NHIEÄT LIEÄT CHAØO MÖØNG KYÛ NIEÄM 75 NAÊM NGAØY
THAØNH LAÄP QUAÂN ÑOÄI NHAÂN DAÂN VIEÄT NAM (22\12\1944 - 22\12\2019)
VAØ 30 NAÊM NGAØY BIEÂN PHOØNG TOAØN DAÂN (22\12\1989 - 22\12\2019)

CHUÛ ÑIEÅM TUYEÂN TRUYEÀN
NHÂN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 - 22/12/2019)

ĐẠI TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN - NHÀ QUÂN SỰ ĐỨC ĐỘ,
MƯU LƯỢC CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Đ

ại tướng Lê Trọng Tấn
là vị tướng mà tên tuổi
của ông đã trở nên gần
gũi, thân quen với cán bộ, chiến
sĩ trong toàn quân. Ông được gọi
là “Thiên tài quân sự”, là “Dũng
tướng”, là “Tướng trận”, bởi ông
luôn có mặt ở những chiến trường
gai góc và quyết liệt nhất. Đặc
biệt hơn, Đại tướng Lê Trọng
Tấn còn là người trực tiếp chỉ huy
hai binh đoàn cơ động, hai cánh
quân đều từ hướng Đông đánh
vào trung tâm đầu não của địch
ở Điện Biên Phủ (1954) và Dinh
Độc Lập (1975), buộc chúng phải
đầu hàng vô điều kiện, góp phần
quyết định thắng lợi cuối cùng
cuộc kháng chiến chống thực dân
Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.
Trên cương vị là Tổng Tham
mưu trưởng Quân đội nhân dân
Việt Nam, Đại tướng đã có nhiều
cống hiến xuất sắc về cả lý luận
và thực tiễn trong công tác chỉ
đạo tham mưu chiến lược, xây
dựng quân đội, tăng cường sức

