng mẹ”, “Trăng soi 
đường Bác”. Bà Mỵ cùng với “Câu lạc bộ Người cao tuổi giữ 
gìn bản sắc văn hóa dân tộc” vẫn duy trì hoạt động, với mong 
muốn các con cháu sẽ tiếp tục học tập không ngừng, dù gian 
nan, vất vả cũng không được lười biếng và phải gìn giữ, phát 
huy được bản sắc văn hóa của dân tộc mình. 

Ghi nhận những đóng góp trên, năm 2019, bà Hà Thị Mỵ 
được Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 
tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc 
giai đoạn 2014-2019. 
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NGƯỜI GIỮ “LỬA” SOỌNG CÔ

Hát Soọng Cô là nét văn hóa lâu đời của đồng bào dân tộc 
Sán Dìu. Trải qua thời gian, do có sự giao thoa giữa các nền 
văn hóa, loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo này có nguy 
cơ bị mai một, nhưng với quyết tâm không để những câu hát 
mang tâm hồn của dân tộc mình bị thất truyền, người dân tộc 
Sán Dìu ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã nỗ lực giữ 
gìn, bảo tồn để những lời hát Soọng Cô vang mãi. Người có 
công đầu trong việc giữ gìn, bảo tồn nét văn hóa của đồng bào 
dân tộc Sán Dìu là Nghệ nhân ưu tú Lục Văn Bảy, Chủ nhiệm 
Câu lạc bộ hát Soọng Cô xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương.

Nghệ nhân ưu tú Lục Văn Bảy dạy hát cho các em nhỏ
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Ông Bảy là người dân tộc Sán Dìu và là con út trong gia 
đình có 7 anh chị em, mẹ làm nghề nông, bố làm nghề bốc 
thuốc nam. Ông đã sống và lớn lên cùng với những làn điệu 
Soọng Cô ngay trên quê hương mình.  

Khi nói đến ông, mọi người trong xã, ngoài làng đều gọi là 
người giữ “lửa” Soọng Cô. Thực hiện chương trình hành động 
của Đảng ủy xã về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 
khóa VIII về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm 
đà bản sắc dân tộc, ông Lục Văn Bảy đã tham gia phục dựng 
đám cưới và hát giao duyên của dân tộc Sán Dìu; đồng thời ông 
còn trực tiếp giúp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát 
thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang xây dựng cuốn phim 
đầu tiên về dân tộc Sán Dìu với tên gọi “Khát vọng”. Khi được 
xem cuốn phim, bà con dân tộc Sán Dìu ai cũng rất vui mừng 
và tự hào. 

Ý tưởng về việc thành lập Câu lạc bộ hát Soọng Cô xã Ninh 
Lai, huyện Sơn Dương hiện nay đã được ông nung nấu từ năm 
1991. Năm đó, ông là đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VII của Đảng, trong dịp Đại hội, ông vinh dự được 
cố Tổng Bí thư Đỗ Mười trò chuyện và căn dặn: Anh là người 
con ưu tú của dân tộc Sán Dìu, là dân tộc thiểu số, hãy về 
tuyên truyền cho đồng bào mình phải giữ gìn bản sắc văn hóa 
dân tộc, đặc biệt là tiếng nói. Sau khi tham dự Đại hội trở về, 
lúc nào ông cũng đau đáu suy nghĩ làm thế nào để giữ gìn bản 
sắc văn hóa dân tộc. Với mong muốn tiếp tục lưu truyền bản 
sắc văn hóa đặc sắc của dân tộc mình, ông cùng các cụ cao niên 
đã đứng ra vận động những người biết hát Soọng Cô trong xã 
thường xuyên tổ chức hát giao lưu với các địa phương khác, 
làm tiền đề tiến tới thành lập Câu lạc bộ hát Soọng Cô của xã. 
Và khi những làn điệu Soọng Cô lan tỏa khắp các thôn, bản, 
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đến năm 2004, Câu lạc bộ hát Soọng Cô của xã chính thức ra 
mắt, ông được tín nhiệm giao giữ trọng trách Chủ nhiệm Câu 
lạc bộ.

Ngày mới thành lập, nhiều người còn bỡ ngỡ về lời hát và 
nhịp phách. Nhưng rồi mọi người được ông Bảy hướng dẫn 
thuần thục, dần dần biết hát và hát hay hơn. Các bài hát ru, 
hát đối đáp, giao duyên, chào hỏi; hát mời khách, tiễn khách... 
với cách ví von rất ý nhị, tình tứ và lãng mạn của làn điệu 
Soọng Cô đã nói lên tâm tư, tình cảm của người hát. Tham gia 
Câu lạc bộ, mỗi thành viên thấy gần gũi và hiểu nhau hơn, góp 
phần truyền bá ngôn ngữ, khuyến khích mọi người tìm hiểu 
cái hay, cái đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc 
mình. Qua 16 năm xây dựng, đến nay, Câu lạc bộ đã có trên 
120 hội viên, trong đó, người nhiều tuổi nhất đã 80 tuổi, người 
ít tuổi nhất mới chỉ lên 6 tuổi. 

Tuy nhiên, có một thực tế là nhiều thành viên trẻ dân tộc 
Sán Dìu, nhưng lại không biết nói tiếng dân tộc mình. Vì vậy, 
để hát được tròn vành rõ tiếng không hề đơn giản. Trước tình 
hình đó, ông Bảy và những thành viên trong Câu lạc bộ vừa 
kiên trì uốn nắn, vừa động viên để các cháu hiểu được trách 
nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa của 
dân tộc mình. Đến nay, các cháu đã biết hát đúng giọng và biết 
được ý nghĩa từng lời hát, câu hát nên đã tích cực tham gia.

Ông Lục Văn Bảy không chỉ thuộc nhiều ca từ, mà ông còn 
cặm cụi dịch về phong tục tập quán và lời bài hát bằng chữ 
Hán trong những cuốn sách do các cụ ghi chép lại sang tiếng 
dân tộc Sán Dìu. Đến nay, ông lưu giữ được hơn 1.000 bài hát 
Soọng Cô và đang mang toàn bộ vốn liếng dân gian nắm giữ 
được để thực hành, truyền dạy lại cho thế hệ trẻ. Cùng với đó, 
ông còn cùng các thành viên trong Câu lạc bộ tổ chức dạy tiếng 
nói Sán Dìu cho thế hệ trẻ vào mỗi dịp hè.



Say mê và cống hiến hết mình cho nghệ thuật dân tộc, Câu 
lạc bộ đã giành được 3 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc 
tại các cuộc Liên hoan tiếng hát Soọng Cô. Năm 2019, ông Lục 
Văn Bảy được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân 
ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. 



NGƯỜI GIÁM ĐỐC TRẺ NHIỆT HUYẾT

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Công nghệ 
thông tin - Viễn thông Tuyên Quang là một lãnh đạo trẻ, nhiệt 
tình, tâm huyết với công việc. Đối với đặc thù công việc đòi hỏi 
trình độ khoa học kỹ thuật cao, bản thân anh luôn nỗ lực trau 
dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm; nghiên cứu các văn bản, 
hướng dẫn của cấp trên; từ đó lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận 
trong đơn vị triển khai tốt các nhiệm vụ, góp phần vào việc 
hoàn thành các chỉ tiêu hằng năm của đơn vị.

Anh Nguyễn Anh Tuấn (người đứng) đang trao đổi công việc chuyên môn  
với cán bộ Trung tâm
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Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với xu 
thế chung của thế giới, nước ta đang chịu tác động cả tích cực 
và tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một 
cuộc cách mạng sản xuất mới gắn với những đột phá chưa từng 
có về công nghệ, liên quan đến internet kết nối vạn vật, điện 
toán đám mây, in 3D, công nghệ cảm biến... Vì vậy, việc đưa 
các thành tựu khoa học của cuộc cách mạng này áp dụng vào 
đời sống xã hội là thực sự cần thiết, tạo nên sự chuyển biến 
mạnh mẽ góp phần tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí.

Nhận thức rõ được tầm quan trọng đó, từ năm 2016 đến 
nay, với cương vị là Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - 
Viễn thông, đơn vị trực thuộc Viễn thông Tuyên Quang, anh 
Nguyễn Anh Tuấn đã tham mưu, đề xuất các chương trình, kế 
hoạch hành động, thực hiện áp dụng các công nghệ, sản phẩm 
mới vào quá trình sản xuất kinh doanh của Viễn thông Tuyên 
Quang và đem lại hiệu quả rõ rệt. Anh và các đồng nghiệp đạt 
giải Nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 
2018-2019. Đặc biệt, trong những năm qua, anh cùng các đồng 
nghiệp đã tham mưu, đề xuất để Viễn thông Tuyên Quang phối 
hợp và đồng hành với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh, đưa rất nhiều các giải pháp công nghệ thông tin 
phục vụ tin học hóa các quy trình hoạt động. Qua đó đã đem 
lại những kết quả tích cực trong xây dựng chính quyền điện 
tử, hướng tới xây dựng chính quyền số trong kỷ nguyên số. 

Từ năm 2016 đến nay, 100% các cơ quan nhà nước trên địa 
bàn tỉnh đã sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý văn bản để 
điều hành công việc, ứng dụng chữ ký số trong phát hành văn 
bản điện tử, qua đó đã rút ngắn thời gian gửi, nhận văn bản, 
đồng thời tiết kiệm chi phí sao gửi văn bản giấy và chi phí gửi 
bưu phẩm. Đến hết năm 2019, 100% các sở, ban, ngành và 
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã 
thực hiện cung cấp thủ tục hành chính mức độ 3, 4 trên cổng  
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dịch vụ công của tỉnh, góp phần minh bạch quá trình xử lý thủ 
tục hành chính, giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện các 
thủ tục hành chính nhanh chóng, giảm chi phí đi lại và thời 
gian thực hiện. Cùng với đó còn rất nhiều các giải pháp, ứng 
dụng công nghệ thông tin khác đang được các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp đưa vào áp dụng đem lại hiệu quả cao.

Với những việc làm thiết thực, hiệu quả, anh Nguyễn Anh 
Tuấn đã được nhận Giấy khen của Viễn thông Tuyên Quang 
năm 2016 cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chiến 
sĩ thi đua cơ sở, Bằng khen của Tập đoàn Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam năm 2017 và năm 2018, điển hình tiên tiến 
VNPT tại Tuyên Quang giai đoạn 2015-2019; tập thể Trung 
tâm Công nghệ thông tin - Viễn thông Tuyên Quang được Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang biểu dương, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen trong “Học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
giai đoạn 2016-2018, Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền 
thông năm 2016 và năm 2017, Bằng khen của Bộ Thông tin và 
Truyền thông giai đoạn 2016-2017, Cờ thi đua của Tập đoàn 
Bưu chính Viễn thông Việt Nam năm 2018 và năm 2019.
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SỨC LAN TỎA TỪ MỘT PHONG TRÀO  
THIẾT THỰC

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Yên 
Sơn, hàng chục nghìn mét vuông đất đã được đảng viên, nhân 
dân hiến; hàng trăm nghìn ngày công lao động do nhân dân 
đóng góp đã làm nên những công trình nông thôn mới khang 
trang. Trong đó, gia đình ông Triệu Văn Lan ở thôn Làng Trà, 
xã Lực Hành, huyện Yên Sơn là một trong những tấm gương 
tiêu biểu đó.

Ông Triệu Văn Lan ở thôn Làng Trà, xã Lực Hành, huyện Yên Sơn  
hiến khu đất hơn 1.000 m2 của gia đình để làm sân thể thao của xã
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Thực hiện tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa trong Chương 
trình xây dựng nông thôn mới, xã Lực Hành, huyện Yên Sơn 
đã triển khai làm sân thể thao trung tâm xã, tuy nhiên quỹ 
đất để thực hiện nằm trên địa bàn thôn Làng Trà lại không 
đủ diện tích theo quy định; đây là một vấn đề hết sức nan giải 
đối với cấp ủy, chính quyền xã. Bởi muốn làm được phải tuyên 
truyền, vận động các hộ dân có đất liền kề hiến đất để xây 
dựng, trong khi đời sống người dân thôn Làng Trà còn nhiều 
khó khăn. 

Sau khi được xã tuyên truyền, vận động về chủ trương 
làm sân thể thao, là một hộ gia đình có đất liền kề, ông Lan 
đã suy nghĩ, trăn trở rất nhiều. Ông cho rằng, nếu ai cũng chỉ 
vì lợi ích cá nhân mà bỏ qua lợi ích của tập thể thì quê hương 
sẽ không bao giờ phát triển được. Hơn nữa, việc xây dựng sân 
thể thao cho xã sẽ làm thay đổi diện mạo của cả xã, thúc đẩy 
phong trào thể dục, thể thao và các hoạt động cộng đồng của 
người dân trong xã ngày càng phát triển. Nghĩ vậy, ông Lan 
quyết định hiến hơn 1.000 m2 đất canh tác hằng năm của gia 
đình để làm sân thể thao của xã. 

Nhờ việc làm cao đẹp của ông Lan mà đến nay xã Lực 
Hành đã có sân thể thao rộng rãi, bảo đảm đạt tiêu chí xây 
dựng nông thôn mới. Giờ đây, mỗi khi nhìn thấy các thanh 
niên đá bóng, trẻ em nô đùa trên sân là trong lòng ông Lan 
thêm phấn khởi và thấy sự đóng góp của gia đình mình với xã 
càng thêm ý nghĩa. 

Ông Lan là tấm gương điển hình trong việc hiến đất để 
xây dựng những công trình thiết thực, góp phần vào xây 
dựng nông thôn mới ở địa phương. Tấm gương của ông Lan 
đã tạo được sức lan tỏa đến các thôn trên địa bàn xã, từ đó 
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đã có thêm nhiều hộ gia đình tham gia đóng góp công sức, 
tiền của để làm các công trình phúc lợi khác của thôn, của 
xã, góp phần tích cực trong việc thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên 
Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 
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NGƯỜI THƯƠNG BINH TẬN TỤY

Trong những năm qua, với cương vị là Bí thư Chi bộ thôn 
Phố Lang Quán, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, ông Đào 
Dần luôn phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu, nhiệt tình với 
công việc và được nhân dân tin tưởng, quý trọng.

Ông Đào Dần là một cựu chiến binh tham gia kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước, năm 1974, ông ra quân với thương tật 
hạng 2/4. Mặc dù đôi chân đi lại khó khăn do di chứng của 
chiến tranh, nhưng thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thương 
binh tàn nhưng không phế”, ông vẫn nhiệt tình tham gia 
công tác xã hội ở địa phương. 

Ông Đào Dần (người đứng) trong một buổi sinh hoạt Chi bộ
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Là Bí thư Chi bộ, ông Đào Dần luôn bám sát thực tiễn, sâu 
sát với quần chúng, kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, 
chia sẻ những khó khăn với người dân, không ngừng học tập, 
trang bị cho mình những kiến thức về đường lối, chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các kiến thức 
về đời sống xã hội, kỹ năng giao tiếp, và quan trọng nhất là 
phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên 
“miệng nói, tay làm” từ đó tạo niềm tin trong nhân dân. 

Thôn Phố Lang Quán, xã Thắng Quân có 160 hộ dân, trong 
đó có 80% dân số làm nông nghiệp. Những năm trước đây, đời 
sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tình 
hình an ninh, trật tự ở địa phương có nhiều diễn biến phức 
tạp. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, ông Đào Dần 
đã đến từng hộ gia đình nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời 
sống vật chất, tinh thần của người dân để có biện pháp tuyên 
truyền, vận động cho phù hợp và đạt hiệu quả. Từ đó, nhân 
dân trong thôn đã tích cực thực hiện các chỉ tiêu về phát triển 
kinh tế của địa phương, thực hiện nếp sống gia đình văn hóa, 
chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn xã hội và các 
nghĩa vụ của công dân đối với Nhà nước. 

Để phát triển kinh tế, ông Dần đã tích cực tuyên truyền, 
vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa 
những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển cây 
vụ 3 nên đời sống của nhân dân trong thôn ngày một nâng 
lên, hiện nay toàn thôn có 60% số hộ khá và giàu, chỉ còn 3 hộ 
nghèo. Thông qua công tác dân vận, Bí thư Chi bộ Đào Dần 
triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết các 
mâu thuẫn, bức xúc ngay tại cơ sở, nên nhiều năm nay ở thôn 
Phố Lang Quán không có tình trạng đơn, thư vượt cấp; tình 
hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội của địa bàn 
luôn được giữ vững.
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Để góp phần làm cho diện mạo của thôn khang trang, 
ông Đào Dần đã cùng với Ban công tác Mặt trận, các tổ chức 
chính trị - xã hội của thôn tích cực vận động nhân dân đóng 
góp xây dựng được 3 km đường bêtông nông thôn, kiên cố 
hóa trên 1,8 km kênh mương nội đồng, lắp đặt hơn 1 km đèn 
đường chiếu sáng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và đáp 
ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Đặc biệt, năm 2015, ông Đào 
Dần cùng Chi bộ và các đoàn thể nhân dân trong thôn đã vận 
động nhân dân đóng góp tiền, ngày công lao động trị giá trên 
350 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn. Hiện nay, công 
trình đã khánh thành và đi vào sử dụng, trở thành nơi sinh 
hoạt và tổ chức các hoạt động cộng đồng, khơi dậy tinh thần 
đoàn kết, gắn bó của tất cả bà con nhân dân trong thôn. 

Lòng nhiệt tình, tận tâm với công việc của Bí thư Chi bộ 
Đào Dần đã góp phần tạo nên sự thay đổi tích cực về mọi mặt 
trong đời sống kinh tế - xã hội của thôn Phố Lang Quán; đến 
nay, thôn đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, Chi bộ nhiều 
năm liên tục đạt trong sạch, vững mạnh. 
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NGƯỜI THỢ GIỎI

Giữa trăm nghề, anh đã chọn nghề thợ điện. Đó là anh 
Đinh Nhữ Anh - đoàn viên Chi đoàn Xây lắp thí nghiệm điện, 
Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Tuyên Quang - người duy 
nhất của tỉnh Tuyên Quang được Trung ương Đoàn trao tặng 
Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc” năm 2018.

Anh Đinh Nhữ Anh (áo trắng) nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn  
trao tặng tại Lễ tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc”  

lần thứ IX năm 2018
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Sinh ra và lớn lên trong gia đình cả bố và mẹ đều làm 
trong ngành điện, ngày nhỏ, anh Đinh Nhữ Anh thường theo 
bố mẹ đến cơ quan. Các thiết bị điện mà bố mẹ mang về sớm 
trở thành món đồ chơi hấp dẫn đối với anh. Trong nhà anh lúc 
nào cũng có rất nhiều các thiết bị điện, điện tử bởi bố anh còn 
làm thêm nghề sửa chữa đồ điện để có thêm thu nhập. Và cái 
“máu nghề” cứ ngấm dần vào anh lúc nào chẳng hay. Ngay từ 
lúc còn là học sinh phổ thông, ngoài giờ học, anh lại mày mò 
sửa chữa những chiếc quạt, tivi, đầu video... Năm đang học 
lớp 7, anh đã thay thế được linh kiện đổi nguồn cho chiếc đầu 
băng Sony 555, phụ giúp đắc lực cho bố trong công việc ở cửa 
hàng sửa chữa. Mỗi lần một đồ dùng được sửa chữa xong, anh 
như được tiếp thêm niềm đam mê và “mối duyên” với nghề 
điện như càng được buộc chặt.

Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện tử, năm 
2008, anh Đinh Nhữ Anh thi đỗ vào Công ty Điện lực Tuyên 
Quang; từ năm 2012 đến nay, anh bắt đầu công việc tại Phân 
xưởng Xây lắp thí nghiệm điện của Công ty. 12 năm gắn bó với 
nghề, anh luôn tìm cách giải quyết công việc một cách nhanh 
và hiệu quả nhất, tiết kiệm tối đa về thời gian, tiền của, công 
sức. Năm nào anh cũng đăng ký sáng kiến cải tiến kỹ thuật 
với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Trong số những sáng 
kiến mà anh trực tiếp thực hiện thì sáng kiến “Sửa chữa, khắc 
phục các máy cắt SIEMENS bị sự cố” là sáng kiến anh tâm đắc 
nhất, và đây cũng là sáng kiến mà anh được Trung ương Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh công nhận là “Người thợ 
trẻ giỏi toàn quốc” năm 2018.

Sáng kiến của anh Đinh Nhữ Anh bắt nguồn từ yêu cầu 
thực tế. Năm 2015, sau hơn 15 năm vận hành, có 6/10 máy cắt 
SIEMENS bị sự cố. Trước tình hình đó, đòi hỏi rất cần có máy 
cắt lắp trả lại lưới. Sau nhiều trăn trở, anh cùng đồng nghiệp 
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quyết tâm khắc phục tình trạng này. Qua khảo sát, tiến hành 
thử nghiệm, anh và các đồng nghiệp đã thực hiện thành công 
giải pháp khắc phục sự cố các máy cắt SIEMENS, hiện nay 
giải pháp này được áp dụng hiệu quả với tất cả các máy cắt 
SIEMENS khác trong Công ty khi phát hiện bị sự cố tương tự. 

Công nhân thí nghiệm thiết bị điện cao áp thường xuyên 
phải tiếp xúc với nguồn điện có điện áp cao, nhiều khi làm 
hạ thế nhưng có điện cao thế đầu ra, thậm chí nguồn điện 
có khi cao gấp 3 lần điện áp bình thường. Vì vậy, đòi hỏi 
người thợ phải thao tác rất cẩn thận và có độ chính xác cao 
để tránh nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn. Không chỉ luôn 
đối mặt với nguy hiểm, anh Đinh Nhữ Anh và các đồng 
nghiệp còn phải luôn túc trực khi có sự cố, bất kể ban ngày 
hoặc ban đêm, trời mưa cũng như trời nắng để thực hiện 
các phương án sửa chữa, khắc phục bảo đảm lưới điện được 
vận hành phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của 
người dân. 

Khi nói về anh, các đồng nghiệp đều có chung ý kiến: Đinh 
Nhữ Anh là kỹ sư điện có chuyên môn giỏi, rất chịu khó học 
hỏi và giúp đỡ đồng nghiệp. Những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật 
mà Nhữ Anh thực hiện đã góp phần nâng cao chất lượng, giảm 
tổn thất điện năng, tiết kiệm được chi phí thay thế, nhân lực, 
thời gian, tăng hiệu quả trong kinh doanh bán điện và đem lại 
lợi nhuận lớn cho Công ty.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, những người thợ điện như Đinh Nhữ Anh tự nhận thấy 
càng yêu nghề càng phải nghiêm khắc với chính mình. Anh 
luôn tự nhắc nhở bản thân và thường xuyên trao đổi với đồng 
nghiệp phải thực hiện đúng các quy tắc, quy trình làm việc, 
luôn đặt an toàn và sáng tạo lên hàng đầu để bảo đảm lao 
động, sản xuất hiệu quả. 
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Hơn 10 năm công tác tại Công ty Điện lực Tuyên Quang, 
Đinh Nhữ Anh đã có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của 
đơn vị, được đồng nghiệp, cấp trên ghi nhận, đánh giá cao; đến 
tháng 02 năm 2019, anh được cấp trên điều động về công tác 
tại Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc.
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ĐỨNG VỮNG TRÊN ĐÔI CHÂN TẬT NGUYỀN

Người thanh niên ngồi xe lăn Hoàng Văn Lịch ở thôn 
Lăng Quăng nổi tiếng cả xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa. Nổi 
tiếng là bởi anh không lệ thuộc vào ai, tự đứng lên bằng đôi 
chân tật nguyền, không chỉ nuôi được bản thân mà còn trở 
thành trụ cột của gia đình.

Anh Hoàng Văn Lịch

Năm 1998, căn bệnh bại liệt đã khiến đôi chân của chàng 
thanh niên 16 tuổi hoàn toàn không còn khả năng đi lại được 
nữa. Bao hoài bão, ước mơ của anh Lịch tan biến. Không còn 
đi lại được, hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh phải bỏ học giữa 
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chừng. Bố anh lâm bệnh nặng, tất cả các công việc đều đổ lên 
đôi vai người mẹ. Thương mẹ tần tảo nuôi 5 anh em, để không 
trở thành gánh nặng của gia đình, anh tự tập đi bằng đôi bàn 
tay, rồi việc sinh hoạt hằng ngày anh đều tự làm, rồi đan cót 
kiếm tiền nuôi thân. 

Hồi còn đi học anh Lịch nổi tiếng vẽ tranh đẹp, rồi khi mới 
13-14 tuổi anh đã học thêm được nghề cắt tóc. Sẵn có nghề 
trong tay, năm 2000 anh mở tiệm cắt tóc tại nhà cùng với dịch 
vụ vẽ tranh, xăm hình nghệ thuật để kiếm thêm thu nhập phụ 
giúp gia đình. 

Không dừng lại ở đó, năm 2012, anh Lịch tìm hiểu qua 
mạng và biết đến nghề chạm khắc gỗ, thấy khả năng mình 
có thể làm được anh bắt đầu tìm tòi, học hỏi. Tranh thủ tất 
cả quỹ thời gian còn lại, anh mang bộ đồ nghề mộc của ông 
nội ra loay hoay đục, tạo hình trên gỗ, rồi nhờ người nhà đưa 
đến cơ sở chạm khắc gỗ tại xã Yên Nguyên, huyện Chiêm 
Hóa để học hỏi thêm. Anh rất vui mừng khi sản phẩm đầu 
tiên mình làm ra là bức tượng hình rồng cuốn đã bán được 
500.000 đồng.

Khéo tay lại tỉ mỉ, tay nghề của anh Lịch ngày càng được 
nâng cao, những sản phẩm chạm khắc gỗ do anh làm ra được 
nhiều người biết đến, tiếng lành đồn xa, nhiều người ở các 
tỉnh miền xuôi mang gỗ đến tận nhà thuê anh tạo hình. Có 
thêm thu nhập, cuộc sống gia đình bớt khó khăn, năm 2014, 
anh đã tích cóp được hơn 100 triệu đồng để xây dựng ngôi 
nhà gỗ cho riêng mình. Năm 2017, anh bén duyên với chị 
Lù Thị Hoa ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Chị cảm 
thông hoàn cảnh và khâm phục nghị lực của anh, vượt qua 
sự phản đối kịch liệt của gia đình, anh chị đã đến với nhau 
nên nghĩa vợ chồng. 

Để có thêm thu nhập, gia đình anh mở thêm cửa hàng 
tạp hóa nhỏ phục vụ người dân trong thôn, cùng với nghề cắt 
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tóc, chạm khắc gỗ mỗi tháng gia đình anh cũng có thu nhập 
khoảng 7-10 triệu đồng. Không những vậy, anh Lịch còn sẵn 
sàng giúp đỡ, đào tạo nghề miễn phí cho những bạn trẻ trong 
vùng mong muốn có nghề để lập nghiệp. 

Dù không có được một cơ thể lành lặn nhưng anh Lịch 
luôn cố gắng vượt qua số phận, tự đứng vững trên đôi chân tật 
nguyền của mình. Đó là một tấm gương rất đáng trân trọng.



140

“CẦU ƯỚC MƠ” Ở YÊN LÂM

Câu chuyện thầy giáo Đặng Đàm Trọng, dạy môn Thể dục, 
Trường Tiểu học Yên Lâm I, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên 
vận động các nhà hảo tâm, đứng ra xây cầu dân sinh để bà con 
người Mông, người Dao thôn Thài Khao đi lại được thuận lợi 
hơn, thật đáng quý. 

“Cầu ước mơ” hoàn thành, đưa vào sử dụng tạo thuận lợi cho việc đi lại  
của bà con thôn Thài Khao, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên

Thôn Thài Khao có 78 hộ dân người Dao và người Mông, 
với gần 380 nhân khẩu. Thôn còn 24 hộ nghèo, chiếm 30,7%. 
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Nguồn thu nhập chính của bà con là từ trồng rừng, chăn nuôi 
trâu, bò, lợn, gà và cấy lúa. Bà con định cư tập trung theo ba 
điểm dân cư là Thài Khao, Cọ Cỏm và Gốc Chanh. Điểm trung 
tâm Thài Khao, cách hai điểm còn lại từ 3 đến 5 km. Đường xa 
cách trở, nên Nhà nước phải đầu tư xây dựng tới 5 điểm trường 
(gồm 2 điểm trường mầm non, 3 điểm trường tiểu học) phục vụ 
việc học tập của gần 60 cháu trong thôn. Thài Khao là thôn với 
nhiều cái “không” và cái “nhất”: không có điện lưới, không có 
sóng điện thoại, xa trung tâm xã nhất, đường đi khó nhất và 
có nhiều điểm trường nhất. 

Ở Thài Khao, khổ nhất là việc phải đi ra ngoài thôn trong 
những ngày mưa. Sau mỗi cơn mưa nước suối dâng cao, chảy 
xiết, muốn vượt qua phải nhờ người khiêng xe máy, hoặc chờ 
nước rút hẳn mới qua được, rất nguy hiểm và mất nhiều thời 
gian. Thấu hiểu điều đó, từ tháng 8 năm 2018, thầy giáo Đặng 
Đàm Trọng đã kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm góp tiền để 
xây cầu cho bà con. Bằng uy tín và sự nhiệt huyết của mình, 
đến tháng 3 năm 2019, thầy Trọng đã kêu gọi ủng hộ được 86 
triệu đồng. Có kinh phí, chủ trương xây cầu cho thôn được cấp 
ủy, chính quyền địa phương và Ban Giám hiệu Nhà trường 
đồng tình ủng hộ. Ủy ban nhân dân xã đã cử cán bộ địa chính - 
xây dựng phối hợp với thầy Trọng lên phương án làm cầu. Qua 
khảo sát, vị trí làm cầu được lựa chọn tại đoạn suối khó nhất 
lên điểm dân cư Gốc Chanh, phục vụ việc đi lại của 20 hộ dân 
tộc Mông. Sợ rằng bà con nơi đây không đồng tình, việc khó 
thành công, nhưng khi biết việc làm ý nghĩa đó, bà con đều 
vui mừng, ủng hộ, nhiệt tình tham gia. Riêng gia đình anh Lý 
Văn Rồng đã tự nguyện hiến 50 m2 đất đồi trồng rừng để mở 
đường dẫn cầu. 
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Quá trình xây cầu, thầy Trọng gặp rất nhiều khó khăn, 
nhất là việc không có điện lưới, phải chở máy phát điện từ 
thị trấn huyện vào để hàn sắt, thép; máy phát điện nhỏ, 
nguồn điện không đủ để hàn cả dầm cầu lớn, nên phải hàn 
định hình dầm cầu ở ngoài trung tâm xã, rồi dùng ôtô tải kéo 
vào chân công trình. Dầm cầu dài 14 m và rất nặng nên ngày 
đặt dầm phải huy động hơn 20 người khiêng... Khó khăn là 
vậy, bù lại suốt quá trình xây dựng, thầy Trọng luôn nhận 
được sự động viên, ủng hộ của gia đình, đồng nghiệp, đặc 
biệt có sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ của cán bộ thôn và toàn 
thể bà con thôn Thài Khao; sự hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật 
của công chức địa chính  - xây dựng xã để cây cầu đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật. Sau 1 tháng rưỡi thi công, cây cầu có chiều 
dài 13,5 m, rộng 1,24 m gồm có 4 trụ, dầm bằng thép chịu 
lực được khánh thành đúng dịp Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh 
nhật Bác Hồ (năm 2019). Cầu được đặt tên là “Cầu ước mơ”, 
từ hôm khánh thành cầu đến nay, bà con dân bản ai cũng 
vui mừng, mọi người vô cùng biết ơn thầy giáo Trọng và các 
nhà tài trợ. 

