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LỜI NÓI ĐẦU
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Mỗi người tốt, mỗi
việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”.
Thực hiện lời dạy của Bác, trong 5 năm qua, cán bộ, đảng viên và
nhân dân Thừa Thiên Huế luôn ra sức thi đua học tập, lao động,
sản xuất, kinh doanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng nhau xây
dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thông qua các phong trào
thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến với
những cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05CT/TW của Bộ Chính trị, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, là những tấm
gương sáng để mọi người học tập và noi theo.
Trong không khí sôi nổi của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đang
ra sức thi đua lập thành tích thiết thực Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); sơ kết 5 năm triển
khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
và hướng đến tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội
đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy biên soạn và phát hành Ấn phẩm “Những điển hình tiêu biểu
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở
Thừa Thiên Huế - Giai đoạn 2016 - 2021”, nhằm tuyên truyền rộng
rãi các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu thực hiện tốt việc học tập
và làm theo Bác đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Mỗi
tập thể, cá nhân điển hình là một quá trình phấn đấu, rèn luyện, vượt
qua khó khăn, hết lòng, hết sức “Phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân
dân”, là minh chứng cho sự chuyển biến về nhận thức và hành động
của các tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh. Là sự quyết tâm và mong muốn thể
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hiện tình cảm, thái độ của cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các địa
phương, đơn vị trong tỉnh về học tập và làm theo Bác.
Từ thực tiễn học tập, lao động, công tác của các điển hình tiêu
biểu, Ấn phẩm chuyển tải, phản ánh chân thực, sinh động việc học
tập, làm theo Bác đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân
dân là việc làm cần thiết và thiết thực nhất để kịp thời biểu dương,
tôn vinh, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa rộng rãi. Góp
phần tuyên truyền giáo dục và khơi dậy lòng tự hào, tính tích cực của
cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng và các tầng lớp nhân dân thành
nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Qua đó, tiếp tục xây dựng và phát
hiện, bồi dưỡng, nhân rộng ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân
thực hiện tốt việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”. Động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và
nhân dân toàn tỉnh cùng nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử
thách, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, quyết
tâm xây dựng Thừa Thiên Huế ngày càng vững mạnh, sớm trở thành
thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/
TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển
tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Với khuôn khổ của Ấn phẩm lần này, Ban Biên tập chọn giới thiệu
23 tập thể và 17 cá nhân, là những điển hình tiêu biểu xuất sắc được
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khen thưởng trong 5
năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
giai đoạn 2015 - 2021. Trong điều kiện nhất định, Ấn phẩm chưa thể
chuyển tải đầy đủ, toàn diện về những tấm gương, việc làm tiêu biểu
trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn toàn
tỉnh trong 5 năm qua, Ban Biên tập rất mong nhận được ý kiến đóng
góp của các đồng chí để Ấn phẩm xuất bản lần tới được tốt hơn.
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MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT SAU 5 NĂM
TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “ĐẨY MẠNH HỌC TẬP
VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
Đồng chí Hoàng Khánh Hùng UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Thừa Thiên Huế
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của
cách mạng Việt Nam. Người đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta, nhân
dân ta một di sản vô giá, sáng ngời giá trị tư tưởng và đạo đức cách
mạng. Cuộc đời cao đẹp và sự nghiệp lẫy lừng của Chủ tịch Hồ Chí
Minh chính là tấm gương sáng cho toàn Đảng, toàn quân và toàn
dân ta phấn đấu học tập và noi theo. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW,
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong 5 năm qua, Đảng bộ
Thừa Thiên Huế đã tích cực triển khai thực hiện và đạt được những
kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị
mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.
Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngay sau
khi Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị được ban
hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời xây dựng các kế hoạch chỉ
đạo các cấp ủy Đảng, các ngành, các địa phương, đơn vị triển khai
thực hiện ở cấp mình. Nhiều địa phương, đơn vị đã chủ động, sáng
tạo trong triển khai thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách của Bác trở thành việc làm tự giác, thường
xuyên và lan tỏa ngày càng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.
Được cụ thể hóa vào thực tiễn học tập, lao động và công tác bằng
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nhiều hành động, việc làm, công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa.
Đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh
vực đời sống xã hội, góp phần tích cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ
của địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh. Đặc biệt, các cấp,
các ngành đã gắn kết hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện
“tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, góp phần xây dựng
Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát được tiến hành thường
xuyên, liên tục. Công tác sơ kết, tổng kết được thực hiện nghiêm túc,
qua đó rút ra được những cách làm hay, những kết quả đã đạt được,
biểu dương những nhân tố tiêu biểu. Qua 5 năm, có 64 tập thể và 54
cá nhân được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế tặng
bằng khen. Đặc biệt, đã có 01 tập thể và 03 cá nhân được Thủ tướng
Chính phủ tặng Bằng khen và Đảng bộ Trường Đại học Y - Dược
Huế được tuyên dương toàn quốc.
Thông qua các phong trào, các cuộc vận động, nhiều mô hình
hay, cách làm có hiệu quả của các tập thể, cá nhân được nhân rộng.
Tiêu biểu như: phong trào “Thắp lửa truyền thống, sáng mãi niềm
tin, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, “Công an nhân dân học tập, thực
hiện 6 điều Bác Hồ dạy” của lực lượng vũ trang tỉnh; phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của
các huyện, thị xã và thành phố Huế; phong trào “Ngày Chủ nhật
Xanh”; “Tuyến đường xanh, sạch, đẹp, an toàn giao thông” được
cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng và tích cực
thực hiện; các mô hình thực hành tiết kiệm của các cấp hội phụ nữ
đem lại hiệu quả cao; các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người
nghèo, gia đình chính sách được các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các
đoàn thể triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở... Hoạt động sáng
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tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về chủ đề
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
luôn được quan tâm, tạo được không khí chính trị sôi nổi, dấu ấn
trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Việc thực hiện nội dung đột phá, giải quyết vấn đề trọng tâm, bức
xúc, nổi cộm theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị thường
xuyên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo triển khai, nhất
là đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản
lý của bộ máy nhà nước; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách
công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức
thực hiện theo phương châm nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt
trong công việc, “nói đi đôi với làm”. Việc thực hiện cơ chế một cửa
liên thông và hoạt động của các trung tâm hành chính công được duy
trì và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hơn. Hàng năm, đã giải quyết
và trả kết quả đúng hạn trên 95% ở các cơ quan cấp tỉnh và trên 90%
ở cấp huyện. Tinh thần, thái độ và hiệu quả phục vụ nhân dân của
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có sự chuyển biến tích cực.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong toàn
tỉnh đã đạt kết quả tốt trên tất cả các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức
và đạo đức; việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công tác đánh
giá, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển và chính sách cán
bộ bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Công tác kết nạp đảng
viên có nhiều chuyển biến tích cực. Từ đầu năm 2016 đến tháng
30/6/2020 toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 8.942 đảng viên. Quốc
phòng, an ninh được bảo đảm, đã chủ động phòng ngừa, đấu tranh
ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế
lực thù địch, phản động, hội nhóm bất hợp pháp và các loại tội phạm,
tệ nạn xã hội; không để xảy ra bất ngờ, phát sinh “điểm nóng”, kiềm
chế và ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.
Việc thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp
phần đưa kinh tế của tỉnh đã từng bước tăng trưởng theo hướng xanh
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và bền vững, có mức tăng trưởng khá, bình quân ước đạt 6,5%/năm,
cao hơn bình quân chung của cả nước và một số tỉnh trong khu vực
miền Trung. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân gần 8%/năm.
Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 2.169 USD, đứng
thứ 3 vùng duyên hải miền Trung. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai
đoạn 2016 - 2020 ước đạt 105.180 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân
11%/năm. Giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân trên 4%/năm.
Cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện, diện mạo đô thị, nông
thôn ngày càng khang trang hiện đại. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới
4%. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục đạt được những kết
quả đáng phấn khởi. Đã thực hiện đạt kết quả tốt những chủ chương,
phong trào lớn của tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ, như: Chương trình di
dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế; phong
trào “Xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch”; “Ngày Chủ
nhật Xanh”, “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng
một lần”.
Có thể khẳng định, những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ
thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 5 năm qua đã tạo cơ sở vững chắc
để cấp ủy, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh thực hiện hiệu quả
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh
trong giai đoạn 2015 - 2020, góp phần đưa công tác xây dựng Đảng,
xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh; hoàn
thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XV đề ra. Đặc biệt, đã tạo tiền đề vững chắc và là động lực to lớn
để Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế bước đầu thực hiện thắng
lợi Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát
triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
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LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
CÓ HIỆU QUẢ VIỆC “ĐẨY MẠNH HỌC TẬP
VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp
tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo
tỉnh Thừa Thiên Huế trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ
Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 12/7/2019

Xác định việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị
05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một nội dung quan
trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là nội dung sinh
hoạt chính trị đặc biệt quan trọng trong toàn Đảng bộ, 5 năm qua,
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã
tích cực, nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập,
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quán triệt những nội dung quan trọng của Chỉ thị và các chuyên đề
hàng năm. Chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa vào chương
trình, nghị quyết hàng năm của Đảng bộ Khối để triển khai thực
hiện phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của đơn
vị, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của
cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ Khối về học
tập và làm theo Bác.
Cùng với việc học tập, quán triệt, công tác lãnh đạo, chỉ đạo,
hướng dẫn việc đăng ký kế hoạch học tập và làm theo Bác được triển
khai đồng bộ đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối. Đồng
thời, tích cực chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xem đây là
một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần triển khai thực hiện
có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Công tác tuyên
truyền và nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêu
biểu được thực hiện thường xuyên, sâu rộng và có hệ thống bằng
nhiều hình thức phong phú, sinh động như: gắn với tuyên truyền các
chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các ngày lễ lớn của Đảng, của dân
tộc, quê hương. Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã
tuyên dương 42 đảng viên xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện chức
trách nhiệm vụ được giao. Qua đó, đã tạo được sức lan tỏa, có tác
dụng tích cực đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn
Đảng bộ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đảng ủy Khối thường xuyên quan tâm công tác đôn đốc, theo
dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện bằng nhiều hình
thức, nhất là tăng cường việc giám sát thường xuyên tổ chức Đảng
và đảng viên thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong
5 năm qua, toàn Đảng bộ đã có 2.589 cuộc kiểm tra và 2.884 cuộc
giám sát; chú trọng việc giám sát thường xuyên tổ chức cơ sở Đảng,
đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị được phân công, kịp thời
khẳng định những kết quả đạt được, những việc làm tốt để phát huy
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và nhân rộng; chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế của cơ sở để có giải
pháp khắc phục, sửa chữa.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp ủy đảng trực thuộc
luôn chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên, sinh hoạt
chuyên đề; bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động toàn khóa
cùng với việc thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp và nhiệm vụ
chính trị của từng tổ chức cơ sở Đảng, đơn vị, doanh nghiệp.
Điểm sáng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ Khối đó là ban hành các nghị
quyết chuyên đề: “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp”; Về “tiếp tục
đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng
đến năm 2020”; đặc biệt, đã tổ chức nhiều Hội thi: “90 năm lịch sử
vẻ vang của dân tộc”; “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
nhiệm kỳ 2015 - 2020”; “Hội nghị tuyên dương đảng viên xuất sắc
tiêu biểu”.
Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua
“Làm theo Bác”, đã có nhiều mô hình, cách làm hay, thiết thực,
hiệu quả tiêu biểu như: cán bộ, công chức, viên chức trong các
cơ quan hành chính đã đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm” và
“Ngày làm việc tốt”; sáng tạo trong công việc, tư vấn hỗ trợ nhân
dân giải quyết các thủ tục hành chính về tư pháp, giải đáp pháp
luật, ứng dụng các phần mềm quản lý một cửa, ứng dụng công
nghệ thông tin trong quản lý văn bản, quản lý công việc, sổ tay
công vụ điện tử, điều hành, quản lý các website phục vụ cho công
tác cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu thực tiễn của tỉnh trong
giai đoạn đổi mới về xây dựng đô thị thông minh. Các sáng kiến:
“Xây dựng file excel để cảnh báo các mặt hàng có một tên hàng
nhưng được sử dụng nhiều mã số hồ sơ khác nhau để khai báo
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trên tờ khai hải quan đối với các loại hình có thuế”; “Một số biện
pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra giao dịch liên kết”;
“Một giờ vàng tiết kiệm điện làm theo lời Bác”; “Giao dịch viên
giỏi”, “Người thợ giỏi”, “Đầu bếp giỏi”... góp phần tạo chuyển
biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản
xuất kinh doanh trong toàn Đảng bộ Khối.
Với những kết quả đạt được trong 5 năm qua, Đảng bộ Khối Cơ
quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế được Chủ tịch Nước
tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; UBND
tỉnh tặng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; 02 lần được xếp loại đơn
vị dẫn đầu Khối thi đua các cơ quan Đảng; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Khối được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất
sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi”.
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XỨNG ĐÁNG VỚI NIỀM TIN CỦA NHÂN DÂN
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên dương, khen thưởng các tập thể,
cá nhân tiêu biểu tại Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào
“CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2013 - 2018.

Đối với nhiều người dân và du khách ở trong nước và nước ngoài
khi đến tham quan, du lịch hay công tác tại Thừa Thiên Huế, ấn
tượng để lại trong lòng họ không chỉ là cảnh sắc thơ mộng, đẹp đẽ,
nếp ứng xử chan hòa, dịu dàng của người dân hay những món ăn
ngon, đặc sắc của vùng đất Cố đô mà còn là sự thanh bình, an toàn,
an ninh và tin tưởng. Góp phần hình thành nên cảm giác an toàn và
thanh bình đó là sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng lòng
của các tầng lớp nhân dân, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của
lực lượng công an tỉnh nhà - những người đang ngày đêm “Thức cho
dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”, bảo đảm cuộc sống bình yên
cho mọi người dân.
Thấm nhuần và khắc ghi Sáu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh
17

đối với tư cách người công an cách mạng, lực lượng Công an tỉnh
trong những năm qua đã phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp
của ngành, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi
nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. Là
lực lượng giữ vai trò nòng cốt, chủ yếu trong bảo đảm an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an tỉnh thường xuyên gắn
bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân trong đấu tranh phòng,
chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Nhiều vụ án lớn được điều
tra, truy tố, xét xử đã góp phần quan trọng để giữ vững ổn định trật
tự xã hội trên địa bàn, tạo được niềm tin cho nhân dân. Đặc biệt,
trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, lực lượng công an
tỉnh đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng của tỉnh luôn ở tuyến
đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, góp phần quan
trọng để Thừa Thiên Huế là địa bàn an toàn dịch bệnh. Trong những
đợt cao điểm phòng, chống dịch, đã có nhiều cán bộ, chiến sĩ công an
không quản ngày đêm, tạm gác lại những giờ phút nghỉ ngơi, chấp
nhận xa gia đình, xa người thân để tăng cường tuần tra, kiểm soát, chốt
chặn tại các điểm xung yếu có nguy cơ dịch bệnh thâm nhập. Sự hy
sinh thầm lặng của các đồng chí công an chính là để cho nhân dân tỉnh
nhà được yên bình, an toàn.
Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã thường xuyên chú trọng
công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Đảng bộ Công an tỉnh
nhiều năm liền được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công
tác giáo dục chính trị được tiến hành nghiêm túc, kịp thời. Các chỉ
thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị,
Ban Bí thư, của Đảng ủy Công an Trung ương được tổ chức học tập,
nghiên cứu, quán triệt đầy đủ cho toàn thể lực lượng, thông qua đó
nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt,
trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Công an
tỉnh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần quan trọng tạo ra
chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động trong toàn lực
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lượng. Trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng
dẫn của Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã chỉ đạo cụ thể hóa
những nội dung học tập và làm theo Bác bằng những nhiệm vụ, việc
làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và cá nhân.
Đã gắn kết chặt chẽ giữa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh
đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong nội bộ”. Tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo đúng tinh
thần Nghị quyết 18 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và quy
định của Bộ Công an, bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả sau khi
được sắp xếp, kiện toàn, trong đó một kết quả nổi bật của ngành
công an nhận được sự đồng tình, ủng hộ của dư luận là việc bố trí
công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã ở 100% đơn
vị cấp xã trong toàn tỉnh. Trong giải quyết thủ tục hành chính cho
người dân và doanh nghiệp, ngành công an thực hiện tốt cơ chế một
cửa, một cửa liên thông, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng thời
hạn. Thể hiện rõ nhất là thời gian gần đây, theo chỉ đạo của Bộ Công
an, lực lượng công an các cấp đã không quản ngại thời gian, vất vả,
khó khăn, tổ chức triển khai thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho
người dân. Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ công an luôn nhã nhặn,
niềm nở, tận tình hướng dẫn thủ tục cho công dân khi đến giải quyết
thủ tục hành chính đã trở nên quen thuộc đối với người dân và là nét
đẹp, nét văn hóa của lực lượng công an.
Với những thành tích xuất sắc đạt được trong những năm qua,
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế được tặng thưởng Huân chương Bảo
vệ Tổ quốc hạng Ba; 5 năm liền (2016 - 2020) được Bộ Công an
tặng Cờ Thi đua xuất sắc cùng nhiều phần thưởng của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
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BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ GIỎI Y THUẬT, SÁNG Y ĐỨC,
CHĂM LO SỨC KHỎE NHÂN DÂN
Đảng ủy Bệnh viện Trung ương Huế

Lãnh đạo Bộ Y tế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
chúc mừng cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên
của mỗi trung tâm, khoa, phòng, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức Bệnh viện Trung ương Huế (BVTW Huế). Qua
đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu
dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trong thực hành nhiệm vụ
được phân công.
Đảng ủy BVTW Huế luôn chú trọng đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ
thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn
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việc thực hiện Quyết định 2151-QĐ/BYT, ngày 04/6/2015 của Bộ
trưởng Bộ Y tế về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán
bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” với nhiều việc làm
cụ thể và các giải pháp đồng bộ. Qua đánh giá chất lượng Bệnh viện
của Bộ Y tế hằng năm đạt trên 4 điểm, nhất là năm 2019 đạt 4,31
điểm/5 điểm; sự hài lòng của bệnh nhân nội trú và bệnh nhân ngoại
trú đạt 99%; sự hài lòng của nhân viên Bệnh viện đạt 97%. Chính
vì vậy, Bệnh viện vinh dự được đánh giá là điểm sáng y đức và thái
độ phục vụ. Lãnh đạo Bệnh viện thực hiện phương châm: “Thật thà,
đoàn kết”, cùng một ý chí, hành động vì sự nghiệp chung của ngành
y và của đất nước với khẩu hiệu: “Giỏi y thuật, sáng y đức, gương
mẫu mực vì sức khỏe nhân dân”. Luôn dự báo được xu hướng phát
triển trong tình hình mới, chú trọng nghiên cứu khoa học, tổng kết
thực tiễn, đề ra chiến lược phát triển, ứng dụng khoa học kỹ thuật
vào quy trình xét nghiệm, phẫu thuật nhằm không ngừng nâng cao
chất lượng khám chữa bệnh ngang tầm quốc tế.
Công tác chuyên môn được xác định là nhiệm vụ chính trị trung
tâm hàng đầu của Đảng bộ Bệnh viện, cụ thể là không ngừng nâng
cao chất lượng công tác khám và chữa bệnh, với kết quả đạt và vượt
các chỉ tiêu đề ra: Tổng số lần khám bệnh 3,2 triệu lượt, tăng 28%;
tổng số bệnh nhân điều trị nội trú 646.734 người, tăng 30%; tổng số
trung, đại phẫu và phẫu thuật đặc biệt 172.994 ca, tăng 15% so với
đầu nhiệm kỳ. Bệnh viện đã triển khai kỹ thuật mới nhiều nhất trong
toàn quốc với tổng số gần 18.000 loại kỹ thuật, đặc biệt, nhiều
kỹ thuật chẩn đoán và điều trị chuyên sâu, ngang tầm khu vực và
quốc tế.
Trong lĩnh vực ghép tạng, đã đạt con số kỷ lục về ghép tạng với
21 ca trong tháng 8/2019; trong đó có 02 ca ghép tim, 01 ca ghép
gan và 18 ca ghép thận thành công (ghép tim và gan xuyên Việt
được chuyển từ Hà Nội vào BVTW Huế); trong nhiệm kỳ, đã ghép
thận 646 ca, nâng tổng số lên 900 ca và ghép tim lên 06 ca. Bệnh
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viện đã thành lập Trung tâm Ghép tạng và tổ chức Lễ vận động
hiến tạng tại Bệnh viện thành công tốt đẹp, bước đầu có hơn 200
cán bộ, viên chức đăng ký.
Trong lĩnh vực tim mạch chất lượng cao, đã triển khai tất cả các
kỹ thuật, cụ thể: Phá rung nhĩ bằng sóng RF, phẫu thuật Swicth,
kỹ thuật lọc máu Cell-Saver, kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo)
lần đầu tiên tại Việt Nam; đặt bóng đối xung; nong đặt stent mạch
vành; thay van động mạch chủ qua da (TAVI); đốt điện sinh lý tim
RFA điều trị loạn nhịp; kỹ thuật Shockwave lần đầu tiên thực hiện
ở Việt Nam; đồng thời, 5 năm qua đã phẫu thuật tim hở gần 5.000
ca; chụp và can thiệp tim mạch gần 35.000 ca.
Lĩnh vực ngoại - sản tiếp tục duy trì thường quy phẫu thuật nội
soi 3D, 4K, nội soi một lỗ, qua lỗ tự nhiên (TaTME) cho bệnh lý
ung thư đại trực tràng được thực hiện lần đầu tiên trên thế giới và
tại Việt Nam; phẫu thuật nội soi tuyến mang tai bằng Laser Yag
Holmium dưới hỗ trợ siêu âm đầu tiên ở Việt Nam; phẫu thuật nội
soi cắt gan, khối tá tụy, thực quản… Triển khai các kỹ thuật thụ
tinh trong ống nghiệm với hơn 1.400 em bé chào đời khỏe mạnh và
05 em bé chào đời mang thai hộ.
Lĩnh vực ung thư, đã triển khai sử dụng máy gia tốc tuyến tính
AXESSE hiện đại với các kỹ thuật lần đầu tiên tại Việt Nam; trong
5 năm đã xạ trị 178 ca bệnh nhi (có 25 ca xạ nhi có gây mê), là đơn
vị đầu tiên và duy nhất triển khai tại Việt Nam. Đặc biệt, trong lĩnh
vực đột quỵ, Bệnh viện đạt “Giải thưởng Platinum về chất lượng
điều trị Đột quỵ thế giới”. Hằng năm, đã thu gom và sử dụng máu
an toàn cho người bệnh các tỉnh miền Trung là 45.572 đơn vị máu
và tiểu cầu, đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân. Có thể khẳng
định, trong nhiệm kỳ qua Bệnh viện đã góp phần rất lớn vào sự phát
triển y học của đất nước, nhất là lĩnh vực ghép tạng đã lan tỏa khu
vực Đông Nam Á và thế giới.
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Đảng ủy Bệnh viện Trung ương Huế luôn nêu cao tinh thần đoàn
kết, kế thừa những thành quả của các nhiệm kỳ trước, phát huy trí
tuệ, mỗi cán bộ, đảng viên đã thực hiện có hiệu quả phương châm
là “giỏi y thuật, sáng y đức” trong công tác chuyên môn của mình.
Đảng ủy đã chỉ đạo hiệu quả đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo
của cấp ủy, đơn vị, dám nghĩ, dám làm với quyết tâm chính trị cao
của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền; tập trung đề ra nhiệm
vụ trọng tâm, mang tính đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có
tính toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần
xây dựng Thừa Thiên Huế là Trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực
miền Trung và cả nước.
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PHỤ NỮ THỪA THIÊN HUẾ
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC BẰNG NHỮNG
VIỆC LÀM THIẾT THỰC, HIỆU QUẢ
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế

Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Năm 2019

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và dành cho
phụ nữ những tình cảm yêu quý, trân trọng. Người luôn đánh giá
cao vai trò của phụ nữ, thường xuyên biểu dương, động viên phụ
nữ hăng hái thi đua yêu nước. Tại Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần
thứ III (năm 1961), Bác dạy: “Tất cả phụ nữ phải hăng hái nhận
lấy trách nhiệm của người làm chủ đất nước… và thực hành tiết
kiệm… phải có ý chí tự cường, tự lập”…
Thực hiện lời dạy của Bác, trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ
nữ tỉnh Thừa Thiên Huế đã có những cách làm cụ thể trong việc
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn
với phong trào thi đua, cuộc vận động phụ nữ thực hành tiết kiệm và
tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm từ nhỏ tới
24

lớn trên tinh thần tự lực, tự chủ. Nhiều sáng kiến, mô hình hay của
chị em phụ nữ trong tỉnh đã có sức lan tỏa lớn, góp phần thực hiện
tốt vai trò, vị trí của phụ nữ trong cuộc sống gia đình, đóng góp cho
xã hội và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh nhà. Những mô hình tuy nhỏ,
nhưng có ý nghĩa lớn lao trong cuộc sống thường nhật, góp phần
phát huy và nâng cao trách nhiệm của người phụ nữ trong thời kỳ
mới. Các cấp hội phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực, sáng tạo triển
khai các mô hình tiết kiệm theo gương Bác phù hợp với địa phương,
đơn vị mình như “Hũ gạo tình thương”, “Heo đất tiết kiệm”, “Ống
tre tiết kiệm”; “Phụ nữ tiết kiệm tham gia mua thẻ Bảo hiểm Y tế - vì
sức khoẻ gia đình”; “Quỹ mái ấm tình thương”. Việc thực hành tiết
kiệm luôn được gắn với hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ phụ
nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đáng chú ý, nhiều hoạt động mang lại
hiệu quả tích cực như vay vốn phát triển kinh tế với tổng số tiền tiết
kiệm trên 34,5 tỷ đồng; sửa chữa, xây dựng 76 mái ấm tình thương
cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với
tổng số tiền trên 2,2 tỷ; thăm hỏi và tặng quà, sổ tiết kiệm tình nghĩa
cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình có
công với cách mạng; tặng sách vở, đồng phục, học phí cho trẻ em
có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng phòng học mẫu giáo, sửa chữa
sân chơi trẻ em trên 01 tỷ đồng; trao tặng trên 7.515 suất học bổng
Nguyễn Thị Định trị giá gần 2,4 tỷ đồng. Vận động các tầng lớp cán
bộ, hội viên phụ nữ thực hiện công tác khắc phục hậu quả sau mưa
lũ tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, tranh
thủ kêu gọi, vận động các nguồn lực để hỗ trợ kịp thời, sớm nhất cho
bà con vùng bị ảnh hưởng thiên tai. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã
huy động, tiếp nhận và kết nối được 16.286 suất quà; 268 áo phao,
tiền mặt với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng, trao cho người dân bị ảnh
hưởng lũ lụt, các gia đình khó khăn, phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân,
trẻ em và người dân của các xã vùng thấp trũng bị thiệt hại nặng nề
do thiên tai.
Bên cạnh những mô hình thực hành tiết kiệm, các cấp hội từ tỉnh
đến cơ sở luôn lựa chọn những vấn đề thiết thực, phù hợp nhu cầu
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thực tế, khả năng thực hiện của hội phụ nữ các cấp để huy động được
sự tham gia đồng bộ của cán bộ, hội viên phụ nữ; vì vậy, đã có thêm
nhiều những mô hình như: “Nồi cháo tình thương”, “Bữa cơm từ
thiện”, “Bếp ăn tình thương”, “Một nắm gạo, vạn niềm vui”, “Biến
rác thành quà tặng”, “Tiết kiệm xanh giúp phụ nữ khởi nghiệp”…
Đối với việc vận động phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn
mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh luôn quan tâm xây dựng các mô
hình gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh được cụ thể hoá đưa vào các chỉ tiêu ký kết thi
đua hàng năm để Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã, thành
phố Huế thực hiện. Cụ thể như: phong trào thi đua “Phụ nữ tích
cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”,
cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Tuyến
đường hoa bảo vệ môi trường”; thực hiện Đề án “Ngày Chủ nhật
Xanh”; hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”; “60
phút sạch nhà, đẹp ngõ”; xây dựng tuyến đường “Sáng - Xanh Sạch”, “Con đường hoa”...
Tự giác, thường xuyên thực hiện đạt kết quả việc học và làm theo
Bác của mỗi cấp Hội, trước hết là của người đứng đầu tổ chức Hội,
của cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ đã và đang xây dựng hình
ảnh người phụ nữ có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác,
sâu sát thực tiễn phong trào, trở thành tiêu chí hàng đầu trong hoạt
động của các cấp hội phụ nữ. Những việc làm của cán bộ, hội viên,
phụ nữ trong toàn tỉnh đã được cấp ủy đảng, chính quyền ghi nhận
và đánh giá cao. Đó chính là nguồn động viên để Hội Liên Hiệp Phụ
nữ tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các chị em phụ nữ tiếp tục nỗ lực phấn
đấu trong thời gian đến.
Những việc làm sáng tạo, thiết thực và hiệu quả trong triển khai,
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 5 năm qua đã tạo nên
sự đoàn kết, thống nhất trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, hội
viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh và đã có sức lan toả sâu rộng trong toàn
xã hội, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh thành công.
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NÔNG DÂN THỪA THIÊN HUẾ
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC
Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Hội Nông dân các huyện, thị xã và thành phố Huế ký kết thi đua năm 2019