mạnh quốc phòng, phát triển
nghệ thuật quân sự Việt Nam lên
một tầm cao mới.
* Người chỉ huy tài ba
Đại tướng Lê Trọng Tấn tên
thật là Lê Trọng Tổ, bí danh là
Ba Long (khi ở chiến trường miền
Nam) sinh ngày 01/10/1914 tại
làng Nghĩa Lộ, xã Yên Nghĩa,
huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây
(nay là phường Yên Nghĩa, quận
Hà Đông, Hà Nội) trong một gia
đình trí thức có truyền thống
cách mạng.
Năm 1944, ông tham gia cách
mạng và được giao làm Ủy viên
phụ trách quân sự trong Ủy ban
khởi nghĩa tỉnh Hà Đông. Tại Hà
Đông, ông đã chỉ huy Đội tự vệ
đánh chiếm bót Đồng Quan, chỉ
trong vài phút với khẩu súng ngắn
và không tốn một viên đạn; trận
đánh mở màn này đã báo hiệu
một tài năng quân sự xuất chúng
mà sau này đã gắn liền với cuộc
đời binh nghiệp của ông, để lại
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cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ
trong Quân đội nhân dân Việt
Nam học tập và nêu gương.
Sau Cách mạng tháng Tám,
ông được cử lên Sơn La (là nơi
phức tạp sau cách mạng), làm
Trung đoàn trưởng Trung đoàn
148 để vừa đánh giặc, trừ gian,
vừa xây dựng cơ sở chính trị trong
nhân dân để bảo vệ vùng căn cứ,
đây là trường học đầu tiên của
ông về phương châm xây dựng
lực lượng vũ trang cách mạng.
Những năm tiếp theo ông được
phân công giúp nước bạn Lào
đánh địch ở Luông Nậm Thà,
cánh đồng Chum, Xiêng Khoảng.
Ở chiến dịch Điện Biên Phủ, ông
là Đại đoàn trưởng Đại đoàn 312
đọ trí, đọ sức với quân địch trong
56 ngày đêm ở Him Lam, Mường
Thanh. Đại đoàn 312 là đơn vị đã
phất cao lá cờ “Quyết chiến quyết
thắng” trên nóc hầm của Tướng
Đờ-Cát. Ông là người đầu tiên
vinh dự báo tin chiến dịch Điện
Biên Phủ toàn thắng.
Năm 1964, Mỹ mở rộng chiến
tranh trên quy mô lớn, ông được
cử làm Phó Tư lệnh Quân giải
phóng miền Nam, ông là người có
công lớn trong xây dựng Sư đoàn
9, Sư đoàn chủ lực đầu tiên của
Nam Bộ với những trận thắng lớn
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ở Bình Giã, Đồng Xoài, Bàu Bàng,
Dầu Tiếng, làm thất bại thảm hại
chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”;
phong trào “Tìm Mỹ mà đánh, tìm
Ngụy mà diệt”, “Bám thắt lưng
địch mà đánh” lan rộng khắp các
chiến trường. Có thể nói, chiến
trường nào khó khăn ác liệt nhất
thì ông đều tham gia chỉ huy.
Đầu năm 1971, địch mở cuộc
hành quân Lam Sơn 719, tiến ra
Đường số 9 và Nam Lào nhằm
đánh lên Sê Pôn chặng đường
tiếp tế của ta trên tuyến đường
Hồ Chí Minh. Chúng huy động
tới 3 vạn quân, 450 xe tăng, 200
khẩu pháo và 700 máy bay, tuyên
bố: “Sẽ đón các nhà báo quốc tế
tại Sê Pôn”. Quân ủy Trung ương
đã mở chiến dịch Đường 9 - Nam
Lào giao cho ông làm Tư lệnh Với sự nhạy cảm đặc biệt của một
vị tướng trận, ông đã cùng với Bộ
Tư lệnh chiến dịch sử dụng sức
mạnh tổng hợp dùng bộ binh, xe
tăng kết hợp với pháo binh chọc
thủng tuyến phòng ngự của địch,
tiến công liên tục khiến cho kẻ
địch từ thế chủ động sang thế bị
động. Khi biết địch sắp rút lui, ông
đã chỉ huy quân ta từ các mũi,
các hướng dồn dập tiến công truy
kích, đến ngày 18/3/1971 địch
phải bỏ Bản Đông tháo chạy;

cuộc hành quân Lam Sơn 719 bị
thất bại hoàn toàn.
Mùa xuân 1975, ông là Tư lệnh
chiến dịch Huế - Đà Nẵng. Ông
đã đề ra phương án tác chiến táo
bạo, khẩn trương, bất ngờ, lấy
thời gian làm lực lượng chỉ huy
đánh và làm chủ căn cứ quân sự
Đà Nẵng, đánh tan Quân đoàn 1,
Quân khu 1 Việt Nam cộng hòa
với 10 vạn quân và trang bị vũ khí
hiện đại chỉ trong 3 ngày. Sau giải
phóng Đà Nẵng, với sự nhạy cảm
tình hình, ông đề nghị Bộ Tổng tư
lệnh thành lập cánh quân duyên
hải. Chỉ trong một thời gian ngắn,
ông đã chỉ huy cuộc hành quân
thần tốc đưa một đội quân gần 4
vạn người với hàng nghìn xe, pháo
các loại, vượt qua chặng đường
hàng nghìn cây số, đưa pháo 130
mm vào thành Tuy Hạ, áp sát Sài
Gòn, chuẩn bị tổng công kích.
Tại đây, bằng tài trí phán đoán và
phân tích chiến lược, ông đề nghị
Quân ủy cho cánh quân của mình
nổ súng trước giờ G 12 tiếng, làm
cho đối phương không kịp co cụm
hay phá hủy cầu. Chính Lữ đoàn
xe tăng 203, Quân đoàn 2 thuộc
cánh quân của ông đã tiến vào
Dinh Độc Lập đầu tiên, bắt sống
Tổng thống Ngụy quyền Dương
Văn Minh cùng nội các, kết thúc

chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Ông là người có vinh dự lớn,
lập được nhiều kỳ tích. Đó là trong
chiến dịch Điện Biên Phủ, ông chỉ
huy Đại đoàn 312 từ phía Đông
đánh vào trung tâm sở chỉ huy
địch ở Mường Thanh, bắt sống
tướng Đờ-Cát, kết thúc chiến dịch
Điện Biên Phủ; 21 năm sau, trong
chiến dịch Hồ Chí Minh, cũng từ
phía Đông, ông là Tư lệnh hướng
quan trọng này, bắt sống 2 tướng
Ngụy, sau đó đánh, chiếm toàn
bộ Dinh Độc Lập, kết thúc chiến
dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Ông luôn có mặt ở những chiến
trường gai góc và nóng bỏng
nhất, có khả năng xoay chuyển
cục diện trận đánh “biểu trưng
cho quả đấm thép của Quân đội
nhân dân Việt Nam”. Tên tuổi của
ông đã gắn liền với những chiến
dịch có ý nghĩa quyết định làm
thay đổi cục diện chiến trường,
góp phần kết thúc chiến tranh và
đưa đất nước sang một kỷ nguyên
mới, kỷ nguyên của độc lập tự do.
Tài thao lược và những kinh
nghiệm của người chỉ huy trong
suốt 2 cuộc kháng chiến được
ông truyền thụ cho lớp lớp cán
bộ của Quân đội nhân dân Việt
Nam là khi ông được giao nhiệm
vụ Hiệu trưởng Trường sỹ quan
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lục quân từ 1954-1960 (nay là
trường Đại học Trần Quốc Tuấn)
và Viện trưởng Học viện Quân sự
cấp cao 1976-1977 (nay là Học
viện Quốc phòng).
* Nhà quân sự đức độ
Ông không chỉ là người chỉ huy
tài ba, mà Đại tướng Lê Trọng Tấn
còn là một vị tướng đức độ, nhân
nghĩa, cán bộ, chiến sĩ chiến đấu
dưới quyền chỉ huy của ông luôn
hết lòng tin tưởng, sẵn sàng cùng
ông chiến đấu, hy sinh đề giành
thắng lợi trong từng trận đánh.
Mưu trí nhưng thận trọng, ông
luôn tìm ra cách đánh ít tổn thất
nhất cho binh sĩ. Với sĩ quan thuộc
cấp, ông chân thành thương yêu
nhưng không cho phép sai sót.
Ông là vị tướng “biết dùng quân,
luyện quân, nuôi quân, chỉ huy
quân”. Ông không bao giờ chấp
nhận câu nói: “trận này ta thiệt hại
không đáng kể”. Với ông xương
máu của chiến sĩ là vô giá và luôn
thận trọng tìm ra cách đánh ít
tổn thất nhất. Sau này mỗi khi có
thời gian và điều kiện, ông trở lại
chiến trường, đến với nghĩa trang
thắp hương cho các liệt sĩ, không
ít lần mắt ông đỏ hoe vì xúc động,
thương tiếc đồng đội.

Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách
mạng liên tục và sôi nổi, dù ở
cương vị công tác nào. Đại tướng
Lê Trọng Tấn cũng luôn trung
thành vô hạn với lý tưởng cách
mạng, với Đảng, với nhân dân;
là chiến sĩ cộng sản kiên cường,
nhà chỉ huy xuất sắc, vị tướng tài
năng, lỗi lạc của quân đội ta; một
cán bộ tài - đức vẹn toàn, tiêu
biểu cho ý chí quyết chiến, quyết
thắng, biết đánh và biết thắng.
Vị tướng hiền tài chia tay
với quân và dân Thủ đô và cán
bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân
Việt Nam vào ngày 05/12/1986,
hưởng thọ 72 tuổi.
Ông được Đảng, Nhà nước trao
tặng nhiều Huân; Huy chương
cao quý như: Huân chương Sao
vàng (truy tặng năm 2007), Huân
chương Hồ Chí Minh và nhiều
Huân, Huy chương cao quý khác…
Tên ông được đặt cho một số
tuyến đường, phố tại Việt Nam.
Để tưởng nhớ và ghi công của
ông Đảng, Nhà nước, Quân
đội đã cùng với địa phương và
gia đình xây dựng Nhà tưởng
niệm Đại tướng Lê Trọng Tấn
tại phường Yên Nghĩa, quận Hà
Đông, Hà Nội./.
Trần Kim Anh
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KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP
HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2019)