Tổng chi phí làm cầu tiết kiệm được khá nhiều, chỉ hết 
trên 60 triệu đồng, thấp hơn dự toán ban đầu. Số tiền còn 
lại, thầy Trọng đã thông qua các nhà hảo tâm, chuyển 16 
triệu đồng lợp lại 140 m2 mái phòng học tại điểm Trường 
Tiểu học Thài Khao bằng tôn và dự kiến làm khu vui chơi 
cho các điểm trường mầm non, tiểu học tại thôn Thài Khao. 

Bên cạnh đó, những năm qua, bằng uy tín của mình, 
thầy Trọng đã kêu gọi ủng hộ hàng trăm phần quà là quần, 
áo, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm, thực phẩm... trao tặng 
cho các hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên 
địa bàn.
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Việc làm của thầy giáo Đặng Đàm Trọng rất nhân văn 
và có ý nghĩa thiết thực, góp phần giảm bớt khó khăn, vất vả 
và động viên, nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội cho 
đồng bào nơi đây. 
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HIẾN ĐẤT XÂY CẦU

Với mong muốn người dân trong thôn đi lại được thuận 
tiện hơn, không tính toán thiệt hơn, gia đình ông Đàm Văn 
Lợi ở thôn Đồng Chùa, xã Đại Phú, huyện Sơn Dương đã tự 
nguyện hiến 200 m2 đất xây dựng cây cầu dân sinh bắc qua 
suối, nối thôn Đồng Chùa và thôn Lý Sửu. Trước đây, người 
dân đi lại phải lội qua con suối thật là cực nhọc và nguy hiểm, 
nhất là trẻ nhỏ đi học. Vì vậy, năm 2019, khi Nhà nước có chủ 
trương xây cầu dân sinh nối hai thôn, mọi người đều rất phấn 
khởi. Việc giải phóng mặt bằng xây cầu được đông đảo bà con 
hưởng ứng nhiệt tình.

Ông Đàm Văn Lợi, thôn Đồng Chùa, xã Đại Phú, huyện Sơn Dương  
cùng các cháu đi trên cây cầu dân sinh vừa được hoàn thành
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Cũng như nhiều gia đình khác trong xã, mặc dù còn nhiều 
khó khăn, nhưng gia đình ông Lợi đã đồng lòng, tự nguyện 
hiến 200 m2 đất vườn, đất ruộng để làm đường và xây dựng 
cầu dân sinh.

Không chỉ hiến đất, gia đình ông Lợi còn tự nguyện phá dỡ 
các công trình tạo thuận lợi cho đơn vị thi công. 

Đây không phải là lần đầu tiên gia đình ông Lợi hiến đất, 
trước đó, năm 2015 gia đình ông cũng đã tự nguyện hiến hơn 
50 m2 đất để xây dựng đường tràn qua suối phục vụ việc đi lại 
của người dân trong thôn. Ông Lợi cùng gia đình xác định tất 
cả vì lợi ích chung, việc xây dựng được cây cầu sẽ giúp cho bà 
con đi lại thuận tiện, đặc biệt các cháu học sinh đến trường 
trong mùa mưa lũ sẽ được an toàn.

Việc làm ý nghĩa của gia đình ông Đàm Văn Lợi tạo sự lan 
tỏa trong cộng đồng, từ đó các hộ gia đình khi hiểu được lợi ích 
thiết thực, lâu dài của việc làm cầu dân sinh đều tự nguyện 
góp công sức, hiến một phần đất để xây cầu mà không hề tính 
toán thiệt hơn. Đến nay, cầu đã hoàn thành và đưa vào sử 
dụng. Đi trên cây cầu mới chắc chắn, an toàn, nhân dân ai 
cũng phấn khởi, không phải lo lắng trong mùa mưa lũ. Mọi 
người đều nhớ sự đóng góp của gia đình ông Đàm Văn Lợi.
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“TRÁI TIM YÊU THƯƠNG”

Mặc dù đã mất đi cánh tay trái sau vụ tai nạn, nhưng chị 
Nguyễn Thị Thắm, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bình 
Xa, huyện Hàm Yên, Trưởng nhóm thiện nguyện “Trái tim 
yêu thương” hằng ngày vẫn đi khắp nơi làm từ thiện, mang 
yêu thương đến với những hoàn cảnh éo le.

Chị Thắm (thứ tư từ trái sang) cùng các nhà hảo tâm tặng quà cho gia đình  
chị Nguyễn Thị Ngoan ở thôn 3 Mỏ Nghiều, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên
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Sinh ra trong một gia đình nghèo ở phường Nông Tiến, 
thành phố Tuyên Quang, có 6 chị em, Thắm là chị cả. Khi mới 
học đến lớp 5, chị Thắm đã theo cha mẹ bán rau ở chợ đêm. 
Cuộc sống lam lũ, vất vả nhưng chị vẫn chăm chỉ học tập và 
là một trong những học sinh xuất sắc của Trường Trung học 
phổ thông Tân Trào ngày ấy. Chị đã giành nhiều giải cao trong 
các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố và cũng là một 
trong hai học sinh tiêu biểu của Trường được tuyển thẳng vào 
Trường Đại học Công đoàn.

Ba năm đầu học đại học, chị Thắm vừa đi làm thuê vừa 
lấy tiền ăn học. Nhưng vì nhà nghèo, lại phải gửi tiền về nuôi 
các em, nên chị quyết định không theo đuổi con đường đại học 
để về quê buôn bán. Chị mang hoa quả từ thành phố Tuyên 
Quang lên khu vực chợ Bợ, xã Bình Xa để bán. Tại đây, chị 
xây dựng gia đình với anh Vương Toàn Diệu, người xã Bình 
Xa. Với một chút vốn ban đầu, anh chị là người đầu tiên ở 
Bình Xa mở cửa hàng kinh doanh đồ gỗ và nội thất. Với sự nỗ 
lực của bản thân và gia đình, hiện nay, chị Thắm đã là bà chủ 
của một cửa hàng kinh doanh đồ gỗ, nội thất lớn ở xã Bình Xa, 
huyện Hàm Yên. Xuất thân trong gia đình nghèo, đồng cảm 
với những hoàn cảnh khó khăn, chị Thắm rất tích cực trong 
các hoạt động thiện nguyện, dù ban đầu kinh tế gia đình chị 
chưa phải là dư dả.

Năm 2007, Chị Thắm bị tai nạn, mất tay trái và 4 ngón 
chân, nhưng ngay sau khi bình phục trở lại, chị Thắm vẫn 
rong ruổi về thành phố chở hoa, quả lên chợ Bợ để bán. Nhiều 
người khuyên chị nên nghỉ ngơi hoặc làm việc gì nhẹ nhàng 
hơn, nhưng chị vẫn cố gắng để vừa có thu nhập cho gia đình, 
vừa có thêm kinh phí để làm từ thiện. Năm 2008, chỉ sau khi 
bị tai nạn một năm, chị tham gia Câu lạc bộ Thắp sáng ước mơ 
của huyện Hàm Yên. Chị đã cùng các thành viên trong Câu 
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lạc bộ giúp đỡ nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sau 
một thời gian hoạt động chị nhận thấy, những đối tượng chị 
giúp đỡ hoặc kêu gọi giúp đỡ chỉ trong phạm vi các trường học, 
trong khi đó vẫn còn nhiều hoàn cảnh éo le khác cần giúp đỡ. 
Vì vậy, chị xin tách ra thành lập Nhóm thiện nguyện “Trái tim 
yêu thương” với 12 thành viên, do chị làm Trưởng nhóm. Chị 
đã đứng ra hỗ trợ và kêu gọi ủng hộ của rất nhiều tổ chức, cá 
nhân có lòng hảo tâm để giúp đỡ những người bị bệnh hiểm 
nghèo, có hoàn cảnh bất hạnh, éo le như kết nối với Câu lạc bộ 
Trái tim vàng Tuyên Quang, Hội đồng niên 1978, Hội dê vàng 
Tuyên Quang, Đoàn Thanh niên huyện Hàm Yên, các đoàn từ 
thiện ở Vĩnh Phúc, Hà Nội để giúp đỡ các em nhỏ bị bệnh hiểm 
nghèo, hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo...

Chị Thắm và các thành viên trong nhóm có một quyển 
sổ ghi chép rõ ràng các khoản kêu gọi hỗ trợ được để sau mỗi 
trường hợp hỗ trợ xong, nhóm đều công khai, tổng kết. Số 
tiền kêu gọi được đến đâu, chị mang hỗ trợ ngay đến đó chứ 
không để tồn lại. Kinh phí đi đường, ăn, uống, xăng xe... đều 
do chị Thắm và các thành viên trong đoàn tự lo. Những việc 
chị làm, chỉ cần trái tim chị hiểu và những người có hoàn 
cảnh éo le được chị giúp đỡ hiểu là chị vui. Những ngày Tết 
dù bận rộn với việc kinh doanh nhưng gia đình chị vẫn quan 
tâm, dành thời gian cho việc phát quần áo và gạo cho người 
nghèo. Một trong những hoàn cảnh éo le nhất được chị Thắm 
kêu gọi các đoàn từ thiện, các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ là 
gia đình chị Nguyễn Thị Ngoan ở thôn 3 Mỏ Nghiều, xã Tân 
Thành, huyện Hàm Yên. Hoàn cảnh gia đình chị Ngoan rất 
khó khăn, bản thân chị bị bệnh ung thư não, hỏng một bên 
mắt và nuôi 3 con nhỏ. Chị Thắm quyết định bỏ tiền của gia 
đình, đồng thời vận động bà con lối xóm, bạn bè và các mối 
quan hệ hỗ trợ chị Ngoan đi Hà Nội khám bệnh. Đến nay, số 
tiền mặt hỗ trợ gia đình chị Ngoan đã lên tới gần 100 triệu 
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đồng, chưa kể các nhu yếu phẩm khác... đã giúp đỡ gia đình 
chị Ngoan từng bước vượt qua khó khăn, có nghị lực, niềm tin 
vươn lên trong cuộc sống. 

Một trong những trường hợp nữa mà Nhóm thiện nguyện 
“Trái tim yêu thương” của chị Thắm giúp đỡ đó là gia đình em 
Trần Thị Thảo ở thôn Thọ Bình 2, xã Bình Xa, huyện Hàm 
Yên. Em Thảo được phát hiện mắc bệnh ung thư khi lên 5 
tuổi. Nhà nghèo, bố mẹ làm nghề mua bán ve chai nên phải 
vay mượn khắp nơi để chữa trị cho Thảo. Chị Thắm đã cùng 
các thành viên trong nhóm đến từng hộ gia đình để vận động 
hỗ trợ gia đình em Thảo được gần chục triệu đồng. Số tiền 
tuy không lớn nhưng đó là nguồn động viên lớn để Thảo vượt 
qua căn bệnh hiểm nghèo... Còn có hàng trăm hoàn cảnh éo 
le khác mà chị Thắm và các thành viên, các tấm lòng hảo tâm 
được chị kêu gọi giúp đỡ nhưng không thể kể hết. Chị bảo: 
“Mình còn sống và khỏe mạnh ngày nào thì vẫn giúp đỡ mọi 
người mà không mong cầu điều gì. Tấm gương của Bác Hồ vẫn 
luôn song hành trong mỗi việc làm của mình, cho mình động 
lực để mang tình yêu thương, cảm thông đến với những mảnh 
đời bất hạnh”.





Phần thứ hai

NHỮNG GƯƠNG 
NGƯỜI TỐT,  

VIỆC LÀM HAY  
TRONG LĨNH VỰC  
XÂY DỰNG ĐẢNG,  

HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
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NÉT MỚI TRONG HỌC TẬP, TUYÊN TRUYỀN 
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG Ở HÀM YÊN

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hàm Yên là cơ quan tham mưu 
của Huyện ủy, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường 
vụ và Thường trực Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc 
các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính 
trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn 
lịch sử đảng bộ địa phương và là cơ quan chuyên môn nghiệp 
vụ về công tác tuyên giáo của Huyện ủy.

Cán bộ, đảng viên, giáo viên làm bài thu hoạch  
trong chương trình bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 tại huyện Hàm Yên
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Xác định công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng học 
tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng là 
yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong 
Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, Ban Tuyên giáo đã tham 
mưu với cấp ủy huyện chú trọng đổi mới hình thức tổ chức học 
tập, quán triệt các văn kiện của Đảng; trước hết được tổ chức ở 
cấp huyện cho cán bộ chủ chốt huyện, sau đó triển khai học tập 
cho cán bộ, đảng viên các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Đối với khối cơ 
quan, đơn vị huyện, Ban Tuyên giáo đã tham mưu với Thường 
trực Huyện ủy tổ chức thành các lớp, nhằm vừa bảo đảm việc 
tham gia học tập của cán bộ, đảng viên vừa bảo đảm việc thực 
hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đối với khối xã, thị trấn, tùy nội 
dung nghị quyết có thể chia thành các lớp phù hợp (lớp đảng 
viên nông thôn; lớp cán bộ, công chức, viên chức cấp xã...).

Báo cáo viên thực hiện việc quán triệt, học tập do cấp ủy 
huyện phân công hoặc do cấp ủy cơ quan, đơn vị lựa chọn, 
đăng ký với Ban Tuyên giáo Huyện ủy để Ban tham mưu phân 
công trên cơ sở đăng ký, nhờ đó báo cáo viên được cơ sở lựa 
chọn sẽ cố gắng phát huy năng lực, sở trường, sự thuyết phục 
đối với người nghe, bên cạnh đó cũng thấy được khuyết điểm, 
hạn chế của mình để có giải pháp khắc phục nhằm thực hiện 
tốt hơn nhiệm vụ. Báo cáo viên của huyện tham gia Hội thi 
báo cáo viên giỏi các cấp đạt giải cao: Giải Nhất Hội thi báo 
cáo viên cấp tỉnh năm 2016, giải Ba Hội thi báo cáo viên giỏi 
khu vực phía Bắc và giải Khuyến khích Hội thi báo cáo viên 
giỏi toàn quốc năm 2019.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu thực hiện công tác 
quản lý cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt bằng 
phiếu trắc nghiệm và đánh giá chất lượng bài thu hoạch; trên 
cơ sở kết quả đánh giá phiếu trắc nghiệm hoặc bài thu hoạch 
của đảng viên, Ban tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy 
ban hành thông báo công khai kết quả học tập, quán triệt đến 
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các chi bộ, đảng bộ cơ sở, trong đó nêu rõ những đơn vị, cá 
nhân thực hiện tốt để nêu gương, đơn vị thực hiện chưa tốt 
sẽ có hình thức xử lý và lấy đó là một trong các tiêu chí để 
bình xét, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên 
hằng năm. Nhờ đó chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết 
của Đảng trên địa bàn huyện được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ cán 
bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia học tập các nghị 
quyết của Đảng đạt trên 95%; hộ gia đình tham gia học tập 
đạt trên 86%. 

Bên cạnh đó, nhằm phát huy hiệu quả các phương tiện 
thông tin đại chúng trong tuyên truyền chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, 
đảng viên, nhân dân, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tích cực 
quan tâm việc quản lý trang thông tin điện tử huyện; định 
hướng nội dung tin, bài đối với Đài Truyền thanh - Truyền 
hình huyện để luôn chủ động, thường xuyên đổi mới nội dung, 
hình thức tuyên truyền đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin 
của nhân dân. 

Với những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ được 
giao, giai đoạn 2015-2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hàm 
Yên luôn được công nhận là Tập thể Lao động tiên tiến và xuất 
sắc, trong đó 2 năm liên tục (2015, 2016) là Tập thể Lao động 
xuất sắc.
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DẤU ẤN NHIỆM KỲ

Xã Sinh Long, huyện Na Hang có 654 hộ gia đình, chủ yếu 
là dân tộc Dao và dân tộc Mông. Trong đó, dân tộc Dao chiếm 
gần 74% dân số. Với địa bàn rộng, đường đi lại khó khăn, 
hiểm trở, dân cư phân tán, trình độ nhận thức chưa đồng đều, 
nên công tác phát triển đảng viên trên địa bàn gặp nhiều khó 
khăn. Nhưng với nhiều giải pháp tích cực, từ năm 2016 đến 
hết năm 2019, Đảng bộ xã Sinh Long đã kết nạp được 78 đảng 
viên mới, đạt 156% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã 
nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Lãnh đạo xã Sinh Long, huyện Na Hang trao đổi với đảng viên trẻ  
người dân tộc Dao về cách chăm sóc cây chè đặc sản



157

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã đã phân công kế hoạch 
phát triển đảng viên, phấn đấu kết nạp từ 10 đến 15 đảng 
viên/năm. Đảng ủy xã đã họp, phân công các đồng chí cấp ủy 
phụ trách chi bộ; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao 
trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên đối với công tác phát 
triển đảng viên. Đồng thời, lãnh đạo tăng cường công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy 
đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác phát triển đảng viên 
mới. Cùng với đó, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tăng 
cường công tác tuyên truyền, vận động để mỗi đoàn viên, hội 
viên hiểu và phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng; tổ chức 
các phong trào, hoạt động, tạo môi trường để hội viên, đoàn 
viên được rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. Đảng ủy 
xã cũng coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để 
nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy xã trong công tác phát 
triển đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội đã thường 
xuyên quan tâm, phát hiện, bồi dưỡng hội viên, đoàn viên 
ưu tú để giới thiệu cho Đảng. Bên cạnh đó, hằng năm, Ban 
Thường vụ Đảng ủy xã đều giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên 
mới cho từng chi bộ, coi đây là một trong những tiêu chí quan 
trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hằng năm. Trong 
các kỳ sinh hoạt, chi bộ đều giao việc cụ thể cho các đảng viên 
mới để đảng viên được rèn luyện, khẳng định năng lực của 
bản thân, ngày càng mạnh dạn, trưởng thành hơn. 

Không chỉ chú trọng đến số lượng, chất lượng đảng viên 
mới được kết nạp của Đảng bộ xã cũng được nâng lên rõ rệt. 
Trong tổng số 78 đảng viên được kết nạp trong nhiệm kỳ 
2015-2020, có 12 đảng viên có trình độ chuyên môn trung cấp, 
18 đảng viên có trình độ cao đẳng, 25 đảng viên có trình độ  
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đại học; còn lại là trình độ trung học cơ sở và trung học phổ 
thông. Nhiều đảng viên mới đã được tín nhiệm bầu vào các 
chức danh ở thôn, xã, tạo được uy tín trong nhân dân.

Nhờ chú trọng công tác phát triển đảng viên, chất lượng 
sinh hoạt và sức chiến đấu của các chi bộ trong Đảng bộ xã đã 
được nâng lên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững 
mạnh. Những năm qua, Đảng bộ xã đều được đánh giá hoàn 
thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 90% đảng viên hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trở lên.
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XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở KHUÔN HÀ

Khuôn Hà là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Lâm 
Bình, với địa hình phức tạp, giao thông không thuận lợi, kinh 
tế còn nhiều khó khăn. Đảng bộ xã Khuôn Hà gồm 14 chi bộ 
trực thuộc, với 333 đảng viên. 

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy tặng bức chân dung  
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho xã nông thôn mới Khuôn Hà, huyện Lâm Bình 

Những năm qua, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả, thiết thực, góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã thường xuyên đôn 
đốc, kiểm tra, hướng dẫn nội dung đăng ký tới mỗi tập thể, cá 
nhân bảo đảm sát với tình hình địa phương và vị trí công tác, 
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tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động 
trong đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong học tập, lao 
động, sản xuất, xã đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển 
hình có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội 
cũng như giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Trước thực 
trạng có nhiều thanh niên trong xã đi làm ăn xa, thu nhập 
không ổn định, nhiều thanh niên của xã đã mạnh dạn thay 
đổi nếp nghĩ, cách làm, khai thác tiềm năng, thế mạnh của 
địa phương, quyết tâm vươn lên làm giàu từ quê hương. Trên 
địa bàn xã dần hình thành các hợp tác xã do thanh niên khởi 
xướng như: Hợp tác xã An Nhiên Phát, Hợp tác xã Nhật Minh 
chuyên sản xuất các sản phẩm lưu niệm từ mây, tre; Hợp tác 
xã Bình Tiến chuyên tập trung sản xuất cây dược liệu; điểm 
du lịch cộng đồng Homestay Nà Muông với quy mô 04 hộ gia 
đình, hằng năm, đón tiếp trên 600 lượt khách du lịch... đã giải 
quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và góp phần 
bảo vệ môi trường.

Không chỉ có thanh niên gương mẫu, đảng viên lão thành 
Vân Phúc Hà (Chi bộ thôn Ka Nò), đã hiến gần 600 m2 đất để 
xây dựng nhà văn hóa thôn và hơn 2.200 m2 đất để xây dựng 
trường mầm non xã, tiên phong chặt hạ cây lấy gỗ của gia đình 
để giải phóng mặt bằng, mở rộng hành lang an toàn giao thông 
tuyến đường ĐT 185 thuộc đất của gia đình...

Với sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân các dân tộc, năm 2017, xã Khuôn Hà đã được công nhận 
đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019, xã vinh dự được nhận 
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong 
phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2016-2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; Bằng khen của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang vì đã có thành tích thực 
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hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của 
Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín 
dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai 
đoạn 2014-2019. Năm 2018, xã được nhận Giấy khen của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân huyện và Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu 
dương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018; là tập thể điển hình tiêu 
biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh năm 2019 của huyện Lâm Bình.
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PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  
Ở XÃ THÁI SƠN

Thái Sơn là xã miền núi nằm ở phía nam huyện Hàm Yên, 
cách trung tâm thị trấn Tân Yên 14 km, có tổng diện tích đất 
tự nhiên là 4.065,83 ha. Xã có 14 thôn, với 1.936 hộ gia đình, 
7.582 nhân khẩu, gồm 12 dân tộc cùng sinh sống. Với mục 
tiêu nâng cao mức sống cho nhân dân, trong những năm qua, 
cấp ủy, chính quyền xã Thái Sơn đã tập trung các nguồn lực 
của Nhà nước cùng sự đóng góp của nhân dân để thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

Người dân xã Thái Sơn tập trung chăm sóc giống chè mới
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Xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, 
khơi dậy ý thức, trách nhiệm của người dân cùng chung tay 
xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức phong phú, đa 
dạng, như: tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của 
xã, thôn; lắp đặt cụm pano, khẩu hiệu và tổ chức các buổi 
biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao lồng ghép tuyên truyền 
xây dựng nông thôn mới... Thông qua công tác tuyên truyền, 
xã đã huy động được nguồn vốn đóng góp của nhân dân cho 
Chương trình xây dựng nông thôn mới lên tới trên 25 tỷ đồng, 
cùng hàng nghìn ngày công lao động để bêtông hóa đường giao 
thông nông thôn, làm nhà văn hóa và giúp đỡ nhau làm nhà 
ở, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; quy hoạch phát 
triển hạ tầng kinh tế - xã hội, môi trường theo chuẩn mới; quy 
hoạch phát triển các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, 
bảo tồn được bản sắc văn hóa của các dân tộc. 

Đẩy mạnh thực hiện sản xuất nông, lâm nghiệp theo 
hướng sản xuất hàng hóa, vùng chuyên canh, gắn thị trường 
tiêu thụ với vùng sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế. Hiện 
nay, xã có vùng chuyên canh sản xuất rau theo hướng hữu cơ 
với diện tích 3,2 ha; duy trì trên 40 ha mía nguyên liệu, 138 
ha chè, 122 ha cam; tỷ lệ che phủ rừng đạt 61,2%. Hình thành 
vùng sản xuất cá lồng tập trung tại các thôn: thôn 1 và thôn 3 
Thái Thủy, thôn An Lâm, thôn Thái Ninh với diện tích 69 ha, 
sản lượng cá thịt đạt 170 tấn/năm, với một số giống cá lai đặc 
sản (cá chiên, rô phi đơn tính) có giá trị kinh tế cao. Khuyến 
khích và tạo điều kiện để trên 300 hộ gia đình tham gia phát 
triển dịch vụ, thương mại theo đề án của huyện. Bằng những 
cách làm hiệu quả, cuộc sống người dân được nâng lên rõ rệt; 
thu nhập bình quân đạt trên 35 triệu đồng/người/năm; số hộ 
nghèo giảm còn 4,9%. Tình hình an ninh, trật tự và an toàn xã 
hội được bảo đảm.
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Xã tập trung huy động nguồn vốn từ các dự án, vốn tín 
dụng để đầu tư xây dựng và hoàn thiện quy hoạch sử dụng hạ 
tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Kết quả, kiên cố hóa gần 18 
km đường giao thông nông thôn, hơn 6 km đường giao thông 
nội đồng; 100% các tuyến đường đến trung tâm các thôn đã 
được đầu tư kiên cố hóa, đi lại thuận tiện. Đầu tư kiên cố hóa 
25 km kênh mương; xã có 25 công trình thủy lợi, bảo đảm đủ 
nguồn nước tưới chủ động cho 2 vụ lúa; xây dựng 16 trạm biến 
thế, tu sửa, nâng cấp lưới điện nông thôn bảo đảm điện sinh 
hoạt, sản xuất cho nhân dân; hiện có 1.933/1.935 hộ sử dụng 
điện thường xuyên, an toàn; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước 
hợp vệ sinh đạt 88%; số hộ có nhà vệ sinh, nhà tắm là 1.600 
hộ, đạt 85%. 

Nhiều công trình trọng điểm hoàn thành đưa vào khai 
thác, sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương. Nhà máy gạch Thái Sơn đi vào hoạt động, 
sản xuất cung cấp sản phẩm phục vụ nhu cầu xây dựng thiết 
yếu trong và ngoài tỉnh. Trụ sở làm việc của xã, trạm y tế, 
trường, lớp học các cấp, nhà văn hóa thôn, sân thể thao... 
được đầu tư xây dựng, cải tạo khang trang hơn, đã tạo ra sự 
thay đổi căn bản trong đời sống xã hội và diện mạo nông thôn 
ở xã Thái Sơn.

Đến nay xã đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, là 
một trong những xã nằm trong tốp đầu của huyện Hàm Yên 
đạt được trên 10 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở 
những kết quả này, xã đang tiếp tục tập trung triển khai đồng 
bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại 
trong năm 2021.
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HÙNG LÔ KHƠI DẬY SỨC DÂN

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh gắn với xây dựng nông thôn mới đã góp phần làm 
thay đổi toàn bộ diện mạo thôn Hùng Lô, xã Nhữ Khê, huyện 
Yên Sơn. Có được thành quả này là nhờ vai trò lãnh đạo của 
Chi bộ thôn trong suốt những năm qua. 

Nhân dân thôn Hùng Lô, xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn tham gia xây dựng  
tuyến đường hoa trong thôn

Thôn Hùng Lô có 58 hộ dân, với 241 nhân khẩu; Chi bộ 
thôn có 6 đảng viên. Để lãnh đạo nhân dân thực hiện có hiệu 
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quả các phong trào hoạt động, nhất là trong xây dựng nông 
thôn mới, Chi bộ đã quán triệt sâu sắc tới từng đảng viên, nêu 
cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, gắn với thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị 
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. Chi bộ đã phân công đảng viên phụ trách 
từng hộ gia đình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng 
viên trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng sinh hoạt 
Chi bộ. Phát huy dân chủ trong các cuộc họp Chi bộ, mỗi đảng 
viên đều được đóng góp các ý kiến tham gia xây dựng nghị 
quyết lãnh đạo của Chi bộ và luôn quan tâm đến lợi ích của bà 
con nhân dân trong thôn. Mọi vấn đề chung của thôn đều được 
bàn bạc công khai, minh bạch, thống nhất rồi mới tổ chức thực 
hiện. Vì vậy, nghị quyết lãnh đạo của Chi bộ luôn được nhân 
dân đồng tình, ủng hộ và nhanh chóng đi vào cuộc sống. 

Trong phát triển kinh tế, Chi bộ thôn Hùng Lô đã tuyên 
truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia lao động sản 
xuất, phát triển kinh tế gia đình bằng cách chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng phù hợp với điều kiện của địa phương; đẩy mạnh 
chăn nuôi gia súc, gia cầm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất. Hiện nay, thôn Hùng Lô chỉ còn 04 hộ nghèo, thu nhập 
bình quân đầu người đạt 26,4 triệu đồng/người/năm; toàn thôn 
có 52/58 hộ có nhà xây kiên cố.

Trong hai năm 2018-2019, Chi bộ thôn đã tuyên truyền, 
vận động nhân dân đóng góp xây dựng được 572 m đường 
bêtông nông thôn; làm nhà văn hóa thôn theo Nghị quyết số 
03-NQ/HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang; xây 
dựng đường điện thắp sáng đường quê dài 2.000 m, với tổng 
trị giá trên 664 triệu đồng. Cùng với đó, huy động nhân dân 
đóng góp 230 ngày công lao động, lắp đặt 470 m kênh mương 
nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp và trồng được trên  
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500 m đường hoa. Thôn Hùng Lô đã thành lập được 2 mô hình 
tự quản, nhóm tự quản hoạt động có hiệu quả, tập trung vào 
hoạt động vệ sinh môi trường; nhờ đó, kinh tế phát triển, đời 
sống nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi 
sắc, diện mạo thôn Hùng Lô ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Với những thành tích đó, Chi bộ thôn Hùng Lô nhiều năm liền 
đạt trong sạch, vững mạnh; là tập thể tiêu biểu được Ban Thường 
vụ Huyện ủy Yên Sơn khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị số  
05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị giai 
đoạn 2016-2020. Năm 2019, Chi bộ thôn Hùng Lô được Đảng 
uỷ xã công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% tổ chức 
đoàn thể trong thôn đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 
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DIỆN MẠO MỚI Ở BẢN NGƯỜI DAO

Thôn Đầu Phai, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên có 89 hộ với 
gần 380 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Dao, các hộ chủ 
yếu là sản xuất nông nghiệp. Chi bộ có 9 đảng viên, là những 
tấm gương về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, áp dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất; tích cực tuyên truyền, vận động quần 
chúng nhân dân cùng làm theo. Nhờ đó, kinh tế của thôn ngày 
càng phát triển, diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc, 
đời sống nhân dân ngày càng ấm no. Cả thôn hiện chỉ còn 2 hộ 
nghèo (chiếm 2,2%); số hộ khá, giàu chiếm khoảng 80%. Các 
hộ phát triển kinh tế tiêu biểu như: Tướng Văn Thíp, Tướng 
Văn Bích, Lý Văn Quyển,... 