Tháng 8/1989, Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế được thành
lập. Hội Nông dân tỉnh có 9 Hội trực thuộc với 131 xã, phường, thị
trấn có tổ chức Hội, với 114.438 hộ nông dân, trong đó có 84.020
hội viên sinh hoạt tại 970 Chi hội. Với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu
là thực hiện công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị trong cán bộ Hội, hội viên, nông dân và tham gia phát triển
kinh tế - xã hội tại địa phương; đại diện giai cấp nông dân tham gia
xây dựng Đảng, Nhà nước; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính
đáng, hợp pháp của nông dân Việt Nam, trong những năm qua, mặc
dù Hội Nông dân tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng bằng
sự nỗ lực và quyết tâm cao của các cấp Hội nên đã đạt kết quả tích
cực, nhất là trong việc giáo dục tư tưởng chính trị trong cán bộ Hội,
hội viên và nông dân. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày
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15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội Nông dân tỉnh đã
triển khai thực hiện đạt được những kết quả quan trọng.
Ban Thường vụ Hội chỉ đạo các Hội trực thuộc tổ chức triển khai
quán triệt Chỉ thị, xây dựng kế hoạch đến cơ sở Hội và hội viên nông
dân trên toàn tỉnh. Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã tổ chức hơn
5.000 buổi tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị cho gần
260 ngàn lượt hội viên, nông dân; tổ chức học tập các chuyên đề về
tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các buổi sinh
hoạt chi, tổ Hội, các lớp tập huấn, hội thảo.
Trong công tác tuyên truyền, Hội luôn chú trọng nội dung giáo
dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh, tập trung vào các vấn đề cụ thể đang đặt ra, như: an toàn vệ
sinh thực phẩm, môi trường, tình trạng vi phạm pháp luật, tội phạm,
tệ nạn xã hội… Tuyên truyền quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ
Chí Minh về công tác nông dân, về vai trò, vị trí quan trọng của lực
lượng nông dân trong sự nghiệp cách mạng; những lời dạy, tình cảm
thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho giai cấp, tầng lớp
nông dân. Nhờ đó, giúp hội viên nhận thức ngày càng sâu sắc hơn
những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh, từ đó học tập và làm theo Bác. Ban Thường vụ
Hội đã phân công cán bộ, đảng viên, công chức nắm chắc tình hình
tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của hội viên tại các huyện, thị xã,
thành phố để kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Các cấp Hội luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền biểu dương,
khen thưởng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; phối
hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên
truyền về chuyên đề “Nông dân Thừa Thiên Huế”; chủ động biên
soạn, cập nhật tài liệu, tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử
Hội Nông dân tỉnh (www.hoinongdan.thuathienhue.gov.vn), Bản tin
Công tác Hội,… về gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong
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học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
hoạt động của các cấp Hội trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
của Bộ Chính trị. Trong 5 năm qua, đã khen thưởng nhiều cá nhân,
tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
của Bộ Chính trị. Trong đó, nhiều nông dân đã trở thành chủ doanh
nghiệp, chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, các chủ gia trại,
trang trại có thu nhập cao, đạt từ 1 tỷ - 2 tỷ đồng/năm. Điển hình
như các hộ: ông Nguyễn Năm xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền
làm dịch vụ, nuôi trồng thủy sản và thu nhập hàng năm trên 1,3 tỷ
đồng; ông Trần Quân ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang với mô
hình đánh bắt xa bờ và làm dịch vụ hậu cần nghề cá; ông Đỗ Sanh
xã Điền Lộc, huyện Phong Điền với mô hình canh tác nông nghiệp
bền vững cho thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm; ông Nguyễn Văn Tùy xã
Lộc Bổn, huyện Phú Lộc với mô hình nông - lâm nghiệp kết hợp, đã
thu nhập 1,750 tỷ đồng/năm; ông Trương Công Lời ở xã Vinh Xuân,
huyện Phú Vang với mô hình trồng sen Huế kết hợp nuôi vịt trời,
chăn nuôi bò sinh sản thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm…
Có thể nói, những kết quả đạt được của Hội Nông dân tỉnh trong
việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã đem
lại những kết quả tích cực, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về đạo
đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động,
tạo sự thống nhất trong hệ thống Hội, sự đồng thuận của các cấp
Hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
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ĐẨY MẠNH CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN
VÀ TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế trao kinh phí
hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, cận nghèo thuộc dự án di dời
dân cư, bàn giao mặt bằng khu vực I, Kinh thành Huế

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính
trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”, trong 5 năm qua Ban Thường trực Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Nét nổi bật là Mặt trận và các đoàn thể nhân dân thành phố Huế đã
làm tốt công tác xây dựng, tập hợp và phát huy khối đại đoàn kết
toàn dân để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ cách mạng, những
chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà
nước. Nhiều phong trào thi đua và các cuộc vận động do Mặt trận và
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các đoàn thể tổ chức đã mang lại kết quả tích cực, tạo dấu ấn tốt đẹp
trong đời sống xã hội. Nhiều tấm gương điển hình đã được tôn vinh
và có sức lan tỏa trong cộng đồng.
Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên địa
bàn thành phố đã có sự đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức
với nhiều mô hình hay, cách làm mới, xuất hiện những điển hình tiêu
biểu từ cơ sở. Trong 5 năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế
đã đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tuyên dương khen thưởng 150
Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu. Đặc biệt, từ năm 2019, Ban
Thường trực Ủy ban Mặt trận thành phố đã mở cuộc vận động giúp
đỡ hộ nghèo và hộ cận nghèo thuộc dự án “Di dời dân cư, giải phóng
mặt bằng khu vực I Kinh thành thuộc quần thể di tích cố đô Huế”.
Đã khảo sát, thống kê, lập hồ sơ các hộ nghèo, cận nghèo trong khu
vực di dời, giải tỏa của 07 phường, trong đó có 04 phường có khu vực
Thượng thành, Eo bầu; 03 phường có khu vực thành hào, tuyến phòng
hộ... Tranh thủ huy động nguồn vốn hỗ trợ từ các doanh nghiệp, Mặt
trận Trung ương, Mặt trận tỉnh để giúp các hộ nghèo, cận nghèo trong
dự án. Đến nay 100% hộ nghèo, cận nghèo khu vực Thượng thành
được hỗ trợ khi di dời với tổng số kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng.
Hằng năm, Mặt trận Thành phố triển khai vận động xây dựng
Quỹ “Vì người nghèo”. Từ năm 2016 đến nay đã vận động được
4,75 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 66 nhà, sửa chữa 56 nhà cho hộ
nghèo, khó khăn; hỗ trợ cho 894 học sinh đi học gần 350 triệu
đồng. Trong năm 2020, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn
do bị ảnh hưởng bởi các đợt dịch bệnh Covid - 19, thiên tai bão lụt
xảy ra liên tiếp, Mặt trận và đoàn thể các cấp đã làm tốt việc tuyên
truyền, vận động ổn định tình hình tư tưởng và tích cực vận động
các nguồn lực với hàng ngàn lượt tham gia hỗ trợ tại các khu cách
ly; huy động vật chất, tiền của hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng
Covid - 19; vận động tiếp nhận hàng ngàn suất quà và tiền mặt gần
10 tỷ đồng hỗ trợ, cứu trợ người dân, hội viên, đoàn viên có hoàn
cảnh khó khăn.
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Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh”, Mặt trận Thành phố đã tổ chức hội thảo, tuyên
truyền vận động người dân thành phố giảm thiểu đốt, rải vàng mã
khi đưa tang và đốt vàng mã trong thùng. Đẩy mạnh phát huy vai trò
của các tổ tự quản cộng đồng ở khu dân cư để vận động, tổ chức thực
hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong
việc cưới, việc tang và lễ hội; tích cực xây dựng gia đình văn hóa, nếp
sống văn minh đô thị. Từ 2018 - 2021, phối hợp tổ chức thành công
Chương trình “Tết Huế”, huy động hàng ngàn lượt đoàn viên, hội
viên tham gia, tặng hàng trăm suất quà đến các hộ nghèo, cận nghèo
và các trung tâm bảo trợ trẻ em trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên
đán. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện mô hình xây
dựng các tuyến đường, tuyến kiệt “Sáng, xanh, sạch, đẹp, trật tự trị
an”, “Tuyến đường, tuyến kiệt sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn”. Đã có
27 phường đăng ký xây dựng các tuyến đường, tuyến kiệt với 5.169
hộ dân, trong đó 1.502 hộ cán bộ, đảng viên và 1.808 hàng quán cam
kết. Thành phố đã công nhận 17 tuyến đường, 62 tuyến kiệt đạt tiêu
chí Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Thực hiện mô hình “Khu dân cư
tự quản bảo vệ môi trường”, mô hình “Điểm xanh văn hóa” để vận
động các tầng lớp nhân dân tham gia “Ngày Chủ nhật Xanh”, “Thành
phố 4 mùa hoa” do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động.
Từ năm 2020, Mặt trận Thành phố chủ trương phát động mô hình
“Gian hàng tương thân tương ái” thực hiện mục tiêu kép, một mặt để
giúp các hộ kinh doanh, sản xuất giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm trong
điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai; mặt khác
các sản phẩm này sẽ được tặng miễn phí cho các hộ nghèo, cận nghèo,
khó khăn ở các phường. Năm 2021, Mặt trận Thành phố phát động
xây dựng mô hình “Tổ chức hoạt động cộng đồng tại các đình làng”
trên địa bàn thành phố để góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống,
bản sắc văn hóa Huế và xây dựng đời sống văn minh ở cộng đồng
dân cư.
32

Những hoạt động thiết thực, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05CT/TW của Bộ Chính trị gắn với nhiệm vụ chính trị của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể thành phố Huế mà trọng
tâm là không ngừng đẩy mạnh chăm lo đời sống nhân dân và tăng
cường khối đại đoàn kết toàn dân với cách làm phù hợp thực tiễn
cuộc sống, đã tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng dân cư. Từ
đó, khẳng định vai trò, khả năng tập hợp quần chúng của Mặt trận,
đoàn thể; uy tín với dân tốt hơn; sự đoàn kết thống nhất trong cộng
đồng dân cư được củng cố, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ
chính trị quan trọng của từng địa phương, đơn vị. Những kết quả
đạt được là tiền đề để thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Huế
phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, xứng đáng thành phố văn
hóa, du lịch đặc sắc của Việt Nam, góp phần cùng nhân dân tỉnh nhà
thực hiện thành công Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của
Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
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ĐẢNG BỘ CƠ QUAN MẶT TRẬN - ĐOÀN THỂ
THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ TÍCH CỰC ĐẨY MẠNH
VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Đảng bộ cơ quan Mặt trận - Đoàn thể
thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu tại Đại hội Đảng bộ
cơ quan Mặt trận - Đoàn thể thị xã Hương Trà lần thứ XI. Năm 2020

Đảng bộ cơ quan Mặt trận - Đoàn thể thị xã trực thuộc Đảng bộ
thị xã Hương Trà, có 06 chi bộ với tổng số 25 đảng viên, trong đó
Ban Chấp hành Đảng bộ có 07 đồng chí. Đảng bộ xác định tầm
quan trọng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cấp ủy Đảng, vừa là nhiệm
vụ thường xuyên, trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm góp phần
xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch
vững mạnh. Trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW,
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy đã lãnh chỉ
đạo các chi bộ, cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị 34

xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt được những kết quả khá
nổi bật, góp phần vào thành công của các phong trào thi đua của thị
xã Hương Trà.
Để lãnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ
Chính trị, Đảng ủy Cơ quan Mặt trận - Đoàn thể thị xã đã chủ động
xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện, tổ chức
tuyên truyền, triển khai học tập, quán triệt và thực hiện một cách
thường xuyên thông qua nhiều hình thức phong phú, thu hút toàn thể
đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia; gắn tuyên truyền với giáo dục
truyền thống cách mạng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương
đất nước, các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền những tập
thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện việc làm theo Bác. Qua đó nâng
cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về tư tưởng,
đạo đức, phong cách và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo
sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo
đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức,
lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị
quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.
Trong 5 năm qua, Đảng bộ đã xây dựng nhiều mô hình từ việc học
tập và làm theo Bác, điển hình như:“Nguồn quỹ tiết kiệm tại chi bộ”,
“Con heo đất”, “Hũ gạo tình thương”, “Ống tre tiết kiệm Bác Hồ”,
“Nuôi heo đất mua thẻ Bảo hiểm Y tế hộ gia đình”, “Tiết kiệm tự
nguyện tại các chi hội”, “Bữa cơm có thịt”, “Xé giấy vụn”, “Thắp
sáng ước mơ tuổi trẻ Hương Trà”, “Nông dân sản xuất giỏi”...
Ngoài các mô hình do chi bộ, các cơ quan đoàn thể trực thuộc
triển khai thực hiện, Đảng ủy đã lãnh, chỉ đạo các chi bộ phối hợp
với cơ quan Mặt trận - Đoàn thể thực hiện tốt mô hình “Vận động
cán bộ, công chức và người lao động xây dựng công sở văn minh,
sáng, xanh, sạch, đẹp”. Nổi bật là hoạt động chào cờ vào sáng thứ
hai hàng tuần; tham gia tổng dọn vệ sinh khuôn viên cơ quan sạch
sẽ, gọn gàng, ngăn nắp vào chiều thứ sáu hàng tuần; đặc biệt đảng
viên các chi bộ đã tích cực trồng hoa trong khuôn viên cơ quan tạo
cảnh quan, môi trường sạch, đẹp và thân thiện. Hưởng ứng tích cực
35

Đề án “Ngày Chủ nhật Xanh hãy hành động để Hương Trà sáng
- xanh - sạch - đẹp”, Mặt trận và các đoàn thể đã ký chương trình
phối hợp hành động về thực hiện mô hình tuyến đường “Sáng - xanh
- sạch - đẹp, trật tự trị an” một cách cụ thể, chất lượng trong thực
hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô
thị văn minh”. Duy trì tốt hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tương thân,
tương ái, thăm đoàn viên, gia đình gặp khó khăn, ốm đau, rủi ro tai
nạn. Đảng bộ phối hợp với các cơ quan Mặt trận - Đoàn thể đảm
nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Dặn và tổ chức
thăm, tặng quà đối tượng chính sách nhân dịp lễ, tết…
Bên cạnh đó, Đảng ủy, Chi bộ, cơ quan Mặt trận và các Đoàn thể
thị xã đã lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn
đề bức xúc, nổi cộm, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình
của từng chi bộ, cơ quan nhất là trong lĩnh vực tư tưởng, chính trị,
đạo đức, lối sống gắn với việc khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết
điểm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây
dựng Đảng để tập trung chỉ đạo, giải quyết, góp phần thực hiện tốt
các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, ngăn ngừa suy thoái đạo
đức, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần quan trọng trong việc
xây dựng Đảng bộ và các chi bộ trong sạch vững mạnh, củng cố
được niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Việc đẩy mạnh học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao trách nhiệm nêu gương của
cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Những cố gắng
nỗ lực và quyết tâm cao của Đảng bộ cơ quan Mặt trận - Đoàn thể thị
xã Hương Trà qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính
trị, đã được Ban Thường vụ Thị ủy ghi nhận và tặng Giấy khen 3
năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Cơ quan Mặt trận - Đoàn thể
được các cấp, các ngành tặng nhiều bằng khen và giấy khen trong
thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh.
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ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI DẠY
CỦA BÁC ĐỂ ĐƯA PHONG TRÀO ĐOÀN
KHÔNG NGỪNG LỚN MẠNH
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lãnh đạo huyện Nam Đông gặp gỡ, tặng quà
thanh niên Nam Đông lên đường bảo vệ Tổ quốc

Trong 5 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí
Minh huyện Nam Đông đã không ngừng tổ chức tuyên truyền, vận
động lực lượng đoàn viên, thanh thiếu niên thực hiện các hoạt động
đoàn và các phong trào thi đua yêu nước với nhiều kết quả tích cực.
Qua đó, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị
xây dựng Nam Đông từ một huyện miền núi chậm phát triển, từng
bước vươn lên xóa bỏ nghèo nàn và lạc hậu, trở thành điểm sáng
trong phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện của tỉnh.
Việc triển khai các phong trào thanh niên làm theo lời Bác đã đưa
hoạt động Đoàn ở huyện Nam Đông đi vào thực chất, hiệu quả, tạo sức
lan tỏa và tập hợp được đông đảo nhiều thế hệ thanh, thiếu niên tham
gia. Tiêu biểu là việc giáo dục đạo đức cách mạng và thực hiện Chỉ thị
05-CT/TW bằng nhiều việc làm sáng tạo, phù hợp. Thông qua việc đẩy
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mạnh tuyên truyền có chiều sâu trên diện rộng để kêu gọi, vận động
thanh niên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; ra sức cống hiến tài
năng và trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước. Các mô hình, phong
trào “Thanh niên Nam Đông tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Hành
trình về nguồn”, “Thắp lửa truyền thống”,... với nhiều đợt ra quân
được duy trì thường xuyên bằng các hình thức tổ chức đa dạng, phong
phú về nội dung đã thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia. Hội
đồng Đội huyện đã thực sự phát huy vai trò dẫn dắt, giáo dục thiếu nhi
thông qua các chương trình rèn luyện đội viên, tổ chức các cuộc vận
động “Vì đàn em thân yêu”, “Kế hoạch nhỏ”, phong trào “Thiếu nhi
Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”.
Hành trình thanh niên làm theo lời Bác của Huyện Đoàn Nam Đông
tạo ấn tượng mạnh mẽ và được đánh giá cao về việc thực hiện các
phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó biến
đổi khí hậu. Đoàn Thanh niên các xã đã tổ chức thực hiện hiệu quả các
phần việc thanh niên từ phong trào “Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế chung
tay xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn minh đô thị”; thực hiện
chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn; huy động lực lượng
để xây dựng, bảo dưỡng các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh; tổ
chức ra quân tổng vệ sinh, trồng hoa, chăm sóc, chỉnh trang các nghĩa
trang liệt sĩ, bia tưởng niệm, các di tích lịch sử cách mạng thông qua
các phong trào “Ngày Chủ nhật Xanh”, “ 60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”;
tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, gia đình chiến sĩ... Các
hoạt động đó góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn ở các xã và tạo
hiệu ứng tích cực trong quần chúng nhân dân.
Trong công tác an sinh xã hội và “Vì người nghèo”, tổ chức đoàn
các cấp trong toàn huyện đẩy mạnh thực hiện các mô hình “Nồi cháo
yêu thương” phục vụ bệnh nhân; nhân rộng các mô hình “Em nuôi
của Đoàn”, “Việc tử tế”, để giúp đỡ các em thiếu nhi; triển khai mô
hình“Nuôi heo đất - xóa nhà tạm” trong toàn lực lượng thanh niên
huyện để xây dựng 5 ngôi nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
với giá trị 165 triệu đồng. Trong 5 năm qua, Huyện Đoàn đã phối hợp
tổ chức tặng 5.065 suất quà cho đồng bào nghèo với giá trị lên đến 1
tỷ đồng; phối hợp tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn
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phí cho 1.550 bà con trên địa bàn huyện với giá trị 400 triệu đồng;
515 đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện; tổ chức tốt
chương trình “Tiếp sức mùa thi” tại trường THPT Nam Đông.
Để giúp đoàn viên thanh niên vươn lên thoát nghèo bền vững,
nâng cao thu nhập kinh tế, các cấp bộ đoàn toàn huyện đã triển khai
nhiều nội dung thiết thực trong công tác hướng nghiệp đến đoàn
viên thanh niên; tổ chức tập huấn, áp dụng khoa học kỹ thuật; triển
khai xây dựng các mô hình mẫu sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, hoạt
động dịch vụ hiệu quả, có thu nhập cao để đoàn viên áp dụng vào
thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc đẩy mạnh thực hiện
“CLB thanh niên làm kinh tế giỏi” đã giúp nhiều gia đình đoàn viên
phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhiều mô hình làm kinh tế
giỏi nổi bật ở Huyện Đoàn Nam Đông như: mô hình VACR của
đoàn viên Trần Văn Hùng, xã Hương Hữu cho thu nhập trên 150
triệu đồng/năm; mô hình sản xuất của đoàn viên Trần Văn Lam,
xã Hương Phú cho thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm; đoàn viên
Nguyễn Duy Thanh, xã Hương Phú làm kinh tế giỏi với thu nhập
bình quân 300 triệu đồng/năm...
Các cấp bộ đoàn đã phối hợp với các đơn vị vận động thanh niên
gìn giữ và phát huy nét đẹp truyền thống, bản sắc văn hóa các dân
tộc anh em. Lực lượng đoàn thanh niên Nam Đông đã đóng vai trò
nòng cốt trong việc thường xuyên tổ chức “Ngày hội văn hóa, thể
thao và du lịch các dân tộc thiểu số”. Đẩy mạnh xây dựng các mô
hình văn hóa cộng đồng, đưa các lễ hội vào trong hoạt động giáo
dục, văn hóa và phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ để tạo công ăn
việc làm, đem thu nhập cho đoàn viên thanh niên và cộng đồng dân
cư. Tổ chức lễ hội cồng chiêng, mừng lúa mới, phục dựng nhà Gươl
truyền thống, biểu diễn trang phục người Cơ Tu, ... để giới thiệu
thắng cảnh, văn hóa, ẩm thực của đồng bào.
Với những kết quả đạt được nhiều năm qua trong việc tổ chức thực
hiện công tác Đoàn theo lời dạy của Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh huyện Nam Đông thực sự xứng đáng là tập thể tiêu biểu trong
việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 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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ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ TẬP THỂ ĐIỂN HÌNH TIÊU BIỂU HỌC TẬP
VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Đảng bộ Trường THPT Chuyên Quốc Học
- Đảng bộ thành phố Huế

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế chụp ảnh lưu niệm
tại Trường Quốc Học

Không chỉ được biết đến là một ngôi trường có bề dày về thành
tích dạy và học, Trường Trung học phổ thông Chuyên Quốc Học
còn là một trong những tập thể điển hình tiêu biểu trong triển
khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ nhà trường. Thực
hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong những năm qua,
Đảng bộ nhà trường đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các
nội dung theo tinh thần Chỉ thị, đã tổ chức học tập, quán triệt nội
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dung và các chuyên đề hàng năm cho cán bộ, đảng viên, giáo viên
của nhà trường. Đồng thời, thông qua nhiều hình thức đã tuyên
truyền, giáo dục sâu rộng về những nội dung cơ bản của tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong học sinh của nhà trường.
Xác định việc giữ gìn phẩm chất cách mạng, đạo đức nhà giáo là
một trong những giải pháp hữu hiệu để giáo dục đạo đức, lối sống
trong học sinh, Đảng bộ nhà trường đã tổ chức cho giáo viên đăng
ký việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những việc làm
cụ thể gắn với công tác giảng dạy. Định kỳ, Đảng bộ đánh giá kết
quả triển khai thực hiện để kịp thời biểu dương, nhân rộng những
cách làm hiệu quả, sáng tạo; đồng thời, nhắc nhở, uốn nắn những
cá nhân triển khai thực hiện chưa nghiêm túc. Nhờ đó, qua 5 năm
triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ở Đảng bộ
Trường Trung học phổ thông Chuyên Quốc Học đã tạo ra những
chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường đã
chú trọng tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đổi mới tác
phong, lề lối làm việc, luôn gương mẫu thực hiện tổ chức kỷ luật
trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt nơi cư trú; phát huy vai trò gương
mẫu, tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng
cao chất lượng công tác giảng dạy. Nhiều giáo viên thuộc các bộ
môn Giáo dục công dân, Địa lý đã chú trọng tuyên truyền, giáo dục
tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với tuyên truyền chủ
quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo, góp phần tăng cường niềm
tự hào và tình yêu đối với quê hương, đất nước trong các thế hệ học
sinh của nhà trường.
Đảng bộ nhà trường cũng đã chỉ đạo triển khai công tác tuyên
truyền, giáo dục trong học sinh thông qua các đoàn thể với nhiều
hình thức, chú trọng gắn với các phong trào thi đua, các hoạt động
xã hội. Trong các giờ chào cờ đầu tuần, nhà trường tổ chức cho học
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sinh trực ban sinh hoạt theo chủ đề hàng tháng. Theo đó, các lớp
xây dựng kịch bản kết hợp bài tham luận và những tiết mục văn
nghệ nhằm giáo dục đạo đức, tác phong, nhân cách, lối sống cho
thế hệ trẻ. Tổ chức dự án nhạc kịch “Thiên Quang Hậu Mạc”, cuộc
thi Olympic tiếng Anh về văn hóa Huế, qua đó, góp phần truyền
tải những giá trị văn hóa Huế đến với thế hệ trẻ. Nhà trường triển
khai tốt các phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Tình nguyện mùa
Đông”, “Xuân tình nguyện”, “Chiến dịch Hoa phượng đỏ”, “Chủ
nhật Xanh”, “Lễ hội Xuân hồng”… Tổ chức nhiều hoạt động trải
nghiệm về nguồn như: thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng, lao động
tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế… để giáo dục lòng biết ơn,
đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho học sinh. Tổ chức giáo
dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, mời các chuyên gia nói chuyện,
chia sẻ về đạo đức, lối sống để từ đó vun đắp tình yêu quê hương,
đất nước, định hướng cho học sinh của nhà trường lối sống trong
sáng, lành mạnh.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh trong những năm qua chính là nền tảng quan trọng góp phần
nâng cao chất lượng dạy và học, rèn luyện đạo đức trong đội ngũ
giáo viên và học sinh của nhà trường. Trong giai đoạn 2016 - 2020,
nhà trường đã đạt chất lượng giáo dục toàn diện, tỉ lệ học sinh xếp
loại học lực và hạnh kiểm duy trì kết quả tốt, số lượng học sinh thi
đỗ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đạt 100%, thi đỗ vào các
trường đại học đạt trên 99%. Đặc biệt, chất lượng mũi nhọn của
nhà trường đạt kết quả đáng tự hào, như: 1.298 giải học sinh giỏi
cấp tỉnh; 307 giải học sinh giỏi cấp quốc gia; 117 giải học sinh giỏi
lớp 10; 38 giải sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; 7 giải sáng tạo
khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và các giải khác. Nổi bật là thành
tích học sinh giỏi quốc tế, từ năm 2016 đến nay, có 5 em đạt huy
chương ở các môn học. Trong đó, có 01 em đạt Huy chương Vàng
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Olympic Sinh học quốc tế, 01 em đạt Huy chương Đồng Olympic
châu Á môn Tin, 01 em đạt Huy chương Đồng Olympic châu Á
môn Vật lý.
Phát huy những kết quả đạt được qua việc triển khai thực hiện
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, Đảng bộ
Trường Trung học phổ thông Chuyên Quốc Học - Huế xác định
sẽ tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức
của Bác, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách
mạng trong đội ngũ giáo viên, học sinh của nhà trường, từng bước
nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, xứng đáng là một
trường chuyên trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.
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XỨNG ĐÁNG VỚI LỜI CĂN DẶN
CỦA BÁC HỒ ĐỐI VỚI NGÀNH Y
Đảng bộ Trung tâm Y tế
huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Y tế huyện Phú Vang ký kết nhận hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật
thành Bệnh viện vệ tinh tuyến huyện

Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Phú Vang với 7 chi bộ trực thuộc,
82 đảng viên, 380 viên chức - một trong những “địa chỉ đỏ” của
công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng
thời, là đơn vị tiêu biểu gắn việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/
TW của Bộ Chính trị với nhiệm vụ chuyên môn bằng nhiều cách làm
mới, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa việc học và làm
theo Bác trong cộng đồng.
Xác định “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những nội dung quan trọng
góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch,
vững mạnh, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Phú Vang đã kết hợp
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chặt chẽ việc tổ chức thực hiện với công tác xây dựng Đảng, các
cuộc vận động, các phong trào thi đua; cụ thể hóa bằng các chủ đề
phù hợp với đơn vị y tế bằng các việc cụ thể, góp phần thực hiện
thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành.
Đảng bộ đã đưa nội dung học tập và làm theo vào sinh hoạt chi
bộ hàng tháng; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng
viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn
vị; thể hiện trong từng công việc cụ thể, như: đảm bảo thời gian làm
việc, ý thức sử dụng bảo vệ tài sản công, học tập về tiết kiệm thời
gian, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phòng, chống dịch,
học tập về quy tắc ứng xử, giao tiếp với bệnh nhân…; gắn với đẩy
mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương,
xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu
trong tình hình mới; đáp ứng tốt nhất việc bảo vệ và chăm sóc sức
khỏe cho nhân dân, nhất là trong những thời điểm dịch bệnh bùng
phát. Đồng chí Bí thư Đảng bộ luôn nêu cao vai trò gương mẫu, tiên
phong trong mọi hoạt động. Cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao
động đã “trung thực, trách nhiệm” trong công việc, thường xuyên
đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong và ngoài đơn vị, nêu cao
tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Đảng
ủy đã chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên chăm lo
đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ, đoàn viên; đồng thời phát
động các phong trào học tập và làm theo Bác một cách thiết thực, cụ
thể, như: phong trào giúp đỡ bệnh nhân nghèo bữa ăn tình thương;
phong trào bếp ăn tập thể; nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh
hùng; hỗ trợ 02 em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn…
Việc học tập và làm theo Bác đã thực sự đi vào chiều sâu, nền nếp
trong sinh hoạt và việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên,
viên chức; thực sự tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu
dưỡng, rèn luyện; góp phần nâng cao đạo đức cách mạng. Qua quá
trình triển khai thực hiện, học tập và “làm theo”, đơn vị đã làm tốt
công tác tiết kiệm, chống lãng phí; huy động nguồn lực xã hội hóa
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để đầu tư xây dựng, tu sửa, xây mới một số khoa, phòng và mua sắm
trang thiết bị phục vụ bệnh nhân. Hiện nay, đơn vị cơ bản đảm bảo
cơ sở hạ tầng cũng như trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa
bệnh. Cảnh quan môi trường luôn xanh, sạch, đẹp, thân thiện. Chính
vì vậy mà chất lượng khám, chăm sóc và điều trị bệnh cho nhân dân
ngày càng được nâng lên.
Với những thành tích đạt được, Trung tâm Y tế huyện Phú Vang là
đơn vị tuyến huyện đầu tiên của tỉnh được Bệnh viện Trung ương Huế
chọn làm bệnh viện vệ tinh; được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao
động hạng Ba và nhiều hình thức khen thưởng của Thủ tướng Chính
phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh. Đơn vị hai lần vinh dự được Bộ trưởng Bộ Y
tế đến thăm và làm việc, được Phó Thủ tướng đến thăm. Là một trong
4 tập thể tuyến huyện trên toàn quốc được Bộ Y tế vinh danh tại Hội
nghị Y tế tiêu biểu toàn quốc vào tháng 2/2018 và được tặng Bức thư
của Bác. Năm 2020, Trung tâm Y tế huyện Phú Vang là đơn vị dẫn đầu
phong trào thi đua trong khối 9 trung tâm y tế huyện/thị xã/thành phố
được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Cờ thi đua và công
nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Riêng đồng chí Bí thư Đảng
bộ được Tỉnh ủy tặng Bằng khen năm 2020 và Thủ tướng Chính phủ
03 lần tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc về học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (các năm 2011, 2016, 2019),
được Chủ tịch Nước tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” (năm 2020).
Những kết quả đạt được của Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Phú
Vang không chỉ trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
trong 5 năm qua, mà trong suốt cả quá trình từ khi Bộ Chính trị phát
động “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”, đã thực sự khẳng định phẩm chất “Lương y như từ mẫu”, góp
phần tạo nên sức sống mới và diện mạo mới tốt đẹp hơn cho ngành y
của tỉnh nhà, được nhân dân tín nhiệm, lãnh đạo cấp trên và các cấp
chính quyền khen ngợi, nhiều đơn vị đến tham quan, học tập; xứng
đáng với sự kỳ vọng và những điều căn dặn của Bác Hồ kính yêu.
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HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC, GÓP PHẦN
NÂNG CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM,
HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
Đảng bộ Công ty Cổ phần
Môi trường và Công trình Đô thị Huế, thành phố Huế

Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần và Môi trường
Công trình Đô thị Huế, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh là một trong những khâu then chốt để góp phần xây
dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn
thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong những năm qua Đảng
bộ Công ty Môi trường và Công trình Đô thị Huế đã tổ chức triển
khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Đảng bộ đã tổ chức học tập,
quán triệt nghiêm túc tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị,
các chuyên đề hàng năm cho cán bộ, đảng viên.
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Trên cơ sở xác định việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức là một
trong những nội dung quan trọng để triển khai thực hiện có hiệu quả
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ Công ty và các Chi bộ
trực thuộc đã tiến hành rà soát, bổ sung và xây dựng mới các chuẩn
mực đạo đức nghề nghiệp cụ thể để cán bộ, đảng viên và đoàn viên
trong toàn Công ty căn cứ triển khai thực hiện. Cùng với đó, Đảng
bộ đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn
được giao. Định kỳ tại các cuộc họp của Chi bộ, của Đảng bộ, các
cấp ủy Đảng đã giành thời gian để đánh giá, kiểm điểm những kết
quả đạt được trong việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương
đạo đức của Bác, xem đây là tiêu chí để đánh giá, biểu dương khen
thưởng cán bộ, đảng viên hàng năm.
Đảng ủy Công ty thường xuyên nâng cao hiệu quả công tác kiểm
tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn
với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng
Đảng và nhiệm vụ chính trị của Công ty. Đồng thời, kịp thời biểu
dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong quá trình tổ chức
thực hiện và tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề yếu kém, hạn
chế trong triển khai thực hiện.
Thông qua triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính
trị, có nhiều bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được
cán bộ, công nhân viên Công ty vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ
chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, trong sản xuất kinh doanh, như:
việc thực hành tiết kiệm, giáo dục lề lối, tác phong làm việc, đạo đức
lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ
nhân dân…
Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính
trị đã góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách của Bác đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ
48

và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách
mạng trong cán bộ, đảng viên của toàn Đảng bộ. Đồng chí Bí thư
Đảng bộ Công ty luôn nêu cao vai trò gương mẫu, tiên phong trong
mọi hoạt động. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn có ý thức tự giác,
trung thực và trách nhiệm, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết để xây
dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt
nhiệm vụ chính trị được giao. Trong những năm qua, Công ty luôn
đảm bảo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh, bảo vệ môi trường và quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, nâng
cao chất lượng phục vụ nhân dân. Hoạt động sản xuất kinh doanh
không ngừng được nâng cao chất lượng dịch vụ, củng cố thương
hiệu và sức cạnh tranh. Các chỉ tiêu về số lượng và giá trị trong
giai đoạn 2016 - 2021 luôn đảm bảo năm sau cao hơn năm trước.
Tiêu biểu là các hoạt động: thu gom rác thải, chiếu sáng đường
phố... Công ty cũng đã tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt
công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó có
những công trình trọng điểm, góp phần rất quan trọng trong việc
chỉnh trang đô thị và thay đổi diện mạo của thành phố Huế trong 5
năm qua, như: chủ đầu tư Dự án “Cải thiện Môi trường nước thành
phố Huế”; điện chiếu sáng nghệ thuật cầu Trường Tiền; hạ tầng kỹ
thuật khu vực trung tâm thành phố…
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị luôn
là động lực lớn để tập thể đảng viên, cán bộ công nhân viên Công
ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Là đơn vị luôn
đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong giai đoạn 2016 2021, Đảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị
Huế đã được Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua về “Tổ chức cơ sở Đảng đạt
trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền”; Thủ tướng Chính phủ,
Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam tặng Cờ
thi đua; các cơ quan, ban, ngành cấp Trung ương và cấp tỉnh tặng
nhiều bằng khen và giấy khen.
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Với những kết quả đã đạt được, việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Công ty Cổ
phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế không chỉ dừng lại ở
việc nghiên cứu, quán triệt mà đã thực sự đi vào chiều sâu và trở
thành hành động thực tiễn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị
được giao. Trong thời gian tới, Đảng bộ Công ty khẳng định quyết
tâm tiếp tục triển khai sâu rộng hơn nữa việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, góp phần nâng cao ý thức tu
dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên, tích
cực xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
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TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG, TỔ CHỨC ĐOÀN VIÊN
CÔNG ĐOÀN THAM GIA CÁC PHONG TRÀO
THI ĐUA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Nhà nước MTV
Lâm nghiệp Tiền phong, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lâm trường Tiền Phong tổ chức đánh giá chứng chỉ rừng quốc tế FSC

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong những năm
qua, Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một
thành viên Lâm nghiệp Tiền phong là một trong những đơn vị đã
triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh, tạo được sự chuyển biến tích cực trong
cán bộ, đoàn viên công đoàn. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ,
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã phối hợp tổ chức cho cán bộ,
đoàn viên học tập nghiêm túc các nội dung theo tinh thần Chỉ thị 05CT/TW của Bộ Chính trị. Cùng với đó đã tổ chức cho 100% đoàn
viên công đoàn đăng ký cam kết rèn luyện, tu dưỡng học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Định kỳ hàng quý
đã lựa chọn những vấn đề còn hạn chế trong triển khai thực hiện Chỉ
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thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị để lồng ghép vào các buổi họp quý,
sinh hoạt công đoàn bộ phận đội, tổ để tập trung giải quyết dứt điểm,
chú trọng đề ra các giải pháp thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên
môn của từng cán bộ, đoàn viên.
Thông qua nhiều hình thức phù hợp, Công đoàn Công ty đã tăng
cường công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho mỗi cán bộ, đoàn
viên nhận thức đúng đắn và tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách của Bác, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng,
lãng phí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấn chỉnh lề lối, tác phong
làm việc. Theo đó, mỗi cá nhân được giao những nhiệm vụ chuyên
môn cụ thể và lấy đó làm một trong những cơ sở quan trọng để đánh
giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng và cuối năm.
Qua 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 từng cán
bộ, đoàn viên, tạo động lực, tăng cường tinh thần đoàn kết, tích
cực hỗ trợ để cùng tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua
do Công đoàn Công ty phát động như: thi đua xanh - sạch - đẹp;
thực hiện tốt nội quy - quy chế của Công ty; xây dựng Công ty đạt
chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc; lao động sản xuất; cải tiến công nghệ, nghiên cứu khoa học,
đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, kinh doanh…
Đặc biệt, qua triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp
phần quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả Phong trào 5S, đó
là “Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng”. 5S là nền tảng
cơ bản để thực hiện các hệ thống đảm bảo chất lượng xuất phát từ
quan điểm: Làm việc trong một môi trường lành mạnh, sạch đẹp,
thoáng đãng, tiện lợi thì tinh thần sẽ thoải mái hơn, năng suất lao
động sẽ cao hơn và có điều kiện để áp dụng một hệ thống quản lý
chất lượng hiệu quả hơn.
Việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo tinh thần
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị không chỉ góp phần nâng cao
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chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn mà còn góp phần nâng
cao ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên công đoàn đối với cộng
đồng và xã hội, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái. Các đoàn
viên công đoàn thực hiện tốt các hoạt động do Công đoàn cơ sở
phát động, như tham gia đóng góp các quỹ: Vì người nghèo, Đền ơn
đáp nghĩa, Mái ấm tình thương, Hỗ trợ Hội người mù, Hỗ trợ cho
nạn nhân chất độc màu da cam, Hỗ trợ Hội Cựu Chiến binh, trẻ em
có hoàn cảnh khó khăn… Qua đó, tăng cường khối đoàn kết, tinh
thần hợp tác giữa các đoàn viên và sự phối hợp giữa các đơn vị trực
thuộc, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch,
vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Với những kết quả toàn diện đã đạt được, trong những năm qua,
Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành
viên Lâm nghiệp Tiền phong đã được Công đoàn cấp trên đánh giá
là tổ chức công đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, hai lần được
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua, 01 đoàn viên là
đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; nhiều đoàn viên ưu tú được Chi bộ đề
nghị cấp ủy cấp trên kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
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GẮN VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỚI NHIỆM VỤ
CHÍNH TRỊ CỦA ĐƠN VỊ
Bảo hiểm xã hội huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Huyện ủy A Lưới khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu
tại Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội huyện A Lưới đã gắn việc
triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh” với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhờ đó đã tạo ra hiệu quả
thiết thực, với những kết quả cụ thể, được cấp ủy, chính quyền địa
phương và Bảo hiểm xã hội tỉnh đánh giá cao.
Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng: “Bảo hiểm xã hội là một
trụ cột của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa”, Bảo hiểm xã hội huyện A Lưới đã nỗ lực
vượt qua khó khăn, trở ngại, trong nhiều năm liền phấn đấu hoàn
thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Với đặc thù của một địa
54

phương miền núi, đa số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, đời
sống nhân dân còn khó khăn, nhận thức về chính sách, pháp luật còn
nhiều hạn chế, Bảo hiểm xã hội huyện đã xác định công tác tuyên
truyền cho người dân về chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội là
một trong những nhiệm vụ quan trọng và phải được tiến hành thường
xuyên, liên tục, thông qua đó để từng bước nâng cao nhận thức, thay
đổi hành vi của mỗi người. Với nhiều hình thức tuyên truyền phong
phú, đa dạng, phối hợp đồng bộ với các ngành, đơn vị có liên quan,
công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện A Lưới
đạt được nhiều kết quả quan trọng, thể hiện qua những con số cụ thể.
Từ năm 2016 đến năm 2020, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện đều tăng và vượt kế hoạch do cấp trên
giao; đến cuối năm 2020, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn huyện
đạt 97,8% - đây là con số hết sức có ý nghĩa nếu xét trong bối cảnh,
điều kiện của huyện A Lưới. Công tác sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội
được quản lý chặt chẽ, trong đó số thu hàng năm đều tăng, tỷ lệ nợ
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện ở mức thấp. Với
những kết quả đó, Bảo hiểm xã hội huyện A Lưới được Bảo hiểm
xã hội tỉnh công nhận là đơn vị tiêu biểu trong công tác vận động
người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong ba năm liên tiếp
(2018, 2019, 2020). Các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội đối với
người lao động được giải quyết kịp thời, đúng quy định. Việc cấp thẻ
bảo hiểm y tế cho các đối tượng được Nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y
tế bảo đảm đúng, đủ, kịp thời.
Cùng với triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, Bảo hiểm
xã hội huyện A Lưới thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng đơn
vị vững mạnh, Chi bộ nhiều năm liền được công nhận là tổ chức cơ
sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đơn vị đã quán triệt và triển
khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh”. Hàng năm, tất cả đảng viên đều xây dựng kế hoạch và
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đăng ký cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh với từng nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ
của mỗi cán bộ, công chức. Trong những năm qua, đơn vị đã duy trì
nếp sinh hoạt: Vào sáng thứ tư hàng tuần, toàn thể cán bộ, đảng viên
được nghe đọc về các mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước, của ngành. Với
đặc điểm công tác của đơn vị là thường xuyên tiếp xúc với người
dân, do đó việc hình thành ý thức, thái độ phục vụ nhân dân là một
yêu cầu quan trọng đối với cán bộ, công chức. Nhận thức được điều
đó, lãnh đạo, Chi ủy Bảo hiểm xã hội huyện thường xuyên giáo dục,
tuyên truyền về vấn đề này cho mỗi cán bộ, công chức. Công tác xây
dựng Đảng ở Chi bộ được quan tâm thường xuyên. Hằng năm đều
xây dựng và triển khai tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát; công tác kết
nạp đảng viên được chú trọng (từ 2016 đến 2020 đã kết nạp 05 đảng
viên, đưa số đảng viên trong đơn vị đạt 11 trong tổng số 12 cán bộ,
công chức).
Với những kết quả toàn diện đạt được trong những năm qua, Bảo
hiểm xã hội huyện A Lưới thực sự là điểm sáng trong học tập và
làm theo Bác và qua đó cũng chứng tỏ rằng: học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở mỗi đơn vị trước hết là
phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, thể hiện ở những việc làm
và kết quả cụ thể.
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ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
VỚI VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch Nước CHXHCN
Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất
cho Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế. Tháng 6/2019

Qua 5 năm triển khai quán triệt, học tập và thực hiện Chỉ thị 05CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Trường Đại
học Kinh tế, Đại học Huế đã từng bước đưa việc học và làm theo
Bác ngày càng thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu bằng các nội
dung, hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo
của trường.
Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng, thực hiện chuẩn mực theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm: “Sát chức
năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc
thực hiện”. Thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng chính trị,
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nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và sinh viên, vai trò tiên
phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu. Do đó,
công tác xây dựng Đảng đã có chuyển biến tích cực trên cả ba mặt
chính trị, tư tưởng và tổ chức. Cán bộ, giảng viên chú trọng việc
“vừa dạy chữ vừa dạy người”; làm cho sinh viên hiểu rõ về những
giá trị chuẩn mực đạo đức, xây dựng cho mình lối sống giản dị, trong
sáng, có tinh thần cộng đồng, biết chia sẻ, giúp đỡ mọi người, sống
có hoài bão, lý tưởng, có trách nhiệm với Tổ quốc với nhân dân.
Nhà trường chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối
sống văn hóa cho thế hệ trẻ; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh
niên trong toàn trường thực hiện nghiêm túc các nội quy và quy chế
của Nhà trường; thành lập Đội văn minh giảng đường; tổ chức cho
sinh viên ký cam kết thực hiện mùa thi nghiêm túc… Nhiều chương
trình, việc làm cụ thể, sáng tạo đã được nhân rộng, như: “Đoàn viên,
sinh viên Trường Đại học Kinh tế trách nhiệm chung tay xây dựng
văn hóa học đường lành mạnh và hành động xung kích vì Tổ quốc”;
“Dấn thân trong học tập, nghiên cứu khoa học, tiếp cận cơ hội nghề
nghiệp, chủ động khởi nghiệp”; “Xây dựng hình mẫu sinh viên Kinh
tế chuyên nghiệp thông qua nâng cao hiệu quả tổ chức Đoàn, tham
gia phát triển Đảng và phát huy hiệu quả mô hình câu lạc bộ, đội
nhóm”; “Đọc để vươn xa”... Trường tổ chức các cuộc thi sáng tạo
video, các tác phẩm báo chí, tờ rơi truyền thông, các diễn đàn offline
nói về các vấn đề tiêu cực mà đoàn viên, sinh viên thường mắc phải
để khuyến khích sinh viên có thái độ tốt trong cư xử và sinh hoạt…
Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nhà trường phối hợp tổ chức làm
vệ sinh môi trường dọc bờ sông Hương, nạo vét kênh mương, tu sửa
Nghĩa trang Liệt sĩ, triển khai mô hình “Sân chơi xanh” cho trẻ em
các trường mầm non với nguyên vật liệu là đồ tái chế; xây dựng các
thiết chế văn hóa và công trình phúc lợi xã hội phục vụ nhân dân ở
địa bàn còn nhiều khó khăn; tổ chức gây quỹ và thực hiện chương
trình từ thiện ở các Trung tâm nuôi dưỡng và công tác xã hội và các
cơ sở tôn giáo. Hằng năm, đã tổ chức trao các phần quà, vé xe Tết
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cho sinh viên với tổng kinh phí khoảng 40 triệu đồng; thường xuyên
thăm hỏi, tặng quà hộ gia đình chính sách, có công với cách mạng
và các hộ nghèo; thăm và tặng quà cho trẻ em khuyết tật và học sinh
nghèo vượt khó học giỏi...
Năm năm qua, nhờ làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nên chất
lượng đào tạo của trường được nâng lên. So với thời gian đầu mới
thành lập, tỷ lệ sinh viên chính quy tốt nghiệp xuất sắc và giỏi tăng
nhanh, từ 11,75% năm 2015 lên 16,81% năm 2019. Đào tạo sau đại
học có bước phát triển nhanh, quy mô đào tạo được mở rộng; công
tác quản lý đào tạo ngày càng đi vào nề nếp, có tính chuyên nghiệp.
Hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên
đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng.
Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đạt được giải thưởng
sinh viên nghiên cứu cấp Đại học Huế và cấp Bộ. Nhà trường có
sinh viên đạt giải Ba toàn quốc Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong
học sinh, sinh viên toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức;
giải Nhất Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do tỉnh tổ chức năm
2019; giải Ba khu vực miền Trung Cuộc thi SV 2016 do VTV3 tổ
chức; giải Nhì toàn quốc Cuộc thi kỹ năng quản lý tài chính do Hội
Sinh viên Việt Nam tổ chức và nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc
thi khác.
Với nhiều hoạt động và thành tích đạt được, nhiều năm liền, Đảng
bộ Trường Đại học Kinh tế được Đảng ủy Đại học Huế khen thưởng.
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SÁNG MÃI PHẨM CHẤT “BỘ ĐỘI CỤ HỒ”
Hội Cựu Chiến binh thành phố Huế,
tỉnh Thừa Thiên Huế

Các hội viên Hội Cựu Chiến binh thành phố Huế cùng hội viên
phường Tây Lộc tham gia trồng hoa tại các tuyến đường
phường Tây Lộc, thành phố Huế.

Tọa lạc tại số 5 đường Hà Nội, phường Vĩnh Ninh, thành phố
Huế, trụ sở Hội Cựu Chiến binh thành phố Huế là địa chỉ tin cậy,
nơi gặp gỡ, sinh hoạt chung của các thế hệ cựu chiến binh, cựu quân
nhân đang sinh sống trên địa bàn thành phố.
Trong những năm qua, phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ
Hồ”, Hội Cựu Chiến binh thành phố đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
lãnh đạo tổ chức Hội thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu
nước. Công tác tuyên truyền, giáo dục được Hội quan tâm đẩy mạnh
với nhiều hoạt động thiết thực, như: nghe các buổi báo cáo chuyên
đề về Bác của Giáo sư Hoàng Chí Bảo; cung cấp trên 12.500 tài liệu
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tuyên truyền về Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
định hướng dư luận và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù
địch; cung cấp gần 1.000 tài liệu thông tin phục vụ học tập, nghiên
cứu Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề cho toàn
hội viên; gắn việc tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các hoạt động nhân kỷ
niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Bác Hồ ra đi tìm đường
cứu nước và 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc…
Có 100% Hội Cựu Chiến binh cơ sở gắn Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ
Chính trị với việc thực hiện 7 nhiệm vụ của Hội và phong trào “Cựu
Chiến binh gương mẫu” và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn,
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Sau mỗi
đợt tuyên truyền, học tập, cán bộ Hội đã xây dựng kế hoạch, phương
hướng phấn đấu của bản thân và đăng ký việc “làm theo” Bác.
Với trách nhiệm của mình, Hội tích cực tham gia xây dựng và
bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, nhất là
việc tham gia đóng góp ý kiến về thực hiện các chủ trương, đường
lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các hoạch định kinh tế - xã
hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Các hội viên đã tích cực
tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XIII; tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở,
các cuộc giám sát, hòa giải mâu thuẫn ở địa bàn dân cư. Ngoài ra,
Hội cũng luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho
hội viên, đoàn kết giúp nhau làm kinh tế. Năm 2020, tuy gặp khó
khăn do tình hình dịch bệnh Covid - 19 nhưng Hội vẫn duy trì được
sản xuất, giải quyết cho 468 lao động có việc làm; quản lý ủy thác
vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số 1.334 hộ, dư nợ
34,118 tỷ đồng.
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Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hội đã có nhiều sáng kiến, mô
hình, cách làm hay với hiệu quả thiết thực, nổi bật, như mô hình:
“Trước ngõ nhà hội viên không rác”, “Cựu Chiến binh nhận vận
động, giáo dục cảm hóa 25 đối tượng nghiện ma túy, triệt phá tụ
điểm tiêm chích”, “Cựu Chiến binh nhận bảo đảm trật tự và an toàn
giao thông các trường học trên địa bàn Phường” (CCB thành phố
Huế, CCB phường Thuận Lộc, Phú Hiệp), “Tổ tự quản về an ninh
- trật tự tại khu dân cư bến xe Nguyễn Hoàng và công viên Thương
Bạc” (CCB phường Phú Hòa), “Đội tự quản đảm bảo văn minh đô
thị đường Đặng Văn Ngữ” (CCB phường An Đông)… Thông qua
các hoạt động, đã có một số gương mặt hội viên tiêu biểu, như: hội
viên Nguyễn Văn Năm (phường Phú Thuận) tặng 105 suất quà cho
các hộ gia đình nghèo, mỗi suất 150.000 đồng; hội viên Nguyễn
Đăng Huế (phường Thủy Xuân) đã nhiều năm hỗ trợ cho một địa chỉ
nhân đạo 120.000 đồng/tháng, phát cơm từ thiện mỗi tuần một lần
cho các bệnh nhân ở một số khoa/ phòng của nhiều bệnh viện; hội
viên Nguyễn Thanh Sơn (phường Hương Sơ) khám, cấp thuốc miễn
phí và tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, hộ nghèo…
Với những kết quả như vậy, 5 năm qua, Hội Cựu Chiến binh
thành phố Huế đã được tặng nhiều giấy khen, bằng khen của UBND
thành phố Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung ương Hội Cựu
Chiến binh Việt Nam.
Trong thời gian tới, tiếp tục phát huy phẩm chất của “Bộ đội Cụ
Hồ”, tập thể Hội tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng vẻ vang
của Đảng, đấu tranh với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế
lực thù địch; đoàn kết, tập hợp hội viên; tăng cường giáo dục truyền
thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sản xuất kinh doanh giỏi
nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên; góp phần
xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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ĐOÀN THANH NIÊN HUYỆN A LƯỚI
TỪ HỌC TẬP ĐẾN “LÀM THEO” TƯ TƯỞNG,
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh huyện A Lưới