BỘ ĐỘI CỤ HỒ - BIỂU TƯỢNG VĂN HÓA CAO ĐẸP
CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Q

uân đội ta ngay từ những
ngày đầu đã được nhân
dân tin tưởng yêu mến và
gọi với cái tên trìu mến “Bộ đội Cụ
Hồ”. Bộ đội Cụ Hồ là những chiến
sĩ được mang tên của lãnh tụ dân
tộc mình - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ
đại. Trên thế giới chưa có đội quân
nào được mang tên một một Danh
nhân văn hóa như Quân đội nhân
dân Việt Nam.
75 năm qua, Quân đội nhân dân
Việt Nam đã được tôi luyện qua khói
lửa chiến tranh ác liệt, đã đứng vững
trong bão táp chính trị, là đội quân
thật sự của dân và vì dân. “Bộ đội
Cụ Hồ” là hiện thân của chủ nghĩa
nhân văn Hồ Chí Minh. Nhân cách
“Bộ đội Cụ Hồ” là biểu hiện cao đẹp
của truyền thống “Việc binh là việc
nhân nghĩa”.
“Bộ đội Cụ Hồ” - Đội quân kiểu
mới của giai cấp công nhân và của
dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo
của Đảng, sự chăm sóc của nhân
dân đã đánh bại các đội quân xâm
lược tinh nhuệ của các đế quốc to,
làm nên kỳ tích của thế kỷ XX.
Năm 1944, Đội Việt Nam tuyên
truyền giải phóng quân vừa thành
lập, sau 3 ngày đã đánh thắng 2