Nhân dân trong thôn đã có sự thay đổi tư duy, mạnh dạn áp 
dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, đến nay cả thôn có 26 máy 
cày, máy bừa giúp đẩy nhanh tiến độ cơ giới hóa khâu làm đất. 
Đa số các hộ có máy bừa đều chủ động mua thêm thùng kéo, 
phục vụ việc vận chuyển phân bón, thu hoạch lúa, chở củi... 
Hiện nay nhân dân trong thôn luôn duy trì gieo cấy 100% diện 
tích ruộng bằng các giống lúa lai và lúa thuần chất lượng cao. 
Để phát triển kinh tế, đảng viên, cán bộ thôn tiên phong đưa 
cây chè, cây mía trồng ở những vườn đồi tạp kém hiệu quả. 
Từ đó nhân dân trong thôn đã làm theo, đến nay thôn đã hình 
thành vùng sản xuất hàng hóa với 20 ha chè, 5 ha mía. Từ năm 
2015 đến nay, bà con đã chủ động chuyển đổi cải tạo được 7 ha 
chè già cỗi bằng giống chè mới năng suất cao. 
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Ông Tướng Văn Thíp (ngoài cùng bên trái), Bí thư Chi bộ thôn Đầu Phai  
trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi lợn với bà con

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới, từ năm 2017 đến nay, việc xây dựng hạ tầng 
nông thôn ở thôn Đầu Phai có bước tiến tích cực. Thông qua 
tuyên truyền, vận động có hơn 20 hộ dân ở thôn đã tự nguyện 
hiến 4.300 m2 đất để làm 1,4 km đường bêtông; vận động nhân 
dân tự giải tỏa đất vườn, thuê máy xúc san nền mở đường vào 
khu sản xuất, đường vào khu nghĩa trang thôn có tổng chiều 
dài hơn 2 km; nhân dân đã đóng góp trên 150 triệu đồng để 
đắp lề đường, tu sửa nhà văn hóa, sân thể thao và xây dựng 
công trình thắp sáng đường quê dài 340 m, cả thôn có hơn 20 
hộ dân đã làm nhà sàn cột bêtông vừa góp phần giữ gìn nét 
văn hóa truyền thống dân tộc, vừa bảo vệ môi trường, hoàn 
thành tiêu chí về nhà ở trong xây dựng nông thôn mới. 

Hiện nay, thôn có 76 người đi làm ở các khu công nghiệp, 
giúp mang lại nguồn thu cho thôn khoảng 4 tỷ đồng/năm. Ý 
thức chấp hành pháp luật của nhân dân được nâng cao, an 
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ninh trật tự ở thôn luôn được giữ vững. Nhiều năm liền, thôn 
không có người vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội. Người 
dân trong thôn vui mừng vì tinh thần đoàn kết, tình làng 
nghĩa xóm được duy trì, mọi hộ đều có nhà cửa khang trang, 
giao thông đi lại thuận tiện, có nhà văn hóa, sân thể thao đáp 
ứng tốt nhu cầu vui chơi, giao lưu văn hóa, rèn luyện thể thao 
của người già, thanh niên và trẻ nhỏ, cuộc sống ngày càng ấm 
no, hạnh phúc. 
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ĐỘT PHÁ TRONG HỌC TẬP  
VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Chi bộ tổ dân phố Tân Quang, thị trấn Tân Yên, huyện 
Hàm Yên là một trong những chi bộ thực hiện việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng 
những việc làm cụ thể, thiết thực, nhất là việc lựa chọn và 
thực hiện nội dung trọng tâm, đột phá để thực hiện gắn với 
nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và phong trào thi đua yêu nước 
đạt nhiều kết quả.

Hệ thống điện chiếu sáng được lắp đặt ở các ngõ, xóm tổ dân phố Tân Quang, 
thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên
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Thực hiện nội dung đột phá do cấp ủy huyện lựa chọn 
triển khai về chỉnh trang đô thị thị trấn Tân Yên giai đoạn 
2016-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy thị trấn 
Tân Yên, Chi bộ đã bàn bạc thống nhất lựa chọn khâu đột 
phá là: nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nêu cao ý thức 
trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước nhân dân; nói đi đôi 
với làm; xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tự 
quản; thực hiện tốt việc chỉnh trang đô thị. 

Để thực hiện nội dung đột phá, Chi bộ đẩy mạnh tuyên 
truyền, nêu gương của đảng viên, nhất là Bí thư Chi bộ phải 
gương mẫu trong tổ chức thực hiện, với phương châm “Đảng 
viên đi trước, làng nước theo sau”, “Nói phải đi đôi với làm” để 
nêu gương, lôi cuốn mọi người đồng tình, ủng hộ làm theo. 

Trong việc chỉnh trang đô thị, Chi bộ tuyên truyền chủ 
trương, ý nghĩa, mục đích và các nội dung phần việc phải làm 
để nhân dân biết, tạo sự đồng thuận cao. Qua 4 năm thực 
hiện, tổ đã xây dựng được 510 m rãnh thoát nước thải tại các 
xóm; lắp đặt 58 cột đèn với tổng tuyến đường được chiếu sáng 
là 2 km; làm 104 cột cờ; 138 hộ được gắn biển số nhà. 

Năm 2018, thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22 
tháng 5 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chi bộ lãnh 
đạo các đoàn thể, Ban Công tác Mặt trận đẩy mạnh tuyên 
truyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng nhà văn hóa 
gắn với sân thể thao (mức đóng góp 1,6 triệu đồng/hộ), tổng số 
tiền nhân dân đóng góp được gần 200 triệu đồng. 

Chi bộ đã vận động đảng viên Tổ đảng 76 (nay là Tổ đảng 213), 
con, cháu các hộ dân đang công tác, làm ăn xa và các nhà hảo 
tâm ủng hộ được trên 79 triệu đồng. Nhờ đó, tổ dân phố đã 
hoàn thành xây dựng nhà văn hóa gắn với sân thể thao, tổng 
diện tích 1.300 m2. Nhà văn hóa có đầy đủ khu nhà bếp, nhà 
ăn, nhà kho, khu vệ sinh, trang bị tăng âm, loa... Năm 2019, 
Chi bộ tiếp tục vận động nhân dân đóng góp được 67 triệu 
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đồng xây dựng nhà thi đấu với diện tích 180 m2 đáp ứng nhu 
cầu sinh hoạt văn hóa, vui chơi thể thao, rèn luyện sức khỏe 
của nhân dân. 

Với những kết quả đạt được, từ năm 2015 đến nay, Chi bộ 
tổ dân phố Tân Quang liên tục đạt trong sạch, vững mạnh tiêu 
biểu. Năm 2018, Chi bộ vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy Tuyên Quang biểu dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Tuyên Quang tặng Bằng khen đã có thành tích trong học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai 
đoạn 2016-2018.
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KHI Ý ĐẢNG HỢP LÒNG DÂN

Tổ 9 phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang có 212 
hộ, 735 nhân khẩu với 52 đảng viên. Trong những năm qua, 
Chi bộ lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, củng cố 
an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của 
Đảng, góp phần xây dựng thành phố Tuyên Quang ngày một 
phát triển.

Nhân dân Tổ 9 phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang  
lắp đặt bể đựng bao bì thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ môi trường

Trong giai đoạn 2016-2020, thực hiện chủ trương làm 
ống cống thoát nước, bêtông hóa đường giao thông, xây dựng 
nhà văn hóa, Chi bộ đã họp bàn đưa vào nghị quyết lãnh đạo, 
tuyên truyền, vận động nhân dân trong tổ hiến đất, góp kinh 



175

phí để triển khai thực hiện thu được nhiều kết quả tích cực: 
đóng góp hàng trăm triệu đồng làm được 870 m đường bêtông 
giao thông nông thôn; lắp đường điện chiếu sáng trên các trục 
đường của tổ dân phố với chiều dài 650 m; thi công đường ống 
cống dẫn nước thải khu dân cư dài 218 m; làm trần, làm mái 
và mua sắm thêm bàn ghế cho nhà văn hóa của tổ dân phố; 
vận động các hộ gia đình nhận tiền đền bù giải phóng mặt 
bằng xây dựng tuyến đường giao thông từ đầu cầu Tình Húc 
nối với quốc lộ 37...

Cùng với công tác xây dựng cơ sở vật chất, chỉnh trang 
cảnh quan tổ dân phố, Chi bộ chú trọng lãnh đạo tích cực 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Nhận thấy thổ nhưỡng phù hợp 
trồng đào, Chi bộ đã định hướng đưa cây đào cảnh phát triển 
rộng trong các hộ có đất vườn đồi, nâng diện tích trồng đào từ 
04 ha (năm 2016) lên 7,5 ha (năm 2019); ngoài ra, nhiều hộ đã 
tích cực chuyển đổi mô hình trồng các loại hoa có giá trị kinh 
tế cao, mang lại thu nhập ổn định. Phong trào văn hóa, văn 
nghệ phát triển mạnh. Là một tổ nhiều hộ Công giáo nhất trên 
địa bàn phường, bà con Công giáo luôn sống “tốt đời, đẹp đạo”, 
không có người tuyên truyền đạo trái phép. 

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, nhân dân trong tổ đã đoàn 
kết cùng nhau xây dựng khu dân cư văn hóa. Từ năm 2016 
đến năm 2019, tổ dân phố đều đạt tổ văn hóa. Năm 2017, Chi 
bộ được Đảng ủy phường tặng Giấy khen trong phong trào 
thi đua “Dân vận khéo”, được Ban Thường vụ Thành ủy khen 
thưởng tập thể điển hình Dân vận khéo; năm 2018 được Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 
Bằng khen tập thể cán bộ và nhân dân điển hình trong học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
giai đoạn 2016-2018; năm 2019 được Tỉnh ủy tặng Bằng khen 
đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 
(2014-2018). 
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TỔ 6 PHƯỜNG ĐỘI CẤN PHÁT TRIỂN KINH TẾ, 
NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

Tổ 6 phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang có 160 hộ, 
với 657 nhân khẩu, gồm 6 dân tộc cùng sinh sống (Cao Lan, 
Kinh, Thái, Tày, Nùng, Dao); Chi bộ có 15 đảng viên. Trong 
những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng 
ủy phường, Chi bộ Tổ 6 đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh”.

Kênh mương Parabon được đưa vào lắp đặt tại cánh đồng trồng lúa  
của Tổ 6 phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang
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Chi bộ chỉ đạo Tổ, các đoàn thể nhân dân tuyên truyền, vận 
động cán bộ và nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, 
xây dựng nông thôn mới, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn đưa các 
giống cây, con có năng suất, chất lượng tốt vào sản xuất, thực 
hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. 

Tổng diện tích đất nông nghiệp là 31,8 ha, năng suất bình 
quân hằng năm đạt 58 tạ/ha, tổng sản lượng là 184,44 tấn; 
tổng đàn trâu có 54 con, bò có 47 con, lợn có 250 con; diện tích 
thả cá là 1,5 ha, sản lượng cá 2,5 tấn; năm 2019, thu nhập 
bình quân đạt 2,8 triệu đồng/người/tháng. 

Thực hiện chủ trương của tỉnh, thành phố về xây dựng 
đường bêtông nông thôn, làm nhà văn hóa thôn gắn với sân 
thể thao, lắp đặt ống cống thoát nước khu dân cư, tổ dân phố 
đã phối hợp cùng Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể 
tuyên truyền, vận động nhân dân: lắp đặt 337 m cống rãnh 
thoát nước khu dân cư với tổng kinh phí nhân dân đóng góp 
là 104,9 triệu đồng; lắp đặt 1.810 m kênh mương nội đồng với 
tổng kinh phí nhân dân đóng góp là 94 triệu đồng, làm 2.325 m  
đường bêtông nội đồng, nhân dân đóng góp trên 495 triệu 
đồng. Vận động 03 gia đình hiến 101 m2 đất bám theo trục 
đường để mở 03 đoạn cua góp phần bảo đảm giao thông cho 
nhân dân đi lại. Năm 2019 vận động nhân dân đóng góp được 
183 triệu đồng làm lại đình làng thôn. Thực hiện chung tay 
phòng, chống Covid-19, tuyên truyền vận động nhân dân ủng 
hộ được 4,15 triệu đồng.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, tích cực tổ chức tuyên 
truyền cho nhân dân đưa trẻ đến trường đúng độ tuổi, tỷ lệ huy 
động trẻ em trong độ tuổi vào lớp mẫu giáo và lớp 1 đạt 100%. 
Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục trung 
học cơ sở đạt 100%, không có học sinh bỏ học và không có người 
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mù chữ. Hằng năm, Tổ dân phố 6 đều đạt tổ dân số văn hóa, 
tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa trên 94%. Năm 2016, có 29 
hộ nghèo, 20 hộ cận nghèo; đến đầu năm 2020 chỉ còn 01 hộ 
nghèo, 9 hộ cận nghèo. 

Tổ cũng tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; xây 
dựng và củng cố lực lượng dân quân tự vệ của Tổ, tham gia 
huấn luyện đầy đủ theo quy định. 100% thanh niên được gọi 
khám tuyển và nhập ngũ theo quy định (từ năm 2016 đến 
năm 2019, Tổ có 7 thanh niên nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ 
Tổ quốc).

Với sự đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm của cán bộ, đảng 
viên và nhân dân trong Tổ, những năm qua, nhiều chỉ tiêu 
quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, 
an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở được cải 
thiện. Tổ liên tục nhiều năm liền được Đảng ủy phường Đội 
Cấn công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2019, Chi bộ 
đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; các tập thể chi hội, chi 
đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tổ dân phố hằng 
năm được Ủy ban nhân dân phường tặng Giấy khen.
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VIỆC LÀM THIẾT THỰC  
Ở XÃ THƯỢNG NÔNG

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã Thượng Nông, 
huyện Na Hang đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, 
trở thành việc làm thường xuyên trong cán bộ, đảng viên và 
nhân dân. Trong các phong trào thi đua yêu nước, học và làm 
theo Bác đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển 
hình tiên tiến, có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương.

Kiểm tra cấu kiện kênh mương bêtông đúc sẵn  
chuẩn bị lắp đặt tại thôn Bản Khoan, xã Thượng Nông
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Chi bộ thôn Bản Khoan là một trong những điểm sáng 
của Đảng bộ xã Thượng Nông về triển khai việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau khi 
quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, mỗi cán bộ, 
đảng viên đều đăng ký việc làm theo cụ thể, gắn liền với vai 
trò, nhiệm vụ của từng cá nhân. Chi bộ lựa chọn nội dung học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
bằng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 
xây dựng kết cấu hạ tầng làm đường bêtông, lắp đặt kênh 
mương đúc sẵn, xây dựng nếp sống văn hóa, xóa bỏ những tập 
tục cũ, lạc hậu. Cụ thể như đảng viên Vương Văn Cáp đăng 
ký nội dung đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, tập trung 
chăn nuôi, giữ gìn vệ sinh trong phát triển kinh tế gia đình; 
tuyên truyền, vận động nhân dân đi họp đúng giờ. Đảng viên 
Nguyễn Thị Mến đăng ký nội dung về việc trồng cỏ để chủ 
động thức ăn, tăng đàn trâu trong phát triển kinh tế gia đình; 
thực hiện nghiêm và vận động nhân dân tiêm phòng đầy đủ, 
bảo vệ đàn trâu tốt trong mùa đông.

Qua quá trình triển khai thực hiện đến nay, thôn đã làm 
được 6 tuyến kênh mương bằng bêtông đúc sẵn với tổng chiều 
dài hơn 300 m. Trong việc xóa bỏ tập tục cũ, Chi bộ đã vận 
động bà con xóa bỏ tục mang gạo, lợn, rượu đến nhà gái trong 
lễ dạm ngõ; bỏ tục lệ mang lợn đến phúng viếng gia đình thông 
gia có người chết. Gia đình đảng viên phải thực hiện trước để 
nhân dân làm theo. Việc làm này đã trở thành quy ước của 
thôn. Ngoài ra, Chi bộ còn vận động các đảng viên không hút 
thuốc lá, thuốc lào và rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe. 

Chi bộ phân công mỗi đảng viên giúp đỡ 1-2 hộ nghèo của 
thôn. Gia đình đảng viên nghèo phải gương mẫu phấn đấu 
thoát nghèo, tiêu biểu là gia đình đảng viên Vương Văn Thu, 
thực hiện chủ trương của Chi bộ, ông Thu đăng ký nội dung 



181

phấn đấu thoát nghèo ngay trong năm 2019. Ông đã vay vốn 
ngân hàng tập trung chăn nuôi 7 con trâu, đầu tư cho con học 
đại học. Hiện nay, con ông Thu đã ra trường và có việc làm. 
Ông đã xây được nhà mới và đã thoát nghèo. Đảng viên Mã 
Văn Đằng là một trong những đảng viên đi đầu trong phát 
triển kinh tế. Hiện nay, ông Đằng nuôi cá với diện tích mặt 
nước 4.000 m2, chăn nuôi gà, vịt đẻ trứng, nuôi lợn thịt mỗi 
năm xuất bán hơn chục con. Tổng hợp các mô hình, ông Đằng 
lãi trên 100 triệu đồng mỗi năm. Ông Đằng cho biết, gia đình 
ông có 6 người con, cả con dâu, con rể thì cả 6 đều là đảng 
viên. Ông Đằng luôn lấy việc học tập, làm theo Bác để răn 
dạy con cháu.

Cùng với điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội, nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong Chi bộ 
thôn Bản Khoan, Chi bộ Trường Trung học cơ sở Thượng Nông 
là một trong những điểm sáng về thi đua dạy tốt, học tốt trên 
địa bàn huyện Na Hang. Mỗi đảng viên, giáo viên trong nhà 
trường hằng năm đều đăng ký nội dung nâng cao chất lượng 
dạy học bằng việc dạy kèm học sinh yếu kém, bồi dưỡng học 
sinh giỏi ngoài giờ không thu học phí. Qua đó, chất lượng giáo 
dục ở Trường Trung học cơ sở Thượng Nông đã được nâng cao. 
Thầy giáo Bàn Văn Dần dạy bồi dưỡng cho 6 em học sinh giỏi 
môn Hóa của trường, qua kỳ thi học sinh giỏi cả 6 em đều đạt 
giải cấp huyện, trong đó 1 em đạt giải Nhất, 1 em đạt giải 
Nhì; tham gia kỳ thi cấp tỉnh có 1 em đạt giải Ba. 

Trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Thượng 
Nông 5 năm qua (2015-2020), có 13 hộ dân đã hiến 2.305,4 m2  
đất để làm đường giao thông và nhà văn hóa; kiên cố hóa  
5.002 m kênh mương; làm 330 m đường nội đồng; xây dựng 6 
nhà văn hóa thôn... Những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu 
quả qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
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cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã Thượng Nông đã thực sự có 
sức lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân 
dân trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, 
từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ 
thống chính trị tại cơ sở.
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ĐẢNG MẠNH, DÂN GIÀU

Thôn Lập Thành, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn được thành 
lập từ năm 1991, là trung tâm của thị trấn Tháng Mười (cũ). 
Người dân nơi đây phần đông là cán bộ, công nhân của các đội 
sản xuất thuộc Nông trường chè Tháng Mười. Chi bộ thôn cũng 
thành lập từ thời điểm đó, các đảng viên là những công nhân 
tiêu biểu của nông trường. Hiện nay, thôn có 236 hộ với trên 800 
nhân khẩu. Chi bộ thôn có 68 đảng viên với 3 tổ đảng. Cán bộ, 
đảng viên, nhân dân trong thôn luôn tích cực tham gia xây dựng 
nông thôn mới, góp phần đưa xã Mỹ Bằng là một trong những 
xã đầu tiên của tỉnh về đích trong xây dựng nông thôn mới. 

Vườn chè của đảng viên thuộc Chi bộ thôn Lập Thành,  
xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn
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Thôn Lập Thành hiện nay không còn hộ nghèo, số hộ thu 
nhập khá trong thôn chiếm trên 80%. Năm 2018, Chi bộ thôn 
là 1 trong số 51 tập thể của cả nước vinh dự được Thủ tướng 
Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 7 khóa X (năm 2008) về nông nghiệp, nông 
dân, nông thôn. Đó là kết quả của việc nêu gương sáng với 
những việc làm cụ thể, thiết thực, có sức lan tỏa của các đảng 
viên Chi bộ thôn trong suốt nhiều năm qua.

Với 20 năm làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Lập 
Thành, ông Đỗ Minh Dân luôn là trung tâm của sự đoàn kết, 
gương mẫu đi đầu ở mọi lúc, mọi nơi, biết sáng tạo, tiếp thu 
và hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo của đảng viên và người 
dân trong thôn. Sự gương mẫu của ông Đỗ Minh Dân chính là 
sợi dây gắn kết của toàn bộ 68 đảng viên trong Chi bộ. Hoạt 
động “nêu gương sáng, tạo sức lan tỏa rộng” là mục tiêu xuyên 
suốt của Chi bộ. Các đảng viên trong Chi bộ luôn phát huy vai 
trò là hạt nhân của tất cả các hoạt động trong thôn. Trong đó, 
nêu gương sáng về phát triển kinh tế chiếm phần lớn số đảng 
viên trong Chi bộ. Hằng năm, Chi bộ đều xây dựng được 1-2 
mô hình làm kinh tế giỏi.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, thôn Lập Thành được 
Đảng ủy, chính quyền xã Mỹ Bằng lựa chọn làm điểm trong 
triển khai thực hiện các chương trình, dự án. Năm 2011, với 
lợi thế là thôn trung tâm, mật độ dân số đông, có chợ trung 
tâm xã đặt tại thôn, thôn được Ủy ban nhân dân xã Mỹ Bằng 
chọn làm điểm trong phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao 
thu nhập, Chi bộ đã tích cực vận động các hộ kinh doanh mở 
rộng đầu tư kinh doanh, thành lập các xưởng chế biến chè 
gắn với tiêu thụ sản phẩm, cải tạo các vườn chè già cỗi năng 
suất thấp thay thế bằng các giống chè cho năng suất cao, chất 
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lượng tốt, đáp ứng được yêu cầu của thị trường, tham mưu với 
cấp trên đầu tư mở rộng chợ. Từ cách làm trên, bộ mặt của 
thôn đã từng bước thay đổi, trong thôn có nhiều hộ kinh doanh 
giỏi, thu nhập cao trở thành hộ khá, hộ giàu, tạo được việc làm 
cho nhiều lao động của thôn, không còn hộ nghèo, cận nghèo.

Năm 2012, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo nhân dân làm điểm 
trong toàn xã, xây dựng nhà văn hóa theo đúng quy hoạch 
nông thôn mới. Công trình này cần sự huy động đóng góp tiền 
và ngày công nhiều hơn so với làm đường, do đó, Chi bộ đã 
bàn bạc và triển khai các bước xây dựng bài bản. Từ chọn địa 
điểm, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, mẫu thiết kế, lập 
dự toán..., tất cả các công việc phải tính toán thật tiết kiệm, 
đảm bảo bền chắc, đẹp. Chi bộ đã xây dựng nghị quyết xây mới 
nhà văn hóa và được triển khai thực hiện cụ thể, trong đó đề 
cao việc công khai, dân chủ các khoản đóng góp của nhân dân, 
nhờ đó, mọi hoạt động của Chi bộ luôn nhận được sự ủng hộ 
của người dân. Trong thời gian ngắn, nhà văn hóa đã được xây 
dựng, hoàn thiện với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng.

Với việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Chi bộ, trong phát 
triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng nhà văn hóa, trong quá 
trình xây dựng nông thôn mới ở thôn Lập Thành, mỗi gia đình, 
mỗi khu dân cư đều có đóng góp quan trọng giúp xã Mỹ Bằng 
về đích nông thôn mới vào năm 2014, trước một năm so với kế 
hoạch của tỉnh. Phát huy những thành quả nông thôn mới, 
Chi bộ đang tiếp tục lãnh đạo nhân dân xây dựng nông thôn 
mới theo hướng nâng cao, trong đó, chú trọng nâng cao mức 
sống của nhân dân và bảo vệ môi trường.

Sự nêu gương của mỗi đảng viên, tinh thần đoàn kết, thống 
nhất của tập thể Chi bộ là yếu tố quan trọng để Chi bộ thôn liên 
tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh trong 10 năm qua.
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KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO

Trong những năm qua, Chi bộ Báo Tuyên Quang đã lãnh 
đạo từng bước xây dựng Báo Tuyên Quang thường kỳ theo 
hướng chuyên sâu, tập trung; Báo Tuyên Quang Online theo 
hướng đa phương tiện; và Tin ảnh Tuyên Quang vùng cao theo 
hướng thông tin ngắn gọn, kịp thời; đảm bảo đúng tôn chỉ mục 
đích, đúng định hướng chính trị, phục vụ hiệu quả sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đáp ứng ngày càng tốt 
hơn nhu cầu thông tin của nhân dân. 

Chi ủy Ban Biên tập Báo Tuyên Quang chỉ đạo công tác tuyên truyền  
trên Báo Tuyên Quang Online
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Thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò là cầu nối giữa Đảng 
với nhân dân; cổ vũ, động viên nhân dân hăng hái thi đua lao 
động, sản xuất, học tập và công tác góp phần thực hiện thắng 
lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Báo Tuyên Quang 
thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng các chuyên trang, 
chuyên mục; tổ chức trang chuyên đề, bài tổng kết thực tiễn, 
tuyên truyền sâu việc thực hiện các nghị quyết, chương trình, 
dự án trọng điểm của tỉnh, những bài phê bình mang tính xây 
dựng về những tồn tại, hạn chế ở cơ sở. Từ năm 2020, nắm bắt 
nhu cầu thông tin thời sự của người đọc, Chi bộ đã lãnh đạo 
thay đổi thời gian phát hành báo in thường kỳ, thời gian phát 
hành của Báo Tuyên Quang vào các ngày: thứ Ba, thứ Tư, 
thứ Sáu, thứ Bảy. Số báo phát hành ngày thứ Bảy thành Báo 
Tuyên Quang cuối tuần. Nội dung số báo này được xây dựng 
theo chủ đề chuyên sâu cho từng kỳ báo, trên cơ sở bám sát các 
sự kiện chính trị và những vấn đề được dư luận xã hội quan 
tâm; các trang văn nghệ gồm: thơ, truyện ngắn, tản văn... đáp 
ứng được nhu cầu thông tin về chính trị, văn hóa, văn nghệ và 
những nhu cầu thiết yếu về đời sống xã hội.

Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện Báo Tuyên Quang Online trở 
thành loại hình báo chí đa phương tiện. Phần mềm quản trị 
nội dung được đầu tư nâng cấp, tích hợp theo các chuẩn mới; có 
thêm phiên bản Báo Tuyên Quang Mobile (đọc báo trên điện 
thoại); đọc báo in trên báo điện tử. Hằng năm sản xuất trên 
300 video clip các sự kiện thời sự chính trị của tỉnh. Tháng 6 
năm 2019, Báo Tuyên Quang Online phát hành bản tiếng Anh, 
trở thành kênh thông tin đối ngoại quan trọng, tuyên truyền, 
giới thiệu rộng rãi tiềm năng, thế mạnh, các chủ trương, chính 
sách thu hút đầu tư, phát triển du lịch; phát triển sản xuất 
nông, lâm nghiệp, công nghiệp chế biến...; tích cực quảng bá 
hình ảnh quê hương, con người, văn hóa, lịch sử của Tuyên 
Quang đến với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.
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Nhằm tăng cường quản lý, hoạt động nghiệp vụ theo hướng 
chuyên nghiệp, Báo Tuyên Quang đã cải tiến phần mềm quản 
lý hệ thống dữ liệu và lưu trữ trên máy chủ; thiết lập hệ thống 
tiếp nhận, xử lý tin, bài, ảnh. Do đó quy trình làm báo được rút 
ngắn so với trước từ 2 đến 3 giờ. 

Trong giai đoạn 2015-2020, Báo Tuyên Quang đã tổ chức 
xuất bản được 1.025 số báo in thường kỳ; 28 số báo đặc biệt 
Chào năm mới và báo Tết hằng năm. Tổng số báo đã phát hành 
đến cơ sở là gần 8.000.000 tờ, trung bình phát hành 7.000 tờ/
kỳ. Báo xuất bản, phát hành 120 kỳ tin, ảnh Tuyên Quang 
vùng cao, tổng lượng phát hành đến thôn, bản là 828.000 tờ, 
trung bình phát hành 6.900 tờ/kỳ, phát hành kịp thời đến 8 
đối tượng ở các thôn, bản vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số.

Nhờ tích cực đổi mới, không ngừng sáng tạo và nâng cao 
tính chuyên nghiệp trong hoạt động, trong 5 năm (2015-2020), 
Báo Tuyên Quang đã được trao 1 giải A tập thể; 56 giải tại các 
cuộc thi báo chí của tỉnh; có 02 lượt phóng viên đạt giải Nhất 
tại các cuộc thi báo chí Trung ương và các ngành tổ chức. Năm 
2019, có 01 tác phẩm được trao Giải báo chí toàn quốc về xây 
dựng Đảng, giải Búa liềm vàng.
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HỌC BÁC ĐỂ PHỤC VỤ NHÂN DÂN TỐT HƠN

Chi bộ III Văn phòng, Đảng bộ Công ty Điện lực Tuyên 
Quang có 31 đảng viên, Chi ủy gồm 3 đồng chí. Chi bộ lãnh 
đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện 
nhiệm vụ chính trị các phòng nghiệp vụ: Kế hoạch và vật tư; 
Tổ chức và nhân sự; Quản lý đầu tư; Công nghệ thông tin.