Huyện đoàn A Lưới với phong trào thanh niên tình nguyện

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, mỗi một cán bộ,
đoàn viên thanh niên huyện A Lưới luôn nhận thức sâu sắc việc đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh gắn với các hoạt động đoàn và các phong trào thi đua yêu
nước là nội dung quan trọng để tập hợp sức trẻ trở thành lực lượng
xung kích trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc
phòng, an ninh trên địa bàn miền núi A Lưới còn nhiều hạn chế, khó
khăn. Theo đó, những năm qua, Đoàn Thanh niên huyện A Lưới đã
đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học
tập và làm theo lời Bác” thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực,
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ý nghĩa dưới nhiều hình thức sáng tạo, như: Tổ chức sinh hoạt chi
đoàn với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; “Nhớ về Bác
- Lòng ta trong sáng hơn” thu hút được gần 10.000 lượt đoàn viên
thanh niên tham gia. Hàng năm, tổ chức cho đoàn viên thanh niên và
các em thiếu nhi báo công, dâng hoa tại Gian thờ Bác Hồ. Nhiều tổ
chức Đoàn cơ sở đã tăng cường tuyên truyền, nhân rộng việc học và
làm theo Bác đa dạng hóa bằng cách tổ chức các hoạt động tìm hiểu,
cuộc thi, trò chơi để thu hút sự quan tâm của đoàn viên thanh niên.
Nhớ lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua,
những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Đoàn Thanh
niên huyện A Lưới đã tích cực tuyên truyền, vận động, phát huy vai
trò xung kích, tinh thần tự nguyện của đoàn viên thanh niên trong
việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới
và giảm nghèo bền vững với những công trình, phần việc học tập
và làm theo lời Bác cụ thể, thiết thực và đầy ý nghĩa, như các công
trình:“Hàng cây xanh làm theo lời Bác” dọc đường Hồ Chí Minh
với chiều dài trên 150km trị giá 500 triệu đồng; “Ánh sáng nông
thôn mới” dài trên 65 km trị giá hơn 3 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa;
“Cánh đồng Thanh niên”; “Đường bê tông thanh niên”; “Sân chơi
cho em”; “Đường dân sinh”; xây dựng “Nhà tình bạn”,“Ngôi nhà
Khăn quàng đỏ” và các hoạt động xây dựng, chỉnh trang hàng rào
xanh, đào hố rác, trồng hoa và cây xanh… lên đến hàng tỷ đồng.
Trong 5 năm qua, các hoạt động xung kích, tình nguyện vì an
sinh xã hội được các cấp bộ Đoàn - Hội tổ chức rộng khắp, thu
hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp thanh niên tham
gia, tập trung vào các đợt thi đua cao điểm, như: “Tháng Thanh
niên”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè”, “Tình nguyện mùa
Đông”, “Xuân Tình nguyện ”, “Tháng Ba biên giới”,... Qua đó, đã
tổ chức nhiều hoạt động chia sẻ, hỗ trợ người dân, thanh niên, học
sinh có hoàn cảnh khó khăn với nhiều mô hình hay, như: Bữa ăn
dinh dưỡng, em nuôi của Đoàn, heo đất giúp em đến trường. Cụ thể,
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tuổi trẻ A Lưới đã xây mới và sửa chữa 30 ngôi nhà nhân ái; phối
hợp tặng trên 10.000 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo,
trẻ em nghèo; phối hợp tặng 180 chiếc xe đạp, hơn 1.200 suất học
bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn...
Điểm sáng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh của Đoàn Thanh niên huyện A Lưới đó
là các hoạt động đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập
nghiệp. Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã vận động nguồn kinh phí
đóng góp từ cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn huyện xây
dựng Quỹ Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp để hỗ trợ vốn cho những
đoàn viên thanh niên đang có những ý tưởng khởi nghiệp. Bên
cạnh đó, ngày càng có nhiều thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi
cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm nhờ mạnh dạn đầu tư vốn,
khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị còn được tuổi
trẻ A Lưới cụ thể hóa bằng việc tích cực tham gia bảo tồn và phát huy
bản sắc văn hóa dân tộc, như: Vận động đoàn viên, thanh thiếu niên
tham gia học các lớp truyền dạy dân ca, dân nhạc, dân vũ, phục chế
chỉnh sửa khèn bè và chỉnh âm thanh cồng chiêng; đan lát thủ công
truyền thống, mang trang phục thổ cẩm truyền thống vào các ngày
lễ, hội, các sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng của quê hương, đất
nước, địa phương cũng như của tổ chức Đoàn - Hội và Đội; tích cực
sưu tầm và vận động nhân dân hiến tặng các hiện vật lịch sử, những
hiện vật văn hóa và công cụ lao động truyền thống của các dân tộc
trên địa bàn huyện để trưng bày, lưu giữ tại Trung tâm sinh hoạt văn
hóa cộng đồng các dân tộc huyện A Lưới, Nhà trưng bày Di tích lịch
sử cách mạng đồi A Biah. Hiện nay, có rất nhiều bạn trẻ tham gia
dệt Dèng và sáng tạo thiết kế nhiều sản phẩm hấp dẫn từ Dèng, như:
guốc, mũ, túi, áo dài, váy, khăn choàng, sổ, bút.... Điều này đã góp
phần rất lớn trong công tác bảo tồn, quảng bá và phát huy các giá trị
của Dèng A Lưới đến với du khách trong và ngoài nước...
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Có thể khẳng định rằng những kết quả đạt được trong việc thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh” đã và đang góp phần xây dựng nên lớp thanh niên A Lưới có
tâm trong, trí sáng, với nhiều khát vọng và hoài bão. Đây cũng là bệ
phóng và động lực để lực lượng đoàn viên, thanh thiếu niên A Lưới
phát huy những kết quả đạt được, không ngừng xây dựng tổ chức
Đoàn ngày càng lớn mạnh. Qua đó, cùng Đảng bộ, chính quyền và
nhân dân các dân tộc anh em đang sinh sống, học tập, công tác tại
miền núi phía Tây Thừa Thiên Huế tiếp tục đẩy mạnh xây dựng
huyện A Lưới ngày càng phát triển bền vững.
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SỨC LAN TỎA TỪ CÁC MÔ HÌNH THỰC HIỆN
CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
VÀ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
CỦA ĐỒN BIÊN PHÒNG LĂNG CÔ
Đồn Biên phòng Lăng Cô huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đồn Biên phòng Lăng Cô phối hợp với chính quyền
địa phương kiểm tra y tế phòng chống dịch bệnh Covid - 19

Đồn Biên phòng Lăng Cô có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh
biên giới vùng biển dài 31km, phụ trách 9 tổ dân phố trên địa bàn thị
trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đóng trên địa
bàn phức tạp, vị trí địa hình hiểm trở, hằng năm chịu nhiều thiên tai,
bão lũ, đời sống đồng bào còn nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, chiến
sĩ của Đồn đã không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, giữ
vững kỷ cương, đề cao trách nhiệm; đồng tâm hiệp lực khắc phục
khó khăn, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm
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đấu tranh với các loại tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các ngành,
các lực lượng, gắn bó máu thịt với chính quyền địa phương và nhân
dân nơi đóng quân để tăng cường bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ
vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển đảo của Tổ quốc,
bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân địa phương.
Nhận thức việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị là
một nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên và là một nội dung quan trọng
trong phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị. Ban Chỉ huy, cán
bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lăng Cô trong suốt 5 năm qua đã tích
cực học tập, quán triệt nội dung và tổ chức xây dựng, triển khai thực
hiện nhiều mô hình thiết thực với cách làm sáng tạo, phù hợp với
nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. Nổi bật trong đó là đẩy
mạnh triển khai các phong trào thi đua yêu nước song hành với thực
hiện các cuộc vận động do quân đội và lực lượng Bộ đội Biên phòng
phát động đã từng bước nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm
chất, đạo đức và hành động của người quân nhân cách mạng. Qua
đó, góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng đơn vị, xây dựng tổ chức
đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện trong
nhiều năm liền.
Đơn vị luôn phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban ngành
đoàn thể địa phương, thường xuyên bám dân, bám địa bàn và cùng
với bà con triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua 5 năm,
Đồn đã tổ chức 925 buổi với 1.832 lượt người nghe để tuyên
truyền trong nhân dân. Đồng thời, thông qua nhiều hình thức tổ
chức vận động bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để xóa đói
giảm nghèo; thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc y tế, phổ
cập giáo dục tiểu học; xây dựng làng, xã văn hóa. Đặc biệt là
giúp dân trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu
nạn; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững
chắc; củng cố phòng tuyến biên phòng, bảo vệ chủ quyền an ninh
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biên giới, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lăng Cô đã phát huy trí tuệ tập
thể, đóng góp các sáng kiến, sáng tạo những cách làm mới, đưa việc
học và làm theo Bác thành hành động tự giác, liên tục và thường
xuyên đối với cán bộ, chiến sĩ, tạo sức lan tỏa rộng khắp, trở thành
phong trào rộng lớn trong toàn lực lượng và cộng đồng dân cư. Các
mô hình thiết thực, có hiệu quả được duy trì và triển khai nhân rộng
trong những năm qua, như: “Ngôi nhà xanh”, “Nâng bước em đến
trường”, “Hũ gạo tình thương”, “Nhà Đại đoàn kết”, “Nhà đồng
đội”, “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”, “Toàn dân tham gia bảo vệ
chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới”, v.v... Đặc biệt, Đồn đã xây
dựng và triển khai mô hình “Ngôi nhà xanh - Tiếp sức đến trường”
thu được hơn 70.000.000 đồng tiền quỹ. Đơn vị đã tặng hơn 120
suất quà (23 xe đạp mới, sách, vở dụng cụ học tập, quần áo…) cho
hơn 100 lượt em học sinh nghèo, học giỏi tại Trường Trung học
cơ sở và Trường Tiểu học Lăng Cô. Bên cạnh đó, hàng tháng đơn
vị tiếp tục duy trì thực hiện tốt “Chương trình nâng bước em đến
trường”. Đồn Biên phòng Lăng Cô hiện đang nhận giúp đỡ 04 cháu
học sinh của Trường Tiểu học Lăng Cô, mỗi cháu được nhận hỗ trợ
tiền để ăn học là 500 ngàn đồng/1 tháng, từ nguồn kinh phí đơn vị
vận động đóng góp tiền lương của cán bộ, chiến sĩ. Thời gian đơn
vị thực hiện chương trình này đã được hơn 4 năm (2015 - 2019) với
số tiền 120.000.000 đồng. Ngoài ra, đơn vị thường xuyên tổ chức
thăm hỏi, tặng quà hơn 8 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí, vật liệu trị giá
12 triệu đồng và tham gia 382 ngày công, xây dựng 04 nhà Đại đoàn
kết, ủng hộ 320 ngày công để làm đường bê tông nông thôn, đóng
góp 70 ngày công để sửa chữa trường học sau bão lũ; duy trì mô
hình “Hũ gạo tình thương” để giúp đỡ bà Trần Thị Thêm ở tổ dân
phố An Cư Đông 2 mỗi tháng 20 kg gạo trong suốt hơn 12 năm qua
(2007 - 2019).
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Những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng
Lăng Cô thông qua các mô hình cách làm cụ thể, có ý nghĩa nhân
văn theo gương Bác đã từng bước làm chuyển biến nhận thức, củng
cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời
làm cho hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ biên phòng tiếp tục
tỏa sáng, lan tỏa trong lòng nhân dân. Với những kết quả to lớn
đạt được trong nhiều năm qua, Đồn Biên phòng Lăng Cô đã
vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Huyện ủy
Phú Lộc nhiều lần vinh danh, khen thưởng và trao tặng nhiều
danh hiệu thi đua cao quý.
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NÂNG CAO TÍNH CHIẾN ĐẤU,
PHỤC VỤ TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
THEO LỜI DẠY CỦA BÁC
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Chân Mây,
Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế

Đồn BPCK Cảng Chân Mây phối hợp tổ chức Lễ khánh thành và trao tặng
Nhà tình nghĩa biển đảo đến đồng bào xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc

Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một địa bàn có ý nghĩa
quan trọng về kinh tế và an ninh quốc phòng của tỉnh, Đồn Biên
phòng Cửa khẩu Cảng Chân Mây xác định việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những
nội dung đặc biệt quan trọng để nâng cao tính chiến đấu, tính tiên
phong của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm
vụ chính trị được giao. Trong những năm qua, Đồn Biên phòng Cửa
khẩu Cảng Chân Mây luôn chú trọng triển khai thực hiện các nội
dung theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đảng bộ
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thường xuyên đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh vào nghị quyết hàng tháng của Chi bộ trên
cơ sở cụ thể hóa nội dung sát với tình hình nhiệm vụ chính trị của
đơn vị, trong đó tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề trọng
tâm, yếu kém, hạn chế trong học tập và công tác của cán bộ, chiến
sĩ. Hàng năm, Đảng bộ tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đăng ký học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và
việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng
và chỉnh đốn Đảng sát với chức trách nhiệm vụ được giao; căn cứ
kết quả phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh để đánh giá, bình xét, phân loại chất lượng tổ chức đảng và
đảng viên cuối năm.
Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ
Chính trị, đơn vị cũng đã chú trọng kết hợp chặt chẽ với các phong
trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Phát huy
truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thông
qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng,
rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức, tính kỷ luật
và ý chí phấn đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ, nâng cao ý thức tự giác
và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an
ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển của
Tổ quốc.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm
vụ chính trị của đơn vị. Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy
mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt công tác kiểm tra,
giám sát người, phương tiện hàng hóa và hoạt động xuất nhập cảnh,
xuất nhập khẩu tại cửa khẩu cảng. Thực hiện tốt công tác phối hợp
với các lực lượng chức năng về tuyên truyền và thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tập trung nâng cao chất lượng
hiệu quả công tác nắm bắt tình hình, đấu tranh phòng, chống các loại
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tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn.
Đồn kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động gây mất
an ninh trật tự, như: tội phạm ma túy, khai thác thủy, hải sản, khoáng
sản trái phép, hoạt động tôn giáo, dân tộc, nhân quyền, các hoạt động
thu thập thông tin tình báo… Tiến hành xác minh, xử lý các vụ việc
theo đúng chức năng, thẩm quyền quy định của pháp luật. Cụ thể,
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Chân Mây đã phối hợp xử lý 40 vụ
và nộp ngân sách nhà nước 547,6 triệu đồng; 5 vụ vận chuyển hàng
hóa gian lận thương mại trị giá hơn 300 triệu đồng; 10 vụ khai thác
khoáng sản với 10 tổ chức và cá nhân; 12 vụ khai thác hủy diệt môi
trường nguồn lợi thủy sản với 12 đối tượng…
Đảng bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Chân Mây lãnh đạo
xây dựng nền biên phòng toàn dân, triển khai thực hiện có hiệu
quả Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức
phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an
ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Chỉ thị số 681 của
Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng “về phân công
đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên
giới” và các phong trào, chương trình, đề án, như: Chương trình
“Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, trao tặng 85 suất quà trị
giá 47,5 triệu đồng; phong trào “tặng cờ cho ngư dân” do Bộ Tư
lệnh phát động với số tiền đóng góp của cán bộ, chiến sĩ là 12,5
triệu đồng; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú
Lộc vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 4
ngôi nhà, trị giá 265 triệu đồng, trong đó 01 ngôi nhà “Đại đoàn
kết” ở thôn Bình An 1 với trị giá 15 triệu đồng, 02 ngôi nhà Hữu
nghị trị giá 180 triệu đồng, 01 ngôi nhà “Mái ấm biên cương” trị
giá 60 triệu đồng. Thực hiện chương trình “Hũ gạo tình thương”,
đơn vị đã nhận giúp đỡ 02 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với
số gạo 20kg/người/tháng; thực hiện mô hình “Nâng bước em đến
trường” nhận đỡ đầu 06 cháu học sinh…
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Đơn vị cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa
phương phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống, ứng phó
và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 31 vụ với 91 người
và 34 phương tiện, trong đó: ở trên bộ đã cứu hộ, cứu nạn 15 vụ với
30 người và 14 phương tiện, cứu đuối 04 vụ với 9 người; ở trên biển
đã cứu 15 vụ với 61 người và 20 phương tiện; thả 15 cá thể rùa biển
về với biển…
Trong thời gian tới, đơn vị xác định tiếp tục triển khai thực hiện
có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, quyết tâm đưa việc
học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, thật sự
lan tỏa trong toàn đơn vị, xứng đáng là đơn vị nhiều năm liền được
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng công nhận danh hiệu Đơn vị Quyết
thắng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng thưởng về tổ chức Đảng đạt
trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền giai đoạn 2015 - 2020.
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PHÒNG PX03 CÔNG AN TỈNH - ĐIỂM SÁNG
TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị (PX03)Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Thượng tướng Bùi Văn Nam - UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an
thừa ủy quyền Chủ tịch Nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
cho Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Những năm qua, công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng
của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều thành tích nổi bật. Đảng
bộ Công an tỉnh được đánh giá là một trong những Đảng bộ tiêu biểu
của tỉnh, giữ vững vai trò hạt nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp
bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh;
lực lượng Công an tỉnh luôn nhận được sự tin cậy của cấp ủy, chính
quyền và mến mộ của nhân dân. Trong thành tích chung đó có vai
trò tham mưu tích cực, chủ động của Phòng Công tác Đảng và Công
tác chính trị - Công an tỉnh (PX03).
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Với chức năng, nhiệm vụ là tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám
đốc Công an tỉnh về công tác xây dựng Đảng và công tác chính trị
trong lực lượng công an tỉnh, Phòng PX03 có vị trí, vai trò hết sức
quan trọng, vừa có tính chất chuyên môn nghiệp vụ vừa có tính chất
đặc thù. Xác định trọng trách của mình, tập thể cán bộ, chiến sĩ của
Phòng PX03 đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc triển
khai công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện, đồng bộ trong
Đảng bộ Công an tỉnh. Công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên
được quan tâm thường xuyên, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong Đảng
bộ Công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 92%, không
còn tổ chức cơ sở đảng yếu kém cũng như không còn đảng viên vi
phạm. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng theo đúng chương
trình, kế hoạch đề ra hàng năm và toàn khóa. Công tác tuyên truyền,
giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh, tạo ra sự thống nhất ý
chí và hành động trong Đảng bộ và toàn lực lượng, góp phần tạo nên
sức mạnh chính trị - tinh thần to lớn trong thực hiện các nhiệm vụ
của lực lượng Công an tỉnh. Phòng cũng đã tăng cường kiểm tra, tổ
chức thực hiện nghiêm Điều lệnh công an nhân dân, giữ vững tác
phong, kỷ luật, kỷ cương trong các đơn vị, góp phần tạo dựng hình
ảnh người chiến sĩ công an thân thiện, gắn bó với nhân dân, vì nhân
dân phục vụ. Công tác quần chúng có nhiều hoạt động thiết thực, bổ
ích, để lại nhiều dấu ấn đậm nét.
Đặc biệt, Phòng PX03 không chỉ phát huy tốt vai trò tham mưu
cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai thực hiện Chỉ
thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ và toàn
lực lượng công an mà còn là một trong những đơn vị được đánh giá
cao trong học tập và làm theo Bác. Quán triệt sâu sắc Chỉ thị 05-CT/
TW của Bộ Chính trị, các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và
sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy, Ban
Chỉ huy Phòng PX03 đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị một
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cách bài bản, cụ thể, đưa việc học và làm theo Bác trở thành nề nếp
và nhiệm vụ chính trị thường xuyên của đơn vị và mỗi cán bộ, chiến
sĩ. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở
đơn vị đã có sự gắn kết chặt chẽ với thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn,
quy định của Bộ Công an, với thực hiện “Sáu điều Bác Hồ dạy”,
với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân
bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, đặc biệt là gắn với thực
hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ”. Nhờ vậy, đã tạo ra những chuyển biến tích cực,
căn bản trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ, nâng
cao ý thức trách nhiệm của đảng viên đối với nhiệm vụ được phân
công. Các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh hằng năm đều được đơn vị tổ chức quán triệt sâu
rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.
Với quyết tâm cao, cách làm phù hợp, thiết thực, những chuyển
biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ Phòng
PX03 là rất rõ nét, thể hiện qua từng việc làm cụ thể của mỗi người,
không chỉ từ tác phong, lễ tiết, ý thức chấp hành Điều lệnh Công an
nhân dân mà còn mang lại hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ
chính trị của đơn vị.
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KHÔNG NGỪNG THỰC HIỆN TỐT VIỆC
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Chi bộ 2, Đảng bộ Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

Chi bộ 2 họp triển khai việc thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Chi bộ 2 là Chi bộ ghép 3 đơn vị gồm: Ban Tổ chức, Ban Bảo vệ An ninh, Cơ quan UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh. Chi bộ 2 là một
trong ba chi bộ thuộc Đảng bộ Phòng Chính trị, nhiệm vụ chính là
tham mưu và tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng trong toàn
Đảng bộ Quân sự tỉnh. Xác định thực hiện 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” là một trong những nội dung trọng
tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch,
vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong
những năm qua, Chi bộ nghiêm túc tổ chức tuyên truyền, phổ biến,
quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề hằng
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năm đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Bên cạnh đó, Chi bộ
đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng
Ban trên các mặt công tác. Tổ chức giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán
bộ, đảng viên luôn có lập trường tư tưởng chính trị kiên định, vững
vàng, an tâm công tác, luôn đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ và hoàn
thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị.
Trong quá trình tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ bám sát nội dung của Chỉ thị 05CT/TW của Bộ Chính trị, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo của Đảng ủy
Phòng Chính trị, ban hành Nghị quyết năm của Chi bộ, đề ra phương
hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Việc triển khai thực hiện
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã gắn với triển khai thực hiện
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ”. Chi bộ đã tổ chức quán triệt tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh và cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể,
sáng tạo trong từng lĩnh vực công tác và chiến đấu phù hợp với chức
năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, như: Tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ
nắm tư tưởng cốt lõi về phẩm chất, đạo đức, tác phong của Bác. Chi
bộ phân công mỗi đảng viên viết bài và sưu tầm những câu chuyện
kể về Bác, học tập và làm theo Bác về tôn trọng nhân dân... Từ đó
tổ chức viết thu hoạch phù hợp tình hình thực tiễn công tác từng cán
bộ, chiến sĩ; xây dựng kế hoạch, bản đăng ký cá nhân học tập và làm
theo Bác. Từng bước chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội
ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; tạo được sự chuyển biến rõ nét về
kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, “nói đi đôi với
làm”, mang lại sự đoàn kết nội bộ, sự đồng thuận trong tập thể, góp
phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị luôn tích cực tham gia
đạt kết quả các hoạt động, các phong trào thi đua do Bộ Quốc phòng,
Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức. Cụ thể như:
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“Điển hình về xây dựng Chi bộ 3 tốt, 3 không”; hội thi “Kể chuyện
về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các hoạt động đền
ơn đáp nghĩa; thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình
có công với cách mạng; đặc biệt tham gia phục vụ, chuẩn bị đầy đủ
cơ sở hạ tầng như phòng ở, lắp ghép giường ngủ ở 6 khu cách ly tập
trung trong công tác phòng chống dịch Covid - 19, v.v...
Qua học tập và làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ
trong đơn vị đều có sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong
thực hiện nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng trong công tác
xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng quân đội chính quy, hiện đại,
trong sạch, vững mạnh. Tạo nên sự chuyển biến tích cực trong
cán bộ, chiến sĩ; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi
nhiệm vụ và ý thức phục vụ nhân dân; lễ tiết tác phong, tinh thần
thái độ của cán bộ chiến sĩ khi tiếp xúc, giải quyết công việc, đáp
ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân ngày càng chuyển biến rõ
nét, tiến bộ hơn.
Với những thành tích đạt được, Chi bộ 2 được công nhận là tổ
chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016, 2018;
được Đảng bộ Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên
Huế khen thưởng thành tích tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Chỉ thị
05-CT/TW của Bộ Chính trị.
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THIẾT THỰC ĐẨY MẠNH
HỌC VÀ LÀM THEO BÁC TỪ CƠ SỞ
Cán bộ và nhân dân xã Phong Sơn,
huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nhân dân xã Phong Sơn ra quân làm đường nội đồng

Xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế có địa
hình phức tạp đồi núi chiếm trên 80% diện tích, với 3.391 hộ, 13.382
nhân khẩu cư trú trên 13 thôn, nhân dân sống chủ yếu dựa vào kinh
tế nông lâm nghiệp. Đảng bộ xã có 266 đảng viên sinh hoạt ở 21 chi
bộ trực thuộc. Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của
Bộ Chính trị, Đảng bộ đã lãnh chỉ đạo, đưa việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nề nếp, trở thành
việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, quần
chúng nhân dân và đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Điểm nổi bật là sự thể hiện rõ nét ý thức tự giác, tinh thần trách
nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công việc và thái độ đúng
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mực khi phục vụ nhân dân; thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở,
góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền địa
phương. Việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân đúng quy định, phản ánh
kịp thời các kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền
giải quyết. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu
của hệ thống chính trị xã, thôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong
thực hiện nhiệm vụ, thực sự là những tấm gương gần dân, hiểu dân.
Với những cách làm cụ thể và thiết thực, từ năm 2016 đến nay,
trên địa bàn xã ngày càng xuất hiện nhiều phong trào, tấm gương
điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo gương Bác. Qua tổ chức
thực hiện, đã có nhiều tấm gương điển hình trong quần chúng nhân
dân, nhất là trong phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”.
Cụ thể, đã vận động nhân dân hiến hơn 10 ha đất và tài sản trên đất
giá trị hơn 2,5 tỷ đồng để làm mới, mở rộng hàng chục km đường
liên xã, liên thôn, đường trong thôn và đóng góp hơn 4,3 tỷ đồng để
bê tông hóa hơn 10 km đường. Đặc biệt, có hộ gia đình giáo dân đã
hiến gần 500 m2 đất để mở rộng khuôn viên trường tiểu học Tây Bắc
Sơn. Mô hình tuyến đường “Sáng, xanh, sạch và đảm bảo trị an”
khởi đầu từ thôn Thanh Tân đến nay đã lan tỏa trên 11/13 thôn trên
địa bàn xã. Mô hình “Phân loại rác thải ngay tại hộ gia đình” làm
điểm tại thôn Công Thành năm 2019 đến nay đã tạo được sức lan
tỏa trong chị em Hội Phụ nữ toàn xã. Nhiều tập thể, cá nhân có cách
làm hay, sáng tạo, đóng góp tích cực trong hoạt động từ thiện nhân
đạo, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong việc tăng
cường triển khai “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ khuyến học”, “Quỹ
tình nghĩa”… đã tạo điều kiện cho hàng chục hộ thoát nghèo, xóa
nhà tạm và giúp đỡ cho hàng chục em học sinh yên tâm đến trường.
Nhiều cán bộ, đảng viên được đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm,
gương mẫu, tận tụy với công việc, nói đi đôi với làm; thực hiện tốt
vai trò, nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, xây dựng Đảng bộ, Chi
bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; giải quyết dứt điểm các vấn đề
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bức xúc, nổi cộm ở địa phương, được nhân dân đồng tình ủng hộ.
Từ một xã vùng gò đồi còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần
chủ động, đoàn kết, quyết tâm chính trị cao cùng với sự đồng thuận,
ủng hộ của nhân dân, Đảng bộ xã Phong Sơn đã tập trung lãnh đạo
tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015
- 2020 đạt được những kết quả khá toàn diện: 14/16 chỉ tiêu đạt và
vượt so với kế hoạch; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm tăng
13%; thu ngân sách bình quân hàng năm tăng 10-12%. Cơ cấu kinh
tế chuyển dịch đúng hướng; nông nghiệp phát triển khá toàn diện,
năng suất các loại cây trồng đều tăng; khai thác tốt tiềm năng, lợi
thế vùng gò đồi để trồng cao su và trồng rừng gỗ lớn; tỷ lệ độ che
phủ rừng đạt 58%. Kinh tế trang trại, gia trại phát triển mạnh, hiện
toàn xã có 17 trang trại/gia trại với mức thu nhập hàng năm 200
triệu đồng. Các loại hình dịch vụ, thương mại, các ngành nghề tiểu
thủ công nghiệp được duy trì và phát triển. Kết cấu hạ tầng trên địa
bàn xã được đầu tư khá đồng bộ, chương trình xây dựng nông thôn
mới đã từng bước góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống vật
chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, thu nhập
bình quân đầu người từ 23 triệu đồng lên 38 triệu đồng/năm; hộ khá,
giàu tăng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,15% còn 4,8%. Đến nay, Phong
Sơn đạt 14/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.
Với những kết quả đã đạt được, Đảng bộ xã Phong Sơn được Ban
Thường vụ Huyện ủy Phong Điền đánh giá cao, 4 năm liền Đảng bộ
được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, năm 2017,
chính quyền và nhân dân xã Phong Sơn được Ủy ban nhân dân tỉnh
Thừa Thiên Huế tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi
đua”; năm 2018, Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên
Huế tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc qua 2 năm thực hiện Chỉ
thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Năm 2020, Đảng bộ xã Phong Sơn
được Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền chọn tổ chức đại hội
điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.
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NƠI CHẮP CÁNH NHỮNG ƯỚC MƠ
Trường Trung học Phổ thông Phú Bài,
thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trường THPT Phú Bài, thị xã Hương Thủy đạt Giải nhì tại Hội thi
sáng tạo của Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 153. Năm 2019