trận Phay Khắt - Nà Ngần mở đầu
truyền thống chiến thắng trận đầu
của quân đội ta.
Năm 1945, khi mới một tuổi,
quân đội ta đã làm nòng cốt cho
cuộc khởi nghĩa toàn dân tộc, cướp
chính quyền từ tay phát xít Nhật,
thành lập Nhà nước dân chủ nhân
dân đầu tiên ở Đông Nam Á - Việt
Nam dân chủ cộng hòa.
Năm 1964, Quân đội nhân dân
Việt Nam tròn 20 tuổi. Sau khi đã
đánh thắng thực dân Pháp và đang
đánh đuổi đế quốc Mỹ, quân đội ta
được Bác Hồ khen ngợi: “Quân đội
ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn
sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự
do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội.
Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành,
khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù
nào cũng đánh thắng”.
Năm 1975, sau khi kết thúc cuộc
kháng chiến chống Mỹ cứu nước,
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV
đã “Tuyên dương cán bộ, chiến sĩ
các lực lượng vũ trang anh hùng,
suốt mấy chục năm ròng đã chiến
đấu cực kỳ anh dũng, từ gậy tầm
vông, súng kíp đã lớn lên thành
những binh đoàn hùng mạnh, đánh
thắng những kẻ thù hung ác, lập
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được những chiến công oanh liệt
từ chiến thắng Điện Biên Phủ đến
chiến dịch Hồ Chí Minh, làm rạng
rỡ truyền thống vẻ vang của quân
đội ta, cùng với toàn dân viết nên
bản anh hùng ca kỳ diệu của chiến
tranh cách mạng Việt Nam”.
Nhân dân lao động của 54 dân
tộc trong cộng đồng các dân tộc
Việt Nam từ Bắc tới Nam, từ miền
xuôi đến miền ngược đều là cha
mẹ của bộ đội, đều góp công, góp
sức xây dựng hình tượng cao đẹp
“Bộ đội Cụ Hồ” trở thành hình mẫu
mới của con người Việt Nam. Đó là
những người lính được giác ngộ lý
tưởng cách mạng, chiến đấu vì chân
lý của dân tộc và thời đại “Không có
gì quý hơn độc lập tự do”, “Thà hy
sinh tất cả chứ nhất định không chịu
mất nước, không chịu làm nô lệ”.
“Bộ đội Cụ Hồ” trong quá trình
chiến đấu đã thể hiện bản chất
cách mạng và truyền thống cách
mạng của mình với những đặc trưng
nổi bật.
Sống có lý tưởng, có mục đích,
trung thành vô hạn với Tổ quốc,
với Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Trung với nước, trung với Đảng,
hiếu với dân là phẩm chất cao quý
nhất của “Anh Bộ đội Cụ Hồ”. Đây
là cái gốc của cả cuộc đời hoạt
động cách mạng của người chiến sĩ
quân đội. Khi thuận lợi cũng như lúc
khó khăn, dù phải đương đầu với
những đội quân xâm lược lớn mạnh,
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hung hãn đến đâu, quân đội ta vẫn
luôn luôn vững vàng, kiên định mục
tiêu lý tưởng, xứng đáng là công cụ
tin cậy của Nhà nước, sẵn sàng xả
thân vì độc lập tự do của Tổ quốc,
vì hạnh phúc của nhân dân. “Bộ đội
Cụ Hồ” xứng đáng với lời khen của
Bác: “Trung với nước, hiếu với dân,
sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc
lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa
xã hội”.
Bộ đội Cụ Hồ chiến đấu dũng
cảm và mưu trí, dám đánh, biết
đánh và biết thắng. Tinh thần quyết
chiến quyết thắng đã trở thành cốt
cách của người chiến sĩ quân đội
qua các cuộc chiến tranh. Tinh thần
quả cảm, gan dạ, trí thông minh và
tài sáng tạo của “Bộ đội Cụ Hồ” đã
xây dựng nên cách đánh độc đáo
của chiến tranh nhân dân Việt Nam
trong thời đại Hồ Chí Minh. “Bộ đội
Cụ Hồ” không chỉ có lòng dũng cảm
vô song mà còn có trí tuệ nắm được
quy luật và hành động theo quy luật.
Mở đầu cuộc kháng chiến, quân
ta chỉ có “bao gạo, súng trường”,
“chân đất, mũ nan” đã dám dùng
bom ba càng chạy bộ đón đường,
dùng lựu đạn để phá xe tăng địch.
Đến cuối cuộc chiến tranh, người
lính đã biết lái máy bay phản lực,
điều khiển tên lửa, lái xe tăng đánh
giặc. Kế thừa truyền thống quân
sự quý báu của tổ tiên, tư tưởng và
nghệ thuật quân sự của quân đội ta
là lấy nhân nghĩa thắng bạo tàn, lấy

nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều, lấy
chất lượng cao thắng quân địch có
số lượng đông, lấy yếu chống mạnh
về vật chất kỹ thuật, lấy trang bị ít
hơn và kém hiện đại hơn thắng vũ
khí kỹ thuật tối tân của quân địch.
Quân đội ta luôn luôn đề cao yếu tố
con người, “người trước súng sau”,
không chủ quan khinh địch, “thắng
không kiêu, bại không nản”. Nghệ
thuật quân sự tiên tiến của Quân
đội nhân dân Việt Nam, của “Bộ
đội Cụ Hồ” là một sáng tạo lớn của
quân và dân ta.
“Bộ đội Cụ Hồ” có truyền thống
gắn bó máu thịt với nhân dân, quân
với dân một ý chí. Mỗi người lính dù
ở hoàn cảnh nào cũng thực hiện lời
Bác dạy “Phải làm cho dân tin, dân
phục, dân yêu. Khi mình chưa đến
thì dân trông mong, khi mình đến thì
dân giúp đỡ, khi mình đi nơi khác thì
dân luyến tiếc”. Người coi mối quan
hệ Quân - Dân như cá với nước.
Trong chiến tranh, “Bộ đội Cụ Hồ”
hy sinh thân mình để bảo vệ dân,
trong hòa bình thì giúp đỡ nhân dân
xóa đói giảm nghèo.
Mỗi đơn vị quân đội dù đóng quân
ở đâu cũng trở thành những điểm
sáng văn hóa, trở thành “trường học”
của thanh niên địa phương.
Trải qua hơn 30 năm kháng
chiến chống thực dân Pháp và đế
quốc Mỹ, mỗi làng quê thôn xóm
trên khắp đất nước Việt Nam đều có
những người con trở thành “Bộ đội