Tập thể cán bộ, đảng viên Chi bộ III Văn phòng,  
Công ty Điện lực Tuyên Quang

Với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, trong 
những năm qua Chi bộ đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt 
nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành các mục 
tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Tuyên 
Quang khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó tham gia thực 
hiện tốt việc cung cấp điện đảm bảo cho các mục tiêu phát 
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triển kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh; 
tham gia hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Tổng 
Công ty giao; thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh và năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí giai đoạn 
2016-2020 của Công ty Điện lực Tuyên Quang; tham mưu xây 
dựng các đề án sáp nhập các điện lực huyện theo chỉ đạo của 
Tổng Công ty. Giai đoạn 2016-2020, Chi bộ đã tham mưu triển 
khai khởi công 69 công trình xây dựng điện, các công trình cơ 
bản đảm bảo tiến độ được giao với tổng mức đầu tư trên 417 tỷ 
đồng; đầu tư, xây dựng, chống quá tải lưới điện kịp thời; ứng 
dụng hiệu quả và phát huy tốt mạng cáp viễn thông và thiết bị 
công nghệ thông tin, khai thác và vận hành ổn định các phần 
mềm dùng chung, nâng cao hiệu quả quản lý trong các lĩnh 
vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khách hàng; hiện đại hóa 
công tác ghi chỉ số từ xa, thu tiền chấm nợ online, nhắn tin 
qua SMS và Zalo tạo thêm kênh thông tin tương tác với khách 
hàng sử dụng điện. 

Chi bộ tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh gắn với điều kiện cụ thể của đơn vị và các 
phong trào thi đua lao động sáng tạo, phong trào phát huy 
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, 
hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí. 

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ thường xuyên làm 
tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, 
người lao động. Chất lượng sinh hoạt của Chi bộ được nâng 
cao; công tác phát triển đảng viên và công tác quy hoạch, đào 
tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, đảng viên được coi trọng; công tác 
kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được tăng cường, 
góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi 
bộ. Cán bộ, đảng viên, người lao động luôn tin tưởng vào chủ 
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trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hằng năm, Chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh tặng Bằng khen trong học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.
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BÍ THƯ CHI BỘ TRẺ Ở PẮC CỦNG

Thôn Pắc Củng, xã Thượng Nông được biết đến là một 
trong những thôn khó khăn nhất của huyện Na Hang. Kể từ 
khi Pắc Củng có Chi bộ, có đảng viên trẻ đầy nhiệt huyết, dám 
nghĩ, dám làm đi trước mở đường, thôn đã vượt qua khó khăn, 
từng bước vươn lên xây dựng đời sống mới ngày càng ấm no.

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Pắc Củng Bàn Văn Tranh (bên phải)  
và Phó thôn bàn phương án làm sân bêtông hóa sân nhà văn hóa thôn

Thôn Pắc Củng có 46 hộ dân, trong đó 32 hộ là đồng bào 
dân tộc Sán Chỉ. Những năm trước đây, đời sống của bà con 
còn gặp nhiều khó khăn, vất vả, thiếu thốn do phong tục, tập 
quán canh tác lạc hậu, giao thông đi lại khó khăn, nhiều hộ 
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còn thiếu đói giáp hạt. Năm 2010, cả thôn chỉ có 01 đảng viên, 
không thành lập được chi bộ phải sinh hoạt ghép với thôn khác. 
Thiếu sự lãnh đạo của Đảng, bà con hầu như không nắm được 
các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kinh tế của 
thôn hoàn toàn là tự cấp, tự túc. Trước tình hình đó, Đảng ủy 
xã Thượng Nông xác định phải thành lập được tổ chức đảng để 
lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới. 
Qua từng bước bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, đến nay Chi 
bộ thôn đã có 11 đảng viên. 

Anh Bàn Văn Tranh, dân tộc Sán Chỉ sau khi hoàn thành 
nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, vốn năng động lại được 
trưởng thành từ môi trường quân đội, là một trong 5 quần 
chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng đợt đầu tiên. Qua quá 
trình phấn đấu, trưởng thành, năm 2016, anh Tranh được bầu 
làm Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Pắc Củng. 

Với cương vị là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, anh Tranh 
mạnh dạn suy nghĩ, áp dụng các biện pháp kỹ thuật, xây dựng 
hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế, 
cải thiện đời sống nhân dân. Nhận thấy, đất canh tác của thôn 
rộng nhưng chủ yếu là ruộng 1 vụ, phụ thuộc nhiều vào thời 
tiết, anh Tranh đã đưa ra các nội dung phần việc của thôn 
cần phải làm để Chi bộ bàn và ban hành nghị quyết tiến hành 
cải tạo hệ thống kênh mương, tăng diện tích 2 vụ cho bà con. 
Năm 2015, thôn đăng ký làm 200 m kênh mương bằng bêtông 
đúc sẵn cho tuyến 1. Tuyến kênh mương này bảo đảm tưới cho 
hơn 2 ha diện tích lúa từ 1 vụ thành 2 vụ. Năm 2017, Chi bộ 
ra nghị quyết làm thêm 800 m kênh mương để làm đường dẫn 
nước cho tuyến 2, cấp nước cho thêm 3 ha diện tích đất 1 vụ 
thành đất 2 vụ. Năm 2018, mỗi hộ gia đình trong thôn đã đóng 
góp trên 3 triệu đồng để hoàn thành xây dựng nhà văn hóa 
thôn, là nơi sinh hoạt cộng đồng của nhân dân.



194

Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, song thôn còn 
nhiều hộ nghèo, anh Tranh đã bàn với Chi bộ đề ra các biện 
pháp góp phần nâng cao thu nhập cho bà con. Chi bộ đã xác 
định vận động bà con tiếp tục đẩy mạnh chăn nuôi trâu, dê và 
trồng rừng vì đây là thế mạnh của thôn. Nhờ sự tuyên truyền, 
vận động tích cực của Bí thư Chi bộ trẻ, nhiều hộ trong thôn 
đã tích cực vay vốn đầu tư nuôi dê, trâu sinh sản. Ngoài ra, bà 
con còn tích cực tham gia trồng và chăm sóc rừng, trung bình 
mỗi hộ có 1 ha rừng. Thôn hiện có trên 3 ha diện tích chè Shan 
tuyết, nhưng giá trị cây chè chưa cao vì bà con mới chỉ biết 
chế biến thủ công. Năm 2019, anh Tranh đã xin huyện hỗ trợ 
được 2 máy sao chè và cử một số bà con đi học cách sao chè ở 
xã Sinh Long để nâng cao chất lượng chè, góp phần tăng thu 
nhập cho bà con.

Với những cố gắng, nỗ lực của Bí thư Chi bộ trẻ đầy nhiệt 
huyết, đời sống của nhân dân thôn Pắc Củng từng ngày đổi 
thay; Pắc Củng được đầu tư mở đường, có điện và nhất là có 
sự lãnh đạo của Đảng đã làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của 
bà con. Anh Bàn Văn Tranh là một trong những cá nhân điển 
hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh của xã Thượng Nông giai đoạn 2016-2019.
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BÍ THƯ CHI BỘ MIỆNG NÓI, TAY LÀM

Miệng nói, tay làm là cách mà ông Nguyễn Văn Na - Bí 
thư Chi bộ thôn Nặm Chá, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình duy 
trì để gần dân và được dân tin tưởng trong 10 năm qua. Những 
đóng góp thầm lặng của ông đã góp phần giúp nhân dân thôn 
Nặm Chá có cuộc sống hạnh phúc, ấm no...

Ông Nguyễn Văn Na (bên phải) thăm mô hình  
trồng rau bò khai của người dân trong thôn

Thôn Nặm Chá có 127 hộ dân, với 586 nhân khẩu, kinh 
tế chủ yếu là nông nghiệp, đời sống nhân dân còn nhiều khó 
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khăn. Trước thực trạng đó, là Bí thư Chi bộ, ông Na luôn trăn 
trở làm sao để bà con trong thôn có cuộc sống ấm no. Ông Na 
nghĩ phải vận động bà con phát triển kinh tế theo hướng chăn 
nuôi, trồng trọt các sản phẩm là thế mạnh của địa phương. 
Nghĩ sao làm vậy, ông Na đã lựa chọn 20 hộ nghèo, cận nghèo 
vào một nhóm để triển khai trồng các loại rau đặc sản: bò 
khai, ngót rừng và chăn nuôi lợn đen. Các sản phẩm nuôi 
trồng được phục vụ nhu cầu của nhân dân trong vùng và các 
khu du lịch đã giúp người dân trong thôn có thêm thu nhập, 
kinh tế dần ổn định; thu nhập bình quân đạt gần 20 triệu 
đồng/người/năm.

Để dân tin, dân theo, ông Na luôn gương mẫu đi đầu trong 
mọi công việc, gia đình ông tự nguyện hiến hơn 1.000 m2  đất 
để xây dựng đường giao thông. Từ đó, phong trào hiến đất được 
lan rộng; bà con thôn Nặm Chá đã đóng góp hàng nghìn ngày 
công lao động, hiến hơn 5.000 m2 đất để làm đường bêtông liên 
thôn bản, nhà văn hóa, kênh mương nội đồng và đường vào 
các khu sản xuất. Ngoài việc hiến đất, mỗi gia đình trong thôn 
đóng góp 1,5 triệu đồng cùng hơn 1.000 ngày công lao động để 
thuê máy móc san lấp mặt bằng làm đường, làm nhà văn hóa, 
sân thể thao... Nhờ có tinh thần tự nguyện, chung sức, chung 
lòng của người dân, đến nay, 100% các tuyến đường trong thôn 
đã được bêtông hóa. Công tác vệ sinh môi trường trong khu 
dân cư, đường làng, ngõ xóm được phát dọn, vệ sinh thường 
xuyên. An ninh trật tự được bảo đảm, nhân dân chấp hành tốt 
quy ước của thôn.

Miệng nói, tay làm đã giúp ông Na truyền tải những nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng đến người dân một cách mềm dẻo, 
không cứng nhắc. Trong mỗi cuộc họp thôn, họp Chi bộ, ông 
Na luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân 
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dân để kịp thời tuyên truyền, giải thích, nhờ đó tinh thần  
đoàn kết nội bộ ngày càng được phát huy, bà con trong thôn 
thi đua phát triển kinh tế, chung tay thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới bảo đảm thiết 
thực, hiệu quả.
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AI CŨNG CÓ THỂ HỌC BÁC HỒ

Xã Văn Phú, huyện Sơn Dương có 49% đồng bào dân tộc 
Cao Lan sinh sống. Những năm gần đây, đời sống kinh tế - xã 
hội, hạ tầng nông thôn có nhiều chuyển biến rõ rệt. Đường 
bêtông nông thôn khép kín, kéo dài trên 20 km; đường nội 
đồng được mở rộng, kiên cố, tạo điều kiện tốt hơn cho sản xuất 
nông nghiệp. Nhà văn hóa thôn, trụ sở làm việc của xã, trường 
học được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống nhân dân 
ngày được nâng cao...  

Đường bêtông nội đồng thôn Thịnh Kim, xã Văn Phú, huyện Sơn Dương
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Những năm qua, sự đổi thay, phát triển của xã Văn Phú 
có đóng góp không nhỏ của ông Lê Văn Nhàn, nguyên Bí thư 
Đảng ủy xã. Ông có gần 40 năm gắn bó công tác tại xã, kinh 
qua nhiều vị trí công tác, như: Chủ nhiệm Hợp tác xã, Văn 
phòng Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, ở cương 
vị nào ông cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, được nhân dân tin 
tưởng, tín nhiệm. 

Trong công tác lãnh đạo, ông Nhàn luôn sát sao, cụ thể, chỉ 
đạo phân công đảng viên phụ trách từng cụm dân cư để tuyên 
truyền, vận động, thống nhất chủ trương, giải pháp thực hiện 
tới từng hộ gia đình; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, 
phát huy tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm để nhân dân 
đồng lòng, ra sức phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống 
mới. Thực hiện chủ trương xây dựng đường giao thông nông 
thôn, ông Nhàn cùng cấp ủy tập trung chỉ đạo, vận động trên 
80 hộ dân tham gia cải tạo tuyến đường với tổng chiều dài trên 
2 km chạy qua 3 thôn Văn Hiến, Làng Đu, Đồng Văn. Nhân 
dân hai bên đường đã hiến đất để mở rộng đường từ 3 m lên 
5 m, tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại; nhân dân thôn Thịnh 
Kim đã đóng 40 triệu đồng và hiến hàng trăm mét vuông đất 
để hoàn thành tuyến đường nội đồng dài 400 m...

Học Bác Hồ, phát huy tinh thần, trách nhiệm, ở Văn Phú, 
người dân còn thường xuyên nhắc tới Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân xã Bùi Xuân Lượng. Chủ tịch Lượng là người năng động, 
dám nghĩ, dám làm, lăn lộn với người dân trong phát triển 
kinh tế. Bản thân ông đã về tận Bắc Giang học cách trồng 
dưa chuột bao tử, liên kết với doanh nghiệp đem giống về địa 
phương; liên hệ với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhất Tâm 
Đường (thành phố Tuyên Quang) trồng và bao tiêu cây cà dây 
leo, bước đầu đã cho hiệu quả kinh tế tốt. 

Trăn trở giúp dân xóa đói, giảm nghèo, bên cạnh việc 
chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế hộ, ông Lượng còn 
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tuyên truyền, vận động lao động ở xã đi làm việc cho các công 
ty để tăng thu nhập. Thực hiện kết nối, thẩm định các đơn 
vị tuyển dụng uy tín để người dân yên tâm đi làm. Hiện nay, 
bình quân mỗi hộ trong xã đều có 1 lao động đi làm công nhân 
ở các công ty trong và ngoài tỉnh, đem lại thu nhập ổn định. 
Việc đi làm của người dân ở các công ty đã đem lại lợi ích kép: 
hộ có nhiều người đi làm thì có thu nhập cao; những hộ khác 
làm nông nghiệp có cơ hội tích tụ ruộng đất, cơ cấu lại sản xuất 
nông nghiệp.

Việc làm của những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa 
phương tâm huyết, tận tụy đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong 
cán bộ, đảng viên. Một trong số đó là ông Lưu Văn Chung -  
Bí thư Chi bộ thôn Làng Đu - người tự nguyện nhận trông coi, 
chăm sóc Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ của xã ngay 
từ khi Nhà bia được đưa vào sử dụng năm 2017. Ông làm công 
việc này chỉ với mong muốn giản dị là những thân nhân liệt sĩ 
thấy ấm lòng và sự tri ân của ông với anh em, đồng đội của mình.  

Những việc làm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Văn 
Phú cho thấy, dù là việc to, việc nhỏ, nhưng khi gắn với trách 
nhiệm, sự tâm huyết, tận tâm của mỗi cá nhân, thì việc gì 
cũng thành công. Từ đó cho thấy, ai cũng có thể học Bác Hồ 
bằng những việc làm cụ thể của mình. Với những kết quả đạt 
được, năm 2018, Đảng bộ xã Văn Phú được Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy Tuyên Quang biểu dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen có thành tích trong học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai 
đoạn 2016-2018. 
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SỢI DÂY KẾT NỐI  
TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

Ông Đào Văn Tuấn

Ông Đào Văn Tuấn đã có 
13 năm làm Bí thư Chi bộ, ông 
được ví như sợi dây kết nối 
trách nhiệm cộng đồng của 
bà con thôn 5 Làng Bát (nay 
là thôn 3 Làng Bát, xã Tân 
Thành, huyện Hàm Yên). 
Là Bí thư Chi bộ, ông luôn 
tâm huyết, tận tụy, trách 
nhiệm với công việc, suy 
nghĩ, tìm tòi giúp nhân dân 

phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống và xây dựng nông 
thôn mới. 

Thực hiện có hiệu quả chủ trương của xã, huyện về chuyển 
đổi cây trồng, trong đó ưu tiên lựa chọn cây chè có giá trị 
kinh tế cao, ông bàn bạc thống nhất cao trong Chi bộ, huy 
động hệ thống chính trị ở thôn vào cuộc. Xác định rõ việc đầu 
tiên là phải phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân 
cách trồng, chăm sóc chè đạt năng suất, chất lượng, rồi tuyên 
truyền người dân sản xuất chè theo quy trình VietGAP; đồng 
thời vận động gia đình đảng viên gương mẫu trong cải tạo, 
chăm sóc và thử nghiệm mô hình trồng chè mới. Nói là làm, 
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gia đình ông tiên phong tham gia thực hiện trồng thử nghiệm 
mô hình chè và mang lại hiệu quả kinh tế cao, từ đó người dân 
trong thôn học tập và làm theo. Đến nay, từ một vài mô hình 
trồng chè đầu tiên, toàn thôn có 30 ha chè đều được chăm sóc 
theo quy trình VietGAP. Nhiều hộ giàu lên nhờ chè như hộ gia 
đình ông Ninh Văn Tuyên, Phạm Văn Luận...

Thành công từ cây chè đã tạo đà cho người dân đẩy mạnh 
phát triển kinh tế từ những cây trồng khác. Ông đã cùng tập 
thể Chi bộ tích cực tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, áp dụng các tiến bộ khoa 
học - kỹ thuật vào sản xuất. Trong thôn có 9,5 ha rừng được 
chuyển đổi cây trồng bằng những giống keo lai năng suất cao. 
Với 9 ha đất trồng lúa, hằng năm bà con đều chú trọng đầu tư 
thâm canh, đưa vào gieo cấy 100% các giống lúa lai, năng suất 
lúa đạt 230-250 kg/sào. 

Cùng với phát triển kinh tế, ông cùng Chi bộ chú trọng xây 
dựng cơ sở vật chất cho xã, tổ chức vận động nhân dân đóng 
góp công sức và tiền của, hiến đất để làm đường bêtông, xây 
dựng nhà văn hóa, bản thân ông đã tiên phong hiến 200 m2 đất 
đang trồng chè VietGAP cho thu nhập cao để xây dựng nhà 
văn hóa và khuôn viên sân thể thao theo tiêu chí mới. Những 
việc làm của ông đã góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời 
sống nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
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NƠI CHẮP CÁNH TƯƠNG LAI

Chi bộ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở 
huyện Na Hang có 27 đảng viên, trong những năm qua Chi 
bộ luôn đoàn kết, thống nhất và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
được giao. Xác định vị trí, vai trò và nhiệm vụ của trường phổ 
thông dân tộc nội trú trong hệ thống giáo dục quốc dân là môi 
trường có tính chuyên biệt và đặc thù nên rất cần sự nỗ lực, cố 
gắng của cán bộ, đảng viên và giáo viên. 

Các em học sinh nghèo vượt khó của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú  
Trung học cơ sở huyện Na Hang được tặng quà nhân kỷ niệm 71 năm  

Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
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Chi bộ đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Chi bộ vững 
mạnh, coi đó là điều kiện quan trọng để thực hiện công tác 
chuyên môn; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ 
hằng tháng, có kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện việc 
đăng ký làm theo của tập thể, cá nhân... và hằng năm đã có 
100% cán bộ, đảng viên, giáo viên đăng ký việc làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau 4 năm thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng 
viên, giáo viên và học sinh trong Trường có sự chuyển biến 
tích cực cả về nhận thức, hành động, nhất là có ý thức tự giác 
học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo “mỗi 
thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”; 
chất lượng dạy và học được nâng lên, các phong trào, cuộc vận 
động và các hội thi đạt được kết quả cao, góp phần thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ năm học theo kế hoạch đề ra.

Học sinh của Trường tham gia các hội thi cấp tỉnh, huyện 
giành nhiều giải thưởng, trong đó cấp huyện có 28 giải Nhất, 
95 giải Nhì, 146 giải Ba, và nhiều giải Khuyến khích; cấp tỉnh 
có 9 giải Nhất, 7 giải Nhì, 25 giải Ba và nhiều giải Khuyến 
khích. Tỷ lệ lớp 9 đủ điều kiện xét tốt nghiệp trung học cơ sở 
đạt 100%; số giáo viên dạy giỏi cấp huyện có 15/18 thầy, cô; 
số giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh có 6 thầy, cô và 01 giáo viên chủ 
nhiệm giỏi cấp tỉnh. 

Bên cạnh đó, Chi bộ chỉ đạo nhà trường chú trọng tổ chức 
phát động thầy, cô giáo và nhân viên giúp đỡ 215 em học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập với tổng số 
tiền là 56.851.000 đồng; thường xuyên tổ chức các hoạt động 
ngoại khóa, như: sưu tầm và tham dự hội thi “Tiếng hát học 
sinh, sinh viên”, “Làn điệu dân ca các dân tộc”, “Tìm hiểu về 
biển, đảo, biên giới Việt Nam” cấp trường, cấp huyện. Hằng 
tuần, vào giờ chào cờ sáng thứ Hai lớp trực tuần kể một câu 
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chuyện về Bác Hồ; hoạt động ngoại khóa “Nhớ về Bác lòng ta 
trong sáng hơn”... và rút ra bài học kinh nghiệm, làm chuyển 
biến lớn về tư tưởng, nhận thức và cũng là nguồn động viên, 
khích lệ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong 
nhà trường. 

Với những kết quả đó, hằng năm Chi bộ Trường Phổ 
thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Na Hang luôn 
đạt trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên xếp loại hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ. 
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THI ĐUA DẠY TỐT - HỌC TỐT

Những năm qua, phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” tại 
Trường Tiểu học Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa đạt được những 
kết quả tích cực, chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng 
được nâng lên.

Tập thể cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa

Chi bộ, Ban Giám hiệu Trường rất quan tâm đến công tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán 
bộ, giáo viên và coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
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cũng được chú trọng và trở thành nội dung trọng tâm trong 
hoạt động dạy và học của Nhà trường. Bên cạnh đó, một số 
phong trào như phong trào “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương 
sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Dạy 
tốt - học tốt” được cán bộ, giáo viên, học sinh quan tâm, hưởng 
ứng; hoạt động chăm lo, giúp đỡ cho học sinh, nghiên cứu khoa 
học, hoạt động xã hội diễn ra thường xuyên.

Công tác chuyên môn luôn được Nhà trường đặc biệt quan 
tâm vì đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Nhà trường. 
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn 
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, mỗi cán bộ, 
giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Lộc đều tích cực học hỏi, nâng 
cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ tay nghề, ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, đáp ứng yêu 
cầu của ngành trong giai đoạn đổi mới và hội nhập. Trường 
thực hiện dạy theo mô hình Trường học mới (VNEN) từ lớp 
2 đến lớp 5 và dạy lớp 1 theo mô hình Tiếng Việt 1-CGD. Mô 
hình giáo dục này giúp phát huy tính tích cực và năng lực 
cá nhân của học sinh nhưng đòi hỏi giáo viên phải linh hoạt, 
sáng tạo trong tổ chức các hoạt động học tập, đổi mới phương 
pháp dạy học và kịp thời hỗ trợ học sinh khi gặp khó khăn. 
Nhà trường đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên môn theo 
chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh 
giá học sinh; tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin 
trong giảng dạy; tổ chức hội thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ 
nhiệm giỏi cấp Trường và tạo điều kiện cho giáo viên tham 
gia các hội thi cấp huyện, cấp tỉnh. Tổ chức bồi dưỡng cho học 
sinh có năng khiếu tham gia các kỳ giao lưu cấp huyện, cấp 
tỉnh như giao lưu Nét chữ - Nết người; giao lưu Tài năng tiếng 
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Anh; giao lưu Olympic... Từ đó, chất lượng dạy và học của Nhà 
trường không ngừng được nâng lên. 

Trong giai đoạn 2016-2019, Chi bộ Trường Tiểu học Vĩnh 
Lộc đạt trong sạch, vững mạnh và trong sạch, vững mạnh tiêu 
biểu, được nhận Giấy khen của Đảng ủy thị trấn Vĩnh Lộc. 
Hằng năm, Nhà trường đều đạt tập thể Lao động xuất sắc, 2 
năm liền được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 
tặng Cờ thi đua (năm học 2017-2018 và 2018-2019); Công 
đoàn Nhà trường được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam (năm 2019); Đội Thiếu niên tiền phong 
đạt Liên đội mạnh cấp tỉnh, Lá cờ đầu cấp huyện. Trường Tiểu 
học Vĩnh Lộc luôn là đơn vị dẫn đầu khối tiểu học của huyện 
Chiêm Hóa về chất lượng giáo dục.
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NỖ LỰC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, 
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

Trường Tiểu học Sơn Nam, huyện Sơn Dương có 48 cán bộ, 
giáo viên, trong đó có 24 đảng viên. Hằng năm, Cấp ủy, Chi bộ 
đặc biệt quan tâm đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc đưa chuyên đề vào sinh 
hoạt chi bộ hằng tháng trở thành nền nếp ở Trường, trong đó 
mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên đăng ký học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc 
làm cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ từng cá nhân và tập thể.

Xác định rõ chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở, các cán 
bộ, đảng viên đã tuyên truyền, vận động giáo viên, học sinh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh trong các công việc hằng ngày, nhất là trong dạy và học, 
phát huy tinh thần đoàn kết trong nhà trường, xây dựng kỷ 
cương trường học... Các phong trào thi đua được triển khai 
thực hiện với nhiều kết quả cao. Trong các buổi sinh hoạt 
hằng tháng, Chi bộ triển khai các chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước đến các đảng viên, giáo viên; biểu dương 
kịp thời các tấm gương điển hình về nâng cao chất lượng dạy 
và học; tinh thần xây dựng tập thể đoàn kết; tấm gương hiếu 
học, vượt khó..., để giáo viên, học sinh học tập và làm theo; 
tập thể giáo viên đoàn kết, đồng lòng giữ vững danh hiệu 
“Trường chuẩn quốc gia”.
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Các em học sinh trong một giờ học  
tại Câu lạc bộ tiếng Anh của Trường Tiểu học Sơn Nam

Chi bộ, Ban Giám hiệu Trường thường xuyên động viên 
cán bộ, giáo viên, học sinh tích cực tham gia các cuộc thi 
tìm hiểu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thu hút đông 
đảo cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia. Cụ thể tại cuộc 
thi trực tuyến trên mạng Internet tìm hiểu về “Bác Hồ với 
Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến”  
do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động, qua 04 đợt thi  
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Trường Tiểu học Sơn Nam có 01 giáo viên đạt giải Nhất  
và 01 giáo viên đạt giải Ba.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh có sức lan tỏa, đi vào chiều sâu, Chi bộ lãnh đạo 
Nhà trường, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công 
tác xã hội hóa giáo dục để nâng cấp cơ sở vật chất, tạo dựng 
môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp - an toàn cho học sinh 
như: lắp đặt hệ thống lọc nước sạch, tivi; làm nhà để xe, nhà 
bếp nấu ăn; bêtông hóa sân chơi... Các phòng học được trang 
trí sinh động, mang tính hỗ trợ giáo dục cao, hấp dẫn đối với 
các em học sinh. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép việc học tập nội 
dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  
vào công tác giáo dục chính trị ngoại khóa, hoạt động ngoài 
giờ lên lớp, các cuộc thi văn nghệ, hội thi kể chuyện về  
Bác Hồ hay thông qua các buổi nói chuyện về truyền thống 
cách mạng của quê hương. Từ việc giúp các em học sinh vừa 
hiểu sâu sắc hơn về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, vừa nâng 
cao nhận thức, vai trò, ý nghĩa việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc sống 
hằng ngày, tạo những thói quen và hình thành nhân cách tốt 
giúp các em trở thành công dân có ích cho gia đình, xã hội... 
Cùng với đó, Nhà trường còn tổ chức các hoạt động “Hội chợ 
quê”, trò chơi dân gian, phát triển 5 câu lạc bộ sở thích,... đã 
thu hút đông đảo học sinh tham gia. 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  
Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của 
cán bộ, giáo viên trong giảng dạy, học tập và rèn luyện, tạo 
sự chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục của Nhà trường.  
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Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên không ngừng được 
nâng lên, 100% cán bộ, giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên 
chuẩn. Từ năm 2016 đến nay, Nhà trường có 16 giáo viên giỏi 
cấp huyện, 01 giáo viên giỏi cấp tỉnh; hằng năm 100% học sinh 
xếp loại tốt và đạt về năng lực, phẩm chất; 39,9% học sinh 
hoàn thành tốt và 60% học sinh hoàn thành chương trình lớp 
học (17 học sinh giỏi cấp huyện, 11 học sinh giỏi cấp tỉnh).
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TUỔI TRẺ SƠN DƯƠNG  
THI ĐUA LÀM THEO LỜI BÁC

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm 
qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện chú trọng đẩy mạnh 
thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và nhiệm vụ 
của địa phương, đơn vị. 

Huyện đoàn Sơn Dương chủ trì tổ chức Liên hoan các nhóm  
tuyên truyền ca khúc cách mạng huyện Sơn Dương năm 2019
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Ban Thường vụ Huyện đoàn Sơn Dương đã cụ thể hóa và 
chỉ đạo nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính 
trị trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc 
làm cụ thể, thiết thực như: tổ chức Hội thi kể chuyện về tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Sơn Dương 
năm 2019; chỉ đạo tổ chức có hiệu quả các đợt sinh hoạt chính 
trị với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Nhớ về Bác 
lòng ta trong sáng hơn”; vận động 21.300 lượt đoàn viên, thanh 
niên tham gia cuộc thi “Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trực tuyến trên mạng 
Internet”, cuộc thi “Viết tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh 
niên”; huy động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia cuộc 
thi trực tuyến “Bác Hồ với Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải 
phóng, Thủ đô kháng chiến” đạt kết quả cao.

Huyện đoàn thành lập Nhóm thông tin và phản biện xã 
hội trên mạng xã hội trong đoàn viên, thanh niên huyện, tổ 
chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn hằng năm... Tổ 
chức thăm hỏi, tặng 3.250 suất quà cho gia đình chính sách, 
hộ nghèo, cựu thanh niên xung phong, nạn nhân chất độc da 
cam, trị giá trên 500 triệu đồng.

Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Sơn Dương chung sức xây 
dựng nông thôn mới”, Huyện đoàn đã huy động 28.250 lượt 
cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng 38 công trình 
thanh niên cấp huyện, 2.350 công trình, phần việc thanh niên 
cấp cơ sở; duy trì tốt hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện vệ 
sinh môi trường”, “Ngày Chủ nhật xanh” vệ sinh đường làng, 
ngõ xóm, thu gom rác thải khu vực chợ, ven sông, suối,... Chủ 
động kết nối với 38 đơn vị trong và ngoài tỉnh về tình nguyện 
tại địa phương và phối hợp tổ chức có hiệu quả, thiết thực các 
hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Triển khai tốt phong 



215

trào tuổi trẻ sáng tạo, tham gia cuộc thi “Sáng tạo khoa học 
kỹ thuật cấp tỉnh” hằng năm đều đạt giải cao. Phối hợp tổ 
chức 1.270 lượt tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, tặng 
trên 1.300 suất quà cho tân binh lên đường nhập ngũ. Thường 
xuyên phối hợp với đơn vị kết nghĩa Đoàn Thanh niên Lữ đoàn 
147 Hải quân tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo 
Việt Nam. 

Huyện đoàn cũng đã quan tâm thực hiện cuộc vận động 
“Vòng tay bè bạn”, “Tết vì bạn nghèo”; kết quả là đã quyên góp 
được 3.520 kg gạo, 460 bộ quần áo ấm, 158 chăn ấm..., tặng 
2.700 suất quà trị giá trên 400 triệu đồng cho các em học sinh 
nghèo, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn, tổ chức ủng hộ kinh phí xây dựng được 06 “Ngôi nhà 
khăn quàng đỏ” cho 06 em đội viên nghèo vượt khó, học tốt... 