Trên địa bàn thị xã Hương Thủy, có một ngôi trường được nhiều
thế hệ học sinh gắn bó, yêu thương và luôn tìm về, đó là trường
Trung học phổ thông (THPT) Phú Bài, nơi chắp cánh và ươm mầm
những ước mơ cho bao thế hệ trẻ - phần lớn là những học sinh ở khu
vực phường Phú Bài, Thủy Châu, Thủy Lương và các xã Thủy Phù,
Thủy Tân, Phú Sơn.
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Vì lợi ích mười năm
trồng cây/ Vì lợi ích trăm năm trồng người”, trong những năm qua,
Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường luôn quan tâm đến chất lượng dạy
và học. Công tác giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục được
thực hiện theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho
cấp THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục
tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết
quả đánh giá chất lượng giáo dục. Trường luôn chú trọng, quan tâm
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đến công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đoàn kết, có ý
thức trách nhiệm, có trình độ chuyên môn vững vàng; các giáo viên
ứng dụng tốt công nghệ thông tin, tích cực sử dụng đồ dùng dạy học
hiện có để kích thích hứng thú học tập trong học sinh, nâng cao chất
lượng dạy và học trong toàn trường.
Thầy giáo Hoàng Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường
vui mừng cho biết, trường THPT Phú Bài có 34 lớp, trên 1.400 học
sinh, mặc dù đông học sinh nhưng công tác quản lý được trường
quan tâm nên trong thời gian qua, không có hiện tượng học sinh bỏ
học giữa chừng; những học sinh có học lực yếu hoặc có hoàn cảnh
đặc biệt đều được nhà trường tư vấn, định hướng và chuyển đi học
nghề. Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh thường xuyên được duy trì ở
mức cao. Bên cạnh việc học, công tác giáo dục kỹ năng sống cho
học sinh thường xuyên được tổ chức dưới nhiều hình thức, như: hội
trại, chăm sóc di tích đình làng Hòa Phong, dâng hương tại nghĩa
trang liệt sĩ, kỹ năng phòng chống lụt bão, phòng cháy, chữa cháy,
truyền thông về vệ sinh cá nhân, an toàn thực phẩm, phòng chống tệ
nạn ma túy và các tệ nạn xã hội học đường, ngoại khóa về sức khỏe
sinh sản vị thành niên… Các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động
hướng nghiệp được thực hiện đầy đủ khung phân phối chương trình
cho cả 3 khối lớp theo chủ đề hoạt động của từng khối với thời lượng
2 tiết/chủ đề/tháng. Nhà trường thành lập 10 câu lạc bộ (Tiếng Anh,
Văn học, Phòng cháy chữa cháy, Sức khỏe sinh sản vị thành niên,
Khiêu vũ, Âm nhạc, Khoa học kỹ thuật, Thủ lĩnh thanh niên, An toàn
giao thông, Xung kích tình nguyện) thường xuyên hoạt động và thực
sự trở thành sân chơi bổ ích cho học sinh.
Song song với việc dạy và học, nhà trường tích cực tham gia
nhiều hoạt động, các cuộc vận động của tỉnh, của thị xã và đạt một
số kết quả nổi bật. Cuộc vận động “Dân chủ hóa trường học” - công
khai mọi lĩnh vực hoạt động của trường, từ quy mô phát triển tài
chính, cơ sở vật chất đến chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục,
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danh hiệu thi đua; “Hai không” - nói không với tiêu cực trong thi
cử và bệnh thành tích trong giáo dục bằng cách triển khai nghiêm
túc, chặt chẽ công tác kiểm tra tập trung, cắt phách khi chấm, đảm
bảo chất lượng giáo dục trung thực, khách quan, không chạy theo
thành tích; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và
sáng tạo” - tập thể cán bộ giáo viên giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà
giáo, thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, sáng tạo trong
dạy học, không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm đạo đức nhà
giáo; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” - với việc
xây dựng nội quy, quy tắc ứng xử trong nhà trường, tuyên truyền,
giáo dục tất cả các thành viên trong trường chung tay xây dựng môi
trường giáo dục lành mạnh, đảm bảo xanh - sạch - đẹp. Huy động sự
tích cực và nâng cao vai trò của học sinh trong vấn đề chăm sóc cây
xanh, vệ sinh, làm đẹp cảnh quan nhà trường. Hằng năm, trường đều
có kế hoạch trồng cây mới, cắt tỉa cây đảm bảo thẩm mỹ và an toàn
trong mùa mưa bão. Việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thường xuyên được quan tâm
với những hoạt động cụ thể: tổ chức cho giáo viên, học sinh toàn
trường sưu tầm, đọc, kể các mẩu chuyện về Bác Hồ. Từ đó, giúp
các thành viên trong trường thực hiện việc học tập và làm theo tấm
gương của Bác qua từng hành động, việc làm thiết thực.
Năm 2017, Trường THPT Phú Bài được UBND tỉnh công nhận là
trường đạt chuẩn quốc gia. Tập thể nhà trường 5 năm liên tục được
công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Bằng khen của Bộ Giáo
dục và Đào tạo, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và nhiều giấy khen,
bằng khen của các cơ quan Trung ương và địa phương. Có được
những thành quả tốt đẹp trên là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết gắn bó của
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và tập thể
nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ dạy và học.
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Ý NGHĨA TỪ NHỮNG PHONG TRÀO ĐỘI
Hội đồng Đội huyện Quảng Điền,
tỉnh Thừa Thiên Huế

Hội đồng Đội huyện Quảng Điền trao tặng Nhà Khăn quàng đỏ

Trong những năm qua, Hội đồng Đội huyện Quảng Điền đã có
nhiều nỗ lực, cố gắng trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”; đã chỉ đạo các Liên đội chủ động, tích
cực, sáng tạo trong xây dựng mô hình giáo dục lòng yêu nước, tương
thân tương ái, giúp cho thiếu nhi rèn luyện đạo đức, lối sống, thi đua
học tập, tạo môi trường cho thiếu nhi rèn luyện sức khỏe, kỹ năng.
Trao đổi về công tác giáo dục tuyên truyền, anh Hoàng Quang Huy
- Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Quảng Điền cho biết: “Hội đồng Đội
huyện luôn chú trọng đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử dân tộc, của
Đảng, Đoàn, Đội, nâng cao đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành
pháp luật; định hướng giá trị, hình thành nhân cách cho thiếu nhi
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thông qua các phong trào, cuộc vận động, các sự kiện trọng đại,
các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của quê hương, đất nước;
tạo môi trường thuận lợi cho thiếu nhi có tâm hồn trong sáng, nuôi
dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên trong cuộc sống, đã có tác
dụng giáo dục cao, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng”. Trong 5 năm,
Hội đồng Đội huyện đã tổ chức trên 120 hoạt động về nguồn tại các
địa chỉ đỏ, như: Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ Trường
Sơn, các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh, huyện; tổ chức trên 1.500
đợt ra quân làm vệ sinh, dâng hương, thay bát nhang tại nghĩa trang
liệt sĩ, nhà bia ghi danh, nói chuyện truyền thống; các hoạt động
“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thăm tặng quà cho
các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mẹ Việt
Nam anh hùng; đảm nhận và chăm sóc các di tích lịch sử, văn hóa
trên địa bàn.
Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Tùy theo
sức của mình”, Hội đồng Đội huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai phong
trào “Kế hoạch nhỏ” thu gom giấy vụn từ các em đội viên. Qua 5
năm, đã thu được hơn 90 tấn giấy vụn các loại… Từ đó, các Liên đội
có nguồn quỹ để hỗ trợ, giúp đỡ những em học sinh có hoàn cảnh
khó khăn, giúp các em vươn lên trong học tập. Tiếp tục đẩy mạnh
phong trào “Nuôi heo đất - Giúp bạn đến trường” được các cấp,
các ngành đánh giá cao. Trong các năm học vừa qua đã vận động từ
đội viên nhi đồng trên địa bàn toàn huyện bằng hình thức tiết kiệm
1.000 đồng/tháng tiền ăn quà vặt để bỏ tiền heo đất. Kết thúc năm
học, Hội đồng Đội tiến hành khảo sát để hỗ trợ xây dựng ngôi nhà
“Khăn quàng đỏ” cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Từ năm 2016 đến nay đã xây dựng được 09 nhà “Khăn quàng đỏ”
tại một số trường trên địa bàn huyện với tổng trị giá 420 triệu đồng.
Hưởng ứng “Ngày Chủ nhật Xanh” do UBND tỉnh phát động,
100% Liên đội đã có những công trình, phần việc thiết thực để xây
dựng cảnh quan môi trường trường học được xanh, sạch, sáng và an
toàn; đẩy mạnh phong trào “Nghìn việc tốt” tại trường học, tại nhà
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với nhiều mô hình có ý nghĩa. Trong những năm học vừa qua đã
triển khai cuộc thi xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Sáng” đến
các Liên đội do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức và kết quả đạt
được 09 giải, qua đó đã phát huy được tính tự giác, chủ động của các
em học sinh trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Phát động rộng
rãi cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ, kết quả có 20
Liên đội tham gia vòng thi cấp tỉnh, trong đó 10 Liên đội được chọn
tham gia vòng chung kết tại Trung ương.
Hội đồng Đội huyện Quảng Điền đã phối hợp hỗ trợ xây dựng các
thiết chế vui chơi cho các em thiếu nhi tại 2 cơ sở của trường Tiểu
học Quảng Thọ, Tiểu học số 1 Thị trấn Sịa, Tiểu học số 1 Quảng Lợi,
Tiểu học số 1 Quảng Phước, trường Mầm non Quảng Thái với trị giá
trên 300 triệu đồng. Các hoạt động xây dựng “Quỹ vì bạn nghèo”,
chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Quảng Điền” đã trao gần
2.000 suất quà tổng trị giá trên 500 triệu đồng để tặng cho các em
đội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Ngoài ra, đã chỉ đạo các Liên đội gây quỹ giúp đỡ học sinh nghèo
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, qua đó đã lan tỏa và thu hút đông
đảo đội viên tham gia, giúp cho các em thiếu nhi tiếp tục được đến
trường. Để rèn luyện các kỹ năng cho các em thiếu nhi vươn lên, Hội
đồng Đội huyện đã tổ chức các hội thi: Chúng em kể chuyện Bác
Hồ; Chỉ huy Đội giỏi, Tiếng hát “Măng non Đất nước - Tiến bước
lên Đoàn”; Liên hoan Dân vũ - Múa hát sân trường; Chiến sĩ nhỏ
Điện Biên,…
Với những kết quả đạt được, trong 5 năm qua Hội đồng Đội huyện
Quảng Điền đã được tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen của
Tỉnh Đoàn, Trung ương Đoàn và của Ban Thường vụ Huyện ủy
Quảng Điền…
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TẤM GƯƠNG MỘT CÁN BỘ LÃNH ĐẠO
TẬN TỤY VỚI CÔNG VIỆC
Đồng chí Lê Hùng Sơn Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế

Đồng chí Lê Hùng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty
Điện lực Thừa Thiên Huế (đứng thứ tư từ trái sang) được Đảng ủy
Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tuyên dương, khen thưởng tại Hội nghị
tuyên dương đảng viên xuất sắc tiêu biểu. Năm 2020

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ
Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” trong những năm qua, đồng chí Lê Hùng
Sơn với vai trò là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã cùng Ban
Thường vụ Đảng ủy Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế chỉ đạo triển
khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng các nội dung Chỉ thị 05 trong
toàn Đảng bộ. Đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, xuyên
suốt trong quá trình hoạt động 5 năm qua của Công ty Điện lực
Thừa Thiên Huế.
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Trên cương vị Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Lê
Hùng Sơn đã ra sức chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh. Từ sự chỉ đạo đó, cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong
Công ty đã tích cực tham gia sinh hoạt thường xuyên các chuyên
đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều
hình thức đa dạng, phong phú, như: trong sinh hoạt đảng bộ, chi
bộ, các buổi họp chuyên môn, đoàn thể đều có lồng ghép nội dung
của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Hằng năm, mỗi Chi bộ
trên cơ sở các nội dung chuyên đề yêu cầu cán bộ, đảng viên,
công nhân viên đăng ký thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của từng
cá nhân đơn vị mình. Công tác triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của
Bộ Chính trị trong Đảng bộ Công ty được thực hiện nghiêm túc,
đồng bộ đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức và
hành động. Từ đó, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, mỗi thành
viên trong cấp ủy, Ban Giám đốc, trưởng các phòng, ban, đoàn thể
phải là những tấm gương điển hình. Cán bộ, đảng viên, công nhân
viên nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và sản xuất
kinh doanh.
Thực hiện lời dạy của Bác “Làm việc gì cũng phải có cái tâm và
yêu nghề thì chúng ta mới thành công được”, trong 5 năm qua, đồng
chí Lê Hùng Sơn cùng với Ban Thường vụ Đảng ủy tích cực lãnh chỉ
đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn
với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đã đạt được những kết quả
quan trọng. Công ty đã ứng dụng khoa học công nghệ cải cách hành
chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách
nhiệm của từng người, từng đơn vị theo hướng tinh gọn, minh bạch,
hiệu quả trong giải quyết các công việc, ngăn chặn nhũng nhiễu khi
thực thi nhiệm vụ. Tất cả các văn bản đều được số hóa, lưu trữ trên
tủ tài liệu điện tử. Sản lượng điện thương phẩm đạt 8,01 tỷ kWh tăng
trưởng bình quân 6,8%/năm; tổng doanh thu đạt 14.000 tỷ đồng,
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tăng bình quân doanh thu 8,7%/năm. Bảo đảm phục vụ cấp điện ổn
định cho nhiều sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, góp phần thực
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện 748 gói thầu xây
lắp, mua sắm vật tư thiết bị, thực hiện giảm chi phí sản xuất đã tiết
kiệm được 84,58 tỷ đồng.
Trong quá trình công tác, đồng chí Lê Hùng Sơn luôn tiên phong,
gương mẫu, có tinh thần, trách nhiệm cao, tận tụy với công việc;
quan tâm chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác xây
dựng cơ quan văn hóa, tham gia tốt các hoạt động xã hội, từ thiện,
chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa của
công đoàn, các công trình điện “Ánh sáng nông thôn mới” của
Đoàn Thanh niên Công ty và giáo dục truyền thống cách mạng cho
thế hệ trẻ của Hội Cựu chiến binh Công ty. Bên cạnh đó, đồng chí
luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy những phẩm chất của
người đảng viên. Thực hiện nghiêm những điều đảng viên không
được làm; thực hành tiết kiệm, không phô trương, xa hoa, lãng phí.
Trong quan hệ ứng xử với đồng chí, đồng nghiệp, đồng chí luôn
thân thiện, gần gũi; thái độ làm việc cầu thị, luôn lắng nghe ý kiến
của tập thể, nguyện vọng của công chức, viên chức, người lao động
để nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng và có hướng điều chỉnh,
uốn nắn, động viên kịp thời.
Không chỉ thể hiện vai trò gương mẫu trong công tác và sinh
hoạt, đồng chí còn là tấm gương về tự học, tự rèn luyện, tìm tòi,
sáng tạo, khắc phục khó khăn, tìm ra các giải pháp mới để phục
vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh. Đồng chí có nhiều công
trình nghiên cứu, sáng kiến tiêu biểu, như: “Quản lý, chủ động
nguồn vốn trong di dời lưới điện giải phóng mặt bằng các khu tái
định cư, mở rộng tỉnh lộ”; “Giải pháp hạn chế vốn đầu tư không
hiệu quả cấp điện cho các khu tái định cư”; “Ứng dụng Camera
IP vào theo dõi hành trình ô tô tại Công ty Điện lực Thừa Thiên
Huế”. Những công trình, sáng kiến này được đưa vào ứng dụng
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trong sản xuất, kinh doanh đã nâng cao chất lượng, tiết kiệm kinh
phí, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Với sự nỗ lực của mình, từ những việc làm cụ thể, trong những
năm qua, đồng chí Lê Hùng Sơn thực sự là một người lãnh đạo
gương mẫu, xuất sắc, tận tụy được cán bộ, đảng viên, công nhân
viên tin yêu. Đồng chí đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen
của các cấp, ngành: Bằng khen của Bộ Công thương về “Thành tích
xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất”; Bằng khen
của tập đoàn Điện lực Việt Nam “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”;
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tặng
Giấy khen “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền”.
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PHÁT HUY VAI TRÒ GƯƠNG MẪU
TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC
Đồng chí Hồ Văn Thành - Bí thư Đảng ủy,
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

Đồng chí Hồ Văn Thành - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng
Sư phạm Thừa Thiên Huế trao quà đến các cháu học sinh nghèo hiếu học

Với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng
Sư phạm Thừa Thiên Huế, đồng chí Hồ Văn Thành luôn luôn xác
định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc phấn đấu
rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cho bản thân và toàn thể cán bộ, đảng
viên, giảng viên, nhân viên và sinh viên trong nhà trường. Trong 5
năm qua, đồng chí đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu
rộng các nội dung theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
và các chuyên đề hàng năm trong toàn trường.
Việc tổ chức học tập, nghiên cứu và sinh hoạt thường xuyên các
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chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn
với nhiệm vụ chuyên môn cụ thể của từng cán bộ, đảng viên, giảng
viên, nhân viên và sinh viên trong Trường bằng nhiều hình thức đa
dạng, phong phú, như: sinh hoạt đảng ủy, chi bộ, các buổi họp của
nhà trường, đoàn thể, đều có lồng ghép nội dung của Chỉ thị 05-CT/
TW của Bộ Chính trị; tuyên truyền nhắc nhở sinh viên trong các
buổi sinh hoạt ngoại khóa, phát thanh giữa buổi khi ra chơi; tổ chức
các hội thi; kịp thời biểu dương, khen thưởng các em có những hành
động đẹp; nhân rộng các mô hình, điển hình tốt.
Hằng năm, mỗi chi bộ của nhà trường trên cơ sở các nội dung
chuyên đề theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã triển
khai cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên và sinh viên đăng
ký thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân và đơn vị mình, tổ
chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, viết bài thu hoạch. Việc học và làm
theo Bác trở thành tiêu chí đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên và
xếp loại công chức, viên chức cuối năm của trường. Bên cạnh đó,
mỗi thành viên trong cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, trưởng các tổ
chức, đoàn thể, tổ trưởng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, trở thành
người đi đầu và là những tấm gương điển hình để cấp dưới, nhân viên,
sinh viên noi theo.
Những năm qua, đồng chí Hồ Văn Thành đã tích cực chỉ đạo thực
hiện có hiệu quả công việc của nhà Trường: tổ chức tuần sinh hoạt
công dân cho HSSV và sinh hoạt chính trị cho CBGV vào đầu năm
học; định kỳ tổ chức đối thoại trực tiếp với HSSV cũng như đối với
CBGV nhằm giải quyết kịp thời những vướng mắc trên lĩnh vực
đào tạo, chế độ chính sách, quyền và nghĩa vụ của người học và của
giảng viên; thực hiện kịp thời việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất
lượng từ ISO 9001: 2008 của nhà trường sang phiên bản mới ISO
9001: 2015; chủ trì việc hoạch định chiến lược phát triển nhà trường
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giai đoạn 2011-2020; mở rộng quan hệ đối ngoại với Nhật Bản, Lào;
tổ chức các hoạt động bảo trợ lưu học sinh Lào đạt kết quả tốt. Mỗi
năm đồng chí đã tiếp nhận bảo trợ 2-3 lưu học sinh; thực hiện có
hiệu quả việc liên kết với doanh nghiệp về xây dựng chương trình
đào tạo và hỗ trợ đào tạo, tuyển sinh, mở lớp đào tạo kỹ năng may,
thiết kế thời trang cho Công ty cổ phần Dệt May Huế; chủ trì triển
khai hoàn thành nhiều đề án, chương trình, quy định, quy chế và áp
dụng hiệu quả.
Trong quá trình công tác, đồng chí Hồ Văn Thành luôn xác định
mình cần phải tiên phong, gương mẫu, biết hy sinh, luôn luôn có tinh
thần, trách nhiệm cao với nhà trường, kịp thời ngăn chặn những dấu
hiệu sai phạm; luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng
cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cá nhân, ý thức tự giác của mỗi
cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên và sinh viên; luôn gần gũi
với mọi người, lắng nghe ý kiến đóng góp và nắm dư luận để kịp
thời giải quyết các công việc của đơn vị. Với tư cách Bí thư Đảng
ủy, Hiệu trưởng, đồng chí Hồ Văn Thành luôn cùng với cấp ủy, Ban
Giám hiệu nhà trường thống nhất quan điểm trong việc lãnh đạo, chỉ
đạo, điều hành và triển khai mọi nhiệm vụ trong nhà trường; thường
xuyên quan tâm thực hiện tốt việc công khai hóa các hoạt động của
nhà trường dưới mọi hình thức, làm tốt chế độ chính sách cho cán
bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên. Đồng chí luôn lấy hiệu quả
công việc để làm thước đo; tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên, nhân
viên và sinh viên học tập, nâng cao trình độ; vun đắp những tấm lòng
tốt, tâm huyết để cùng chia sẻ giữa đồng chí, đồng nghiệp, sinh viên
mỗi khi gặp phải hoàn cảnh khó khăn nhất định, giải quyết công việc
thấu tình đạt lý.
Không chỉ thể hiện vai trò gương mẫu trong công tác và sinh
hoạt, đồng chí Hồ Văn Thành còn là tấm gương về tự học, tự rèn
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luyện, tìm tòi, sáng tạo. Trong thời gian qua, đồng chí đã hoàn
thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; 4 bài báo khoa học;
hướng dẫn 2 học viên cao học; phối hợp tổ chức thành công Hội
thảo khoa học công nghệ và khoa học giáo dục. Đặc biệt, đồng
chí đã đạt giải Nhì Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ
tỉnh Thừa Thiên Huế, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
tặng Bằng Lao động sáng tạo và Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh
nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng khen “Đảng viên tiêu biểu
xuất sắc năm 2019”.
Với những kết quả đạt được, đồng chí Hồ Văn Thành khẳng định
vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị,
là tấm gương điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 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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NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO,
TẬN TÂM VỚI CÔNG VIỆC
Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân - Phó Giám đốc,
Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Trung ương Huế

Bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân - Phó Giám đốc BVTW Huế phát biểu
tại hội nghị trực tuyến phòng chống dịch Covid-19 toàn quốc

Trên cương vị Phó Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Trung
ương Huế (BVTW Huế), Phó Giám đốc, Bí thư Đảng ủy BVTW
Huế - cơ sở 2, trong những năm qua đồng chí Nguyễn Thanh Xuân
luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí không ngừng học
tập, nghiên cứu tài liệu, trau dồi những kiến thức mới để nâng cao
năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và tích lũy nhiều kinh nghiệm làm
việc cùng với tinh thần hăng say, nhiệt tình, sáng tạo trong điều trị
bệnh, nắm bắt chặt chẽ hoạt động Quản lý Bệnh viện, tổ chức vận
hành các khoa, phòng, Trung tâm và theo dõi đảm bảo hoạt động với
chức năng, nhiệm vụ tốt nhất trong môi trường bệnh viện…
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Tham gia hưởng ứng phong trào làm việc tốt, đoàn kết vượt khó,
giúp đỡ nhau trong công việc, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân đã
tiếp cận với nhiều loại phẫu thuật khó và áp dụng các tiến bộ khoa
học trong công tác điều trị, góp phần làm tăng số lượng phẫu thuật
nội soi lên rất nhiều. Tham gia trực tiếp nhiều kỹ thuật mới trong
các lĩnh vực, như: phẫu thuật nội soi, ngoại tiêu hóa,… trong đó có
những kỹ thuật được thực hiện lần đầu tiên trên thế giới, góp phần
chuyên nghiệp hoạt động chuyên môn, khám chữa bệnh,… bảo đảm
công tác trực và cấp cứu bệnh nhân kể cả ngoài giờ. Đặc biệt trong
giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, đồng chí cùng tập thể lãnh đạo
BVTW Huế triển khai chặt chẽ, chính quy, chuyên nghiệp nhiều
hoạt động đảm bảo phòng, chống dịch và đã điều trị thành công cho
rất nhiều trường hợp mắc Covid-19 tại Trung tâm Cách ly và điều trị
Covid-19 đặt tại cơ sở 2 của BVTW Huế.
Với nhiều sáng kiến kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ trong
hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, đồng chí đã phối hợp triển khai
thường quy với số lượng lớn các loại phẫu thuật nội soi; cắt đại trực
tràng, kỹ thuật Pull-Through, nang giả tủy, mở OMC lấy sỏi - tán sỏi
điện thủy lực - tán sỏi laser, cắt gan, cắt lấy thận ghép, mở niệu quản
lấy sỏi, tắc ruột sau mổ, cắt thần kinh tạng, nang ống mật chủ nội soi,
cắt dạ dày, thực quản nội soi và cắt thực quản không mở ngực. Bác sĩ
Nguyễn Thanh Xuân tham gia công tác triển khai các loại phẫu thuật
mới tiếp cận với thế giới, như: phẫu thuật nội soi 1 trô ca và 1 đường
mổ (Single Port, Single Incision, NOTES) trong cắt ruột thừa, túi
mật, đại tràng, dạ dày; thành viên Ban Tổ chức Hội nghị khoa học
phòng chống ung thư thường niên 2016; tham gia nhiều công trình
nghiên cứu khoa học,...
Bên cạnh đó, đồng chí còn tham gia công tác giảng dạy, hướng
dẫn lâm sàng cho các bác sĩ nội trú; triển khai các kỹ thuật cho các
bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện; giảng dạy các lớp Phẫu thuật
nội soi nâng cao cho bác sĩ miền Trung và Tây Nguyên, các bác sĩ
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nước ngoài (Philipin, Malaysia, Indonesia); các lớp trong dự án Jica,
TOT, Quản lý chất lượng bệnh viện; Trường Cao đẳng Y tế Huế,
trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng.
Là bác sĩ trẻ, đang giữ vị trí chủ chốt của BVTW Huế, đồng chí
Xuân luôn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm xây dựng đoàn kết trong cơ
quan, xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên ngày càng vững
mạnh; phát huy vai trò tình nguyện, xung kích của đoàn viên thanh
niên, đặc biệt tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt, khám bệnh cấp
thuốc miễn phí, phòng chống dịch bệnh và tìm nguồn lực tặng quà
cho nhân dân vùng bị thiệt hại nặng sau các cơn bão, lũ lụt tại tỉnh
Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Quảng Bình, Hà Tĩnh trong
các năm vừa qua.
Với những nỗ lực, phấn đấu không biết mệt mỏi, đồng chí Nguyễn
Thanh Xuân đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu, giải thưởng cao
quý: Thầy thuốc trẻ tiêu biểu (năm 2012); Giải Nhất Hội thi sáng
tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII (năm 2015);
Giải Nhất Hội thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật (chuyên ngành Y
dược) toàn quốc (Vifotec) giai đoạn 2015 - 2016; Giải Nhì lĩnh vực
Y dược, Nhân tài Đất Việt (năm 2016); Giải Nhất Hội thi sáng tạo
Khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X (năm 2019)…
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NÂNG CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM,
THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ BẢO ĐẢM
AN NINH QUỐC PHÒNG
Thượng tá Đặng Đình Liêu - Phó Tham mưu trưởng,
Phòng Tham mưu, Bđbp tỉnh Thừa Thiên Huế

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế biểu dương, khen thưởng
các đơn vị đạt thành tích trong công tác huấn luyện, năm 2017