Cụ Hồ”, đều có những anh hùng,
liệt sĩ hy sinh cho quê hương…
“Bộ đội Cụ Hồ” luôn đoàn kết,
cán bộ, chiến sĩ bình đẳng về quyền
lợi và nghĩa vụ, thương yêu giúp đỡ
nhau, trên dưới đồng lòng thống
nhất ý chí và hành động. Với đồng
đội, đồng chí, Bộ đội Cụ Hồ đoàn kết
thương yêu như ruột thịt, đồng cam
cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi.
Tình đoàn kết trong nội bộ quân
đội được xây dựng trên tình thương
giai cấp, tình đồng chí, đồng đội,
cùng chung lý tưởng và mục đích
chiến đấu. Đó là tình cảm “Phụ tử
chi binh”, trên dưới một lòng, sống
chết có nhau, vui buồn có nhau,
đoàn kết hiệp đồng, lập công tập
thể. Cán bộ chăm lo mọi mặt cho
chiến sĩ, cấp dưới tôn trọng, phục
tùng mệnh lệnh cấp trên, chiến sĩ
tin cậy, bảo vệ cán bộ. Trên dưới
đồng lòng, toàn quân thành một
khối vững chắc thống nhất ý chí và
hành động vì mục đích chung của
cách mạng, của quân đội, của đơn
vị và sự tiến bộ của mỗi người.
Bộ đội Cụ Hồ có truyền thống tốt
đẹp là kỷ luật tự giác nghiêm minh.
Truyền thống đó được thể hiện
ở tính tự giác cao trong thực hiện
nhiệm vụ; chức trách của mỗi quân
nhân, trong chấp hành chỉ thị, mệnh
lệnh của cấp trên ở bất cứ điều kiện
nào. Quân đội ta đã rèn luyện, xây
dựng được nếp sống kỷ luật, trở
thành thói quen khi thực hiện nhiệm
BT.CTTT KIEÁN TÖÔØNG 
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vụ và ý thức đấu tranh kiên quyết
để chống mọi hành vi vô tổ chức, vô
kỷ luật. Điều đó trở thành lối sống
cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.
Bộ đội Cụ Hồ luôn có tinh thần
độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, cần
kiệm xây dựng quân đội, xây dựng
đất nước, tôn trọng và bảo vệ của
công. Từ khi ra đời với “gậy tầm
vông, súng kíp”, Bộ đội Cụ Hồ đã
vượt qua mọi khó khăn, gian khổ,
vừa chiến đấu, vừa xây dựng, không
ngừng lớn mạnh và trưởng thành.
Đó là tinh thần chắt chiu, cần kiệm,
thực hiện “mỗi viên đạn, một quân
thù”, “cướp súng giặc giết giặc, coi
vũ khí trang bị cơ sở vật chất kỹ
thuật của nhà nước, của quân đội
như tài sản của chính mình; tích cực
lao động, tăng gia sản xuất, xây
dựng kinh tế nâng cao đời sống; lao
động sáng tạo, có kỹ thuật, có kỹ
luật, đạt năng suất, chất lượng, hiệu
quả cao; có ý thức tôn trọng, bảo vệ
của công, tiết kiệm sức người, sức
của, kiên quyết chống tham ô, lãng
phí, chống tham nhũng”.
Ngày nay, truyền thống đó càng
được phát huy trong xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc. Lối sống trong
sạch, lành mạnh, có văn hóa, trung
thực, khiêm tốn, giản dị, lạc quan
của Bộ đội Cụ Hồ là được kế thừa
từ những đức tính cao đẹp của
dân tộc, xuất phát từ bản chất đạo
đức cách mạng của giai cấp công
nhân. Lối sống đó được thể hiện