Với những kết quả trên, hằng năm, Huyện đoàn đều được 
xếp loại đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được các cấp 
biểu dương, khen thưởng: Năm 2017 được Trung ương Đoàn 
tặng Cờ thi đua đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác 
Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; năm 2018 được Tỉnh 
đoàn tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong công tác Đoàn và 
phong trào thanh thiếu nhi; được Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu 
dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen đã có 
thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.
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LÁ CỜ ĐẦU TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN  
VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC

Đoàn Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang 
luôn là một trong những lá cờ đầu trong công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên trường học tỉnh Tuyên Quang. Đoàn 
trường luôn tạo môi trường để phát huy sức trẻ và sự năng 
động của đoàn viên, thanh niên trong hoạt động đoàn, góp 
phần đưa hoạt động đoàn ngày càng đi vào chiều sâu, đồng 
thời là cơ hội để đoàn viên, thanh niên rèn luyện kỹ năng sống, 
đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Đoàn Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang  
tham gia các hoạt động giáo dục
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Nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục, rèn 
luyện kỹ năng sống cho đoàn viên, thanh niên, góp phần hình 
thành thế hệ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”, trong những năm 
qua, Đoàn trường đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động 
sôi nổi, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên rèn luyện và 
phát triển kỹ năng của bản thân như: giải bóng rổ nam thanh 
niên chào mừng Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh; giải cầu lông; chương trình văn nghệ tri ân các 
thầy, cô giáo nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; 
hội thi hùng biện, thuyết trình tiếng Anh; các hội thi: Nữ 
sinh thanh lịch, Rung chuông vàng, tham gia liên hoan các 
nhóm nhảy... Các hoạt động được tổ chức thường xuyên, tạo ra 
phong trào thi đua sôi nổi, được đoàn viên, thanh niên hưởng 
ứng, tham gia và cổ vũ tích cực, góp phần phát triển toàn diện 
thể chất và trí tuệ cho đoàn viên, đồng thời phát hiện những 
nhân tố mới có tài năng, năng khiếu trong lĩnh vực văn hóa -  
văn nghệ, thể dục - thể thao để định hướng, bồi dưỡng, tạo 
điều kiện cho các em tiếp tục phát triển.

Xác định vai trò của tổ chức Đoàn trong trường học đối với 
sự phát triển kỹ năng, năng khiếu của học sinh, Đoàn trường 
đã thành lập mới nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm hoạt động theo 
sở thích, đam mê như: Câu lạc bộ tiếng Anh, Câu lạc bộ bóng 
rổ, Câu lạc bộ đàn ghi ta, Câu lạc bộ tình nguyện... Thông qua 
hoạt động của các câu lạc bộ đã giáo dục các kỹ năng làm việc 
nhóm, xử lý tình huống, kỹ năng sinh hoạt tập thể, tổ chức các 
hoạt động phong trào, hoạt động giáo dục, tạo môi trường bổ 
ích để học sinh các khối, lớp được giao lưu, học hỏi và chia sẻ 
kinh nghiệm.

Các hoạt động ngoại khóa cũng được Đoàn trường quan 
tâm, chú trọng với nhiều hình thức phong phú như: giáo dục 
kỹ năng phòng, chống đuối nước; kỹ năng sử dụng mạng xã hội; 
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giáo dục Luật An toàn giao thông đường bộ; giáo dục giới tính, 
sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh; phòng, chống 
ma túy và tệ nạn xã hội... Đặc biệt, trong các buổi chào cờ đầu 
tuần, mỗi tuần Đoàn trường phân công một chi đoàn chủ trì 
tổ chức lễ chào cờ với một chương trình sinh hoạt dưới cờ theo 
chủ đề, chủ điểm, từ đó tạo điều kiện để các em được tìm tòi, 
học hỏi và rèn luyện nhiều kỹ năng bổ ích cho bản thân như: 
tự tin, mạnh dạn thuyết trình trước đám đông, kỹ năng làm 
việc nhóm, kỹ năng tổ chức các trò chơi nhỏ... Bên cạnh đó, các 
hoạt động xã hội được Đoàn trường tổ chức thường xuyên, thu 
hút được nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo điều kiện 
để đoàn viên, thanh niên cống hiến sức trẻ cho xã hội. 

Không chỉ chú trọng đến các hoạt động phát triển kỹ 
năng sống cho đoàn viên, thanh niên, Đoàn trường đã có 
nhiều chương trình hoạt động sôi nổi để tập huấn, nâng cao 
kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chi đoàn - những người 
trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn kỹ năng sống cho đoàn viên, 
thanh niên trong trường, như: đoàn kết, tập hợp đoàn viên 
thanh niên; tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể; tổ chức 
sinh hoạt chi đoàn, đại hội chi đoàn... 

Để hoạt động đoàn ngày càng phát huy được vai trò đồng 
hành với đoàn viên, thanh niên trong phát triển kỹ năng, 
nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, trong thời gian tới, Đoàn 
trường sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đẩy mạnh, 
cụ thể hóa, đa dạng hơn các loại hình hoạt động, sân chơi để 
thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt, 
từ đó tạo môi trường để các em phát huy được sở trường, năng 
khiếu, trau dồi và rèn luyện các kỹ năng cần thiết, chuẩn bị 
sẵn sàng cho chặng đường phía trước.
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THỦ LĨNH ĐOÀN  
“GIỮ NHIỆT HUYẾT CỦA TUỔI TRẺ”

Anh Ma Đại Duy, Bí thư Đoàn xã Yên Hoa, huyện Na 
Hang là một thủ lĩnh Đoàn năng nổ, nhiệt tình trong công 
việc, trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh cũng sẵn sàng nhận và 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh là tấm gương tiêu 
biểu tạo sức lan tỏa để cán bộ, đoàn viên, thanh niên học tập.

Anh Ma Đại Duy (bên phải) cùng đoàn viên, thanh niên  
tham gia vận chuyển, lắp đặt cấu kiện bêtông nội đồng
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Trong những năm qua, bằng sự nhiệt huyết và trách 
nhiệm của mình, anh đã góp phần tạo cho phong trào Đoàn 
thanh niên xã đạt được nhiều kết quả nổi bật: Trong thực 
hiện phong trào “Tuổi trẻ Yên Hoa chung sức xây dựng nông 
thôn mới” gắn với thực hiện Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản  
Hồ Chí Minh huyện Na Hang tham gia xây dựng nông thôn 
mới, giai đoạn 2013-2020, Đoàn Thanh niên xã đã tham gia 
vận chuyển và lắp ghép 1.117 m kênh mương đúc sẵn, 261 
ngày công làm nhà văn hóa thôn bản, 219 ngày công làm 
đường bêtông nội đồng. Tích cực trong tổ chức các hoạt động 
như: “Tình nguyện mùa Đông”, “Tháng Thanh niên”, “Chiến 
dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống 
nước nhớ nguồn”, “Tiếp sức người bệnh”, “Hiến máu nhân đạo”, 
“Ngày thứ Bảy tình nguyện”,... Anh cùng với tổ chức Đoàn vận 
động 300 lượt đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia hiến 
máu tình nguyện, thu được 132 đơn vị máu; phối hợp với các 
đoàn tình nguyện trong và ngoài huyện tổ chức các hoạt động 
thăm hỏi, tặng trên 1.500 suất quà cho học sinh và gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện chăm lo cho thiếu nhi, Đoàn 
xã xây dựng 02 sân chơi cộng đồng cho trẻ tại thôn, bản với 
tổng trị giá 26 triệu đồng; hàng năm tổ chức Tết thiếu nhi, 
tặng trên 250 suất quà cho các em học sinh có hoàn đặc biệt 
khó khăn, vươn lên học giỏi... 

Anh đề xuất xây dựng các mô hình kinh tế, điển hình như: 
mô hình kinh doanh bể bơi di động và dịch vụ cho thuê âm 
thanh ánh sáng, kinh doanh hàng hóa...; thực hiện tốt phong 
trào “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”; tư 
vấn, giới thiệu việc làm cho 427 thanh niên, tư vấn học nghề 
tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện cho 34 thanh 
niên, 3 lớp dạy nghề như sửa chữa máy móc, học may, làm chổi 
chít với 93 thanh niên tham gia; 439 thanh niên tham gia lao 
động tại các khu công nghiệp trong nước... Bên cạnh đó, nhằm 
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làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên theo 
sở thích, anh cùng Ban Chấp hành Đoàn xã thành lập các câu 
lạc bộ: “Hát Then”, “Bóng đá”, “Bóng chuyền”... thu hút, tập 
hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên thường xuyên tham gia.

Nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng 
đồng, an sinh xã hội cũng luôn được anh tham mưu, triển khai 
thực hiện đạt hiệu quả, để lại ấn tượng trong đoàn viên, thanh 
niên, người dân địa phương và sự tin tưởng của cấp ủy, chính 
quyền địa phương. Nhiều năm liền, Đoàn xã Yên Hoa luôn là 
đơn vị có nhiều phong trào bổ ích, thu hút đông đảo đoàn viên, 
thanh, thiếu nhi tham gia. Bên cạnh đó, nhiều sáng kiến, ý 
tưởng sáng tạo của anh được ứng dụng vào thực tiễn, như: 
sinh hoạt ghép ở các chi đoàn thôn, bản đặc biệt khó khăn, 
vùng sâu, vùng xa, vùng có đoàn viên theo đạo Tin Lành, luân 
phiên sinh hoạt ghép định kỳ hằng tháng để nhằm tập hợp, 
thu hút đoàn viên tham gia sinh hoạt đều; đi tham quan, học 
tập kinh nghiệm các mô hình phát triển kinh tế thanh niên ở 
các chi đoàn khác.

Với những thành tích đạt được, những năm qua anh đã 
nhận được nhiều Giấy khen, Bằng khen các cấp; năm 2020, 
anh vinh dự được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản  
Hồ Chí Minh trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng. 
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BÍ THƯ ĐOÀN XÃ NĂNG ĐỘNG

Những năm qua, trong thực tiễn công tác Đoàn và phong 
trào thanh niên của huyện Sơn Dương đã xuất hiện nhiều tấm 
gương thanh niên tiên tiến điển hình về hình học tập và làm 
theo lời Bác, tiêu biểu là chị Vũ Thị Thu Trang, Bí thư Đoàn 
xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương.

Chị Vũ Thị Thu Trang (mặc áo Đoàn) đại diện cho  
Đoàn Thanh niên xã Quyết Thắng tặng quà cho gia đình chính sách  

trên địa bàn xã

Hơn 7 năm là Bí thư Đoàn xã, chị đã có nhiều giải pháp 
để xây dựng tổ chức Đoàn hoạt động hiệu quả, có chiều sâu. 
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Chị đã cùng với Ban Chấp hành Đoàn xã bám sát sự chỉ đạo 
của cấp trên, tổ chức thực hiện nhiều phong trào hoạt động 
của Đoàn, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại 
địa phương, tổ chức các chương trình “sinh hoạt chính trị” với 
chủ đề: “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Nhớ về Bác lòng ta 
trong sáng hơn”, “Thanh niên làm theo lời Bác”, Lễ Chào cờ 
và sinh hoạt chính trị dưới cờ...; tổ chức cho đoàn viên, thanh 
niên tham gia các hội thi tìm hiểu Nghị quyết như: “Tìm hiểu 
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận 
chính trị trực tuyến trên mạng Internet”; cuộc thi “Viết tìm 
hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận 
chính trị trong đoàn viên, thanh niên”; cuộc thi trực tuyến 
“Bác Hồ với Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô 
kháng chiến”... thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh 
thiếu nhi tham gia. 

Cùng với đó, chị luôn quan tâm đến công tác từ thiện, an 
sinh xã hội, chị có nhiều hoạt động làm cầu nối gắn kết các 
tổ chức, cá nhân với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 
vượt khó học giỏi, các gia đình chính sách để trao và nhận 
quà như: Kết nối nhận quà của Đoàn Thanh niên Văn phòng 
Chính phủ; Đoàn Trường Đại học Tân Trào; Chi đoàn Khối Ủy 
ban nhân dân huyện; Chi đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội; 
Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa khu vực Kim Xuyên; Đoàn thiện 
nguyện tình thương tỉnh Tuyên Quang.

Với mục đích giúp đỡ thanh niên phát triển kinh tế, chị 
cùng với tổ chức đoàn nhận ủy thác vay vốn từ Ngân hàng 
Chính sách xã hội huyện với số tiền 3,9 tỷ đồng cho đoàn viên, 
thanh niên vay phát triển sản xuất. 

Thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang (khóa XVI) về huy 
động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, chị đã 
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chủ động phối hợp triển khai tuyên truyền, vận động các gia 
đình có trẻ trong độ tuổi đến trường, phối hợp vận động cán 
bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đóng góp ủng 
hộ bằng tiền mặt, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ 
dùng vào việc thực hiện nhiệm vụ huy động trẻ đi nhà trẻ, 
kết quả vận động ủng hộ được 10,55 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chị luôn tìm tòi, sáng tạo trong thực hiện 
các nhiệm vụ, khi Đoàn cấp trên triển khai xây dựng mô hình 
“thắp sáng đường quê”, chị đã gương mẫu, tích cực đi đầu vận 
động đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia hưởng ứng 
xây dựng được 5,6 km, trị giá trên 86 triệu đồng; vận động 
đoàn viên, thanh niên thu gom lốp xe cũ để tái chế làm điểm 
vui chơi cho trẻ em, việc làm hết sức ý nghĩa, thiết thực, góp 
phần lan tỏa phong trào hành động của thanh thiếu nhi trong 
bảo vệ môi trường. 

Với những nỗ lực của mình, chị luôn nhận được sự tín 
nhiệm của đoàn viên, thanh niên, sự tin tưởng của cấp ủy, 
chính quyền địa phương. Năm 2017, chị được Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện Sơn Dương tặng Giấy khen đã có thành tích 
xuất sắc trong sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị; năm 2019 được 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen 
đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào 
thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019, và nhiều Giấy khen, Bằng 
khen trong thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào 
thanh thiếu nhi của Huyện đoàn Sơn Dương, Tỉnh đoàn Tuyên 
Quang và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quyết Thắng nhiệm kỳ 
2020-2025 tháng 6 năm 2020, chị được tín nhiệm bầu giữ chức 
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.
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BÍ THƯ ĐOÀN “LÀM DÂN VẬN KHÉO”

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Dân vận là vận động tất cả 
lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân 
nào, góp thành lực lượng toàn dân...”, “người phụ trách dân 
vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, 
tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh 
lệnh”, anh Lò Tiến Hướng, Bí thư Đoàn xã Xuân Lập, huyện 
Lâm Bình đã phát huy vai trò của người cán bộ Đoàn và là một 
tấm gương về tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm, sáng tạo 
trong công tác “Dân vận khéo”.

Anh Lò Tiến Hướng (mặc áo Đoàn) giúp bà con  
khắc phục hậu quả sau mưa lũ
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Xuân Lập là một xã vùng cao của huyện Lâm Bình còn 
nhiều khó khăn về giao thông đi lại và điều kiện phát triển 
kinh tế - xã hội. Dân cư sinh sống ở đây chủ yếu là dân tộc 
Mông ngoài ra còn xen kẽ các hộ gia đình dân tộc Tày và Dao. 
Sinh ra, lớn lên trên mảnh đất còn nhiều khó khăn, từ sớm 
anh Hướng đã thấu hiểu được những vất vả, cực nhọc của 
nhân dân nơi đây, cho nên, dù tốt nghiệp hai trường đại học 
là Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Đại học Luật Hà 
Nội, anh Lò Tiến Hướng vẫn quyết định trở về cống hiến sức 
trẻ cho quê hương.

Tháng 4 năm 2019, anh Hướng được bầu giữ chức Bí thư 
Đoàn xã Xuân Lập. Với cương vị là Bí thư Đoàn xã, anh luôn 
nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng nổ, tâm huyết, tích cực 
tham mưu đổi mới các hình thức hoạt động Đoàn, góp phần 
đưa phong trào Đoàn ngày một phát triển, thu hút, tập hợp 
đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Là thủ lĩnh Đoàn, 
anh Hướng lăn lộn, hòa mình vào từng hoạt động, làm gương 
cho đoàn viên, thanh niên trong xã làm theo.

Hằng năm, anh Hướng đã sâu sát và chỉ đạo thực hiện tốt 
các phần việc thanh niên, đồng thời anh suy nghĩ tìm cách 
kết nối với các tổ chức tình nguyện để giúp đỡ, chia sẻ những 
khó khăn với nhân dân. Riêng trong năm 2019, Đoàn xã đã tổ 
chức nhiều hoạt động sôi nổi, có ý nghĩa, tiêu biểu như: Huy 
động đoàn viên, thanh niên tham gia tu sửa đoạn đường nội 
thôn tại thôn Lũng Giềng; giúp đỡ các hộ gia đình khắc phục 
hậu quả sau bão cho bà con nhân dân; tham gia 9 đợt nạo vét 
kênh mương nội đồng tại các thôn Nà Co, Lũng Giềng, Nà Lòa, 
Khuổi Củng, Khuổi Trang, với tổng chiều dài trên 2,1 km; huy 
động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ mua 130 tấm lợp cho 5 hộ gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Khuổi Củng với số tiền 
là 7 triệu đồng; giúp đỡ 50 ngày công cho 2 hộ gia đình đăng 
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ký thoát nghèo ở thôn Khuổi Trang, Khuổi Củng; phối hợp vận 
động các tổ chức xã hội tặng quà, gạo, vật phẩm thiết yếu cho 
02 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Lũng Giềng với 
số tiền là 1,2 triệu đồng.

Đoàn xã đứng đầu là anh Hướng phối hợp với Câu lạc bộ 
Giọt hồng xứ Tuyên và Công ty Cổ phần thương mại và xây 
dựng Hà Nội xây nhà nhân ái trị giá 100 triệu đồng cho 01 hộ 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Lũng Giềng và tặng 
20 suất quà cho các em Trường Mầm non Xuân Lập với trị giá 
là 10 triệu đồng; phối hợp với Câu lạc bộ Vui hành thiện và 3 
điểm trường mầm non, tiểu học tại thôn Khuổi Củng, Khuổi 
Trang tổ chức tặng quà cho các em học sinh của xã và lắp đặt 
trang thiết bị cho nhà trường trị giá hơn 100 triệu đồng...

Để tạo sự đoàn kết và tập hợp đoàn viên, thanh niên cùng 
chung tay vì cuộc sống cộng đồng, anh Hướng phát động các 
chi đoàn tổ chức hoạt động vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào 
thứ Bảy hằng tuần tại tất cả các thôn, bản; huy động lực 
lượng giúp đỡ ngày công cho các hộ gia đình neo người; vận 
động bà con nhân dân treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ lớn 
(hiện có 98% hộ thường xuyên treo cờ trong ngày lễ lớn của 
đất nước, địa phương).

Với những thành tích đạt được, năm 2018 và năm 2019, 
anh Lò Tiến Hướng được Huyện đoàn Lâm Bình tặng Giấy 
khen. Tháng 11 năm 2019, anh Hướng đạt giải Ba trong hội 
thi “Cán bộ Đoàn, Hội cơ sở giỏi khối xã, phường, thị trấn năm 
2019” do Tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức; được Trưởng Ban 
Dân vận Tỉnh ủy tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc 
trong công tác “Dân vận khéo” năm 2019. 
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BÍ THƯ CHI ĐOÀN TIÊU BIỂU

Với sức trẻ, sự năng động và hoạt bát, anh Phùng Bá Đoan, 
Bí thư Chi đoàn Bản Chẳng, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa 
được biết đến là một trong những tấm gương tiêu biểu, luôn 
tiên phong trong mọi phong trào, hoạt động của Đoàn và là 
tấm gương năng động trong phát triển kinh tế.

Anh Phùng Bá Đoan (thứ 3 từ trái sang) đưa đoàn viên, thanh niên  
thăm mô hình nuôi cá sạch của gia đình 

Anh tham gia sinh hoạt Đoàn từ năm 2013, trưởng thành 
từ những phong trào ở thôn bản, trong thời gian tham gia các 
hoạt động Đoàn cũng là lúc anh phát huy vai trò của mình và 
được bầu làm Bí thư Chi đoàn năm 2017. Là một đoàn viên 
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trẻ, anh luôn xác định mình cần học tập và làm theo Bác từ 
những việc làm bình thường và giản dị hằng ngày, từ những 
suy nghĩ đó, bản thân anh đã không ngừng học tập, hoàn 
thiện mình. 

Trong phát triển kinh tế gia đình, anh Đoan đã tập trung 
vào chăn nuôi lợn đen với số lượng trên 50 con, đào ao thả cá 
với diện tích hơn 1.500 m2 và đưa giống cây táo ngọt vào trồng 
trên đất vườn của gia đình. Năm 2018, mô hình của anh sau 
khi trừ chi phí, bước đầu đã thu về trên 60 triệu đồng.

Bằng sự sáng tạo và nhiệt tình trong hoạt động Đoàn ở 
thôn, xã, anh đã có đóng góp lớn trong việc xây dựng tổ chức 
Đoàn ở thôn bản, tạo được niềm tin và thu hút, tập hợp đông 
đảo đoàn viên, thanh niên, Chi đoàn thôn luôn dẫn đầu trong 
các phong trào hoạt động ở địa phương. Mô hình của anh 
Phùng Bá Đoan cũng là hướng đi cho nhiều đoàn viên, thanh 
niên ở xã Tân Mỹ học tập, mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách 
làm, từ đó vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Bí thư Chi đoàn Phùng Bá Đoan đã luôn phát huy vai trò, 
trách nhiệm, gương mẫu của người cán bộ Đoàn. Bản thân 
anh không ngừng học tập, rèn luyện, là cán bộ Đoàn tiêu biểu 
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh, xứng đáng là tấm gương cho nhiều đoàn viên, thanh 
niên học tập và làm theo.
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KHẮC GHI LỜI BÁC,  
XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VĂN MINH

Trong Nhà văn hóa Tổ 15 phường An Tường, thành phố 
Tuyên Quang, bức ảnh Bác Hồ gặp gỡ cán bộ, công nhân và 
các cháu thiếu nhi của Nông trường Sông Lô được treo ở vị trí 
trang trọng nhất. Bức ảnh là kỷ vật vô giá của tổ dân phố lưu 
giữ kỷ niệm về Bác Hồ kính yêu, đồng thời là lời nhắc nhở cán 
bộ, nhân dân Tổ 15 không ngừng thi đua lao động sản xuất, 
phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, xứng đáng với 
tình cảm yêu mến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bức ảnh Bác Hồ chụp cùng cán bộ, công nhân, thiếu nhi 
Nông trường Sông Lô năm 1961 được treo trang trọng  

tại Nhà văn hóa Tổ 15 phường An Tường, thành phố Tuyên Quang
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Tổ dân phố 15 (trước đây là 2 thôn Sông Lô 5 và 6 sáp 
nhập) hiện có 211 hộ, 748 nhân khẩu. Những năm qua, thực 
hiện lời dạy của Bác, người dân trong Tổ luôn đoàn kết, chịu 
khó lao động sản xuất, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn 
giao thông trên địa bàn khu dân cư.  

Trước năm 2018, ở Tổ tồn tại khu chợ tự phát. Hằng ngày, 
người dân ở các nơi về đây buôn bán khiến cho tình hình giao 
thông khá lộn xộn, phức tạp, ngã 3 của Tổ trở thành điểm nóng 
về mất an ninh trật tự và an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi 
trường. Trước tình hình đó, năm 2018, Ban Công tác Mặt trận 
Tổ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường An Tường lựa chọn 
chỉ đạo thực hiện thí điểm mô hình tổ tự quản thực hiện bảo 
vệ môi trường, xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Tổ tự quản được thành lập với 7 thành viên, nòng cốt là hội 
viên cựu chiến binh và thành viên Ban Công tác Mặt trận. Sau 
khi thành lập, tổ đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng 
tình hình đời sống, các phong tục tập quán, nếp sinh hoạt, 
thực trạng về bảo vệ môi trường ở khu dân cư để xác định điểm 
xuất phát và các tiêu chí cần đạt của mô hình; tổ chức họp tổ 
để quán triệt mục đích, yêu cầu và các nội dung công việc cụ 
thể của tổ tự quản, các biện pháp cần thực hiện để nhân dân 
thảo luận và ký cam kết thực hiện, nhất là 14 hộ kinh doanh 
phía ngoài mặt đường cùng với khu họp chợ. Đồng thời, phân 
công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng kế hoạch phân 
công các thành viên luân phiên tuần tra, đôn đốc, nhắc nhở 
các hộ kinh doanh tại tổ và ở nơi khác đến không hình thành 
họp chợ mỗi buổi sáng. Thời gian đầu, nhân dân chưa đồng 
thuận, song xác định vì lợi ích chung của cộng đồng, các cán bộ 
tổ tự quản kiên trì, khéo léo tìm cách tuyên truyền, vận động 
để người dân hiểu. Dần dần các hộ kinh doanh tại chợ này đã 
thấy được sự cần thiết phải thay đổi để xây dựng môi trường, 
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đường phố sạch sẽ. Chiều thứ Sáu hằng tuần, người dân chủ 
động quét dọn, vệ sinh môi trường xung quanh gia đình, đổ 
rác đúng giờ quy định. Các hộ kinh doanh không còn bày, bán 
hàng trên vỉa hè, lòng đường; người dân không mở loa quá 
công suất và thời gian quy định khi có hiếu, hỷ... Những người 
ở nơi khác cũng không đến ngã 3 này họp chợ nữa.

Đến năm 2020, thành viên của Tổ tự quản đã tăng lên 21 
người, chia làm 7 nhóm tự quản. Nhân dân thấy rõ được công 
sức, lợi ích mà Tổ tự quản đem lại nên rất đồng tình, ủng hộ. 
Đặc biệt, người dân còn tán thành và thống nhất đóng góp 
kinh phí để hỗ trợ các hoạt động của Tổ tự quản. Với gần 4 
triệu đồng được hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 
và của các gia đình, Tổ tự quản đã may 10 bộ quần áo và băng 
đeo để phát cho các thành viên ở nhóm tự quản khu vực chợ 
để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, lắp đặt 1 biển báo để tuyên 
truyền về nội dung mô hình tự quản tại khu dân cư để nhân 
dân nắm bắt, thực hiện. Đến nay, hình ảnh của các thành viên 
trong trang phục tổ tự quản, tay đeo băng đỏ xuất hiện mỗi 
khi thực hiện nhiệm vụ đã trở nên quen thuộc, gần gũi với mỗi 
hộ dân ở khu dân cư này. Vai trò, trách nhiệm của họ cũng từ 
đó được nâng cao hơn.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường An Tường 
khẳng định, chỉ từ những việc làm rất nhỏ để thực hiện lời 
Bác dặn nhưng cán bộ, đảng viên và nhân dân Tổ dân phố 15 
phường An Tường đã tạo nên kết quả đáng khích lệ. Cách làm 
của họ đã tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ để nhiều tổ dân phố 
trên địa bàn phường cùng thực hiện và nhân rộng, góp phần 
nâng cao hiệu quả của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
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NGƯỜI CÁN BỘ MẶT TRẬN GƯƠNG MẪU

Học Bác từ những việc làm thiết thực, cụ thể gắn với nhiệm 
vụ chuyên môn, ông Bùi Bằng Tài, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương là tấm gương tiêu 
biểu, có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Mặt trận và các 
phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Ông Bùi Bằng Tài chăm sóc vườn cây

Gần 30 năm công tác ở xã, trong đó hơn 10 năm làm cán bộ 
Mặt trận Tổ quốc xã, ở vị trí công tác nào ông cũng luôn hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ và có nhiều sáng kiến, mô hình mang 
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lại hiệu quả thiết thực. Năm 2008, ông được bầu làm Chủ tịch 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hồng Lạc. Trên cương vị công 
tác mới, ông luôn xác định cán bộ phải linh hoạt, nhiệt tình, 
trách nhiệm; đồng thời phải luôn sâu sát, gần gũi, gắn bó với 
quần chúng nhân dân. Ông dành nhiều thời gian xuống địa bàn 
khu dân cư, đến từng hộ gia đình để nắm bắt tâm tư, nguyện 
vọng của nhân dân và những vấn đề phát sinh từ cơ sở, kịp 
thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền xem xét giải quyết. Trong 
triển khai thực hiện các phong trào và các cuộc vận động, ông 
cùng các thành viên đã vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo 
được trên 121 triệu đồng để hỗ trợ, tặng quà cho các hộ gia 
đình nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn, hỗ trợ sửa chữa và làm mới nhà ở, góp phần giảm tỷ lệ 
hộ nghèo trên địa bàn xuống còn 6,49%. 

Thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng 
nông thôn mới”, ông đã cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc xã, Ban Công tác Mặt trận ở các thôn vận động 
nhân dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí về xây dựng 
nông thôn mới, tổ chức triển khai thành lập 09 mô hình tổ tự 
quản thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh” tại 9 thôn trong xã, trong 
đó có 07 mô hình bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng, ngõ 
xóm, 01 mô hình về an ninh trật tự, 01 mô hình về xây dựng 
nếp sống văn hóa ở khu dân cư, với 1.367 hộ dân trên địa bàn 
xã tham gia; tổ chức hàng trăm buổi vệ sinh môi trường tập 
trung với hàng nghìn lượt người tham gia, thu gom và xử lý 
hàng trăm tấn rác thải; an ninh, chính trị, trật tự xã hội trên 
địa bàn luôn được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của 
nhân dân được nâng lên.

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông 
thôn mới, ông đã cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc xã triển khai đến các Ban Công tác Mặt trận khu dân 



235

cư tiếp tục thực hiện phong trào tiết kiệm “Mỗi gia đình tiết 
kiệm 1.000 đồng mỗi ngày”, trong năm 2019 các thôn trong xã 
đã đóng góp được 836 triệu đồng xây dựng hoàn thành 7 cổng 
làng, 13 công trình thắp sáng đường quê, 4.500 m đường hoa 
tại 9 thôn trong xã. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động của các tổ 
tự quản, phát động nhân dân trong xã thực hiện phong trào 
“Sơn Dương chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”; 
tổ chức thực hiện tốt việc thu gom, xử lý rác thải tại các hộ 
gia đình, khu dân cư, nơi công cộng, vận động mọi người thay 
đổi hành vi, từng bước bỏ thói quen dùng sản phẩm nhựa, túi 
nilon dùng một lần, bảo đảm vệ sinh môi trường, nâng cao 
chất lượng các tiêu chí phấn đấu để xã Hồng Lạc hoàn thành 
nông thôn mới nâng cao vào năm 2022.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2016, ông được Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng Bằng khen; năm 2017 được 
tham dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận tiêu 
biểu toàn quốc, giai đoạn 2014-2017 và được Thủ tướng Chính 
phủ tặng Bằng khen; năm 2018 được Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy biểu dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng 
khen trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  
Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2018.
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XÂY DỰNG GIA ĐÌNH “5 KHÔNG, 3 SẠCH”

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quý Quân, huyện Yên Sơn là 
một trong những tập thể điển hình trong phong trào thi đua 
yêu nước của huyện Yên Sơn. Hội đã tuyên truyền, vận động 
hội viên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, 
nâng cao đời sống, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ. Có được 
thành quả đó là sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, hội 
viên, đồng lòng nhất trí noi theo gương Bác, gắn với cuộc vận 
động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.

Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quý Quân, huyện Yên Sơn  
xây dựng công trình vệ sinh đạt chất lượng tốt

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã nghiêm túc  
tổ chức tuyên truyền học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị  
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số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chuyên 
đề hằng năm đến hội viên thông qua các buổi sinh hoạt Hội. 
Sau học tập, 100% chi hội đăng ký việc “làm theo”. Hội Liên 
hiệp Phụ nữ xã tập trung thực hiện chỉ đạo nội dung “Phấn 
đấu tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ xã ngày càng vững mạnh, 
gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. 5 
không là: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật, không có 
bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên và không có trẻ 
em suy dinh dưỡng và trẻ em bỏ học. 3 sạch là: sạch nhà, sạch 
bếp và sạch ngõ. Hội Liên hiệp Phụ nữ đã phối hợp với Trạm Y 
tế xã tổ chức truyền thông Dự án Wash-sup tại các thôn, tuyên 
truyền đến từng hộ gia đình thực hiện làm nhà tắm, nhà tiêu 
hợp vệ sinh. Từ năm 2016 đến năm 2019, Hội đã vận động làm 
được 385 nhà tiêu hợp vệ sinh, trong đó có 55 hộ được hỗ trợ 
xây theo Dự án Wash-sup. 

Hội viên phụ nữ xã tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi 
trường, thường xuyên quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, 
phát quang bụi rậm; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây 
dựng môi trường sống an toàn, đảm bảo tiêu chí “sạch ngõ”. 
Riêng trong năm 2019, Hội đã vận động hội viên xây dựng 
trên 30 hố rác thải hộ gia đình; phối hợp với Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã thành lập 
31 tổ tự quản về môi trường và an ninh trật tự, trong đó chi 
hội phụ nữ quản lý 10 tổ. Các tổ tự quản do phụ nữ đảm 
nhiệm đã làm tốt vai trò trong thực hiện tổ chức dọn dẹp vệ 
sinh hằng tháng và trồng các tuyến đường hoa xây dựng cảnh 
quan xanh, sạch, đẹp.

Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, tăng 
thu nhập cho hội viên, Hội đã thường xuyên phối hợp với các 
cơ quan chức năng đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa 
học - kỹ thuật cho hội viên; xây dựng nhiều mô hình phát triển 
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kinh tế có hiệu quả để nhân rộng, tạo điều kiện giúp hội viên 
vay vốn thông qua tổ của Ngân hàng Chính sách xã hội do Hội 
Phụ nữ quản lý. Đến nay, tổng dư nợ của hai tổ tiết kiệm và vay 
vốn là trên 4 tỷ đồng, giúp hội viên có nguồn vốn để phát triển 
sản xuất. 

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, các hoạt động hỗ trợ hội 
viên trong cuộc sống cũng được chú trọng, kịp thời động viên, 
phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong hội viên. Kết 
quả, chi hội tổ chức được 773 ngày công lao động và 791 kg 
gạo, trị giá trên 26,8 triệu đồng giúp đỡ gia đình hội viên có 
hoàn cảnh khó khăn. Do đó, năm 2019 số hộ hội viên nghèo chỉ 
còn 88 hộ, giảm 194 hộ so với năm 2016. 

Những việc làm thiết thực, ý nghĩa đó đã góp phần thu hút 
chị em trên địa bàn tham gia vào tổ chức Hội và quyết tâm xây 
dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. 
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PHÁT HUY BẢN CHẤT TỐT ĐẸP  
CỦA BỘ ĐỘI CỤ HỒ  

TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Trong những năm qua, cùng với các ban, ngành, đoàn thể 
địa phương, Hội Cựu chiến binh huyện Na Hang luôn tích cực 
hưởng ứng, đóng góp công sức, cùng chính quyền và nhân dân 
thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần hoàn thiện các tiêu chí 
trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Đồng chí Chúc Y Chiêu (ngoài cùng bên trái), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 
huyện Na Hang trao đổi về cách trồng, chăm sóc cây lê đặc sản  

tại xã Hồng Thái
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Hội Cựu chiến binh huyện Na Hang hiện có 1.100 hội viên, 
sinh hoạt ở 12 chi hội. Trong thời gian qua, Hội đã triển khai 
nhiều phong trào, hoạt động cùng địa phương chung sức xây 
dựng nông thôn mới. Để triển khai thực hiện có hiệu quả, các 
cấp Hội Cựu chiến binh huyện đã chú trọng công tác tuyên 
truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về xây 
dựng nông thôn mới đến toàn thể hội viên thông qua các buổi 
sinh hoạt chi hội. Hưởng ứng các phong trào, hoạt động gắn 
với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 
Kết quả, đã vận động được nhiều hội viên tham gia hiến đất, 
đóng góp ngày công lao động vào xây dựng các công trình nhà 
văn hóa, đường bêtông liên thôn, xã, kênh mương nội đồng... 
Từ năm 2011 đến nay, Hội đã tham gia làm mới, nâng cấp sửa 
chữa trên 200 km đường giao thông; bêtông hóa được 100 km 
đường giao thông nông thôn; xây mới, nâng cấp 24 công trình 
và kiên cố hóa trên 39 km kênh mương. Hỗ trợ xóa 453 nhà 
tạm, nhà dột nát; làm mới 6 sân thể thao. Xây dựng các mô 
hình sản xuất, phát triển kinh tế của hội viên. Hiện nay, Hội 
có 3 doanh nghiệp, 16 trang trại và 12 gia trại; hơn 100 hộ 
kinh doanh có lãi, tạo việc làm hằng năm cho 100 lao động; 
thu nhập bình quân của hội viên hiện tại đạt 25 triệu đồng/
người/năm, góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế 
của địa phương. Để nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề 
tại địa phương, từ năm 2011 đến nay, Hội phối hợp cùng với 
các cơ quan, ban, ngành mở 150 lớp tập huấn kỹ thuật trồng 
trọt, chăn nuôi như nuôi lợn sinh sản, chăn nuôi gà, cá lồng..., 
với trên 1.200 lượt hội viên tham gia.

Từ khi triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây 
dựng nông thôn mới trên địa bàn, với sự vào cuộc của cấp ủy 
chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân và đặc biệt là sự 
chung tay góp sức, cùng phát huy bản chất tốt đẹp của Bộ đội 
Cụ Hồ, Hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần 
xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
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HỌC BÁC BẰNG NHỮNG VIỆC LÀM  
CỤ THỂ, THIẾT THỰC

Hội Cựu chiến binh xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên 
Quang có 11 chi hội với 547 hội viên, trong đó có 174 hội viên 
là đảng viên.

Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Lưỡng Vượng  
tham gia làm đường bêtông nông thôn

Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh xã đã có nhiều 
đóng góp trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính 
trị tại địa phương. Hội viên luôn phát huy truyền thống đoàn 
kết, bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, bản lĩnh chính trị 
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vững vàng, đạo đức, lối sống trung thực, lành mạnh, gương 
mẫu đi đầu trong các hoạt động xã hội, góp phần tích cực vào 
các hoạt động phát triển sản xuất, kinh tế, nâng cao đời sống 
nhân dân trong xã, đặc biệt, trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm 2018, Hội đã triển khai cho 547 cán bộ, hội viên đăng ký 
“việc làm mới” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
với việc làm cụ thể, như: tuyên truyền, vận động cán bộ, hội 
viên tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Ba 
không”, Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 18/01/2017 của Ban Thường 
vụ Thành ủy về tăng cường thực hiện công tác đảm bảo trật tự 
văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. Năm 
2019 và năm 2020, Hội tiếp tục đăng ký với nội dung “Tuyên 
truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia bảo đảm 3 công 
trình vệ sinh, khuôn viên gia đình hội viên và tổng vệ sinh 
đường làng, ngõ xóm, quản lý đô thị”. 

Từ năm 2018 đến nay, cán bộ, hội viên thường xuyên 
tuyên truyền vận động nhân dân không vi phạm trật tự đô 
thị, tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tham gia gần 300 
ngày công cùng nhân dân lắp đặt 2,5 km đường điện thắp 
sáng trị giá 21 triệu đồng, làm đường bêtông và rãnh thoát 
nước trị giá 35 triệu đồng; xây dựng kế hoạch giúp đỡ hội viên 
nghèo, hộ gia đình chính sách, cho vay vốn, hướng dẫn khoa 
học kỹ thuật về phát triển kinh tế để hộ hội viên thoát nghèo 
bền vững. Đến hết năm 2019, Hội không còn hộ hội viên là hộ 
nghèo; số hộ hội viên khá, giàu là 376 hộ, đạt 73%.

Với sự đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm của cán bộ, hội 
viên, trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào 
thường xuyên, phát triển sâu rộng, hiệu quả trong tổ chức 
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Hội, góp phần hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng. Liên 
tục nhiều năm liền được Hội cấp trên công nhận vững mạnh 
xuất sắc. Năm 2018, Hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu 
dương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen đã 
có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  
Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2018; Hội Cựu chiến binh tỉnh 
tặng Giấy khen đã có thành tích trong xây dựng tổ chức Hội cơ 
sở, giai đoạn 2013-2018. 
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ƯƠM MẦM TÀI NĂNG CHO ĐẤT NƯỚC

Trong những năm qua, đặc biệt là từ khi triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 
của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa 
XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng 
nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc 
tế, ngành giáo dục và đào tạo Tuyên Quang đã nỗ lực chỉ đạo 
các cơ sở giáo dục thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục theo 
định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học 
nói chung, chú trọng công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh 
giỏi, học sinh năng khiếu nói riêng để tất cả học sinh đều có cơ 
hội phát triển năng khiếu, sở trường cá nhân, từ đó góp phần 
nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục học sinh.

Thấm nhuần tư tưởng “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, 
những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang 
luôn coi trọng công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, 
học sinh năng khiếu và coi đó là một trong các giải pháp góp 
phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 
Ngay từ đầu các năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên 
Quang đã chỉ đạo các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch 
phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu 
trong các lớp đầu của từng cấp học. Tổ chức các kỳ thi chọn học 
sinh giỏi và kỳ thi tuyển sinh đầu cấp học để phát hiện những 
học sinh giỏi và học sinh năng khiếu; thành lập các nhóm hoặc 
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đội tuyển học sinh giỏi, học sinh năng khiếu cấp trường để tổ 
chức định hướng, bồi dưỡng cho các em; phân công các giáo 
viên có trình độ, tâm huyết và có kinh nghiệm để hướng dẫn, 
giúp các em học tập tích cực. Bên cạnh việc chỉ đạo tổ chức thi 
học sinh giỏi các môn văn hóa cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào 
tạo tỉnh Tuyên Quang mở rộng tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi 
cấp tỉnh với các môn học cơ bản ở các lớp 8, 9, 10, 11 và 12. 

Lễ Tuyên dương học sinh đạt giải cao  
trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2016-2017

Sở chú trọng chỉ đạo các trường học thực hiện tốt nhiệm 
vụ giảng dạy, tăng cường đổi mới phương pháp và hình thức tổ 
chức dạy học; đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh nhằm nâng 
cao chất lượng giáo dục. Thường xuyên tổ chức tập huấn, hội 
thảo trao đổi chuyên môn nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy 
và nâng cao chất lượng giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin 
vào giảng dạy và các hoạt động quản lý của nhà trường. Đã có 
nhiều tập thể nhà trường tiêu biểu trong thực hiện tốt phong 
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trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và 
học” như: Trung học phổ thông Chuyên, Phổ thông Dân tộc nội 
trú Trung học phổ thông tỉnh, Trung học phổ thông Nguyễn 
Văn Huyên; Trung học phổ thông Tân Trào; Trung học phổ 
thông Chiêm Hóa; Trung học phổ thông Hàm Yên; Trung học 
phổ thông Sơn Dương; Trung học phổ thông Thái Hòa; Trung 
học cơ sở Lê Quý Đôn; Tiểu học Phan Thiết (thành phố Tuyên 
Quang); Trung học cơ sở Hồng Thái, Trung học cơ sở Kỳ Lâm 
(Sơn Dương); Trung học cơ sở Vĩnh Lộc, Mầm non Xuân Quang 
(Chiêm Hóa); Trung học cơ sở thị trấn Na Hang, Phổ thông Dân 
tộc nội trú Trung học cơ sở Na Hang (Na Hang); Tiểu học Lăng 
Can (Lâm Bình)... 

Sở đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, 
khen thưởng trong ngành giáo dục, lấy kết quả thực hiện 
nhiệm vụ giáo dục làm căn cứ, tiêu chí bình xét thi đua, khen 
thưởng hằng năm. Tích cực, chủ động tham mưu với tỉnh ban 
hành Quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá 
nhân đạt thành tích trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, 
quốc gia, khu vực quốc gia, kỳ thi cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh 
nhằm ghi nhận thành tích và sự cố gắng của giáo viên và học 
sinh tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh 
năng khiếu.

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu 
trong những năm qua đã đạt được những kết quả đáng khích 
lệ, nhiều học sinh giành được giải cao khi tham gia các cuộc 
thi khu vực và quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 
Trong 5 năm qua, số học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn 
học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia lớp 12 trung học phổ 
thông tăng liên tục hằng năm, cụ thể: Kết quả thi học sinh 
giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông: đạt 136 giải, trong 
đó có 3 giải Nhất, 27 giải Nhì, 54 giải Ba và 52 giải Khuyến 



247

khích. Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 trung học phổ 
thông: có 1.667 em đạt giải, trong đó có 55 giải Nhất, 240 giải 
Nhì, 444 giải Ba và 928 giải Khuyến khích. Kết quả thi học 
sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 trung học cơ sở: có 986 em đạt giải, 
trong đó có 45 giải Nhất, 128 giải Nhì, 248 giải Ba và 565 giải 
Khuyến khích.

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh đạt được nhiều 
kết quả tích cực, đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 
toàn diện, phát hiện, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 
cho tỉnh và đất nước.
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ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH,  
VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ

Phòng Nội vụ huyện Na Hang có 7 cán bộ, công chức, viên 
chức; 100% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên 
môn đại học; 85,7% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ 
trung cấp lý luận chính trị. Cán bộ, công chức có phẩm chất 
đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh 
đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước, đoàn kết, thực 
hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước.

Hoạt động tiếp công dân tại bộ phận “một cửa” trên địa bàn huyện Na Hang
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Với chức năng, nhiệm vụ của mình, trong những năm qua, 
Phòng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các 
cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung 
đẩy mạnh cải cách, tập trung vào 06 nội dung cơ bản: cải cách 
thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức, bộ máy; 
xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải 
cách hành chính công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, 
xây dựng Đề án cải cách hành chính giai đoạn năm 2015-2020, 
củng cố bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả”. Từ năm 2015 đến 
năm 2019, đã giải quyết 128.547 thủ tục hành chính theo cơ 
chế một cửa tại các xã, thị trấn; 12/12 xã, thị trấn thực hiện 
công việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; phối 
hợp với cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức kiểm tra, kiểm 
soát thủ tục hành chính tại một số xã, qua đó kịp thời uốn nắn 
những tồn tại trong việc tiếp dân, giải quyết công việc tại bộ 
phận một cửa.

Việc thực hiện cải cách hành chính thông qua thực hiện cơ 
chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã bước đầu giảm việc đi 
lại của người dân, doanh nghiệp, thời gian giải quyết thủ tục 
hành chính, số hồ sơ hành chính giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 
cao. Thực hiện cơ chế một cửa đã hạn chế được đơn, thư vượt 
cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải 
quyết công việc, giảm bớt được thời gian, tiền của; nâng cao 
trách nhiệm của tổ chức, của cán bộ, cơ quan tiếp dân, thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Phòng đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai 
lĩnh vực, số lượng thủ tục hành chính để thực hiện đúng với 
Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2008 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về thực hiện cơ chế một 
cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của 
tổ chức và cá nhân tại các cơ quan hành chính nhà nước trên 
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địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức 
đúng chuyên môn, nghiệp vụ làm việc tại bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Ủy ban nhân 
dân huyện cơ bản đạt yêu cầu. Tiếp tục thực hiện đơn giản hóa 
thủ tục đăng ký kinh doanh, thủ tục chấp thuận chủ trương 
đầu tư, cấp phép xây dựng, các thủ tục liên quan đến đất đai, 
môi trường... Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp 
xã, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2021; thường xuyên cập 
nhật thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 
ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. Thực hiện niêm yết công 
khai các thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố 
tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và 
trên Cổng Thông tin điện tử của huyện.

Với những kết quả đạt được những năm qua, Phòng Nội vụ 
huyện Na Hang hằng năm đều được Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh 
tặng Giấy khen về phong trào thi đua yêu nước.
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THÀNH QUẢ LỚN TỪ SỨC DÂN

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã Phú Thịnh, huyện Yên 
Sơn tích cực tuyên truyền vận động, huy động sức dân chung 
tay xây dựng các công trình xã hội, phát triển kinh tế. Trong 
đó nổi bật là thành quả của nhân dân thôn Mỹ Lộc dù còn 
nhiều khó khăn nhưng đã đoàn kết một lòng, đóng góp công 
sức bêtông hóa đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa thôn, 
góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần của nhân dân trong thôn.

Đường bêtông vào thôn Mỹ Lộc, xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn
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Thôn Mỹ Lộc có 68 hộ, 320 nhân khẩu, thu nhập bình quân 
1,2 triệu đồng/người/tháng. Là một thôn còn nhiều khó khăn, 
song với quyết tâm cao, nhân dân trong thôn đã cùng Nhà 
nước làm được tuyến đường bêtông dài 1.300 m với tổng kinh 
phí 500 triệu đồng.

Thực hiện chủ trương của tỉnh, huyện, sự chỉ đạo của cấp 
ủy, chính quyền, nhân dân thôn Mỹ Lộc đồng lòng quyết tâm 
làm tuyến đường từ trung tâm xã vào thôn với cơ chế Nhà nước 
hỗ trợ xi măng, còn lại do nhân dân đóng góp. Theo tính toán, 
bình quân mỗi nhân khẩu đóng góp 1 triệu đồng, có những hộ 
gia đình tổng mức đóng góp của cả hộ lên tới 10 triệu đồng. 
Tuyến đường hoàn thành và được đưa vào sử dụng giúp cho 
người dân đi lại thuận tiện, giao thương hàng hóa được thông 
suốt, từ đó tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, nâng cao đời 
sống nhân dân trong thôn.

Từ những kết quả bước đầu trong việc huy động nhân 
dân thực hiện bêtông hóa đường giao thông, đồng thời được 
trực tiếp hưởng lợi khi có đường giao thông được bêtông hóa, 
người dân trong thôn tích cực đóng góp hoàn thành 100% 
đường giao thông nông thôn trong thôn với tổng chiều dài 
trên 4.800 m. Ngoài ra, thôn cũng đã huy động nhân dân 
đóng góp 120 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa, đưa vào sử 
dụng năm 2017 phục vụ hội họp và các hoạt động cộng đồng 
của thôn.

Trong công tác tuyên truyền vận động, đảng viên trong 
Chi bộ luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động; tuyên 
truyền cho người dân hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa của việc 
xây dựng nông thôn mới và lợi ích thiết thực mà nhân dân 
được hưởng. Trong tổ chức thực hiện phải dân chủ, công khai, 
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minh bạch các khoản thu, chi để nhân dân biết, giám sát, có 
như vậy việc xã hội hóa mới thành công.

Thôn Mỹ Lộc đã trở thành điểm sáng để xã Phú Thịnh nêu 
gương cho các thôn trong xã học tập trong việc xã hội hóa xây 
dựng nông thôn mới tại địa phương. 
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NỮ KIỂM SÁT VIÊN LÀM THEO LỜI BÁC

Chị Ma Thị Thắm, Kiểm sát viên, Viện Kiểm sát nhân dân 
huyện Na Hang là một trong những cá nhân điển hình trong 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chị Ma Thị Thắm nghiên cứu án với các kiểm sát viên huyện Na Hang

Tại cơ quan, chị được phân công phụ trách công tác kiểm 
sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình; các 
vụ án hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động; kiểm 
sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm sát điều tra, truy 
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tố, xét xử các vụ án hình sự. Ngoài ra, chị còn được cấp trên 
giao nhiệm vụ về công tác Đảng và các nhiệm vụ khác của cơ 
quan. Đối với công việc, chị luôn nghiêm túc đầu tư thời gian 
nghiên cứu, tìm hiểu, tích cực tham mưu cho lãnh đạo Viện 
Kiểm sát nhân dân huyện thực hiện “Giải pháp nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ 
án hôn nhân và gia đình tại các huyện miền núi”; tham mưu 
đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ 
quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện tăng cường 
công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có trọng 
tâm. Quá trình áp dụng sáng kiến đã góp phần giảm những 
vụ án hôn nhân và gia đình trong năm 2018. Sáng kiến của 
chị đã được Hội đồng xét duyệt sáng kiến Viện Kiểm sát 
nhân dân tỉnh công nhận, được Viện Kiểm sát nhân dân 
huyện Na Hang áp dụng thường xuyên.

Chỉ tính riêng trong năm 2018, chị được giao trên 80 
vụ việc dân sự và kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ 
án hình sự, không có vụ nào bị hủy, bị sửa do lỗi của kiểm 
sát viên. Đây là thành tích rất đáng ghi nhận đối với một 
kiểm sát viên, vì các vụ án dân sự thường rất phức tạp, nếu 
kiểm sát viên thiếu kinh nghiệm, không nghiên cứu kỹ vụ 
án và các quy định của pháp luật để vận dụng, thì không thể 
phát hiện những thiếu sót trong việc lập hồ sơ của Tòa án, 
rất dễ bị hủy án. Ngoài ra, chị Thắm còn trực tiếp kiểm sát 
điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự; tham gia khám 
nghiệm hiện trường, tử thi theo sự phân công của lãnh đạo 
cơ quan.

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, chị Thắm luôn 
xác định mình phải tiếp tục không ngừng nâng cao năng lực, 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bằng cách tích cực, chủ động 
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nghiên cứu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Bởi 
nghiệp vụ của chị đòi hỏi phải giỏi về nghiệp vụ, tinh thông 
về pháp luật.

Tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020, chị Ma Thị 
Thắm vinh dự được nhận Bằng khen của Viện trưởng Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao đã có thành tích 02 năm liên tục 
đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.



Phần thứ ba

NHỮNG GƯƠNG  
NGƯỜI TỐT,  

VIỆC LÀM HAY  
TRONG LĨNH VỰC  

QUỐC PHÒNG, AN NINH
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PHÁT HUY PHẨM CHẤT BỘ ĐỘI CỤ HỒ

Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan tham 
mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo 
về công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang 
tỉnh. Những năm qua đơn vị luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, 
sáng tạo, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 

Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh  
rà soát kết quả thực hiện chính sách hậu phương quân đội

Phòng đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Quân 
sự tỉnh triển khai toàn diện, đồng bộ Chỉ thị số 05-CT/TW của 
Bộ Chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh. Hằng năm, Phòng 
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lựa chọn những việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh cụ thể, sát với đơn vị, đúng hướng dẫn, đồng 
thời chỉ đạo các chi bộ và 100% đảng viên đăng ký việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 
thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên, 
chiến sĩ liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch cụ thể làm theo 
tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: rèn luyện 
phẩm chất đạo đức “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư” của 
người quân nhân; thực hiện “nói đi đôi với làm”, cán bộ, đảng 
viên thực sự trở thành hạt nhân đoàn kết; lấy chất lượng, hiệu 
quả công tác làm thước đo sự tiến bộ, trưởng thành của từng 
quân nhân. Các chi bộ đã đăng ký nội dung làm theo Bác gắn 
với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII);  
đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  
Hồ Chí Minh trở thành một nội dung trong Nghị quyết thường 
kỳ; kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị và kế hoạch 
hoạt động của các tổ chức quần chúng. Từ cách làm này, nền 
nếp, chế độ công tác của đơn vị có sự chuyển biến tích cực, nội 
bộ luôn đoàn kết, thống nhất, chất lượng thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn của các bộ phận được nâng lên. 

Từ năm 2015 đến nay, Phòng Chính trị đã trực tiếp tham 
mưu cho Ban Chỉ đạo 24 của tỉnh xét đề nghị hưởng trợ cấp 
theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và thông tư của 
Bộ Quốc phòng cho 47.486 đối tượng, đã chi trả trợ cấp với số 
tiền trên 149,8 tỷ đồng bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Phối 
hợp tìm kiếm, quy tập, bàn giao, tiếp nhận 10 hài cốt liệt sĩ; 
xây dựng, bàn giao 08 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, trị giá 560 
triệu đồng. Tham mưu cho Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
chỉ đạo các đơn vị huy động 73.787 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp 
nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả thiên 
tai; làm 52,055 km đường bêtông nông thôn, tu sửa 425,5 km 
đường liên thôn; nạo vét 147,19 km kênh mương thuỷ lợi, vận 
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chuyển, lắp đặt 27 cống thoát nước; giúp 284 gia đình chính 
sách thu hoạch hoa màu, di chuyển 34 nhà ra khỏi khu vực sạt 
lở; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khám, chữa bệnh 
nhân đạo, cấp thuốc miễn phí cho 13.009 lượt người ở 15 xã ở 
vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng chiến 
khu cách mạng của tỉnh; tặng nhân dân và học sinh 7.000 túi 
thuốc, 800 bộ quần áo, 360 chăn ấm, 03 máy lọc nước, 20 suất 
học bổng, tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. 

Với những thành tích đạt được, nhiều năm liền Phòng 
Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân 
khu 2 tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng; Tỉnh ủy, Ủy ban 
nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen trong thực hiện 
nhiệm vụ quân sự quốc phòng và trong thực hiện Chỉ thị số  
05-CT/TW của Bộ Chính trị. Hằng năm, Đảng bộ đều đạt 
trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cơ 
quan vững mạnh toàn diện, 100% đảng viên hoàn thành tốt và 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
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CÁN BỘ CHÍNH TRỊ MẪU MỰC

Đại tá Nguyễn Văn Tiệp, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh Tuyên Quang là một cán bộ chính trị mẫu mực, nhiều 
năm liền được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng danh hiệu “Chiến 
sĩ thi đua” và là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Lực lượng vũ 
trang Quân khu 2. 

Đại tá Nguyễn Văn Tiệp (thứ 3 từ phải sang) trao tặng
 máy lọc nước cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú  

Trung học cơ sở Yên Hoa, huyện Na Hang

Từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 8 năm 2019 với cương vị 
là Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá 
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Nguyễn Văn Tiệp đã làm tốt chức năng tham mưu góp phần 
xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư 
tưởng, tổ chức và đạo đức; gắn học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XI, khóa XII của Đảng. Tham mưu cho 
Ban Chỉ đạo 24 của tỉnh xét đề nghị hưởng trợ cấp theo các 
quyết định của Thủ tướng Chính phủ và thông tư của Bộ Quốc 
phòng cho 47.486 đối tượng, chi trả trợ cấp với số tiền trên 
149,8 tỷ đồng bảo đảm kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định. Phối 
hợp tìm kiếm, quy tập, bàn giao, tiếp nhận 10 hài cốt liệt sĩ; 
xây dựng, bàn giao 08 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, trị giá 
560 triệu đồng. Tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh chỉ đạo các đơn vị huy động 73.787 lượt cán bộ, chiến sĩ 
giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả 
thiên tai; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các nhà tài trợ 
tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí cho 
13.009 lượt người ở 15 xã ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số, vùng chiến khu cách mạng của tỉnh; tặng 
nhân dân và học sinh 7.000 túi thuốc, 800 bộ quần áo, 360 
chăn ấm, 03 máy lọc nước, 20 suất học bổng, tổng trị giá trên 
2 tỷ đồng. 

Từ tháng 9 năm 2019 đến nay, Đại tá Nguyễn Văn Tiệp 
nhận nhiệm vụ là Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ở 
cương vị công tác mới, bằng kiến thức và những kinh nghiệm 
tích lũy, Đại tá Nguyễn Văn Tiệp luôn quan tâm bồi dưỡng 
cấp dưới về phương pháp nắm, quản lý, xử lý các tình huống 
tư tưởng; khách quan, công tâm, tôn trọng, tiếp thu những ý 
kiến đúng, phát huy sở trường của cán bộ cấp dưới; chú trọng 
bồi dưỡng, phát triển nguồn cán bộ kế cận. Đại tá Nguyễn Văn 
Tiệp cho rằng là cán bộ chính trị, ngoài việc nâng cao năng 
lực, tính nhạy bén thì rất cần có một cái tâm và bản lĩnh chính 
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trị vững vàng. Cái tâm để biết gần bộ đội, lắng nghe ý kiến 
quần chúng. Bản lĩnh để dám nói, dám làm và dám chịu trách 
nhiệm. Do vậy, tình hình chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ 
luật Quân đội và những quy định của đơn vị có nhiều chuyển 
biến tích cực. Nhiều năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên 
Quang không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng, đơn vị bảo đảm 
an toàn tuyệt đối. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu 
hằng năm đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra, chất lượng 
hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, ngày càng chuyển 
biến tiến bộ, đồng đều, vững chắc, hiệu quả.

Là một sĩ quan chỉ huy nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, 
có phương pháp chỉ huy khoa học cụ thể, tỉ mỉ, sâu sát trong 
công việc, lối sống giản dị, trong sáng, hòa đồng nên Đại tá 
Nguyễn Văn Tiệp luôn nhận được sự tin yêu, quý mến của cán 
bộ, chiến sĩ trong đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự 
tỉnh trong sạch, vững mạnh.
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CHIẾN SĨ LÀM BÁO

Thiếu tá Doãn Đăng Ninh

Thiếu tá chuyên nghiệp Doãn 
Đăng Ninh, nhân viên Ban Tuyên 
huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh Tuyên Quang là người 
đảm nhiệm công tác tuyên truyền 
kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, 
quốc phòng của tỉnh trên các phương 
tiện thông tin đại chúng. 