Trên cương vị là Bí thư Đảng ủy, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội
Biên phòng tỉnh, trong những năm qua, đồng chí Thượng tá Đặng
Đình Liêu luôn chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong đơn vị công tác. Sau khi
có hướng dẫn, chỉ đạo từ cấp trên, đồng chí đã tổ chức cho cán bộ,
đảng viên học tập và quán triệt nghiêm túc các chuyên đề về tư
tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, đồng chí
đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ triển khai đăng ký cam kết thực hiện
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn
với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và lấy kết quả triển khai thực hiện
101

làm cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm. Thông qua
việc chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo tinh
thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần nâng cao tinh
thần, ý thức trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, thực hiện
tốt nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên
giới, biển đảo quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên
giới của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với việc tu dưỡng, rèn luyện
đạo đức cách mạng của từng cán bộ, đảng viên, đồng chí Đặng Đình
Liêu luôn chú trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách của Bác, rèn luyện tác phong làm việc chuẩn mực, khoa
học, nói đi đôi với làm, phát huy vai trò nêu gương trước cán bộ,
chiến sĩ. Đặc biệt, đồng chí tích cực nghiên cứu, nắm chắc các chỉ
thị, nghị quyết và mệnh lệnh của cấp trên, bám sát thực tiễn để tham
mưu triển khai đồng bộ và có hiệu quả các mặt công tác biên phòng,
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
Là Phó Tham mưu trưởng, Phòng Tham mưu thuộc Bộ Chỉ huy
Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồng chí đã trực tiếp tham gia và chỉ đạo
triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm đảm bảo tình hình an
ninh quốc phòng của tỉnh. Đồng chí tham gia tổ chức diễn tập khu
vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện, diễn tập cảng biển, diễn tập
phòng chống cháy rừng. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tổ
chức huấn luyện chiến đấu, các lớp tập huấn, như: Tập huấn Tiểu đội
trưởng, công tác Tham mưu huấn luyện, phương pháp huấn luyện
điều lệnh, võ thuật, bản đồ địa hình quân sự. Tổ chức kiểm tra chặt
chẽ công tác luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng cơ động tại các
đơn vị cơ sở; luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ đồn, trạm,
phòng chống cháy nổ; công tác huấn luyện quân sự, nghiệp vụ, pháp
luật… Hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt công kiểm tra đánh giá
kết quả ngày điều lệnh. Hàng năm, tổ chức luyện tập cho cán bộ cấp
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phòng và các đơn vị tham gia hội thi cán bộ huấn luyện cấp Bộ Tư
lệnh, tổ chức tốt hội thao quân sự các cấp, hội thao thể dục thể thao
chào mừng các ngày lễ, ngày trọng đại của đất nước…
Đồng chí Đặng Đình Liêu luôn chủ động khắc phục mọi khó
khăn, đảm bảo công tác chỉ huy, chỉ đạo trong mọi tình huống hoàn
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí tổ chức xây dựng hầm
hào, cộng sự dã chiến phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng
cơ động, chỉ đạo thi công công trình chiến đấu, dự án đường Hồng
Thủy ra biên giới, đường Hồng Trung đến mốc 646. Chỉ đạo các đơn
vị duy trì tốt mối quan hệ với các lực lượng bảo vệ biên giới thuộc
hai tỉnh Salavan và Sêkông (Lào) theo đúng hiệp định và quy chế
biên giới. Chỉ đạo tổ chức, tham dự các hoạt động hội đàm thường
niên, hội đàm bảo đảm an ninh trật tự và trao đổi thông tin…, thông
qua đó đã góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa
các lực lượng bảo vệ biên giới của Tổ quốc.
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được qua 5 năm triển khai thực
hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian tới đồng
chí xác định tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn
Đảng bộ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa
XII) về công tác xây dựng Đảng và cuộc vận động “Phát huy truyền
thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”,
quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị đoàn
kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đáp
ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
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NGƯỜI CÁN BỘ CÔNG AN TẬN TỤY
Thượng tá Nguyễn Xuân Lợi - Trưởng phòng
Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Thượng tá Nguyễn Xuân Lợi - Trưởng phòng
Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong những năm qua, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế
đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh” đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Ngày
càng xuất hiện nhiều cán bộ, chiến sĩ công an điển hình trong học
tập và làm theo Bác, tạo được sức lan tỏa rộng khắp, góp phần xây
dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an cách mạng. Thượng tá
Nguyễn Xuân Lợi - Trưởng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh
(PA06) là một trong những điển hình như thế.
Từ những ngày còn là học sinh phổ thông, anh Nguyễn Xuân Lợi
đã mang trong mình ao ước được trở thành người chiến sĩ công an
và ước mơ của anh đã trở thành hiện thực vào năm 1993, sau khi
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tốt nghiệp trung học phổ thông, anh đã trúng tuyển vào Trường Kỹ
thuật nghiệp vụ Công an nhân dân (nay là Học viện Hậu cần - Kỹ
thuật, Bộ Công an). Sau bốn năm đào tạo, anh được biên chế về
công tác tại Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - Công an tỉnh Thừa Thiên
Huế. Gần 24 năm trong ngành, với sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân,
không ngừng ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, anh Nguyễn Xuân
Lợi đã trở thành một trưởng phòng giàu kinh nghiệm, mưu trí, khôn
khéo trong nghiệp vụ.
Với tính chất đặc thù của công việc và quy định của ngành, nếu
không phải là người trong ngành thì khó có thể biết những đóng góp
cực kỳ quan trọng của công tác kỹ thuật nghiệp vụ đối với hoạt động
điều tra, truy bắt tội phạm cũng như những khó khăn, vất vả mà
những cán bộ, chiến sĩ kỹ thuật nghiệp vụ phải đối mặt, vượt qua. Có
thể nói, các hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật ngày càng diễn
ra tinh vi, xảo quyệt, được ngụy trang dưới những vỏ bọc hết sức
kín đáo. Do vậy, tính chất, mức độ nguy hiểm ngày càng cao, điều
đó đặt ra cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm những yêu
cầu mới, cao hơn. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Thượng tá,
Trưởng phòng PA06 Nguyễn Xuân Lợi đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ
của đơn vị tham gia phá nhiều vụ án lớn, tạo được tiếng vang trong
dư luận, được lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh đánh giá rất cao.
Tiêu biểu là vụ đấu tranh, làm rõ thủ đoạn lợi dụng công nghệ cao để
lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của một đối tượng người nước ngoài với
số tiền thu lợi bất chính hơn 160 tỷ đồng; hay các vụ án lớn về ma
túy được điều tra, làm rõ trong thời gian gần đây (vụ tàng trữ ma túy
do các đối tượng ngoại tỉnh cầm đầu ở phường Kim Long, thành phố
Huế; vụ ở vũ trường Vegas; vụ vận chuyển ma túy với khối lượng
lớn được ngụy trang dưới vỏ bọc vận chuyển hài cốt...). Để làm nên
những chiến công đó, Thượng tá Nguyễn Xuân Lợi cùng đội ngũ
cán bộ, chiến sĩ PA06 đã phải trải qua những thời điểm hết sức cam
go, không chỉ là sự thử thách về bản lĩnh, mưu trí mà còn phải am
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tường, tinh thông về kỹ thuật, nghiệp vụ, đặc biệt là nghiệp vụ liên
quan đến công nghệ cao.
Không chỉ xuất sắc trong đấu tranh các loại tội phạm hình sự,
Thượng tá Nguyễn Xuân Lợi còn phát huy tích cực vai trò thành
viên của Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh trong bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch,
nhất là trên không gian mạng.
Trên cương vị Bí thư Chi bộ, Thượng tá Nguyễn Xuân Lợi thường
xuyên quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực
lượng trong đơn vị. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ PA06 luôn là một khối
đoàn kết, thống nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về
nghiệp vụ, kỷ cương, kỷ luật được giữ nghiêm. Bản thân đồng chí
là một cán bộ chỉ huy gương mẫu, luôn đi đầu trong các công việc,
thương yêu, gắn bó với cán bộ, chiến sĩ, là đảng viên hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ trong nhiều năm. Thượng tá Nguyễn Xuân Lợi
là người cán bộ công an luôn khắc ghi và thực hiện nghiêm túc Sáu
điều Bác Hồ dạy công an nhân dân.
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MỘT ĐIỀU TRA VIÊN
GIÀU KINH NGHIỆM VÀ BẢN LĨNH
Trung tá Hoàng Văn Anh Đức Đội phó Đội Điều tra, thẩm định, Văn phòng Cơ quan
Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tá Hoàng Văn Anh Đức - một điều tra viên kinh nghiệm và bản lĩnh

Trung tá Hoàng Văn Anh Đức - Đội phó Đội Điều tra, thẩm
định, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh là một
trong những gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của lực lượng Công an tỉnh
Thừa Thiên Huế.
Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 1995, không như nhiều bạn
bè cùng trang lứa thường lựa chọn những ngành kinh tế, kỹ thuật
khi đó đang là những ngành có sức hút lớn, người thanh niên 18 tuổi
Hoàng Văn Anh Đức quyết định thi vào Trường Đại học Cảnh sát
nhân dân. Năm 2001, sau khi ra trường, anh được bố trí công tác tại
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Công an huyện Phong Điền và trở thành một chiến sĩ trinh sát, một
điều tra viên hình sự gan dạ, dũng cảm, đấu tranh có hiệu quả với các
loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Năm
2013, anh được điều động vào nhận công tác tại Công an tỉnh, thuộc
biên chế Phòng Cảnh sát điều tra (PC01) - Văn phòng Cơ quan Cảnh
sát điều tra và được bổ nhiệm là Đội phó Đội Điều tra, thẩm định.
Với nhiệm vụ mới, trong điều kiện tình hình tội phạm hình sự, tội
phạm về trật tự xã hội có những biểu hiện phức tạp mới, gây nhiều
băn khoăn, lo lắng cho nhân dân, Trung tá Hoàng Văn Anh Đức đã
ngày đêm nghiên cứu tình hình, trực tiếp thụ lý, điều tra, thẩm định
nhiều vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, phục vụ bắt giữ
các đối tượng gây án, đưa ra xét xử trước pháp luật. Có thể kể đến
một số vụ án tiêu biểu mà Trung tá Hoàng Văn Anh Đức đã tham
gia điều tra, phá án như: vụ lật tàu SE1 tại địa phận huyện Phú Lộc
năm 2017, vụ một nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn
của nhiều người rồi bỏ trốn ra nước ngoài, một số vụ lừa đảo, chiếm
đoạt tài sản có giá trị lớn khác... Trong những vụ án được điều tra
làm rõ, có một số vụ đối tượng gây án dùng nhiều thủ đoạn tinh vi,
xảo quyệt, tạo vỏ bọc rất kín đáo hòng qua mặt cơ quan chức năng,
gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra; cũng có vụ mà tang
chứng, vật chứng không được cung cấp đầy đủ, rõ ràng cũng làm
cho anh Đức và các điều tra viên phải tốn rất nhiều công sức để thu
thập, củng cố chứng cứ, đưa đối tượng ra trước ánh sáng. Là một
điều tra viên có bề dày kinh nghiệm (gần 17 năm), Trung tá Hoàng
Văn Anh Đức tâm niệm: hoạt động điều tra trước hết phải bảo đảm
tuân thủ tuyệt đối quy định của pháp luật, thực sự khách quan, phải
đủ cơ sở, có chứng cứ rõ ràng, chắc chắn trước khi đi đến kết luận,
có như vậy mới xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng tội, không bỏ
lọt tội phạm cũng như không để xảy ra oan sai. Từ suy nghĩ đó, bản
thân anh đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, nắm chắc quy
định của pháp luật về tố tụng hình sự, nghiên cứu kỹ từng vụ án cụ
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thể để từ đó tìm ra hướng điều tra có hiệu quả. Nhờ vậy, có những
vụ án tưởng chừng rơi vào bế tắc nhưng cuối cùng những kẻ phạm
tội cũng bị lôi ra ánh sáng và trả giá trước pháp luật.
Không chỉ là một điều tra viên giàu kinh nghiệm, bản lĩnh, khôn
khéo, có trình độ nghiệp vụ cao, đối với chỉ huy, đồng chí, đồng đội,
Trung tá Hoàng Văn Anh Đức còn là người cán bộ, đảng viên tận
tụy, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, dễ mến, dễ gần. Hơn 20
năm khoác lên mình bộ cảnh phục của người công an cách mạng,
anh Đức luôn khắc ghi và thực hiện đúng Sáu điều Bác Hồ dạy công
an nhân dân, luôn cương quyết, mưu trí trong đấu tranh với các loại
tội phạm, nhưng giản dị trong cuộc sống và sinh hoạt, gần dân, sát
dân, gắn bó với nhân dân.
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TẤM GƯƠNG SÁNG VỀ NGƯỜI NỮ
QUÂN NHÂN KHÔNG NGỪNG HỌC TẬP
VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY
Thượng úy Trần Thị Lan - Chi bộ 2,
Đại đội 20 Trinh sát, Đảng bộ Phòng Tham mưu
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

Thượng úy Trần Thị Lan luôn miệt mài với công việc

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục, suốt đời; đồng chí
Trần Thị Lan, nhân viên Quân y, Đại đội 20 Trinh sát, Phòng Tham
mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã không ngừng
phấn đấu học tập, rèn luyện hoàn thiện bản thân trong cuộc sống
thường ngày cũng như trong công tác, cống hiến sức lực, trí tuệ của
mình để góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, chung tay vào sự
phát triển của lực lượng vũ trang tỉnh nhà.
Thấm nhuần và ghi sâu lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”;
nhận thức rõ chức trách, nhiệm vụ của người cán bộ quân y trong
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quân đội, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại
khó ngại khổ, tích cực tìm tòi, học tập mọi lúc mọi nơi để nâng cao
trình độ chuyên môn, bảo đảm đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ.
Từ đó, kịp thời phục vụ tốt việc khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến
sĩ trong cơ quan, đơn vị, cũng như phục vụ tốt việc thăm khám, cấp
phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo trên địa bàn tỉnh khi được
được đơn vị phân công. Trong các hoạt động huấn luyện, luyện tập,
diễn tập, đồng chí Lan luôn bám sát, kịp thời chăm sóc sức khỏe cho
bộ đội; đảm bảo kịp thời lượng vật chất sẵn sàng chiến đấu; thường
xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến dịch bệnh, đảm bảo chế
độ ăn chín uống sôi, bảo đảm 100% cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn
có sức khỏe tốt. Với đồng chí Trần Thị Lan, việc học tập và làm theo
Bác được thể hiện cụ thể, sinh động thông qua những hành động nhỏ
nhưng có ý nghĩa; những lời nói, việc làm bình thường trong cuộc
sống của mỗi người; là ý thức trách nhiệm cao đối với công việc do
tổ chức giao, làm việc cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt chức trách,
nhiệm vụ. Đồng chí Trần Thị Lan chia sẻ: “Những lời dạy của Bác
luôn ghi sâu trong tâm trí và trở thành động lực phấn đấu, phương
châm hành động để bản thân tôi có thể vượt qua mọi khó khăn, hoàn
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời gian qua”.
Trong thực hiện các phong trào thi đua, nhất là học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện
Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng
danh Bộ đội Cụ Hồ”, đồng chí Trần Thị Lan luôn tích cực tham gia
các hoạt động phong trào của Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
tổ chức như: “Bát nước thao trường”; “Bữa cơm phụ nữ tự quản”;
“Khâu áo chiến sĩ”; tham gia phục vụ hậu cần tại các khu cách ly
tập trung phòng chống dịch Covid-19; tham gia các hoạt động thiện
nguyện giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có công với cách
mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Huế.
Không chỉ giỏi chuyên môn, trong sinh hoạt hàng ngày cũng
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như trong mọi nhiệm vụ đồng chí Lan luôn là đảng viên mẫu mực
cho mọi người noi theo. Bản thân đồng chí có lối sống trong sạch,
lành mạnh, giản dị, hòa đồng, có tinh thần đoàn kết tập thể cao,
hết lòng thương yêu giúp đỡ đồng chí, đồng đội, được mọi người
tín nhiệm, tin yêu; tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa
lành mạnh, đẩy lùi các ảnh hưởng tiêu cực từ các tệ nạn xã hội đối
với đơn vị; hăng hái học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh.
Sự cống hiến hết mình thông qua thực hiện xuất sắc nhiệm vụ
chuyên môn được giao gắn với học tập và làm theo Bác bằng những
việc làm cụ thể thiết thực, đồng chí Trần Thị Lan thực sự là một nữ
quân nhân gương mẫu, một tấm gương của người phụ nữ giỏi việc
nước, đảm việc nhà; xứng đáng với truyền thống “Anh hùng, bất
khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí
Minh. Đồng chí được thủ trưởng các cấp tặng bằng khen, giấy khen
nhiều năm liền. Năm 2019, 2020 là Chiến sĩ thi đua cơ sở, đảng viên
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2020, đồng chí được Hội Liên
hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Bằng khen về thành tích xuất
sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác. Với nhiệt huyết lớn, những
kết quả đạt được, trong thời gian tới việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
của Bộ Chính trị sẽ được đồng chí Lan tiếp tục rèn luyện, học tập,
phấn đấu, xứng đáng là người chiến sĩ quân y mẫu mực.
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THỰC HIỆN LỜI DẠY Y ĐỨC CỦA BÁC,
KHÔNG NGỪNG CHĂM LO SỨC KHỎE NHÂN DÂN
Bác sĩ Đoàn Văn Quýnh - Nhà giáo ưu tú,
Bác sĩ phụ trách phòng khám Thiện Sanh, thành phố Huế

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá rất cao vai trò của
những người thầy thuốc trong xã hội. Theo Người, một người thầy
thuốc đầu tiên phải đặt yếu tố đạo đức nghề nghiệp lên trên hết. Mặc
dù trong xã hội, nghề nào cũng cần nêu cao đạo đức nghề nghiệp
nhưng riêng với nghề y, đạo đức đóng vai trò quan trọng hàng đầu,
bởi đây là nghề chữa bệnh cứu người. Bác từng căn dặn: “Người
bệnh đã phó thác tính mệnh của họ nơi các cô chú. Đó là một nhiệm
vụ rất vẻ vang”.
Ngay từ khi còn là một bác sĩ, cán bộ giảng dạy của Trường Đại
học Y - Dược Huế, bác sĩ Đoàn Văn Quýnh đã thấm nhuần sâu sắc
lời dạy đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vận dụng trong thực
tiễn công tác, trong hoạt động giảng dạy đối với các thế hệ sinh
viên, học viên của nhà trường. Sau khi nghỉ công tác, bác sĩ Đoàn
Văn Quýnh đã dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về
cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó càng nhận
thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của
tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người để vận dụng trong thực
tiễn cuộc sống.
Là một cán bộ hưu trí, với mục đích rèn đức, hướng tâm, hướng
thiện, bác sĩ Đoàn Văn Quýnh tiếp tục tham gia các hoạt động xã
hội nhằm chăm lo cho sức khỏe và đời sống của nhân dân trên địa
bàn tỉnh. Ông đã tham gia vận động thành lập Hội Cựu Giáo chức
Trường Đại học Y - Dược Huế. Với sự tham gia vận động tích cực
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của bác sĩ Đoàn Văn Quýnh, đến nay Hội đã phát triển được trên
100 hội viên. Hàng năm, Hội vận động các tổ chức, cá nhân trong và
ngoài nước tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện nhằm chăm
sóc sức khỏe cho cán bộ hưu trí và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Để có cơ sở khám chữa bệnh cho các bệnh nhân nghèo có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn, bác sĩ Đoàn Văn Quýnh đã tham gia sáng
lập và trực tiếp điều hành hoạt động của Phòng khám Thiện Sanh.
Đây là phòng khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, chi nhánh
trực thuộc Tuệ Tĩnh đường Hải Đức. Hàng năm, phòng khám đón
tiếp hàng ngàn lượt bệnh nhân trên địa bàn tỉnh đến khám và điều trị.
Ngoài ra, đội ngũ y, bác sĩ của Phòng khám cũng đã thường xuyên
phối hợp với các tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều đợt
thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt bệnh
nhân nghèo tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có hoàn cảnh
kinh tế khó khăn.
Thấu hiểu và đồng cảm với những gia đình có hoàn cảnh khó
khăn, không có điều kiện để cho con em đến trường, bác sĩ Đoàn
Văn Quýnh cùng các cộng sự đã thành lập lớp mẫu giáo từ thiện
Minh Trai (chi nhánh Trường Mẫu giáo Diệu Đế) để nuôi dạy trẻ em
nghèo miễn phí. Hiện nay, mỗi năm có từ 30 - 40 em theo học. Vào
các dịp hè hằng năm, bác sĩ cùng nhóm giảng viên của Phòng khám
trực tiếp tổ chức và tham gia giảng dạy các lớp tiếng Anh miễn phí
cho các học sinh nghèo trên địa bàn xã Hương Vinh (Hương Trà).
Đây là lớp học nhằm phổ cập tiếng Anh cho học sinh nghèo từ lớp
6 đến lớp 9 nhằm góp phần nâng cao tri thức cho học sinh có hoàn
cảnh khó khăn.
Trong những năm qua, thực hiện phong trào “Dân vận khéo - Đô
thị văn minh” do Tỉnh ủy và Thành ủy Huế phát động, trên cương vị
là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế, bác
sĩ Đoàn Văn Quýnh cũng đã tích cực tham gia và vận động các hội
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viên tích cực hưởng ứng để góp phần xây dựng thành phố Huế ngày
càng Xanh - Sạch - Sáng.
Những việc làm thiết thực và hết sức có ý nghĩa trên của bác sĩ
Đoàn Văn Quýnh đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Trong 5
năm qua, bác sĩ được các cấp biểu dương, khen thưởng là điển hình
tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiêu biểu nhất là bác sĩ Đoàn Văn Quýnh
được Ban Thường vụ Thành ủy Huế tuyên dương, khen thưởng tại
Chương trình kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ
Chí Minh gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 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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ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ CHI BỘ GƯƠNG MẪU
VÀ TRÁCH NHIỆM, MỘT LÒNG PHỤC VỤ NHÂN DÂN
Đồng chí Hà Văn Báu - Bí thư Chi bộ 9,
Đảng bộ phường An Hòa, thành phố Huế

Đồng chí Hà Văn Báu - Bí thư Chi bộ 9, Đảng bộ phường An Hòa,
thành phố Huế cùng bà con tổ dân phố dọn vệ sinh trên địa bàn

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những
truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và là tinh hoa văn hóa của nhân
loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta. Việc học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo
chuyển biến sâu rộng về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng
viên và nhân dân, trong đó có cá nhân đồng chí Hà Văn Báu - Bí thư
Chi bộ 9, Đảng bộ phường An Hòa, thành phố Huế.
Trên cương vị là Bí thư Chi bộ, đồng chí Hà Văn Báu nhận thức
được việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc tu dưỡng, rèn
luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ,
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đảng viên và nhân dân, trong những năm qua, đồng chí luôn chú
trọng triển khai quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các nội dung theo tinh
thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị cho cán bộ, đảng viên và
tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân trên địa bàn phường An Hòa,
gắn việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua do các cấp, các
ngành phát động.
Để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, góp phần lan tỏa việc
học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, bản
thân đồng chí Hà Văn Báu luôn chú trọng việc học tập và làm theo
tấm gương đạo đức của Bác, gương mẫu trong công tác, rèn luyện
đạo đức, tác phong lối sống, lời nói đi đôi với việc làm, luôn là hạt
nhân, là trung tâm đoàn kết trong Chi bộ.
Từ việc phát huy tốt vai trò nêu gương và triển khai thực hiện
nghiêm túc các nội dung theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ
Chính trị đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động trong cán bộ,
đảng viên và nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm, sự đồng thuận
và tự nguyện làm theo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là triển khai thực hiện các
chủ trương của chính quyền các cấp trên địa bàn khu dân cư. Trong
công tác chỉnh trang đô thị, bê tông hóa đường kiệt, với phương châm
“Nhà nước và nhân dân cùng làm”, được sự tuyên truyền, vận động
của cấp ủy, chính quyền và cá nhân đồng chí Hà Văn Báu, nhân dân
Tổ dân phố 9, phường An Hòa, thành phố Huế đã tích cực hưởng ứng
với những việc làm thiết thực, tiêu biểu như: Năm 2016, nhân dân kiệt
20/69 Đặng Tất đã tự nguyện tháo dỡ 150m hàng rào, hiến 70m2 đất
và ủng hộ kinh phí 12 triệu đồng để hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại.
Năm 2017, nhân dân kiệt 69 Đặng Tất tự nguyện tháo dỡ trên 120m
hàng rào, hiến trên 100m2 đất và ủng hộ kinh phí được 16 triệu đồng
để hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại. Nhân dân kiệt 3/69 Đặng Tất
tự nguyện đóng góp kinh phí 43 triệu đồng để nâng cấp bê tông hóa
đường kiệt và hệ thống thoát nước. Năm 2018, các gia đình kiệt 6/69
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Đặng Tất tự nguyện ủng hộ kinh phí 45 triệu đồng nâng cấp bê tông
hóa đường kiệt. Nhân dân kiệt 30/69 Đặng Tất tự nguyện đóng góp 12
triệu đồng, đổ trên 500m3 đất đá để nâng cao nền đường chống ngập
úng và huy động 35 ngày công để san lấp. Năm 2019, các gia đình kiệt
64 Lý Thái Tổ và nhân dân Tổ dân phố 9 tự nguyện đóng góp kinh phí
11 triệu đồng để đổ 300m3 đất, đá nâng cao nền đường chống ngập
úng và huy động 35 ngày công để san lấp mặt đường. Ngoài ra, trong
5 năm qua, đồng chí đã tuyên truyền, vận động nhân dân các đường
kiệt Tổ dân phố 9 hiến đất, đóng góp kinh phí và ủng hộ ngày công
để mở rộng bê tông hóa 4 đường kiệt trên địa bàn. Hưởng ứng đề án
“Ngày Chủ nhật Xanh” và “Thành phố 4 mùa hoa”, đồng chí Hà Văn
Báu cùng Chi bộ và hệ thống chính trị Tổ dân phố đã vận động nhân
dân tham gia trồng được 450m đường hoa, 70m2 vườn hoa. Nhờ sự nỗ
lực vận động kinh phí của đồng chí Hà Văn Báu và Chi bộ, đoàn thể,
vào dịp tết đến xuân về và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiều
phần quà được tặng cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
trong Tổ dân phố. Trong 5 năm qua đã tặng được 100 suất quà với
tổng kinh phí 25 triệu đồng.
Trên cơ sở gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh với việc tuyên truyền, giáo dục, vận động trong
cán bộ, đảng viên và nhân dân, Tổ dân phố 9 là một trong những
địa bàn không có tội phạm nghiêm trọng và tệ nạn xã hội, các hoạt
động hỗ trợ, đền ơn đáp nghĩa luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, tỉ lệ
gia đình đạt chuẩn văn hóa từ 92 - 96%, Tổ dân phố đạt Tổ văn hóa,
năm 2019 - 2020 được công nhận là Tổ văn hóa theo tiêu chí mới.
Bằng những việc làm cụ thể và những kết quả đạt được trong thực
tế, đồng chí Hà Văn Báu chính là hình mẫu tiêu biểu trong việc vận
dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực tiễn
cuộc sống. Đồng chí là một Bí thư Chi bộ gương mẫu, trách nhiệm,
tận tụy vì công việc, một lòng phục vụ nhân dân, xứng đáng là tấm
gương để mọi người noi theo.
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TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU
TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Bí thư Chi bộ,
Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Điền

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Lãnh đạo thị xã Hương Trà trao Huân chương
Lao động hạng Ba cho Trường Mầm non Hương Bình. Tháng 9. 2019

Trong những năm qua, với vai trò là Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng
Trường Mầm non Hương Bình (xã Hương Bình, thị xã Hương Trà),
và sau đó là Trường Mầm non Bình Điền (xã Bình Tiến, thị xã Hương
Trà), đồng chí Nguyễn Thị Hằng đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ
công tác xây dựng Đảng, cùng cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đề
ra những chủ trương, giải pháp cụ thể lãnh đạo, triển khai thực hiện
đạt kết quả nhiệm vụ chính trị, chuyên môn gắn với Chỉ thị 05-CT/
TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến các tổ chức đoàn thể, cán
bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên.
Hằng năm, đồng chí Nguyễn Thị Hằng cùng Chi ủy xây dựng, triển
khai kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
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cách Hồ Chí Minh bằng những nội dung cụ thể nhằm phát động thi đua
học tập và làm theo Bác đến tận cán bộ, đảng viên, nhân viên. Qua đó,
đã góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, nhân viên thấm
nhuần đạo đức cách mạng của Người; đồng thời thông qua tài liệu, sách
báo, chuyện kể về tấm gương đạo đức của Bác đã làm thay đổi ý thức
tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, nhiệm vụ được
giao, nêu cao tinh thần xây dựng đoàn kết nội bộ, dân chủ bàn bạc trong
mọi công việc.
Thấm nhuần lời dạy “trồng người” của Bác, phát huy vai trò người
đứng đầu, bản thân đồng chí Nguyễn Thị Hằng luôn tiên phong,
gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao với nhà trường. Đồng chí
cùng Chi ủy, Ban Giám hiệu lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện
tốt các nhiệm vụ, như: tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho
cán bộ, đảng viên gắn với học tập và làm theo Bác; chú trọng công
tác phát triển Đảng; huy động số lượng, nâng cao chất lượng phổ
cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục
trẻ; tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị; xây dựng trường đạt
chuẩn quốc gia và đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua 5 năm đẩy
mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một
tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Đổi mới, sáng tạo
trong dạy và học”, “Trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn”, “Nét đẹp
văn hóa học đường”, “Ngày Chủ nhật Xanh”... đội ngũ cán bộ, giáo
viên, nhân viên Trường Mầm non Bình Điền dưới sự lãnh đạo của
đồng chí Nguyễn Thị Hằng đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt,
thực sự đoàn kết, thống nhất, đảm bảo về số lượng và nâng cao về
chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ nuôi dạy trẻ.
Đồng chí tích cực lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt công
tác huy động và duy trì số lượng trẻ đạt và vượt chỉ tiêu được giao.
Tỷ lệ huy động các cháu ở độ tuổi nhà trẻ đến lớp tăng lên đáng kể từ
120