chính trị, bản lĩnh chiến đấu, năng
lực công tác, hoàn thành thắng lợi
mọi nhiệm vụ được giao.
Với bạn bè quốc tế, Bộ đội Cụ
Hồ đoàn kết, thủy chung sâu sắc,
chí nghĩa chí tình. Trong thời kỳ
kháng chiến chống Pháp và đế
quốc Mỹ xâm lược, quân đội ta luôn
nêu cao tinh thần quốc tế vô sản,
đoàn kết chặt chẽ với nhân dân và
quân đội các nước anh em, với các
dân tộc bị áp bức, các lực lượng tiến
bộ trên thế giới. Bản chất và truyền
thống quý báu này hình thành và
phát triển trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ dân tộc vẻ vang và nghĩa
vụ quốc tế.
Khi đất nước không còn chiến
tranh, ngày nay, ở tất cả các cơ
quan Đảng, Nhà nước, ở hầu khắp
các ngành kinh tế - xã hội đều có
những cán bộ, nhân viên mặc
quân phục, từng vinh dự là Bộ đội
Cụ Hồ. Ở khắp nơi, những anh Bộ
đội Cụ Hồ sau khi trở về thành
người dân bình thường vẫn giữ
vững và phát huy truyền thống tốt
đẹp của quân đội, vẫn là một hạt
nhân đoàn kết trong cộng đồng
các dân tộc Việt Nam.
“Bộ đội Cụ Hồ” không chỉ là một
lực lượng vũ trang lành mạnh, mà
còn trở thành một lực lượng chính
trị tin cậy của Đảng, của nhân dân,
có đủ uy tín và năng lực xử lý các
tình huống chính trị - xã hội phức
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trong sinh hoạt, học tập, lao động
và chiến đấu. Một nếp sống với
tinh thần tự giác cao, khẩn trương,
chính xác, linh hoạt, có kỷ luật, có
tổ chức, chấp hành nghiêm mệnh
lệnh, kỷ luật của Quân đội và pháp
luật của Nhà nước; luôn trung thực,
khiêm tốn, giản dị, quý trọng công
sức lao động và mọi thành quả
lao động; sống có văn hóa, biết tự
trọng, phân rõ đúng - sai, tôn trọng
và bảo vệ lẽ phải, dũng cảm đấu
tranh với những thói hư, tật xấu; lạc
quan, tin tưởng vững chắc vào sự
lãnh đạo của Đảng, vào mục tiêu
chiến đấu vào thắng lợi tất yếu của
cách mạng.
Bộ đội Cụ Hồ luôn nêu cao tinh
thần ham học, cầu tiến bộ, nhạy
cảm, tinh tế trong cuộc sống. Học
tập và rèn luyện vừa là nghĩa vụ,
vừa là trách nhiệm được hình thành
phát triển trên tinh thần ham học
hỏi, cầu tiến bộ, một đức tính tốt đẹp
của con người Việt Nam, là truyền
thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Nó
thấm sâu vào mỗi quân nhân và trở
thành cách nghĩ và hành động trong
cuộc sống mỗi người. Thời chiến
cũng như thời bình, thuận lợi cũng
như khó khăn, Bộ đội Cụ Hồ luôn
khắc phục mọi thiếu thốn, sử dụng
mọi thời gian, tranh thủ mọi điều
kiện để học tập, rèn luyện với tinh
thần bền bỉ, kiên trì, cầu tiến bộ, bài
trừ, phê phán cái lạc hậu, trở ngại,
không ngừng nâng cao phẩm chất