Trong công việc, anh là người quay 
phim, biên tập, dẫn chương trình và 
là người trực tiếp sản xuất các chuyên 
mục quốc phòng toàn dân. Mặc dù

phương tiện, vật tư phục vụ cho công tác tuyên truyền của Bộ 
Chỉ huy Quân sự tỉnh còn nhiều thiếu thốn, nhưng anh đã tích 
cực tận dụng mọi điều kiện để viết tin, bài, phóng sự, đưa tin 
đảm bảo tính thời sự của từng sự kiện diễn ra. Anh chủ động 
phối hợp với các phòng: Thời sự, Chuyên đề, Kỹ thuật sản xuất 
chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh giúp 
bồi dưỡng về kỹ thuật sản xuất các tin, bài, phóng sự để gửi 
về Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Báo Quân 
đội nhân dân, Báo - Truyền hình Quân khu 2. Trong 3 năm 
(2017-2019), trên 1.000 tin, bài, ảnh, phóng sự của đơn vị được 
Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Báo Quân 
đội nhân dân, Tạp chí Dân quân tự vệ, Tạp chí Quốc phòng 
toàn dân, Báo - Truyền hình Quân khu 2, Báo Tuyên Quang,  
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Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đăng tải, phát sóng. Anh 
đã trực tiếp thực hiện được 72 chuyên mục Quốc phòng toàn 
dân, phối hợp và trực tiếp thực hiện 16 phóng sự tài liệu, phóng 
sự chuyên đề phát sóng trên sóng Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh nhân dịp các ngày lễ, sự kiện của đất nước, Quân đội 
và của lực lượng vũ trang tỉnh; phối hợp với Phòng thư ký biên 
tập, Báo Tuyên Quang và trực tiếp thực hiện 36 chuyên trang 
Quốc phòng đảm bảo chất lượng tuyên truyền tốt... được Báo 
Tuyên Quang và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đánh giá 
cao. Bên cạnh đó, anh trực tiếp thực hiện 8 chuyên trang địa 
phương và hàng trăm tin, phóng sự phát sóng trên kênh Quốc 
phòng Việt Nam. Trong quá trình thực hiện công tác tuyên 
truyền anh đã thường xuyên gắn tuyên truyền nhiệm vụ quân 
sự, quốc phòng, phong trào thi đua Quyết thắng, thực hiện 
Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, 
xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đã có nhiều tập thể, cá nhân 
có phương pháp làm hay, nội dung thiết thực trong việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
được anh khai thác, phản ánh sinh động, qua đó làm ngời sáng 
hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân các dân tộc trên 
địa bàn. Thông qua công tác tuyên truyền trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ 
chiến lược của Đảng về xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa 
phương, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, 
đảng viên, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và lực 
lượng vũ trang tỉnh, phòng chống có hiệu quả âm mưu chiến 
lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù 
địch. Động viên nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh nâng cao 
tinh thần trách nhiệm trong xây dựng nền quốc phòng toàn 
dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh 
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nhân dân ngày càng vững chắc, góp phần tạo động lực thúc 
đẩy các phong trào thi đua ở các cấp, các ngành và toàn dân 
trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng thế 
trận lòng dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, 
văn hóa - xã hội trên địa bàn.

Với sự tận tâm, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, năm 2018 
Thiếu tá chuyên nghiệp Doãn Đăng Ninh được Bộ Quốc phòng 
và Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen trong 
thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng và trong học tập, 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; năm 
2019, tham gia giải Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất 
anh được tặng giải Khuyến khích cho tác phẩm “Chuyện ở 
thôn Cây Khế”; năm 2020 anh được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 
tặng giải C trong giải báo chí viết về Lực lượng vũ trang Quân 
khu 2 năm 2019. Nhiều năm liền anh được Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh công nhận là Chiến sĩ thi đua, đảng viên hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ.
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VƯỢT KHÓ, HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ

Thiếu tá Bùi Anh Tuấn

Thiếu tá Bùi Anh Tuấn, Tiểu 
đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 
247, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên 
Quang là người có nhiều cố gắng, giàu 
nghị, lực được cấp trên luôn tin tưởng, 
đồng đội quý mến.

Năm 2003, sau khi tốt nghiệp 
Trường Sĩ quan Lục quân 1, anh được 
phân công về công tác tại Tiểu đoàn 5, 
Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân 
khu 2. Trải qua nhiều chức vụ và đơn 
vị công tác, anh luôn chịu khó học hỏi, 

siêng năng, tích cực, tự giác trong công việc, được đồng chí, 
đồng đội và chỉ huy tin tưởng. Đến tháng 9 năm 2019, anh 
được phân công làm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung 
đoàn 247, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Anh là người có hoàn cảnh gia đình khá vất vả, vợ anh 
mắc căn bệnh suy thận hơn 10 năm nay, định kỳ 1 tuần 2 
lần phải đến bệnh viện chạy thận để duy trì sự sống. Vượt 
lên hoàn cảnh, anh vẫn sắp xếp hài hòa công việc gia đình để 
hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Anh luôn nỗ lực, học hỏi kinh 
nghiệm của những người đi trước và đồng đội, tận dụng mọi 
thời gian tích cực nghiên cứu văn bản của cấp trên để nâng cao 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tham mưu cho lãnh đạo chỉ 
huy Trung đoàn xây dựng kế hoạch huy động dự bị động viên 
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chặt chẽ, sát thực tế, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm 
vụ; điều chỉnh, sắp xếp ổn định tổ chức biên chế các đơn vị dự 
bị động viên phù hợp với tình hình quân nhân dự bị thực tế ở 
địa phương, nâng cao khả năng huy động đạt số lượng, chất 
lượng cao khi huy động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và góp 
phần xây dựng đơn vị vững mạnh.

Nhận xét về Thiếu tá Bùi Anh Tuấn, Chỉ huy Trung đoàn 
nhận định Thiếu tá Tuấn có tinh thần trách nhiệm trong công 
việc, sắp xếp công việc cơ quan và gia đình hợp lý, luôn tham 
mưu kịp thời cho chỉ huy trong công việc được giao, góp phần 
hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị, đồng thời luôn đoàn 
kết, hòa đồng với đồng đội.

Xuất phát từ cán bộ quản lý, huấn luyện chiến sĩ ở một đơn 
vị chủ lực của Quân khu 2, khi được biên chế về làm công tác 
huấn luyện dự bị động viên, với tinh thần vượt khó, Thiếu tá 
Bùi Anh Tuấn đã tiếp cận nhanh chóng nhiệm vụ mới, tích cực 
tìm hiểu tài liệu, nghiên cứu văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của 
cấp trên, tình hình thực tiễn của đơn vị và địa phương. Anh 
luôn trăn trở, suy nghĩ làm thế nào để làm tốt vai trò tham 
mưu cho Đảng ủy, Trung đoàn về công tác xây dựng, quản lý 
và sắp xếp huấn luyện lực lượng dự bị động viên bảo đảm có 
chất lượng, hiệu quả, qua đó góp phần cùng đơn vị hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ được giao.

Với sự nỗ lực cố gắng trong công tác những năm qua, Thiếu 
tá Bùi Anh Tuấn đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp tặng nhiều 
Bằng khen, Giấy khen. Năm 2018, anh vinh dự là một trong 
những tấm gương điển hình tiêu biểu trong Đại hội thi đua 
Quyết thắng của Lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013-2018. 



270

ANH CẢ CỦA ĐƠN VỊ

Tận tụy với công việc, trách nhiệm với đơn vị, nói đi đôi 
với làm; giản dị, gương mẫu trong lối sống; gần gũi, chia sẻ với 
cán bộ, chiến sĩ... Đó là những phẩm chất và việc làm thường 
xuyên, hằng ngày của Thượng úy Dương Chính Trường, Đại 
đội trưởng Đại đội Thiết giáp, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh Tuyên Quang.

Thượng úy Dương Chính Trường (ngoài cùng bên phải) 
kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe thiết giáp BTR 152

Sinh ra và lớn lên ở xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh 
Hà Giang, năm 2009, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, 
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anh Trường được cử tuyển vào Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp. 
Kết thúc khóa học trong nhà trường, anh hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ và được phong quân hàm Trung úy. Ra trường 
anh được điều động về làm Trung đội trưởng, thuộc Đại đội 
Thiết giáp, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên 
Quang. Tháng 9 năm 2015, anh được cấp trên bổ nhiệm chức 
Phó Đại đội trưởng; đến tháng 9 năm 2017, được bổ nhiệm làm 
Đại đội trưởng. 

Thượng úy Dương Chính Trường đã cùng với cấp ủy, chỉ 
huy luôn gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán 
bộ, chiến sĩ với chọn việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền 
thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời 
kỳ mới sát với thực tế của đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của 
cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm vụ huấn luyện, trên cương vị 
là Đại đội trưởng, Thượng úy Dương Chính Trường luôn sâu 
sát, kịp thời uốn nắn, hướng dẫn cán bộ cấp dưới để thuần 
thục kỹ năng, động tác theo nội dung, yêu cầu của nhiệm vụ. 
Qua các cuộc kiểm tra của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân 
khu 2, đơn vị đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ và được công nhận là đơn vị huấn luyện giỏi. 

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng 
chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, Thượng úy 
Dương Chính Trường đã cùng với cấp ủy, chỉ huy duy trì đơn vị 
thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí 
trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao 
thông”; phong trào thi đua 3 tốt (bảo đảm cất giữ tốt, thực hiện 
quản lý tốt, khai thác sử dụng tốt) và 4 không (không để mất 
súng đạn, không để cháy nổ, không mất an toàn trong huấn 
luyện, không sử dụng đạn sai mục đích). Qua đó đã góp phần 
quan trọng trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán 
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bộ, chiến sĩ trong việc khai thác, sử dụng hiệu quả các phương 
tiện kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. 

Với sự năng động trong công việc, tác phong làm việc khoa 
học, gương mẫu trong lời nói và hành động, Thượng úy Dương 
Chính Trường là một tấm gương tiêu biểu trong học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được cán 
bộ, chiến sĩ trong đơn vị và chỉ huy các cấp tin tưởng.

Từ năm 2015 đến năm 2018, Thượng úy Dương Chính 
Trường liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến; năm 2019 
đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở, đồng thời là cá nhân tiêu biểu trong 
thực hiện Quy định của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân 
khu 2, Đảng ủy Quân sự tỉnh về trách nhiệm nêu gương của 
cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các 
cấp trong Quân đội. 
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“CÁN BỘ LÀ CÁI GỐC CỦA CÔNG VIỆC”

Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Tuyên Quang có chức 
năng tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an 
tỉnh thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt trong công tác tổ chức 
cán bộ của Công an tỉnh. Thực hiện lời dạy của Bác: “Cán bộ là 
cái gốc của công việc”, Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Tuyên 
Quang tập trung tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác xây 
dựng lực lượng công an Tuyên Quang trong sạch, vững mạnh. 

Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Tuyên Quang  
làm Lễ báo công trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh  

tại Khu di tích lịch sử Công an nhân dân, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương
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Thực hiện chủ trương của Trung ương về xây dựng tổ chức 
bộ máy Công an nhân dân theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, 
huyện toàn diện, xã bám sát cơ sở”, xây dựng lực lượng Công 
an nhân dân ngày càng tinh nhuệ, chính quy, hiện đại, đơn vị 
đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo 
Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình để quán triệt, 
triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của 
Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ 
Công an về công tác cán bộ. 

Phòng đã tham mưu tinh giản 100 cán bộ trong biên chế, 
đồng thời rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí lại cán bộ, giải 
thể và hợp nhất một số đơn vị trùng lắp về chức năng, nhiệm 
vụ theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15 tháng 3  
năm 2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 
chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả. Cấp phòng của Công an tỉnh giảm 5 đơn vị, cấp đội giảm 
27 đơn vị; tham mưu với Giám đốc Công an tỉnh quyết định 
triển khai tổ chức bộ máy công an các huyện, thành phố theo 
hướng tập trung, chuyên sâu, toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu 
nhiệm vụ.

Thực hiện Đề án chính quy hóa lực lượng công an xã theo 
chỉ đạo của Bộ Công an, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo 
an ninh, trật tự trong tình hình mới, góp phần cụ thể hóa chủ 
trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng Công an 
nhân dân “Chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đơn vị 
đã tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng kế 
hoạch thực hiện Đề án và tích cực phối hợp với các sở, ngành, 
huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ bố trí công an chính quy 
đảm nhiệm chức danh công an xã theo đúng lộ trình. Đến 
ngày 09 tháng 01 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Bố 
trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã”. 
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Đơn vị tham mưu xác định phương án bố trí đối với Trưởng 
công an bán chuyên trách tại các xã, thị trấn còn lại để phục 
vụ việc bố trí công an chính quy; đề nghị công an các huyện, 
thành phố khi bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức 
danh công an xã phải đảm bảo có từ 3 đảng viên chính thức 
là công an chính quy, để thành lập chi bộ công an xã, thị trấn. 
Đến ngày 31 tháng 3 năm 2020, Phòng đã tham mưu lãnh đạo 
Công an tỉnh bố trí công an chính quy tại 128/128 xã, thị trấn 
(đạt 100% kế hoạch). Tổng số có 371 cán bộ, chiến sĩ được bổ 
nhiệm, điều động, trong đó có 128 đồng chí được bổ nhiệm làm 
Trưởng Công an cấp xã, 122 đồng chí được bổ nhiệm là Phó 
trưởng Công an cấp xã và 121 đồng chí là công an viên. 

Bên cạnh đó, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị cũng quan tâm chỉ 
đạo thực hiện chính sách người có công và hậu phương Công 
an nhân dân: đã tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Công an 
tỉnh hằng năm tổ chức gặp mặt, tặng quà cho 26 trường hợp 
là thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ hiện đang công tác 
tại Công an tỉnh Tuyên Quang; trao tặng 275 suất quà đối với 
hộ gia đình chính sách và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình 
nghĩa cho 11 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về 
nhà ở với tổng kinh phí trên 770 triệu đồng.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Chi bộ Phòng Tổ chức 
cán bộ luôn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; tập thể đơn 
vị luôn đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng; có 15 lượt cá nhân 
đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và nhiều lượt tập thể, cá 
nhân được các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen đã có thành 
tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các 
phong trào thi đua.



276

NÂNG CAO HIỆU QUẢ  
CÔNG TÁC THAM MƯU

Đảng bộ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Tuyên Quang 
có chức năng tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh thống nhất, 
lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự 
an toàn xã hội và xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật của 
Công an tỉnh. 

Cán bộ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Tuyên Quang  
trao đổi công tác chuyên môn, nghiệp vụ
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Những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, đơn vị chủ động tăng cường công 
tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất Đảng ủy, 
lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu 
quả các mặt công tác công an, góp phần đảm bảo an ninh 
chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đảng 
bộ tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham 
mưu công an nhân dân trong tình hình mới để chủ động 
tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các lực 
lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm 
chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện, giải quyết kịp thời 
các vụ tranh chấp, khiếu kiện, các vấn đề liên quan đến dân 
tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn... ngay từ cơ sở, không để 
phát sinh thành “điểm nóng”; tham mưu thực hiện có hiệu 
quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với 
Quân đội nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh 
quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc 
phòng. Chủ động nắm, phân tích và dự báo tình hình về trật 
tự, an toàn xã hội nổi lên ở địa phương; kịp thời tham mưu 
Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh triển khai các chủ trương, 
biện pháp, kế hoạch chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, 
Ủy ban nhân dân tỉnh đối với công tác bảo đảm trật tự, an 
toàn xã hội ở địa phương. Trong 5 năm (2015-2019) đã mở 
26 đợt cao điểm: tấn công trấn áp tội phạm, bắt và vận động 
đối tượng truy nã ra đầu thú; đảm bảo an ninh, trật tự, trật 
tự an toàn giao thông, bảo vệ Tết Nguyên đán, các hoạt động 
vui xuân, các lễ hội và các ngày lễ kỷ niệm diễn ra hằng năm; 
triệt phá nhiều ổ nhóm trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công 
cộng, cố ý gây thương tích; bắt, vận động đầu thú 249 đối 
tượng truy nã. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, khám 
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phá án, hạn chế thấp nhất những sai sót trong hoạt động 
điều tra; tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 
các biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 
tiêu chí; tiếp tục tham mưu triển khai, thực hiện hiệu quả 
Chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm; Chương 
trình hành động phòng, chống ma tuý và phòng, chống tội 
phạm buôn bán người. Thực hiện tốt chức năng giúp việc cho 
cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; 
phòng, chống AIDS; phòng, chống tệ nạn xã hội của tỉnh. 
Tham m ưu triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của 
Bộ Công an về công tác nghiệp vụ, nên những năm qua trên 
địa bàn tỉnh Tuyên Quang không xảy ra tội phạm có tổ chức, 
tội phạm có yếu tố nước ngoài; kiềm chế sự gia tăng của các 
loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tham mưu xây dựng và triển 
khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch về công tác phổ 
biến giáo dục pháp luật và tập huấn các văn bản quy phạm 
pháp luật; tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả công 
tác pháp chế, công tác cải cách hành chính, tư pháp, theo dõi 
thi hành pháp luật, công tác xử lý vi phạm hành chính, thực 
hiện dân chủ trong Công an nhân dân.

 Đảng ủy, lãnh đạo Phòng quan tâm, chú trọng nâng cao 
chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng bảo 
đảm trong sạch, vững mạnh; giữ vững đoàn kết nội bộ; đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh gắn với phong trào Công an nhân dân học tập, thực 
hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, cuộc vận động “Xây dựng phong 
cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân 
dân phục vụ” và Chỉ thị của Bộ Công an về tiếp tục siết chặt 
kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh...
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Liên tục từ năm 2015 đến năm 2020, Phòng Tham mưu, 
Công an tỉnh đều đạt danh hiệu thi đua Quyết thắng; năm 
2015 và 2017 được Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tặng 
Cờ thi đua; năm 2016 và 2018 được Bộ Công an tặng Cờ thi 
đua; 04 năm liên tục (từ năm 2015 đến năm 2018) Đảng bộ 
đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ.
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CANH GIỮ GIẤC NGỦ CHO DÂN

Đảng bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên 
Quang có 06 chi bộ trực thuộc tương ứng với 06 đội công tác. 
Đơn vị có nhiệm vụ nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình 
hình tội phạm hình sự trên địa bàn theo từng giai đoạn, 
từng thời điểm để giúp Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tham 
mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Cảnh sát hình 
sự - Bộ Công an chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp phòng 
ngừa, đấu tranh chống tội phạm về trật tự xã hội trên địa 
bàn tỉnh.

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang 
tiến hành hỏi cung đối tượng bị khởi tố
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Đảng bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Công an 
tỉnh, Công an các huyện, thành phố triển khai thực hiện có 
hiệu quả các kế hoạch tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự 
an toàn giao thông và an ninh trật tự, kiểm soát giao thông, 
phòng, chống đua xe, tổ chức đua xe, lạng lách, đánh võng; 
trinh sát, mật phục phòng, chống cướp, cướp giật, trộm cắp tài 
sản; phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp 
luật liên quan đến hoạt động kinh doanh tài chính trên địa 
bàn tỉnh; các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 
Từ năm 2015 đến nay, đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 
ban, ngành trong tỉnh và Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công 
an tổ chức 46 buổi tuyên truyền về công tác phòng ngừa, đấu 
tranh với tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi 
vị thành niên; phòng, chống tội phạm mua bán người; phòng, 
chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình; phòng ngừa, phát 
hiện, xử lý các hành vi xâm hại, bạo lực, bóc lột trẻ em; khảo 
sát, xây dựng, duy trì thực hiện có hiệu quả 06 mô hình “Phòng 
ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa 
vào cộng đồng” tại các huyện Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa 
và Lâm Bình.

Đơn vị đã điều tra, khám phá tổng số 237 vụ, khởi tố 375 
bị can, trong đó nhiều vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức 
tạp, gây dư luận xấu trong nhân dân. Trinh sát triệt phá 262 
vụ vi phạm về tệ nạn xã hội và các vi phạm khác; làm rõ 1.051 
đối tượng xử lý trước pháp luật; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt 
gần 3,2 tỷ đồng. Bắt, vận động, thanh loại được tổng số 36 đối 
tượng truy nã, trong đó có 10 đối tượng đặc biệt nguy hiểm, 
trốn lâu năm. Chỉ đạo xác lập và đấu tranh tổng số 33 chuyên 
án, kết quả đã phá 31 chuyên án, trong đó có nhiều chuyên án 
lớn, điển hình phá thành công làm rõ được nhiều vụ án, nhiều 
đối tượng phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. 
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Kết quả điều tra, khám phá hằng năm trong 5 năm qua đối 
với các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đều 
đạt tỷ lệ 95% trở lên, trong đó có 03 năm liên tục đạt 100%; đối 
với án nghiêm trọng và ít nghiêm trọng các năm đều đạt tỷ lệ 
khám phá từ 94% trở lên. Trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, 
chiến sĩ của đơn vị thực hiện theo đúng các quy định của pháp 
luật, không có vụ án nào phải trả lại để điều tra bổ sung nhiều 
lần hoặc điều tra lại, không có trường hợp nào bắt oan, sai, bỏ 
lọt tội phạm. Mọi hoạt động tố tụng đều bảo đảm quyền lợi của 
bị can, bị cáo, người bị hại, cũng như những người có quyền 
lợi, nghĩa vụ liên quan theo đúng quy định của pháp luật... đã 
góp phần giải quyết được tình hình phức tạp về an ninh trật tự 
trên địa bàn, được nhân dân đồng tình ủng hộ, nâng cao được 
uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Trong 5 năm (2015-2020), đơn vị đã có 300 lượt tập thể, cá 
nhân được các cấp khen thưởng. Tổng kết Phong trào thi đua 
“Vì An ninh Tổ quốc” hằng năm, đơn vị đều đạt thành tích cao, 
có 01 năm đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, 04 năm đạt danh 
hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, trong đó 03 năm liên tục được Bộ 
Công an tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an 
ninh Tổ quốc cấp cơ sở”. Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ 
trở lên, trong đó 01 năm đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 
03 năm đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.
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VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công 
an tỉnh Tuyên Quang có chức năng tham mưu cho Đảng ủy, 
Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện 
công tác quản lý nhà nước về công tác quản lý cư trú; cấp, 
quản lý chứng minh nhân dân; vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 
trợ; quản lý con dấu; quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh 
có điều kiện về an ninh trật tự; đảm bảo trật tự tại địa bàn 
công cộng; hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác 
cho lực lượng công an cơ sở trên địa bàn tỉnh...

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội  
trao đổi về công tác cải cách thủ tục hành chính
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Phòng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá 
để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, góp phần nâng cao 
chất lượng phục vụ nhân dân, cụ thể như: giảm thời gian giải 
quyết thủ tục cấp chứng minh nhân dân từ 15 ngày làm việc 
xuống còn 05 ngày (không tính ngày nghỉ); cấp ngay giấy phép 
khắc dấu, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, 
giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, giấy đăng ký vũ 
khí, công cụ hỗ trợ khi người đại diện xuất trình đủ, hợp lệ tài 
liệu liên quan; niêm yết công khai các bộ thủ tục hành chính, 
thời gian giải quyết; đặt hòm thư, thông báo số điện thoại 
đường dây nóng của Bộ Công an, Công an tỉnh, lãnh đạo đơn 
vị để tiếp nhận ý kiến của nhân dân; triển khai áp dụng các 
phần mềm phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính; hướng 
dẫn lực lượng công an cơ sở trong thực hiện công tác đăng ký, 
quản lý cư trú, nắm chắc di, biến động về nhân khẩu, hộ khẩu; 
triển khai thực hiện Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư, thu thập thông tin đối với 841.324/866.295 nhân khẩu, 
đạt 97,1% số nhân khẩu thường trú; tham mưu phân cấp cho 
công an các huyện, thành phố thực hiện công tác tiếp nhận hồ 
sơ và trả chứng minh thư nhân dân.

Trong thực hiện công tác đấu tranh với các hành vi vi 
phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và 
vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, 
pháo, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, Phòng đã tham mưu và thực 
hiện thu hồi hàng nghìn khẩu súng, các loại vũ khí, vật liệu nổ... 
Cấp 627 giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng; 5.265 giấy phép 
sử dụng công cụ hỗ trợ; 1.868 giấy xác nhận đăng ký vũ khí thô 
sơ, công cụ hỗ trợ; 3.979 lượt giấy phép vận chuyển vật liệu nổ 
công nghiệp; 295 giấy xác nhận đăng ký tiếp nhận vật liệu nổ 
công nghiệp.

Tham mưu chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác quản lý 
các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, tập trung 
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vào các loại hình kinh doanh có tính nhạy cảm, dễ phát sinh 
tội phạm, vi phạm pháp luật; phối hợp với Phòng Cảnh sát 
hình sự đấu tranh, bắt giữ 13 đối tượng có liên quan đến hoạt 
động cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cưỡng 
đoạt tài sản, làm rõ được 08 đối tượng có hành vi tổ chức đánh 
bạc, cho vay lãi nặng, đấu tranh làm rõ đường dây hoạt động 
“tín dụng đen”, số người vay của nhóm đối tượng này lên đến 
hơn 300 người và số tiền thu lời bất chính của tổ chức “tín 
dụng đen” này lên đến hàng tỷ đồng. Triển khai thực hiện có 
hiệu quả công tác quản lý con dấu, phát hiện, xử phạt vi phạm 
hành chính đối với 240 cơ quan, tổ chức vi phạm về quản lý, 
sử dụng con dấu; tổ chức tuần tra, kiểm soát phòng ngừa tội 
phạm và giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đã phát hiện, xử 
phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đối với 
5.945 trường hợp, phạt tiền 1.487.325.000 đồng.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị đã góp phần vào 
công tác đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội tại địa 
phương. Trong 5 năm qua (2015-2019), đã có 20 lượt tập thể 
cấp phòng, cấp đội, 70 lượt cá nhân được các cấp biểu dương, 
khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác; năm 2018 
và năm 2019, tập thể Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng. 
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CÔNG AN TRONG LÒNG DÂN

Trong đợt phòng chống đại dịch Covid-19 vừa qua, trên địa 
bàn tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo để 
tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, đảm 
bảo cuộc sống an toàn cho nhân dân, vì vậy trên địa bàn tỉnh 
không có trường hợp bị nhiễm bệnh, Công an huyện Lâm Bình 
là một trong đơn vị như vậy.

Công an huyện Lâm Bình  
hướng dẫn người dân đeo khẩu trang đúng cách

Để làm tốt công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 có hiệu 
quả, Công an huyện Lâm Bình có sáng kiến là cùng với tuyên 
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truyền bằng tiếng phổ thông cần phải tổ chức tuyên truyền 
bằng nhiều thứ tiếng dân tộc (Tày, Mông, Dao) tới 8 xã với 
70 thôn, bản trên địa bàn huyện, từ đó nâng cao tinh thần tự 
giác, chủ động phòng, chống dịch bệnh của nhân dân các dân 
tộc trong huyện.

Là đơn vị được giao nhiệm vụ dịch các văn bản, thông tin 
về dịch bệnh Covid-19 sang tiếng dân tộc thiểu số, lãnh đạo 
Công an huyện Lâm Bình đã chỉ đạo thành lập một đội gồm 
6 người, đảm nhiệm việc tiếp nhận thông tin từ Trung ương, 
Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh để biên tập các tin tức, dịch 
sang tiếng các dân tộc Tày, Mông, Dao và ghi âm mỗi ngày để 
kịp tuyên truyền đến đồng bào. Sau khi biên tập xong tài liệu, 
các chiến sĩ Công an huyện bằng các phương tiện được trang 
bị như ôtô, xe máy có gắn loa tiến hành tuyên truyền rộng rãi 
tới tất cả các thôn, bản. 

Ngoài việc dịch các bản tin về Covid-19 ra tiếng dân tộc 
thiểu số, đội tuyên truyền của Công an huyện còn sáng tạo 
cách truyền thông dịch bệnh bằng hình thức sân khấu hóa: cử 
cán bộ viết kịch bản về các tình huống xảy ra trong việc phòng, 
chống dịch Covid-19, như đối thoại giữa 2 vợ chồng, giữa cha 
mẹ, con cái trong gia đình về không tích trữ xăng dầu và thu 
gom lương thực trong mùa dịch; đối đáp về hoãn cưới, giản 
tiện tổ chức ma chay, giỗ chạp trong gia đình... Sau đó anh em 
trong đội đóng kịch, ghi âm lại rất sôi nổi, vui vẻ, hài hước, đầy 
tình người mà lại ngắn gọn, giúp bà con nhân dân dễ hiểu vấn 
đề phòng dịch.

Bên cạnh việc tuyên truyền trên loa phát thanh, tuyên 
truyền lưu động, các bản dịch đã được in thành 4.000 tờ rơi 
cấp phát đến cán bộ thôn, bản làm tài liệu tuyên truyền cho 
người dân. Cùng với đó, 6 điểm chốt trực tại các điểm giáp 
ranh các tỉnh, huyện khác cũng được Công an huyện tham gia 
chốt chặn và tuyên truyền dịch sâu rộng đến từng người dân.  
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Việc dùng tiếng dân tộc thiểu số đã nâng cao hiệu quả tuyên 
truyền, giúp nhân dân nhận thức đầy đủ hơn mức độ nguy 
hiểm của dịch bệnh, nâng cao ý thức, tinh thần đoàn kết, sự 
đồng thuận trong thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng, 
chống đại dịch theo chỉ đạo của Chính phủ và chính quyền 
địa phương.

Với sự chủ động, sáng tạo trong các hình thức tuyên 
truyền, nhận thức của người dân ở các thôn, bản trên địa bàn 
huyện Lâm Bình đã được nâng lên rõ rệt. Đây cũng là dịp để 
cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Lâm Bình trau dồi khả năng 
nói tiếng dân tộc, tạo mối quan hệ mật thiết, bám sát địa bàn, 
gắn bó gần gũi với bà con dân bản, góp phần hoàn thành tốt 
các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
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VÌ CUỘC SỐNG BÌNH YÊN CỦA NHÂN DÂN

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp 
ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các 
ngành, sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ tận tình của nhân 
dân, Công an huyện Na Hang đã luôn nêu cao phẩm chất cách 
mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, sẵn sàng vượt qua mọi 
khó khăn, gian khổ, hy sinh; dũng cảm, mưu trí trong chiến 
đấu, tận tụy, sáng tạo trong công tác; không ngừng học tập 
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện, tu dưỡng 
phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, 
xây dựng lực lượng từng bước trưởng thành về mọi mặt, phấn 
đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cán 
bộ, chiến sĩ Công an huyện còn tích cực tham gia các phong 
trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tạo sự tin tưởng, tín 
nhiệm của nhân dân.