42,4% lên 49,1%. Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo đã được duy trì hàng
năm từ 92,2% đến 100,3%, trong đó tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi luôn đạt
100%, góp phần vào việc duy trì và nâng cao chất lượng công tác
phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo
dục Cấp độ 1; xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Duy trì 100% trẻ học bán trú và phân nhóm, lớp theo độ tuổi, 100%
trẻ được đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, không có tai nạn, dịch
bệnh và ngộ độc thực phẩm xảy ra, nhà trường được Ủy ban nhân
dân thị xã Hương Trà công nhận đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn,
phòng, chống tai nạn thương tích”. 100% trẻ được học Chương trình
giáo dục mầm non và được đánh giá sự phát triển theo quy định và trẻ
phát triển tốt các mục tiêu giáo dục đạt tỷ lệ 85% trở lên, 100% trẻ 5 tuổi
hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non.
Không chỉ tâm huyết với công tác chuyên môn, đồng chí còn đặc
biệt quan tâm hoạt động của Công đoàn, Chi đoàn, tập hợp 100% cán
bộ, đoàn viên tham gia vào các cuộc vận động và phong trào thi đua,
các buổi sinh hoạt, các lớp học tập, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn
do ngành và địa phương tổ chức. Qua đó, giúp cho cán bộ, đoàn viên
tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nhận thức sâu sắc về tình đồng chí,
đồng nghiệp, biết chia sẻ, giúp đỡ mọi người trong đơn vị và cộng
đồng bằng các hoạt động xã hội, tình nghĩa theo tấm gương vĩ đại của
Người. Đồng thời hàng năm, đồng chí đã cùng Ban Giám hiệu tích
cực tham mưu với lãnh đạo chính quyền các cấp, phối hợp đồng bộ
với các ban, ngành, đoàn thể, Ban quản lý các thôn, Ban đại diện cha
mẹ học sinh thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục để huy động
nhân lực, vật lực tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt
các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ.
Bằng những việc làm cụ thể, trong những năm qua, đồng chí
Nguyễn Thị Hằng đã khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của
người đứng đầu cơ quan, đơn vị, là điển hình tiêu biểu trong học tập
và làm theo Bác. Đồng chí được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công
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nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (2017 - 2018); được Ban
Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Bằng
khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, viên
chức, lao động và hoạt động Công đoàn” (2017 - 2018); được Uỷ
ban nhân dân thị xã Hương Trà tặng Giấy khen “Đã có thành tích
tiêu biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác Giáo dục và Đào
tạo” (4 năm); được Thị ủy Hương Trà tặng Giấy khen đảng viên
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016 - 2020); Hội Liên
hiệp Phụ nữ thị xã Hương Trà tặng Giấy khen “Đã có thành tích
trong thực hiện phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập, lao động
sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” giai đoạn 2015 - 2020.
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NGƯỜI MẸ HIỀN CỦA TRẺ EM XÃ HỒNG VÂN
Đồng chí Hồ Thị Him Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân,
huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Cô giáo Hồ Thị Him cùng các cháu trường Mầm non Hồng Vân

Nói về cô giáo Hồ Thị Him - giáo viên Trường Mầm non Hồng
Vân, nhiều người dân xã Hồng Vân, huyện A Lưới đều dành tình
cảm thân thương, trìu mến. Là người con của núi rừng A Lưới, cô
giáo Hồ Thị Him hơn ai hết hiểu rõ những khó khăn, vất vả của đồng
bào, trong đó có việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ em. Từ những suy nghĩ,
trăn trở đó, cô gái Hồ Thị Him đã đăng ký vào học trường Sư phạm
Mầm non và từ năm 2008 chính thức trở thành giáo viên mầm non ở
ngôi trường ngay tại quê nhà.
Với công việc của một giáo viên mầm non, hàng ngày, hàng giờ
phải chăm sóc, dạy dỗ cho hàng chục cháu nhỏ, cô giáo Hồ Thị Him
luôn dành hết tâm sức, trách nhiệm, chăm cho các cháu từng bữa ăn,
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giấc ngủ, dạy cho các cháu những kỹ năng, kiến thức ban đầu như
từng đứa con của mình. Không chỉ thế, thông qua các cuộc tiếp xúc
với phụ huynh, cô Him còn tuyên truyền, phổ biến cho những người
làm cha, làm mẹ những kiến thức, kinh nghiệm của mình trong nuôi
dạy, chăm sóc trẻ với mục tiêu tất cả vì trẻ em thân yêu.
Ngoài công tác chuyên môn, cô giáo Hồ Thị Him còn là một đảng
viên tiêu biểu, tấm gương về tự học, tự rèn và phát triển kinh tế gia
đình. Cô luôn tâm niệm: “Phải giữ gìn và thực hành chuẩn mực đạo
đức của người giáo viên, nhất là giáo viên mầm non, đó là không
chỉ giỏi về chuyên môn, kỹ năng mà còn phải có tác phong sinh
hoạt, ứng xử đúng mực, văn hóa, ân cần, niềm nở trong giao tiếp”.
Trong các hoạt động phong trào do nhà trường hay địa phương tổ
chức, phát động, cô luôn là một trong những người tham gia tích cực
nhất. Là đảng viên, cô luôn nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm xây
dựng Chi bộ nhà trường ngày càng vững mạnh, củng cố vững chắc
khối đoàn kết trong nội bộ; gắn bó mật thiết với quần chúng, địa bàn
nơi mình cư trú.
Không những là một giáo viên đầy tâm huyết, trách nhiệm, gia
đình cô Hồ Thị Him còn là điển hình trong phát triển kinh tế gia
đình, vượt khó, vươn lên làm giàu từ đôi bàn tay, khối óc của mình.
Bộn bề với công việc ở trường như vậy, nhưng cô và gia đình vẫn
mạnh dạn nhận khoán 10 ha trồng rừng kinh tế, nuôi 25 con lợn
nái và hàng năm đều có 250 - 300 con lợn thịt xuất chuồng. Những
công việc đó giúp cho gia đình có thu nhập bình quân hằng năm từ
200 - 300 triệu đồng, giúp tạo dựng cuộc sống ấm no, tương đối đủ
đầy. Không chỉ biết làm giàu cho bản thân và gia đình mình, cô giáo
Him còn quan tâm động viên tinh thần, hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất
cho hơn 50 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cả về tiền mặt,
lương thực, cây, con giống, đồng thời hướng dẫn cách thức sản xuất,
làm ăn cho bà con. Nhiều hộ gia đình với sự hỗ trợ, giúp đỡ của cô
đã biết cách vươn lên, có cuộc sống tốt hơn trước đây. Những việc
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làm cao đẹp đó của cô Hồ Thị Him đã nhận được sự cảm phục, để
lại ấn tượng tốt đẹp trong cộng đồng dân cư.
Suốt 13 năm là giáo viên mầm non, công việc nuôi dạy, chăm sóc
các cháu cho thấy sự nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, tận tình trong
dạy và chăm sóc trẻ của cô giáo Hồ Thị Him. Đối với cô, đó chính là
niềm vui, hạnh phúc của mình và điều cô nhận lại chính là tình cảm
yêu mến, trân trọng của nhân dân và thực sự là người mẹ thứ hai của
các trẻ nhỏ. Cô giáo Hồ Thị Him thực sự là bông hoa ngát hương của
núi rừng A Lưới, là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
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TẤM GƯƠNG SÁNG CỦA NGƯỜI NỮ TU
SỐNG TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO
Sư cô Thích Nữ Giới Tín Trụ trì chùa Đông An, xã Phong An,
huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Sư cô Thích nữ Giới Tín - Trụ trì chùa Đông An trao tặng quà
hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ năm 2020

Trên cương vị là Trụ trì chùa Đông An, xã Phong An, huyện Phong
Điền, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ban
Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Phong Điền, tỉnh
Thừa Thiên Huế, Sư cô Thích Nữ Giới Tín đã không ngừng phấn
đấu tu tập và làm tròn Phật sự của mình với Giáo hội Phật giáo và
trách nhiệm của người công dân với quê hương, đất nước, dân tộc.
Với phương châm “Đạo pháp và dân tộc”, thông qua việc tổ chức
tu tập, thuyết giảng và bằng những hành động thiết thực của chính
bản thân, Sư cô đã không ngừng tuyên truyền, vận động Phật tử và
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đồng bào tu dưỡng đạo đức, thực hiện sống tốt đời đẹp đạo, nhất là
cùng chung tay chung sức tham gia đóng góp xây dựng quê hương,
đất nước ngày càng giàu mạnh.
Thấm nhuần giáo lý Phật giáo với giá trị cốt lõi là hướng con
người vươn đến cảnh giới “Chân, Thiện, Mỹ”, Sư cô Thích Nữ Giới
Tín qua tu học, nghiên cứu và thực tiễn cuộc sống đã nhận thức sâu
sắc về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Tìm gặp nét tương đồng từ
chủ thuyết “Hành thiện phổ độ chúng sanh” trong văn hóa Phật
giáo với tinh thần “Phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân” của Chủ
tịch Hồ Chí Minh. Sư cô bằng trí lực và hành động của mình, không
ngừng dấn thân, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân thực hiện
hiệu quả lời căn dặn của Bác Hồ “Việc gì có lợi cho người dân thì
dù nhỏ cũng cố gắng làm”.
Trong suốt nhiều năm qua, Sư cô thường xuyên tổ chức trao tặng
quà đến các hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó, người có hoàn cảnh
khó khăn; tổ chức thăm hỏi tặng quà đến các Bà mẹ Việt Nam anh
hùng trên địa bàn xã Phong An với kinh phí bình quân hàng năm
trên 100 triệu đồng. Trong năm 2020, Sư cô đã kêu gọi trên 3 tỷ
đồng để giúp đỡ, cứu trợ đồng bào miền Trung bị bão lũ. Khi đại dịch
Covid -19 xuất hiện, Sư cô vận động, quyên góp trao tặng số lượng
lớn khẩu trang, 150 đôi găng tay y tế, áo quần bảo hộ, dung dịch sát
khuẩn đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Điền
để phòng chống đại dịch. Sư cô đã tự tay trao 1.200 chai nước muối
sinh lý khử khuẩn và 2.500 khẩu trang đến các cháu học sinh trên
địa bàn huyện.
Sư cô Thích Nữ Giới Tín nhiều lần tổ chức kêu gọi, vận động giải
cứu nông sản không tiêu thụ được do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19
để giúp bà con nông dân các vùng miền trên cả nước. Trong đó có
chương trình giải cứu 4 tấn cam tươi giúp nông dân miền Bắc trong
thời gian qua từ sự ủng hộ của bà con Phật tử huyện Phong Điền.
Là Ủy viên Ban Chấp hành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện
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Phong Điền, Sư cô Thích Nữ Giới Tín cùng Mặt trận huyện tổ chức
xây dựng nhiều chương trình hoạt động thiết thực để chăm lo đời sống
vật chất và tinh thần của đồng bào. Nổi bật là phối hợp cùng chính
quyền vận động tập hợp quần chúng nhân dân thông qua các tổ chức
đoàn thể chính trị - xã hội của huyện đẩy mạnh gắn kết cộng đồng, xây
dựng khối đoàn kết toàn dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội trên
quê hương Phong Điền. Bản thân Sư cô luôn tích cực cùng nhà chùa
phối hợp với chính quyền, các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh tổ
chức và tham gia tích cực các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn.
Sư cô với tấm lòng bao dung, độ lượng đã có nhiều hành động cao
đẹp trong hoạt động thiện nguyện như nhận nuôi dạy 12 cháu nhỏ có
hoàn cảnh khó khăn vào chùa ăn học từ cấp 1 đến cấp 3; đăng ký làm
“Nguồn máu sống” của huyện (đã 21 lần tham gia hiến máu nhân đạo)
và “Hiến tạng sau khi qua đời”.
Từ những đóng góp của bản thân và nhà chùa đến cộng đồng, Sư
cô thực sự tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội về tinh thần và hành động
thiết thực không ngừng cống hiến cho quê hương, dân tộc, cho cuộc
sống thiện lành đến với đồng bào Phật tử và nhân dân huyện Phong
Điền nói riêng, tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung. Ghi nhận những
đóng góp to lớn của Sư cô và chùa Đông An trong nhiều năm qua,
Đảng bộ và chính quyền tỉnh đã vinh danh, tuyên dương tại Đại hội thi
đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 5 giai đoạn 2015-2020.
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TẤM GƯƠNG HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỘNG ĐỒNG
Ông Hoàng Nghĩ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ
xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ông Hoàng Nghĩ cùng Hội Chữ thập đỏ
xã Vinh Hiền trao quà hỗ trợ bà con nghèo

Xác định rõ nhiệm vụ nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ là cứu trợ
nhân đạo và chăm sóc những người có hoàn cảnh khó khăn, cũng
như giúp đỡ những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn,
người già neo đơn, ông Hoàng Nghĩ - Chủ tịch Hội cùng với Ban
Chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã Vinh Hiền đã phối hợp cùng chính
quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tổ chức
triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực và hiệu quả. Từ
đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của
người dân trên địa bàn xã Vinh Hiền và các xã lân cận thuộc khu III
huyện Phú Lộc.
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Trong suốt hơn 20 năm qua, là một người công dân gương mẫu,
ông Hoàng Nghĩ luôn sống với phương châm “Phụng sự Tổ quốc,
phục vụ nhân dân” theo gương Bác Hồ vĩ đại; Trên cương vị Chủ
tịch Hội, ông Hoàng Nghĩ đã cùng Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ
xã Vinh Hiền vận động tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện thiết
thực. Bằng uy tín cá nhân của mình và Hội Chữ thập đỏ xã Vinh
Hiền, ông kêu gọi bà con Việt kiều, các nhà hảo tâm đóng góp kinh
phí, trang thiết bị, nhân lực, vật lực... để triển khai các hoạt động
nhân đạo, cứu trợ, hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn, hoạn nạn, đồng
thời xây dựng quỹ nhân đạo của Hội không ngừng phát triển. Qua
đó, đưa hoạt động thiện nguyện ngày một lan tỏa rộng rãi, góp phần
đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở xã Vinh Hiền.
Năm 2007, được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa
phương cấp đất, ông Hoàng Nghĩ vận động kinh phí để xây dựng
văn phòng Hội Chữ thập đỏ xã. Trụ sở này không chỉ là nơi sinh hoạt
của Hội mà còn có phòng khám chữa bệnh cho người nghèo sinh
sống trên trên địa bàn xã Vinh Hiền và các xã lân cận khu III. Phòng
khám hoạt động đến nay đã được 12 năm. Công tác khám chữa bệnh
nhân đạo và cấp thuốc miễn phí được quan tâm duy trì bảo đảm định
kỳ vào thứ bảy hàng tuần và không ngừng nâng cao chất lượng thăm
khám cũng như cơ số thuốc cấp miễn phí cho bà con. Trung bình
mỗi tháng, tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho
257 người với tổng trị giá gần 10 triệu đồng và tiền hợp đồng chi trả
cho 2 bác sỹ là 2 triệu/tháng. Hiện nay, quỹ Hội vẫn được duy trì với
số tiền 90 triệu đồng. Việc triển khai thực hiện mô hình khám chữa
bệnh và cấp phát thuốc miễn phí định kỳ cho bà con nhân dân của
Hội Chữ thập đỏ xã Vinh Hiền là một việc làm vô cùng thiết thực
nhằm bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe định kỳ cho bà con vùng
bãi ngang còn nhiều khó khăn về đời sống kinh tế và thiếu thốn về
cơ sở vật chất trang thiết bị y tế. Qua đó, góp phần cùng Đảng và
Nhà nước thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân.
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Hằng năm, ông Hoàng Nghĩ cùng Hội Chữ thập đỏ xã vận động
các nguồn kinh phí để tổ chức hỗ trợ tiền mặt và tặng quà cho người
nghèo khoảng 150 triệu đồng/năm. Hội đã tổ chức vận động thực
hiện tốt phong trào hiến máu tình nguyện với nhiều hội viên hiến
máu từ 10 đến 15 lần trở lên. Trong 5 năm, Hội Chữ thập đỏ xã đã
vận động hiến 284 đơn vị máu và thường xuyên hỗ trợ cho người
sinh sống tại xã Vinh Hiền hiến máu nhân đạo 5 triệu đồng/năm.
Đầu năm 2021, Hội Chữ thập đỏ xã tổ chức vận động cứu trợ, giúp
đỡ, cấp phát quà cho các đối tượng người nghèo, người già neo đơn,
người có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả đã vận động được hơn 900
suất quà với tổng trị giá hơn 215 triệu đồng trao tặng cho bà con.
Xác định làm thiện nguyện là niềm vui, là lẽ sống của mình, ông
Hoàng Nghĩ tâm nguyện sẽ tận tâm, tận lực cùng Hội Chữ thập đỏ xã
tiếp tục vận động các nguồn lực, trợ giúp của các doanh nghiệp, các
nhà hảo tâm nhằm tăng thêm nguồn quỹ để chia sẻ những khó khăn
đối với người nghèo, người tàn tật, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
xã. Ông nguyện góp sức cùng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể
phối hợp đẩy mạnh chăm sóc nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội trên
quê hương Phú Lộc.
Những hoạt động từ thiện, nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ xã Vinh
Hiền và cá nhân ông Hoàng Nghĩ trong công tác chăm sóc, giúp đỡ
người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm ổn định,
nâng cao về đời sống đã tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng.
Ghi nhận công lao và thành tích của Hội Chữ thập đỏ xã Vinh Hiền
và cá nhân ông Hoàng Nghĩ, Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức
đoàn thể chính trị - xã hội các cấp từ trung ương đến địa phương đã
nhiều lần tổ chức vinh danh, trao tặng các danh hiệu cao quý. Cá
nhân ông được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội
Chữ thập đỏ Việt Nam năm 2017, 2018, nhiều lần được Ủy ban nhân
dân huyện Phú Lộc tặng giấy khen, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
Phú Lộc khen thưởng về thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị
03-CT/TW năm 2016, Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018.
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NHỮNG GIỌT MÁU HỒNG CHO ĐI LÀ CÒN MÃI
Đồng chí Văn Sinh - Trưởng ban Công tác
Mặt trận thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ,
huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Đến thôn Tân Xuân Lai,
xã Quảng Thọ, huyện Quảng
Điền, nhắc đến anh Văn Sinh
thì từ trẻ nhỏ đến người già
ai cũng biết. Đó là một người
hiền lành, chất phác đã có đến
60 lần hiến máu tình nguyện
(HMTN) để cứu người.
Anh Văn Sinh bắt đầu
tham gia HMTN cách đây
24 năm (từ năm 1997) khi
huyện Quảng Điền tổ chức
phong trào HMTN lần đầu
tiên. Khi được hỏi vì sao
Anh Văn Sinh cùng con gái
anh muốn tham gia HMTN,
đi hiến máu tình nguyện
không một chút đắn đo, suy
nghĩ, anh nói rằng: “Bởi vì, đối với người cần máu để duy trì sự
sống thì một đơn vị máu là rất cần thiết, là rất quý giá; hiến máu
lại không hề ảnh hưởng đến sức khỏe, nên việc đem lại niềm vui,
niềm hạnh phúc cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cũng
chính là niềm hạnh phúc của bản thân mình, vì thế nên tôi muốn
tham gia HMTN”.
Anh nhận thấy bản thân mình tham gia hiến máu cứu người là
việc làm có ý nghĩa và mong muốn ngày càng có nhiều người tham
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gia vào hoạt động này. Anh chia sẻ, ngay từ những ngày đầu tham
gia hiến máu, bản thân cũng gặp không ít khó khăn bởi sự cản trở từ
người thân trong gia đình, họ lo cho sức khỏe của anh không được
đảm bảo vì phải lấy đi một lượng máu khá nhiều. Tuy nhiên, sau
nhiều lần được chính quyền địa phương động viên, cũng như nhận
thấy được việc làm đặc biệt có ý nghĩa trong xã hội và bản thân
mình, những người thân trong gia đình đã hiểu, dần ủng hộ và động
viên, nên anh mạnh dạn hơn để tiếp tục tham gia hoạt động này cùng
với địa phương. Hiện tại, với 60 lần tham gia HMTN, sức khỏe anh
không có bất kỳ ảnh hưởng gì, do đó anh đã vận động những người
thân trong gia đình, bạn bè xung quanh tham gia HMTN để góp
phần cứu sống những người bệnh vượt qua cơn hiểm nghèo.
Gia đình anh Sinh có tất cả 6 anh em, trong đó có 2 chị gái đầu do
điều kiện sức khỏe không thể tham gia hiến máu được, 4 anh em còn
lại đều tham gia HMTN. Ngoài ra, anh còn vận động thêm 13 người
anh em, họ hàng của mình thường xuyên tham gia hiến máu (trong
đó có cháu trai gọi bằng chú) và hàng trăm thanh niên trong thôn
cùng tham gia HMTN. Anh mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp
tục được tham gia HMTN và vận động thêm được nhiều người cùng
tham gia hơn nữa. Mỗi thành viên trong gia đình anh sẽ đi đầu trong
công tác vận động và tham gia HMTN (con gái anh năm nay đã tròn
18 tuổi, cháu cũng mong muốn được cùng cha tham gia HMTN
trong đợt hiến máu do huyện Quảng Điền tổ chức trong những đợt
tới), để phong trào hiến máu sẽ lan tỏa đến từng thôn, xóm trên địa
bàn toàn xã, để nhiều người trong địa phương đều hiểu và biết được
ý nghĩa thật sự của việc làm này. Không chỉ các con của anh, người
thân, bạn bè của anh ở thôn Tân Xuân Lai mà ở những thôn khác
cũng tích cực tham gia hiến máu.
Bên cạnh tham gia những đợt hiến máu tình nguyện do Ban Chỉ
đạo HMTN huyện tổ chức, những thành viên trong gia đình anh, bạn
bè xung quanh còn tham gia câu lạc bộ ngân hàng máu sống tại địa
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bàn thôn và sẵn sàng tham gia hiến máu cho những bệnh nhân cấp
cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế đang cần máu để duy trì sự sống.
Anh mong muốn ngân hàng máu sống ở thôn luôn được duy trì và
ngày càng phát triển để nhiều người bệnh được tiếp máu kịp thời.
Anh tâm sự: “Những người như chúng tôi hạnh phúc khi được tham
gia hiến máu cứu người, mặc dù nhiều lúc đi cho máu mà bản thân
cũng không biết người được nhận máu là ai, cứ nhận được cuộc gọi
là bản thân tôi cùng mọi người lại lên đường, không kể sớm trưa
hay mưa nắng, miễn là có những giọt máu của chúng tôi kịp thời đến
những nơi cần thiết. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì và tiếp tục phát
huy để ngày càng nhiều bệnh nhân nhận được sự chia sẻ này”.
Ngoài việc tham gia tích cực công tác hiến máu nhân đạo, anh
luôn hăng hái đi đầu trong mọi phong trào của địa phương. Năm
2020 là một năm thiên tai xảy ra liên tục, bão chồng bão, lũ chồng lũ
dồn dập trên quê hương. Bản thân anh đã tham gia vào đội xung kích
của thôn cùng với các cấp chính quyền tiến hành di dời bà con đến
nơi an toàn trước khi bão lũ tới, chằng chống nhà cửa giúp những
hộ neo đơn, già cả. Sau bão lụt, nhiều chương trình thiện nguyện
với lượng hàng hóa lớn đã về với bà con ở thôn xã, gác lại khó khăn
của gia đình, anh tiếp tục cùng mọi người tham gia đón nhận và vận
chuyển lương thực kịp thời đến tận tay bà con khi các tuyến đường
còn ngập sâu trong nước.
Với nhiệt huyết và hăng hái tràn đầy, anh luôn tham gia đầy đủ
mọi công tác vận động của địa phương bởi bản thân anh luôn tâm
niệm “Cho đi là còn mãi” và theo anh đó cũng chính là những hành
động cụ thể trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh.
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GƯƠNG MẪU TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Đồng chí Trần Văn Thành Đảng bộ Đại học Huế

Đồng chí Trần Văn Thành phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Đại học Huế

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc - đã để lại
tài sản vô giá về tư tưởng, đạo đức, phong cách, kết tinh từ những
giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại. Việc học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là niềm
vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi con người
Việt Nam, trong đó có đồng chí Trần Văn Thành thuộc Đảng bộ Đại
học Huế.
Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh là nội dung hết sức quan trọng, góp phần nâng cao đạo
đức, tư tưởng, lập trường chính trị đối với mỗi cán bộ, đảng viên và là
việc làm cần thiết, lâu dài để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác
giáo dục - đào tạo, cũng như công tác Đảng - đoàn thể ở Đại học Huế,
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trên nhiều cương vị được giao (Ủy viên Thường vụ trực Đảng ủy, Chủ
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Huế từ tháng 4/2017, Đảng
ủy viên cơ quan Đại học Huế nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chánh Văn phòng
Đại học Huế đến tháng 4/2017), đồng chí Trần Văn Thành luôn thực
hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
Là Ủy viên Thường vụ trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm
tra Đảng ủy Đại học Huế, đồng chí đã tích cực tham mưu cho Ban
Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác
Đảng, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, góp phần
xây dựng Đảng bộ Đại học Huế trong sạch, vững mạnh. Tham mưu
thực hiện tốt việc đổi mới, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác, nhất là trong đề xuất ứng dụng công nghệ
thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ; xây dựng, ban hành Danh
mục hồ sơ Đại học Huế (lần đầu tiên Đại học Huế thực hiện); qua
đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành của Ban
Giám đốc.
Với trách nhiệm là người đứng đầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, đồng
chí luôn xác định mình cần phải nêu gương để đảng viên và quần
chúng trong Đảng bộ và cơ quan noi theo. Nghiêm túc và gương
mẫu trong việc học tập và làm theo Bác, không ngừng tự bồi dưỡng
nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, tự mình trau dồi, rèn
luyện đạo đức và đăng ký phấn đấu học tập và làm theo với nội dung
và thời gian cụ thể. Luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến của đồng nghiệp,
của Đảng ủy để hoàn thiện bản thân. Trong quá trình chỉ đạo tổ chức
thực hiện, đã phân công nhiệm vụ rõ ràng, khoa học, luôn quan tâm
đến việc đề ra các giải pháp cụ thể, tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh
giá việc thực hiện các nội dung, công việc được đề ra trong cả nhiệm
kỳ và từng năm. Tổ chức nhiều đợt kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn
thư phản ánh, tố cáo, khiếu nại, góp phần giúp cho công tác kiểm tra,
giám sát của Đảng ủy đi vào thực chất, tạo nhiều chuyển biến tích
cực trong toàn Đảng ủy Đại học Huế; góp phần vào kết quả công tác
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xây dựng Đảng, ổn định tình hình, tư tưởng và giữ gìn sự đoàn kết
thống nhất trong Đảng.
Những việc làm cụ thể, thiết thực của đồng chí Trần Văn Thành
trong thời gian qua đã góp phần cùng với Ban Thường vụ Đảng ủy,
tập thể Ban Giám đốc, cán bộ, đảng viên, viên chức xây dựng Đảng
bộ Đại học Huế trong sạch, vững mạnh; góp phần đưa Đại học Huế
trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong công tác giáo dục Đại học ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Với những thành tích xuất sắc trong công tác và gương mẫu thực
hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh, liên tục trong các năm giai đoạn 2015 - 2020, đồng chí được
xếp loại là Đảng viên, Đảng ủy viên, viên chức hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ 2 năm, hoàn thành tốt nhiệm vụ 4 năm; được Bộ Giáo dục
và Đào tạo tặng Bằng khen về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm
liên tục (2016), được Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế tặng
Giấy khen về thành tích Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5
năm liền (2018).
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NGƯỜI BÁC SĨ TẬN TỤY VỚI DÂN
Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Thu Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế
thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
“Năng động, nhiệt huyết và
tận tụy, luôn hết mình vì công
việc”, đó là nhận xét của nhiều
người dành cho bác sĩ Nguyễn
Thị Kim Thu, hiện là Phó Bí thư
Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung
tâm Y tế thị xã Hương Thủy.
Là nữ bác sĩ trải qua các vị
trí công tác, từ Trưởng khoa
Hồi sức cấp cứu, Phó Giám đốc
Trung tâm Y tế thị xã, đồng chí
Kim Thu luôn hoàn thành tốt các
nhiệm vụ phân công: phụ trách
y học cổ truyền, trang thiết bị y tế và tài sản bán chuyên môn, công
tác xuất nhập thuốc, vật tư, hóa chất, các chương trình lao, ARI,
COPD và HPQ, người cao tuổi, tai nạn thương tích… Luôn gắn bó
với công việc, bác sĩ Kim Thu thường xuyên xây dựng phương án,
kế hoạch hợp lý để phục vụ người bệnh trong cấp cứu và điều trị.
Nhờ vậy, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Thu được đồng nghiệp và người
dân luôn quý trọng và tin tưởng.
Cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm, bác sĩ Kim Thu đã
xây dựng môi trường làm việc thân thiện, xây dựng bệnh viện ngày
càng tiến bộ. Nhiều hoạt động được tổ chức thực hiện như tổ chức
các lớp tập huấn nghiệp vụ; Hội thi về quy tắc ứng xử, giao tiếp với
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người bệnh và người nhà của người bệnh; Hội thi tay nghề “Ứng
dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh”. Thông qua những
hoạt động này, chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ y, bác sĩ ở Trung
tâm Y tế thị xã Hương Thủy không ngừng được nâng cao, góp phần
đáp ứng việc quản lý và trích xuất dữ liệu phần mềm quản lý Hồ sơ
sức khỏe điện tử và Khám chữa bệnh; thái độ ứng xử với bệnh nhân,
người nhà bệnh nhân ngày càng thân thiện.
Bác sĩ Kim Thu cũng đã triển khai thực hiện tốt các quy định của
Bộ Y tế về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; đảm
bảo sự hài lòng đối với bệnh nhân bảo hiểm y tế; cải tiến quy trình
khám bệnh tại Khoa khám bệnh, tăng cường thêm bàn khám, thêm
trang thiết bị cho mỗi phòng khám, cải tiến hệ thống phát số tự động,
tăng cường hoạt động tình nguyện “Tiếp sức người bệnh”, tạo điều
kiện thuận lợi cho người dân khi đến khám chữa bệnh. Bác sĩ Thu
cũng là thành viên tích cực trong Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh
viện, triển khai thường xuyên công tác chăm sóc người bệnh toàn
diện, xây dựng bệnh viện Xanh - Sạch - Đẹp.
Đặc biệt trong thời gian qua, khi nhân loại đang phải đối phó với
dịch bệnh Covid-19, thì những người đang công tác trong ngành y
gánh trọng trách nặng nề hơn cả. Không quản ngại khó khăn, bác sĩ
Kim Thu đã cùng với Ban Giám đốc thường xuyên rút kinh nghiệm
trong công tác chẩn đoán, điều trị; cập nhật phác đồ chẩn đoán, cách
ly, điều trị cho bệnh nhân. Trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng
chống dịch Covid-19, bác sĩ Kim Thu là Đội trưởng đội phản ứng
nhanh của đơn vị, Trưởng Tiểu ban hậu cần phòng chống dịch. Bác
sĩ đã lập nhiều kế hoạch để ứng phó khi dịch bệnh xảy ra trong bệnh
viện, cập nhật theo từng giai đoạn; đảm bảo công tác hậu cần, cung
cấp vật tư, hóa chất, trang thiết bị, vận chuyển cấp cứu ca bệnh xác
định Covid-19, ca bệnh nghi ngờ và các ca người bệnh có bệnh lý
liên quan mới phát sinh trong quá trình điều trị, cách ly và chuyển
tuyến; tổ chức thường trực cấp cứu 24/24 giờ, đảm bảo thu dung,
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điều trị bệnh nhân và chăm sóc công dân tại các khu cách ly tập
trung trong thị xã.
Sau quá trình phấn đấu, xây dựng, với những nỗ lực của cá nhân
và tập thể cơ quan, Trung tâm Y tế Thị xã Hương Thủy được UBND
tỉnh nâng hạng bệnh viện từ hạng III lên hạng II. Người bệnh đã tin
tưởng và đến khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế thị xã ngày một
tăng lên về số lượng và chất lượng điều trị. Công suất giường bệnh
đạt 100%, các dịch vụ kỹ thuật như xét nghiệm, siêu âm, nội soi,
X-Quang, điện tim đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Bản thân bác
sĩ Kim Thu luôn nâng cao trách nhiệm và đổi mới công tác khám
chữa bệnh, áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu
khoa học trong điều trị người bệnh có hiệu quả. Đồng chí còn tích
cực, gương mẫu tham gia các hoạt động công đoàn, động viên mọi
người tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua; tham gia tốt các
hoạt động từ thiện khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, khám
cho những đối tượng chính sách và các Bà mẹ Việt Nam anh hùng…
Với những kết quả đạt được trong công tác khám chữa bệnh, đồng
chí Nguyễn Thị Kim Thu xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ đã dạy
về ngành y: thật thà - đoàn kết, yêu thương người bệnh, nêu cao
y đức. Đồng chí đã được nhiều bằng khen, giấy khen của UBND
tỉnh, thị xã Hương Thủy, của Sở Y tế và nhiều lần được công nhận
là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; cấp cơ sở. Đó cũng là phần thưởng dành
cho người bác sĩ tâm huyết, tận tụy, mang trọng trách quan trọng
của người làm công việc chữa bệnh cứu người, chăm sóc sức khỏe
nhân dân.
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NỮ BÍ THƯ XÃ ĐOÀN GƯƠNG MẪU,
TẬN TỤY VỚI PHONG TRÀO THANH NIÊN
Đồng chí Lê Thị Pi Ta Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hương Sơn,
huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đồng chí Lê Thị Pi Ta tổ chức tham quan thực tế mô hình
vườn chuối thu nhập cao trên vùng núi Nam Đông

Là người con dân tộc Cơ Tu, sinh sống trên địa bàn huyện miền
núi Nam Đông vốn còn nhiều hạn chế, khó khăn về đời sống kinh
tế - xã hội, đồng chí Lê Thị Pi Ta đã không ngừng nỗ lực phấn đấu
vươn lên và từng bước trưởng thành qua học tập và thực tiễn công
tác từ phong trào thanh niên. Sự gương mẫu trong lối sống và tận
tụy trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đồng chí đã thực sự
tạo cảm hứng lan tỏa đến cộng đồng bà con thôn bản, nhất là đối với
thanh thiếu niên trên địa bàn.
Được giao trọng trách Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã
Hương Sơn, đồng chí Lê Thị Pi Ta đã mạnh dạn cùng Ban Thường
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vụ Xã đoàn xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều hoạt động
thanh niên đạt hiệu quả cao. Những mô hình, phong trào thanh
niên thường xuyên được tổ chức thực hiện đạt kết quả trong nhiều
năm qua đã thực sự tập hợp được đông đảo thanh thiếu niên trên
địa bàn tham gia. Từ đó tác động tích cực đến tình cảm, nhận thức
của mỗi một đoàn viên, hội viên, tạo nên nguồn lực to lớn để xây
dựng tổ chức đoàn ngày càng trưởng thành và lớn mạnh, xứng
đáng là cánh tay phải của Đảng. Từ việc thực hiện tốt công tác
phát triển Đảng của đồng chí, đã có 20 đoàn viên thanh niên xã
Hương Sơn được bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp vào Đảng Cộng
sản Việt Nam trong 5 năm qua.
Thấm nhuần lời Bác dạy “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh
niên”, từ các hoạt động của mình, Đoàn Thanh niên xã Hương Sơn đã
đưa phong trào thanh niên lên tầm cao mới. Trong đó, đồng chí Lê Thị
Pi Ta cùng Ban Chấp hành Xã đoàn đã chú trọng công tác giáo dục
truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng của dân tộc Cơ Tu một lòng
theo Đảng, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa
đến với thanh thiếu niên và đồng bào. Xã đoàn thường xuyên tổ chức
các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi gia đình chính sách, người có
công với cách mạng đã thu hút hàng ngàn lượt đoàn viên tham gia. Việc
đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, như: “Nói không với sử
dụng túi ni lông một lần”, “Ngày Chủ nhật Xanh”, “60 phút sạch nhà,
đẹp ngõ”, v.v... đã từng bước nâng cao ý thức trong cộng đồng dân cư
về việc giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa, lan tỏa việc làm vệ sinh sạch
đẹp và trồng hoa trên các trục đường liên thôn, xã, tổ chức xây dựng
tuyến đường ánh sáng nông thôn mới.
Việc tổ chức thực hiện công tác an sinh xã hội qua các mô hình
“Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”,
“Tình nguyện mùa Đông”, “ Xuân tình nguyện”... song hành cùng
nhiệm vụ giúp dân phát triển kinh tế đã đưa thanh niên cống hiến sức
trẻ vào thực tiễn đời sống của đồng bào bằng những việc làm cụ thể
như: đóng góp công sức, tiền của để sửa chữa, xây dựng các công
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trình phúc lợi, nhà nhân ái; thăm hỏi, giúp đỡ, phát thuốc miễn phí;
đóng góp quỹ hỗ trợ học bổng, tặng quà học sinh nghèo; đẩy mạnh
việc hiến máu nhân đạo... đã góp phần thay đổi diện mạo vùng quê
miền núi Hương Sơn.
Trong việc giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Xã
đoàn đã tổ chức huy động hơn nghìn lượt đoàn viên tham gia cải tạo
vườn tạp, tổ chức nạo vét 1.930m2 kênh mương nội đồng. Vận động
thanh niên và các gia đình đoàn viên thay đổi tập quán canh tác lạc
hậu, đưa khoa học kỹ thuật, vật nuôi và con giống mới, hiệu quả
vào trong thực tiễn sản xuất, chăn nuôi. Qua đó, đã đem lại mức thu
nhập ngày càng cao và bền vững cho đồng bào. Nhiều mô hình kinh
tế của thanh niên Hương Sơn trở thành những mô hình tiêu biểu,
như: mô hình trồng chuối, nuôi heo của thanh niên Hồ Sĩ Trọng,
Lê Sĩ Hôn cho thu nhập trên 150 triệu đồng/năm; mô hình kết hợp
chăn nuôi với trồng rừng của đoàn viên Hồ Lê Anh Thắng đem lại
thu nhập trên 100 triệu đồng/năm gắn với lợi ích bảo vệ môi trường
lâu dài. Ngoài ra, trong 5 năm qua, có nhiều mô hình kinh tế đem
lại thu nhập từ 50 -70 triệu đồng/năm.
Với những thành tích tiêu biểu đạt được trong nhiều năm qua,
đồng chí Lê Thị Pi Ta được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen “Đã
có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh
thiếu nhi năm 2018”; các bằng khen, giấy khen của Tỉnh đoàn,
Huyện đoàn và UBND huyện Nam Đông, UBND xã Hương Sơn.
Nói về thành tích của bản thân trong nhiều năm qua gắn với những
hoạt động thanh niên của Xã đoàn Hương Sơn, đồng chí Lê Thị Ta
Pi tâm sự: “Điều tâm đắc nhất mà tôi thấm nhuần từ việc học và
làm theo lời dạy của Bác Hồ đó là: Tuổi thanh xuân đẹp nhất chính
là cống hiến hết mình vì sự giàu mạnh của quê hương và hạnh phúc
của bà con” và đồng chí hứa sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, thu xếp
công việc gia đình (đồng chí cùng chồng mới tách hộ riêng và có hai
con nhỏ) để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, xứng đáng với
sự tin yêu của Đảng, đoàn thể và nhân dân.
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DANH SÁCH
các tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ
Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng Bằng khen
về thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2021

Năm 2019
I. TẬP THỂ
1. Đảng bộ phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa
Thiên Huế.
II. CÁ NHÂN
1. Đồng chí Trương Như Sơn - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng
ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Đồng chí Hồ Văn Nhiên - Thiếu tá, Trợ lý Chính trị, Ban
Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa
Thiên Huế.
Năm 2020
I. CÁ NHÂN
1. Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hiệp - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng
ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế.
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DANH SÁCH
các tập thể, cá nhân được Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Bằng khen về thành tích
xuất sắc trong 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
(kèm theo Quyết định số 1321-QĐ/TU, ngày 15/5/2018
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế)
I. TẬP THỂ
1. Đảng bộ phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa
Thiên Huế.
2. Đảng bộ phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa
Thiên Huế.
3. Đảng bộ xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa
Thiên Huế.
4. Đảng bộ xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
5. Chi bộ thôn Ta Rung, Đảng bộ xã Hương Sơn, huyện Nam
Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.
6. Đảng bộ thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa
Thiên Huế.
7. Đảng ủy Chi cục Thuế huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
8. Đảng bộ Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
9. Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.
10. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Chân Mây,
tỉnh Thừa Thiên Huế.
11. Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Thừa Thiên Huế.
12. Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy, Cảnh sát Phòng
cháy và Chữa cháy tỉnh Thừa Thiên Huế.
13. Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.
14. Đảng bộ Viễn thông Thừa Thiên Huế.
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15. Đảng ủy cơ sở Cơ quan Đại học Huế.
16. Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Huế.
17. Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh
Thừa Thiên Huế.
18. Hội Cựu Chiến binh xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền,
tỉnh Thừa Thiên Huế.
19. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hương Phong, thị xã Hương Trà,
tỉnh Thừa Thiên Huế.
20. Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.
II. CÁ NHÂN
1. Đồng chí Lê Thị Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng
ban Dân vận Thị ủy Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Đồng chí Nguyễn Hối - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
Trường Trung học phổ thông Đặng Huy Trứ, thị xã Hương Trà, tỉnh
Thừa Thiên Huế.
3. Đồng chí Phan Xuân Thành - Bí thư Chi bộ 2, Đảng bộ xã
Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
4. Đồng chí Hồ Thị Him - Chi bộ Trường Mầm non Hồng Vân,
xã Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
5. Ông Trương Minh Hào - Trưởng thôn Ka Tư, xã Hương Phú,
huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.
6. Đồng chí Trương Như Sơn - Huyện ủy viên, Giám đốc Trung
tâm Y tế huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
7. Đồng chí Trần Văn Chỉnh - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đồng
Xuân, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
8. Đồng chí Trung tá Phan Văn Dũng - Đội trưởng đội Tổ chức
Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
9. Đồng chí Đại tá Lê Quốc Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.
10. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Hùng - Đồn trưởng Đồn
Biên phòng Cửa khẩu A Đớt, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế
(nguyên Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Chân Mây).
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11. Đồng chí Đại úy chuyên nghiệp Trần Tình - Nhân viên Tuyên
huấn, Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Thừa Thiên Huế.
12. Đồng chí Thiếu tá Phan Quỳnh Anh - Phó Trưởng phòng Cảnh
sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa
cháy tỉnhThừa Thiên Huế.
13. Đồng chí Trần Thị Ngọc - Bí thư Chi bộ Trung tâm phòng,
chống HIV/AIDS tỉnh Thừa Thiên Huế.
14. Đồng chí Đỗ Văn Đính - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT
Công ty TNHHNN MTV Quản lý và Khai thác công trình Thủy lợi
Thừa Thiên Huế.
15. Đồng chí Hoàng Văn Hiển - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Đại
học Huế, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học,
Đại học Huế.
16. Đồng chí Nguyễn Duy Thăng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy,
Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế.
17. Đồng chí Nguyễn Lộc - Chủ tịch UBMTTQVN xã Hương
Lộc, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.
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DANH SÁCH
các tập thể, cá nhân được Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Bằng khen về thành tích
xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
(kèm theo Quyết định số 2156-QĐ/TU, ngày 24/9/2019
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế)
I. TẬP THỂ:
1. Chi bộ thôn 3, xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa
Thiên Huế.
2. Trường Trung học cơ sở Đặng Dung, huyện Quảng Điền, tỉnh
Thừa Thiên Huế.
3. Đảng bộ Trường Trung học phổ thông Đặng Huy Trứ, thị xã
Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
4. Đảng bộ phường Kim Long - thành phố Huế, tỉnh Thừa
Thiên Huế.
5. Trường Trung học cơ sở Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh
Thừa Thiên Huế.
6. Đảng bộ xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
7. Chi bộ Trường Trung học cơ sở Dân tộc Nội trú huyện Nam
Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.
8. Hội Cựu Chiến binh xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa
Thiên Huế.
9. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
10. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.
11. Chi bộ Cơ quan Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh
Thừa Thiên Huế.
12. Đảng ủy cơ sở Cơ quan Đại học Huế.
13. Đảng bộ phòng Tham mưu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa
Thiên Huế.
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14. Đảng bộ phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa
Thiên Huế.
15. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.
16. Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa
Thiên Huế.
17. Liên đoàn Lao động thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
18. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh
Thừa Thiên Huế.
19. Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
20. Hội Cựu chiến binh phường Tây Lộc, thành phố Huế, tỉnh
Thừa Thiên Huế.
21. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện A Lưới, tỉnh
Thừa Thiên Huế.
II. CÁ NHÂN:
1. Ông Trần Văn Anh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phong
Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Đồng chí Nguyễn Đính, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng
nhân dân xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Đồng chí Ngô Quang Thảo, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh
Thừa Thiên Huế.
4. Thượng tọa Thích Tuệ Tâm, Giám đốc Trung tâm kế thừa - Ứng
dụng y học cổ truyền Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa.
5. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế
thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
6. Đồng chí Lê Thị Thùy Na, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
7. Ông Nguyễn Văn Diệu, Hội viên Hội Cựu Chiến binh thôn Thủy
Yên Thượng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
8. Đồng chí Hoàng Kim Thạnh, nguyên Ủy viên Thường vụ,
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.
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9. Đồng chí Hồ Thị Him, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân,
huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
10. Đồng chí Ngô Duy Bình, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung
tâm Bảo trợ xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh
Thừa Thiên Huế.
11. Đồng chí Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội
đồng Đại học, Giám đốc Đại học Huế.
12. Đồng chí Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa
Thiên Huế.
13. Đồng chí Thiếu tá Hoàng Văn Dũng, Trợ lý Tuyên huấn,
Phòng Chính trị, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh.
14. Đồng chí Thượng tá Hà Văn Ái, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ
nhiệm Chính trị, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa
Thiên Huế
15. Đồng chí Nguyễn Văn Chất, Ủy viên Ban Thường trực, Chánh
Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế.
16. Đồng chí Nguyễn Khoa Hoài Hương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch
Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế.
17. Ông Trương Duy Hòa, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân tổ
dân phố Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh
Thừa Thiên Huế.
18. Đồng chí Võ Thị Huyền, Chi hội trưởng Chi hội 12, Hội Liên
hiệp Phụ nữ phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
19. Đồng chí Trần Vĩnh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Lộc
Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
20. Đồng chí Nguyễn Viết Quang Hiển, Phó Bí thư Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bệnh viện Trung ương Huế, Phó trưởng
khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Trung ương Huế.
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DANH SÁCH
các tập thể, cá nhân được Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc
trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2021
(kèm theo Quyết định số 280-QĐ/TU, ngày 11/5/2021
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế)
I. TẬP THỂ:
1. Đảng bộ và nhân dân xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh
Thừa Thiên Huế.
2. Đảng ủy Bệnh viện Trung ương Huế.
3. Đảng bộ cơ quan Mặt trận - Đoàn thể thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa
Thiên Huế.
4. Đảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị
Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
5. Đảng bộ Trường Trung học phổ thông Chuyên Quốc học Huế.
6. Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
7. Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.
8. Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế.
9. Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
10. Chi bộ 2, Đảng bộ Phòng Chính trị, BCH Quân sự tỉnh Thừa
Thiên Huế.
11. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Nam Đông,
tỉnh Thừa Thiên Huế.
12. Đồn Biên phòng Lăng Cô, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa
Thiên Huế.
13. Hội đồng Đội, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
14. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.
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15. Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh Thừa
Thiên Huế.
16. Trường Trung học phổ thông Phú Bài, thị xã Hương Thủy,
tỉnh Thừa Thiên Huế.
17. Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây, Bộ đội Biên
phòng tỉnh Thừa Thiên Huế.
18. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế, tỉnh Thừa
Thiên Huế.
19. Công đoàn Cơ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tiền
Phong, tỉnh Thừa Thiên Huế.
20. Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
21. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế.
22. Hội Cựu Chiến binh thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
23. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện A Lưới, tỉnh Thừa
Thiên Huế.
II. CÁ NHÂN:
1. Sư cô Thích Nữ Giới Tín - Trụ trì chùa Đông An, xã Phong An,
huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Đồng chí Văn Sinh - Trưởng ban công tác mặt trận thôn Tân
Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng
trường Mầm non Bình Điền, xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh
Thừa Thiên Huế.
4. Đồng chí Hà Văn Báu - Bí thư Chi bộ 9, Đảng bộ phường An
Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
5. Bác sĩ Đoàn Văn Quýnh - Nhà giáo Ưu tú, Bác sĩ phụ trách
Phòng khám Thiện Sanh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
6. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó
Giám đốc Trung tâm Y tế Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
7. Ông Hoàng Nghĩ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Vinh Hiền,
huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
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8. Đồng chí Lê Thị Pi Ta - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã
Hương Sơn, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.
9. Đồng chí Hồ Thị Him - Giáo viên trường Mầm non Hồng Vân,
huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
10. Đồng chí Lê Hùng Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực
Thừa Thiên Huế.
11. Đồng chí Hồ Văn Thành - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường
Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.
12. Đồng chí Trần Văn Thành - nguyên UVTV, Chủ nhiệm UBKT
Đảng ủy Đại học Huế.
13. Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó
Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế.
14. Thượng tá Nguyễn Xuân Lợi - Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp
vụ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.
15. Trung tá Hoàng Văn Anh Đức - Phó đội trưởng, Văn phòng
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.
16. Thượng úy chuyên nghiệp Trần Thị Lan - Chi bộ Đại đội 20
Trinh sát, Đảng bộ Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Thừa Thiên Huế.
17. Thượng tá Đặng Đình Liêu - Phó Tham mưu trưởng, Phòng
Tham mưu Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế.
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PHỤ LỤC
Về hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật,
báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020
được Giải thưởng cấp Trung ương
I.

Giải quảng bá: (không xếp loại A, B, C…)
1. Báo Thừa Thiên Huế
2. Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế
3. Nghệ sĩ ưu tú Phan Dy

II.

Giải sáng tác:

1. Giải C:
STT
1

Tên tác phẩm

Thể loại

Tác giả

Đơn vị

Liên hiệp các
Đường đến tuần lễ
Nguyễn Phước
Văn học
Hội VHNT tỉnh
Vàng 1945
Hải Trung
Thừa Thiên Huế

2. Giải khuyến khích:
STT

Tên tác phẩm

Thể loại

1

Hình tượng Bác
Hồ trong văn học
dân gian Bình Trị
Thiên

Văn
nghệ
dân
gian

2

3
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Ca khúc “Theo dấu Âm
chân Người”
nhạc

Tác giả

Đơn vị

Liên hiệp các
Trần Nguyễn
Hội VHNT tỉnh
Khánh Phong
Thừa Thiên Huế
Phan Anh Tiến

Học viện
Âm nhạc Huế

Phóng sự “Dòng
Tuệ Ninh
Báo
sữa yêu thương” Báo chí và nhóm cộng
Thừa Thiên Huế
(2 kỳ)
tác viên

4

Vở diễn “Đường
đến tuần lễ Vàng
1945”

Sân
khấu

5

Ca khúc: “Lời ru
tuổi thơ”

Âm
nhạc

Tác giả:
Nguyễn Phước Nhà hát NTTT
Hải Trung
Cung đình
Đạo diễn:
Huế
La Hùng
Hoàng Chiến

Học viện Âm
nhạc Huế

Tổng cộng: 9 giải
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
TẠI THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2016 - 2021

158

Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế
lần thứ XVI long trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch
Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế. Tháng 10/2020

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
của Bộ Chính trị tại điểm cầu Thừa Thiên Huế. Tháng 5/2018

159

Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiêu biểu
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2016 -2018.
Tháng 5/2018

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế trao Bằng khen và hoa cho các tập thể
tiêu biểu xuất sắc tại Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch
Hồ Chí Minh (1969 - 2019); Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
của Bộ Chính trị. Tháng 9/2019

160

Hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
của Bộ Chính trị. Tháng 4/2018

Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW
của Bộ Chính trị năm 2020. Tháng 12/2019

161

Đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc với Đại học Huế. Tháng 4/2021

Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen cho em Hồ Việt Đức, học sinh Trường
Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế đạt huy chương Vàng
Sinh học Olympic Quốc tế. Tháng 8/2020
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Lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020

Nhân sĩ, trí thức và chức sắc tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự
Hội nghị Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

163

Huyện ủy Nam Đông biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân
tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tháng 4/2021

Đồng chí Nguyễn Nam Tiến - UVTV, Chủ tịch UBMTTQVN
tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo cứu trợ người dân
bị ảnh hưởng mưa lũ tại thị xã Hương Trà. Năm 2020

164

Thị ủy Hương Thủy tổ chức sơ kết 5 năm và biểu dương,
khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện
Chỉ thị 05-CTTW của Bộ Chính trị. Tháng 4/2021

Huyện ủy Quảng Điền khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Năm 2018
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Huyện ủy Phú Vang tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện
về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Năm 2019

Huyện ủy A Lưới tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tháng 8/2019
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Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
tuyên dương đảng viên xuất sắc tiêu biểu. Tháng 2/2021

Liên đoàn Lao động huyện Phú Vang tôn vinh khen thưởng các điển hình
tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2016 -2020

167

Đảng bộ Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm
thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng,
xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” Giai đoạn 2014 - 2019

Hội Phụ nữ BCH Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tích cực tham gia
các hoạt động phòng chống đại dịch Covid - 19

168

Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng và khánh
thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Bộ đội Biên phòng”. Tháng 5/2020

Các đồn biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nhận cờ thi đua
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về thành tích bảo vệ chủ quyền an ninh
biên giới, biển đảo năm 2018

169

Đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (nhiệm kỳ 2015 - 2020) phát biểu
tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Công an tỉnh năm 2018

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trao quà hỗ trợ đồng bào

170

Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên dương 90 cán bộ
công đoàn tiêu biểu năm 2019 tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập
Công đoàn Việt Nam (28/7/1919 - 28/7/2019)

Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế trao giải cuộc thi viết
“Những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”. Tháng 2/2020

171

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng khen
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào
thi đua yêu nước năm 2019

Hội viên Phụ nữ tham luận tại Hội nghị Sơ kết 2 năm
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị do Hội LHPN
tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức. Năm 2018

172

Nông dân Thừa Thiên Huế tham gia
hội thi Nông dân đua tài toàn quốc. Năm 2017

Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng bò giống
cho nông dân xã A Roàng, huyện A Lưới

173

Đại hội Cựu Chiến binh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI,
nhiệm kỳ 2017- 2022

Hội Cựu Chiến binh tỉnh Thừa Thiên Huế nhận cơ thi đua Đơn vị xuất sắc
trong phong trào Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014 -2019

174

Tổ chức kiểm tra khu cách ly bệnh nhân Covid-19 tại Trung tâm E 167

Triển khai tiêm phòng vaccine Covid-19 tại thị xã Hương Trà

175

Thanh niên tình nguyện Thừa Thiên Huế tổ chức dọn vệ sinh
sau cơn bão lũ năm 2020.

Chèo thuyền vớt rác trên sông Hương hưởng ứng phong trào
“Ngày Chủ nhật Xanh” năm 2020

176

Đại học Huế tuyên dương “Giảng viên trẻ tiêu biểu năm 2020”

Tuổi trẻ Hương Thủy chung tay xây dựng nông thôn mới

177

Học viện Âm nhạc Huế tổ chức công diễn và trao giải các tác phẩm
âm nhạc chủ đề “Ca ngợi Bác Hồ, quê hương, đất nước”. Năm 2019

Trưng bày, triển lãm tranh cổ động chào mừng Đại hội
Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII tại Đại học Huế. Tháng 1/2021
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ĐỖ TRỌNG DŨNG
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ĐỖ TRỌNG DŨNG
ĐỒNG THỊ LY
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