Trong 5 năm (2015-2020), Công an huyện đã mở trên 10 
đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bắt, vận 
động được 12 đối tượng truy nã ra đầu thú; phát hiện, xử lý 
315 vụ, với 417 đối tượng phạm pháp hình sự, tổng án thụ lý 
179 vụ, với 264 bị can; kết thúc điều tra đề nghị truy tố 131 
vụ, với 254 bị can, ra quyết định xử lý hành chính 114 vụ, với 
402 đối tượng; tổ chức cho 7.589 người ký cam kết không sử 
dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không vi phạm pháp 
luật; tổ chức 104 buổi tuyên truyền pháp luật về giao thông 
cho 21.602 lượt người; tuần tra, kiểm soát giao thông, lập biên 
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bản vi phạm đối với 6.890 trường hợp, tổng số tiền phạt là gần 
1,4 tỷ đồng...

Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Na hang 
tham gia hiến máu nhân đạo

Công an huyện thực hiện tốt việc xây dựng, nhân rộng mô 
hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc; xây dựng, duy trì hiệu quả hoạt động của 114 
mô hình quần chúng với 1.173 thành viên đảm bảo an ninh 
trật tự, các mô hình khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh 
nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật 
tự”. Thực hiện tốt Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
và đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Hội nghị “Công an huyện 
lắng nghe ý kiến nhân dân”, diễn đàn “Công an xã lắng nghe 
ý kiến nhân dân”. Tổ chức thành công hai Hội nghị “Công an 
huyện lắng nghe ý kiến nhân dân” với trên 450 đại biểu tham 
dự, ghi nhận được 32 ý kiến trực tiếp, 144 ý kiến thông qua các 
phiếu xin ý kiến; hướng dẫn tổ chức thành công 60 diễn đàn 
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“Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” tại địa bàn các xã, thị 
trấn với tổng số hơn 4.359 lượt người tham gia, có 573 ý kiến 
tham gia đóng góp cho lực lượng công an các cấp.

Việc triển khai bố trí công an chính quy đảm nhiệm các 
chức danh công an xã được triển khai theo từng bước chắc 
chắn, hiệu quả. Tính đến nay, đã tham mưu Huyện ủy, Ủy 
ban nhân dân huyện bố trí 39 công an chính quy đảm nhiệm 
các chức danh công an xã tại 12/12 xã, thị trấn trên địa bàn 
huyện. Công tác phát triển đảng được chỉ đạo chặt chẽ, đúng 
nguyên tắc, quy trình, thủ tục, đảm bảo chất lượng theo quy 
định của Điều lệ Đảng. Trong 5 năm qua, đã kết nạp được 37 
đảng viên mới.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Công an huyện tích cực 
tham gia các phong trào do các cấp phát động. Với phương 
châm “Mỗi giọt máu một tấm lòng”, “Mỗi giọt máu cho đi, một 
cuộc đời ở lại”, ngày 24 tháng 4 năm 2020, Công an huyện 
phối hợp với Khoa Huyết học - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên 
Quang tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện. Có 78 cán bộ, 
chiến sĩ Công an huyện tham gia hiến 75 đơn vị máu và chuyển 
tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị cho người bệnh...

Trong 5 năm qua, Công an huyện đã được Bộ Công an tặng 
02 Bằng khen cho 02 cá nhân; Tổng cục Chính trị Công an 
nhân dân tặng Giấy khen cho 01 tập thể; Cục Cảnh sát Quản 
lý hành chính về trật tự xã hội tặng Giấy khen cho 01 tập thể 
và 01 cá nhân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 07 Bằng 
khen cho 03 tập thể, 10 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng 
Giấy khen cho 09 tập thể, 39 cá nhân; Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân huyện tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 162 cá nhân; 38 lượt 
cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 406 lượt 
cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến.
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KHÔNG LÙI BƯỚC

Công an nhân dân vì dân phục vụ là điều mà cán bộ, chiến 
sĩ Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Yên Sơn luôn khắc 
ghi và không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức 
cách mạng, nghiệp vụ công tác, vượt qua khó khăn, sẵn sàng 
nhận và hoàn thành nhiệm vụ. Có chuyên án đã đi đến nửa 
chặng đường, tưởng chừng nhận diện được tội phạm thì lại 
rơi vào bế tắc khi những chứng cứ, manh mối xác định được 
không trùng khớp. Nhưng với lòng dũng cảm, không lùi bước 
và biết dựa vào sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, các 
trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Yên Sơn 
lại gác việc gia đình, lên đường làm nhiệm vụ, phá thành công 
nhiều chuyên án khó.

Đại úy Đào Minh Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự 
nhắc nhở anh em trong Đội luôn nhớ lời Bác dạy: “Nhân dân 
ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai mắt, 
tay, chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong”. 
Vì vậy, trước khi phá bất cứ một vụ án nào, cán bộ, chiến sĩ 
của Đội luôn coi trọng, phân tích chính xác thông tin mà nhân 
dân và cơ sở cung cấp và nhờ sự giúp đỡ của nhân dân, chuyên 
án lớn triệt phá các đối tượng trộm cắp tài sản liên tỉnh năm 
2016-2018 của Đội thành công.

Tháng 9 năm 2016, nhận được tin báo của nhân dân, trên 
địa bàn các xã Mỹ Bằng, Kim Phú, Phú Lâm xảy ra nhiều vụ 
trộm cắp xe máy với cùng một thủ đoạn, Đội Cảnh sát hình sự, 
Công an huyện tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng 
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nghi vấn, đồng thời phát động phong trào tố giác trong nhân 
dân. Nhưng sau một thời gian tích cực vào cuộc điều tra vẫn 
không xác định đúng các đối tượng. Qua công tác nắm tình 
hình với thủ đoạn tương tự của các đối tượng trộm cắp tài sản 
ở thành phố Tuyên Quang, các huyện Đoan Hùng, Thanh Ba, 
Hạ Hòa (Phú Thọ), Đội đã tham mưu với lãnh đạo Công an 
huyện xác lập chuyên án truy xét bí số 417/TC. Lần này, Đội 
tiếp tục phát động phong trào tố giác tội phạm trong nhân dân 
có chiều sâu hơn.

Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Yên Sơn họp bàn phá chuyên án

Nhiều người dân ở khu vực lân cận xảy ra trộm cắp đã 
cung cấp cho Đội nhiều thông tin quan trọng. Từ đó các trinh 
sát xác định được đường vào, đường ra của các đối tượng, cũng 
như thời gian mà các đối tượng hành động và tẩu thoát. Từ 
những thông tin của người dân cung cấp, các trinh sát đã tiến 
hành bao vây, bắt giữ các đối tượng khi chúng tiếp tục thực 
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hiện hành vi trộm cắp xe máy tại xã Mỹ Bằng. Chuyên án kéo 
dài gần 9 tháng. Tuy vất vả, khó khăn nhưng cán bộ, chiến sĩ 
của Đội đã lập được thành tích lớn, tạo niềm tin trong nhân 
dân khi bắt thành công 3 đối tượng trộm cắp tài sản, 2 đối 
tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, thu giữ 
28 chiếc xe máy là tang vật bị lấy cắp trị giá 600 triệu đồng, 
trả lại cho nhân dân.

Sau chuyên án đó, Đội tiếp tục lập thành tích với chuyên 
án bắt đối tượng chuyên phá két sắt lấy tiền. Từ tin báo của 
cơ sở, trên địa bàn xã Trung Môn liên tục xảy ra nhiều vụ phá 
két sắt lấy tiền với số tiền lớn. Mặc dù được nhân dân cung cấp 
nhiều thông tin, nhưng Đội vẫn không xác định được đối tượng 
do thủ đoạn của đối tượng hết sức tinh vi, không để lại dấu vết 
vân tay, đột nhập một đường và tẩu thoát một đường.

Sau khi xác lập chuyên án, Đội phối hợp với các phòng 
nghiệp vụ Công an tỉnh đánh giá lại hiện trường, vận động 
nhân dân cung cấp thông tin để nhận dạng đối tượng nghi 
vấn. Từ đây xác định thủ đoạn mà đối tượng sử dụng có tính 
lưu động, không phải là đối tượng trên địa bàn tỉnh. Các trinh 
sát trong đội được tỏa đi các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng 
Sơn, Phú Thọ. Nhiều ngày ròng rã Ban Chuyên án đã xác định 
và bước đầu nhận diện được đối tượng là Mai Phương Hoàng, 
sinh năm 1982, trú ở huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa). Trinh sát 
tiếp tục lần theo dấu vết vào tận tỉnh Thanh Hóa, đối tượng 
rất khôn ngoan không ở lại lâu tại một địa điểm mà thường 
xuyên di chuyển, tuy vậy các trinh sát kiên trì bám sát, lần 
theo dấu vết đã tiếp cận và bắt giữ được Hoàng. Trước cơ quan 
điều tra với các chứng cứ xác thực, Hoàng phải cúi đầu nhận 
tội, chuyên án kết thúc thắng lợi với việc Hoàng đã thừa nhận 
thực hiện 5 vụ đột nhập phá két sắt trên địa bàn thành phố 
Tuyên Quang, huyện Yên Sơn, thu giữ tài sản, tiền vàng trả 
lại cho nhân dân.
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Năm 2018, Đội phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công 
an tỉnh phá án thành công vụ án trộm cắp trâu, bò trên địa 
bàn các xã Phú Thịnh, Trung Sơn, Đạo Viện, Tiến Bộ (Yên 
Sơn) của hai đối tượng Ninh Văn Đạt và Trần Văn Kiên, trú 
tại thành phố Sông Công và thành phố Thái Nguyên (tỉnh 
Thái Nguyên) trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2018. 
Kết thúc chuyên án đã đấu tranh làm rõ Đạt và Kiên đã thực 
hiện trót lọt 27 vụ trộm cắp tài sản, trâu, bò trên địa bàn các 
tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng 
Sơn, Vĩnh Phúc, trị giá trên 1 tỷ đồng.

Ghi nhận những chiến công của Đội Cảnh sát hình sự, 
Công an huyện Yên Sơn, năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 4 cá nhân của Đội vì đã có 
thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống 
tội phạm. 
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BÍ THƯ ĐẢNG ỦY HẾT LÒNG VÌ NHIỆM VỤ

Đại tá Triệu Quang Hướng

Trong phong trào thi đua yêu 
nước của Công an tỉnh Tuyên Quang 
thời gian qua xuất hiện nhiều gương 
điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa, 
được cán bộ, chiến sĩ học tập, noi 
theo. Điển hình là Đại tá Triệu 
Quang Hướng, nguyên Bí thư Đảng 
ủy, Trưởng phòng Phòng An ninh đối 
nội, Công an tỉnh. 

Đồng chí Triệu Quang Hướng 
được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng 
phòng Phòng An ninh đối nội từ ngày 

03 tháng 4 năm 2015. Trong thời gian giữ chức vụ Trưởng 
phòng đến thời điểm nghỉ công tác theo quy định (ngày 15 
tháng 8 năm 2019), đồng chí đã cùng tập thể cấp ủy làm tốt 
công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, 
chiến sĩ trong đơn vị; nâng cao nhận thức của đảng viên về ý 
nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, 
nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng 
vào công tác, cuộc sống. Đồng chí thường xuyên nghiên cứu 
sách, báo, tạp chí, lựa chọn thông tin quan trọng, chính xác 
để truyền đạt kịp thời tới đảng viên, cán bộ trong đơn vị. Bản 
thân đồng chí đã trực tiếp thực hiện 38 buổi phổ biến, tuyên 
truyền, quán triệt chỉ thị, nghị quyết trong Chi bộ, Đảng bộ. 
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Chỉ đạo Ban Chấp hành Chi đoàn, Hội Phụ nữ tổ chức 04 buổi 
tọa đàm, sinh hoạt chính trị để nâng cao nhận thức của đoàn 
viên, hội viên. Chỉ đạo đơn vị tổ chức 01 buổi tọa đàm về học 
tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân kết hợp 
với tuyên truyền về Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 
năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận 
động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, 
nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Bộ Công an; tổ chức cho 
cán bộ, chiến sĩ đi tham quan học tập kinh nghiệm, về nguồn. 
Lãnh đạo ban hành 08 kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên 
đề đối với đảng viên và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ; chỉ đạo 
đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện 15 kế hoạch kiểm tra 
Điều lệnh, 03 chương trình hành động về công tác quản lý cán 
bộ để chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với 
các sai phạm của cán bộ, chiến sĩ, kiên quyết không để xảy ra 
suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ. Xây dựng lực lượng an ninh đối nội vững mạnh, 
chính quy, tinh nhuệ, có tính kỷ luật cao, là lực lượng nòng cốt 
trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự của Công an tỉnh.

Trong công tác chuyên môn, vốn xuất thân từ lính trinh 
sát, có kinh nghiệm nhiều năm công tác tại cơ sở, đồng chí 
thường xuyên cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị lăn lộn, bám 
sát địa bàn, đối tượng, nắm chắc tình hình, chủ động tham 
mưu các cấp chính quyền giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở, 
không để phát sinh thành “điểm nóng”. Điển hình như việc 
tham mưu sử dụng lực lượng 4 tại chỗ trong giải quyết các 
vụ việc liên quan đến tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình; 
tham mưu các cấp chính quyền, cơ quan, ban, ngành chức 
năng cấp đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 16 
tổ chức tôn giáo trực thuộc; tham mưu giải quyết các vụ việc 
khiếu kiện phức tạp trên địa bàn tỉnh không để các tổ chức 
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phản động, hội, nhóm chống đối lợi dụng, xuyên tạc để chống 
phá Đảng, xâm phạm an ninh quốc gia. Qua đó, góp phần đảm 
bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường ổn định, 
thu hút đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện 
có hiệu quả các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương  
khóa XII trên địa bàn tỉnh.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy năng lực chỉ 
huy, điều hành, từ năm 2016 đến năm 2019, đồng chí đã cùng 
tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đạt được nhiều thành tích xuất 
sắc, được các cấp ghi nhận và biểu dương. Từ năm 2016 đến 
2019, Đảng bộ đều đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; đơn 
vị cũng liên tiếp nhận được nhiều thành tích: Cờ thi đua của 
Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (năm 2016); Cờ thi đua 
của Bộ Công an (năm 2017, 2018); Cờ thi đua của Chính phủ 
vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an 
ninh Tổ quốc” (năm 2018). Đồng chí Triệu Quang Hướng cũng 
được tặng 03 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, 01 Bằng 
khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 03 Giấy khen của 
Giám đốc Công an tỉnh. Năm 2016 và năm 2017, đồng chí đạt 
danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; năm 2018 đạt danh hiệu 
Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng. 
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CHIẾN SĨ CÔNG AN LÀM THEO LỜI BÁC

Trung tá Nguyễn Đình Lợi, Phó Trưởng Công an thành 
phố Tuyên Quang là một trong những cá nhân điển hình tiên 
tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh và phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn 
thành phố Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2019.

Trung tá Nguyễn Đình Lợi chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề

Thành phố Tuyên Quang là trung tâm kinh tế, chính trị, 
văn hóa của tỉnh, do vậy công tác đảm bảo an ninh, trật tự 
an toàn xã hội có vai trò rất quan trọng. Để hoàn thành tốt 
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nhiệm vụ, với vai trò là Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội an ninh, 
Công an thành phố Tuyên Quang (từ tháng 5 năm 2016 đến 
tháng 3 năm 2019), Trung tá Nguyễn Đình Lợi đã trực tiếp 
cùng cán bộ, chiến sĩ tới các địa bàn có các vấn đề phức tạp liên 
quan đến công tác an ninh để nắm tình hình, kịp thời báo cáo 
lãnh đạo đơn vị, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, 
kip thời chỉ đạo các ban, ngành tập trung giải quyết đảm bảo 
an ninh trật tự trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng, phức 
tạp về an ninh trật tự. 

Với những nỗ lực trong công tác, được đồng nghiệp tín 
nhiệm, cấp trên tin tưởng, tháng 9 năm 2019, Trung tá 
Nguyễn Đình Lợi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng 
Công an thành phố phụ trách chỉ đạo, chỉ huy các mặt công 
tác của lực lượng an ninh; công tác quản lý cai nghiện ma túy.

Trên cương vị mới, đồng chí luôn nỗ lực cùng tập thể lãnh 
đạo chủ động bám sát kế hoạch của đơn vị, xây dựng chương 
trình công tác đảm bảo phù hợp, sát thực tế và tổ chức triển 
khai tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, đồng thời thường 
xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ thực hiện 
nhiệm vụ nhằm thực hiện có hiệu quả các mặt công tác theo 
đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách. Lãnh 
đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác quản lý cai nghiện ma 
túy theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, đảm bảo an 
ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện và Trung tâm xác định 
tình trạng nghiện, thực hiện tốt Quy chế quản lý cai nghiện đã 
được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành...

Với ý chí và tinh thần cầu tiến, sự nỗ lực hết mình trong 
công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ, có nhiều 
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh trật tự, Trung tá 
Nguyễn Đình Lợi đã tích cực truyền đạt lại các kỹ năng, nhiệt 
huyết và tình yêu mến ngành công an cho cán bộ, chiến sĩ của 
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đơn vị, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng nếp sống văn 
hóa vì nhân dân phục vụ. 

Với những cố gắng và thành tích đã đạt được trong những 
năm qua, Trung tá Nguyễn Đình Lợi đã nhiều lần được Giám 
đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen; từ năm 2016 đến năm 2019 
hằng năm, đồng chí đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 
đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
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ĐỘI TRƯỞNG CẢNH SÁT HÌNH SỰ  
SAY MÊ PHÁ ÁN

Vận động 3 đối tượng và tham gia truy bắt 2 đối tượng 
truy nã; trực tiếp trinh sát phát hiện, đấu tranh triệt xóa 46 
tụ điểm về tệ nạn xã hội; trực tiếp thụ lý, chỉ đạo điều tra 79 
vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; tham mưu 
cho lãnh đạo xác lập và đấu tranh thành công 11 chuyên 
án... Đó là những thành tích của chiến sĩ công an trẻ - Đại 
úy Vũ Thanh Xuân, Đội trưởng Đội Hướng dẫn, điều tra tội 
phạm về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an 
tỉnh Tuyên Quang. 

Đại úy Vũ Thanh Xuân (đứng giữa) làm việc với đối tượng trong một vụ án
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Sinh ra và lớn lên tại Tuyên Quang, ngay từ nhỏ, Đại úy 
Vũ Thanh Xuân đã mơ ước trở thành chiến sĩ Công an nhân 
dân để có cơ hội đóng góp cho quê hương. Ngay sau khi tốt 
nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân vào tháng 7 năm 2011, 
anh đã gắn bó với nghề cảnh sát hình sự. 

Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, Đại úy Vũ Thanh Xuân đã 
tích cực, không ngừng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm của các 
lớp cán bộ đi trước và tự đúc rút, tích lũy cho bản thân. Anh 
không ngại khó, ngại khổ, thậm chí không ngại hiểm nguy 
khi đối mặt với nhiều loại tội phạm. Khi còn là điều tra viên, 
Đội phó, Đại úy Xuân có nhiệm vụ chính là điều tra, hướng 
dẫn điều tra khám phá các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt 
nghiêm trọng, những vụ án có tính chất phức tạp được dư luận 
quan tâm. Từ tháng 6 năm 2018 đến nay, anh trực tiếp tham 
mưu cho lãnh đạo đơn vị xác lập đấu tranh, khám phá thành 
công nhiều chuyên án; đấu tranh, làm rõ nhiều vụ án đặc biệt 
nghiêm trọng. Anh cũng là người đã trực tiếp vận động, bắt 
giữ 3 đối tượng truy nã, thu thập thông tin triệt phá hàng loạt 
tụ điểm về tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trên cương vị Đội trưởng, với những vụ án do Đội thụ lý, 
Đại úy Vũ Thanh Xuân luôn cùng đồng đội đoàn kết, phối 
hợp, điều tra phá án với quyết tâm cao nhất. Chia sẻ về nghề, 
Đại úy Vũ Thanh Xuân luôn tâm niệm coi việc phá mỗi vụ 
án là một cuộc chiến đầy cam go, thách thức, nhưng cũng vô 
cùng vinh quang. Sự bình yên mà lực lượng Công an nhân 
dân mang lại cho người dân nhiều khi khiến họ phải đánh 
đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả tính mạng, song tất 
cả cán bộ, chiến sĩ đều chung lý tưởng “vì nước quên thân, vì 
dân phục vụ”.

Cũng như nhiều đồng đội khác, Đại úy Vũ Thanh Xuân 
luôn xác định bản thân phải nỗ lực hơn nữa, không ngừng trau 



304

dồi thêm kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt 
là không quản khó khăn, vất vả, mưu trí, dũng cảm đối mặt 
với thách thức, hiểm nguy vì mục tiêu bảo vệ sự bình yên cho 
nhân dân. Những thành tích của anh trong suốt thời gian qua 
đã và đang góp phần tích cực vào công tác đấu tranh, phòng 
chống tội phạm của Công an tỉnh Tuyên Quang nói riêng và 
lực lượng Công an nhân dân nói chung.

Với sự nỗ lực, cố gắng đó, Đại úy Vũ Thanh Xuân đã 2 lần 
được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, 3 lần được 
nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 
Quang, 4 lần được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an 
tỉnh; hai năm liên tiếp (2016, 2017) được Giám đốc Công an 
tỉnh biểu dương là 1 trong 10 gương mặt thanh niên Công an 
Tuyên Quang tiêu biểu, xuất sắc. 
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CẦU NỐI TƯƠNG TÁC VỚI NHÂN DÂN

Trước sự phát triển mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp 4.0, 
sáng kiến của Trung úy Đào Mạnh Hoàng, cảnh sát khu vực, 
Công an phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang trong 
ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng trang Zalo 
OA của công an các xã, phường để thực hiện công tác đảm bảo 
an ninh trật tự và làm cầu nối tương tác với nhân dân vô cùng 
thiết thực, ý nghĩa.

Trung úy Đào Mạnh Hoàng

Tháng 8 năm 2019, anh được chỉ huy Công an phường 
Phan Thiết giao thực hiện phương án của Công an thành phố 
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Tuyên Quang về việc “Cảnh sát khu vực ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và làm cầu 
nối tương tác với nhân dân”.

Trên cơ sở hướng dẫn của cấp tỉnh về sử dụng ứng dụng 
Zalo vào thực hiện nhiệm vụ làm cầu nối tương tác với nhân 
dân, được sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của lãnh đạo Công an 
thành phố và Công an phường, Trung úy Đào Mạnh Hoàng đã 
hoàn thành thiết kế trang Zalo OA (Official Account) - Trang 
đại diện chính thức của Công an phường Phan Thiết với các 
tiện ích trực quan như: “Đường dây nóng” - Liên kết trực tiếp 
với số điện thoại trực ban Công an phường để nhân dân thông 
báo khi có vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội trên địa bàn; cung cấp thông tin của 162 thủ tục 
hành chính, các câu hỏi thường gặp liên quan đến giải quyết 
thủ tục hành chính; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp 
luật; Công an phường giải đáp các vướng mắc liên quan đến 
thủ tục hành chính thường gặp; tiếp nhận thông tin, hình ảnh 
vi phạm qua chức năng nhắn tin phản hồi trực tiếp của người 
dân đến cơ quan công an... đáp ứng được yêu cầu là “cầu nối 
tương tác với nhân dân”. 

Quá trình triển khai trang Zalo OA Công an phường Phan 
Thiết tới các tổ dân phố trên địa bàn, Trung úy Đào Mạnh 
Hoàng cùng với các cán bộ, chiến sĩ trong tổ cảnh sát khu vực 
phụ trách địa bàn đã trực tiếp xuống từng tổ dân phố, gặp lực 
lượng nòng cốt ở khu dân cư để tuyên truyền, phổ biến, hướng 
dẫn cặn kẽ, tỉ mỉ cho các bí thư, tổ trưởng dân phố biết cách 
thức đăng nhập, sử dụng và tra cứu các thủ tục hành chính 
trên trang Zalo OA Công an phường. Sau 4 tháng triển khai 
thực hiện thí điểm, ứng dụng Zalo OA do Trung úy Đào Mạnh 
Hoàng thiết kế đã đem lại những kết quả tích cực trong thực 
hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và tương tác với nhân 
dân của Công an phường Phan Thiết, được lãnh đạo Công an 
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thành phố đánh giá cao vì đã giải quyết triệt để những hạn 
chế trong việc tiếp nhận, trả lời thông tin vướng mắc cho nhân 
dân 24/24 giờ khi lực lượng cán bộ Công an phường còn mỏng; 
người dân được tiếp cận với các thông tin trong cả nước nói 
chung và trong tỉnh nói riêng một cách nhanh chóng, kịp thời, 
chính xác; tăng hiệu quả tương tác giữa nhân dân và cán bộ 
công an, tăng thêm niềm tin vào lực lượng thực thi nhiệm vụ 
bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Công an thành phố đã tiếp 
tục triển khai ứng dụng này đồng loạt tới 100% công an các xã, 
phường trên địa bàn thành phố.

Đến nay, sau 9 tháng triển khai thực hiện cùng với các tiện 
ích nêu trên, trang Zalo OA chính thức của Công an phường 
Phan Thiết đăng tải được 34 bài viết tuyên truyền, phổ biến 
các chính sách, pháp luật của Nhà nước, cảnh báo cho người 
dân các hình thức phạm tội của tội phạm, thu hút trên 2.000 
lượt người đọc. Công an phường đã tiếp nhận trên 50 tin báo tố 
giác tội phạm và các tin báo khác; trên 500 lượt tin thắc mắc 
liên quan đến thủ tục hành chính. Trong đó, có 23 tin báo có 
giá trị; 100% các thắc mắc về thủ tục hành chính được giải đáp 
tự động dựa theo từ khóa. 

 Trang Zalo OA Công an phường Phan Thiết do Trung úy 
Đào Mạnh Hoàng thiết kế đã giúp cho mỗi công dân trở thành 
“tai mắt” của công an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự 
an toàn xã hội và trong trận chiến chống đại dịch Covid-19 
trên địa bàn thành phố.
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NGƯỜI HÙNG CỦA RỪNG XANH

Ông Lê Hồng Binh là nhân viên tuần rừng chốt kiểm lâm 
Lũng Vai thuộc Trạm kiểm lâm Bắc Vãng, huyện Na Hang. 
Đã 66 tuổi, với 31 năm tuổi Đảng, nhưng ông vẫn gắn bó với 
rừng, góp sức gìn giữ màu xanh của rừng. Ông nói dù làm công 
việc gì cũng phải mang hết tinh thần, trách nhiệm để làm. 
Ông là tấm gương đảng viên học và làm theo lời Bác về tinh 
thần gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, dù khó khăn, 
vất vả tới đâu cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Lê Hồng Binh (bên phải) trong một lần đi tuần rừng
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Ông Lê Hồng Binh là nhân viên tuần rừng cao tuổi nhất 
ở Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang. Ông từng giữ chức 
vụ Hạt phó Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang, Giám đốc 
Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tát Kẻ - Bản Bung. 
Năm 2008, ông được nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước. Sau 
nghỉ hưu, ông tiếp tục đề nghị và được Hạt Kiểm lâm rừng 
đặc dụng Na Hang ký hợp đồng làm nhân viên tuần rừng. 
Ông cùng với các nhân viên tuần rừng khác chỉ được trang 
bị trang phục, không được trang bị vũ khí hay công cụ để tự 
vệ. Để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn trên một địa bàn rộng 
với những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra, các nhân viên 
tuần rừng phải tự trang bị thêm đèn, dao phát, gậy... để phục 
vụ công tác tuần rừng.

Chốt Lũng Vai có 4 kiểm lâm và nhân viên tuần rừng. 
Đây là chốt duy nhất của Trạm Kiểm lâm Bắc Vãng, quản 
lý gần 1.200 ha rừng đặc dụng gồm 10 khoảnh và 86 lô rừng 
nằm trên địa bàn hai xã Khâu Tinh và Côn Lôn. Cán bộ kiểm 
lâm và nhân viên tuần rừng phải đi tuần trên 4 tuyến chính. 
Ngoài ra còn có các tuyến phụ. Tuyến xa nhất cách chốt Lũng 
Vai 12 km đường rừng. Khó khăn nhất của lực lượng kiểm lâm 
và nhân viên tuần rừng ở đây là không có người dân sinh sống 
quanh rừng. Vì vậy, việc nắm bắt thông tin khó khăn hơn các 
trạm, chốt khác. Trong các tuyến tuần rừng chính thì có một 
tuyến tuần ven hồ. Đây cũng là tuyến tuần rừng thường xuyên 
nhất của ông Binh. Ông rất thông thạo địa hình rừng núi và 
cả khi xuống nước. Tuyến tuần ven hồ là tuyến trọng điểm 
nhất vì các đối tượng muốn phá rừng có thể lên rừng bất cứ lúc 
nào, ở vị trí nào nhờ việc giả danh người dân đi đánh bắt thủy 
sản... Đây cũng là con đường để các đối tượng tẩu thoát và vận 
chuyển lâm sản trái phép. Các đối tượng vận chuyển hết sức 
tinh vi, nhẹ nhàng. Gỗ có thể được cắt xẻ thành các khúc nhỏ 
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để địu, gùi xuống thuyền nên phải thật tinh ý và có nhiều kinh 
nghiệm như ông Binh mới phát hiện ra dấu vết. 

Mặc dù tuổi cao, nhưng ông Binh luôn xung phong đi tuần 
ở những tuyến xa và khó khăn nhất. Những cán bộ kiểm lâm, 
nhân viên tuần rừng trẻ ở đây đều coi ông là điểm tựa, là tấm 
gương để noi theo. Nhân viên tuần rừng trẻ Bùi Đức Hòa nói 
về ông: “Chúng em gọi bác Binh là người hùng ở đây. Nhờ 
có uy của bác mà các đối tượng có ý định hay hành vi phá 
rừng, lấy gỗ quý phải sợ”. Ông bảo, còn một hơi thở, ông vẫn 
còn giữ rừng. Dù những tuyến đi tuần rừng của ông không có 
đèn, phải dò dẫm trong đêm tối nhưng ông bảo chính lời dạy 
của Bác luôn dẫn đường và soi sáng cho ông hoàn thành tốt 
nhiệm vụ canh gác, bảo vệ rừng. Vì thế mà rừng ở Lũng Vai, 
Bắc Vãng ít xảy ra các vụ việc vi phạm, góp phần duy trì tỷ lệ 
che phủ rừng cao, bảo tồn thiên nhiên và các loài sinh vật quý 
hiếm tại diện tích rừng đặc dụng của huyện Na Hang, tỉnh 
Tuyên Quang.

Với những đóng góp cho việc bảo vệ rừng, những năm qua, 
ông Binh liên tục nhận được Giấy khen của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tỉnh, của Chi cục Kiểm lâm tỉnh.
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