tạp như trong sửa sai cải cách
ruộng đất, trong đấu tranh chống
bọn phản động, phá hoại trước đây,
và trong cuộc đấu tranh với những
quan điểm lệch lạc, sai trái, suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, những biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
hiện nay. Các cán bộ, chiến sĩ sẵn
sàng đến những nơi mưa bão, lũ lụt
để cứu giúp nhân dân, đến định cư
đến những vùng xa xôi, hẻo lánh
để mở mang các nông trường, lâm
trường, góp phần xây dựng kinh tế,
kết hợp với cũng cố quốc phòng, an
ninh. Đó là những người lính biết hy
sinh chiến đấu vì nghĩa vụ quốc tế
vô tư, trong sáng, thực hiện lời căn
dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giúp
bạn là tự giúp mình”.
Bản chất và truyền thống “Bộ
đội Cụ Hồ” trước kia, ngày nay
cũng như sau này không thể thay
đổi, vì quân đội ta bao giờ cũng là
quân đội nhân dân, do Đảng của
giai cấp công nhân lãnh đạo; quân
đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân
mà chiến đấu. Quân đội đó được
Bác Hồ trực tiếp tổ chức, lãnh đạo,
xây dựng, giáo dục và rèn luyện.
Có thể nói “Bộ đội Cụ Hồ” là một
nét văn hóa quân sự nổi bật trong
nền văn hóa dân tộc, là một biểu
tượng cao đẹp của Quân đội nhân
dân Việt Nam./.
Trần Kim Anh
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KỶ NIỆM MỘT NĂM
NGÀY TRUY TẶNG DANH HIỆU “ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
NHÂN DÂN HUỲNH VĂN MÁCH” (5/12/2018 - 5/12/2019)

L

ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
NHÂN DÂN HUỲNH VĂN MÁCH

iệt sĩ Huỳnh Văn Mách,
tên thường gọi là “Minh”,
sinh năm 1943. Quê
quán tại Ấp Bắc Chan 2 - Xã
Tuyên Thạnh - Huyện Mộc Hóa
- Tỉnh Long An (nay thuộc Thị xã
Kiến Tường) trong một gia đình
có truyền thống cách mạng. Cha
là ông Huỳnh Văn Mối (liệt sĩ)
tham gia cách mạng trong thời kỳ
kháng chiến chống Pháp, hy sinh
trong kháng chiến chống Mỹ cứu
nước. Mẹ là bà Nguyễn Thị Tư,
có chồng và 3 con là liệt sĩ, hy
sinh trong kháng chiến chống Mỹ
cứu nước, được truy tặng “Danh
hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng
năm 1988”.
Tháng 10/1959, anh tham gia
cách mạng và được phân công
tác tại đơn vị Trạm giao bưu
M200, trực thuộc Ban giao bưu
Khu II. Ngày 16/3/1963, Trạm
giao bưu M200 nhận được chỉ
đạo của Ban giao bưu Khu II, tới
đêm 17/3/1963 đi đến trạm M55
nhận đoàn khách trên 100 người,
trong đó có đoàn khách đặc biệt
10  BT.CTTT KIEÁN TÖÔØNG

về dự Hội nghị khu ủy Khu II.
Đồng chí Huỳnh Văn Mách
(Minh) được phân công đi đến
nhận đoàn khách. Khoảng 08
giờ sáng ngày 18/3/1963, Trạm
M200 của Ban giao bưu miền
Trung Nam Bộ đóng tại xã Bình
Thạnh, huyện Hồng Ngự, tỉnh
Kiến Phong (nay là tỉnh Đồng
Tháp) đã diễn ra một trận chiến
đấu không cân sức giữa 3 chiến
sĩ giao liên với đoàn xe bọc thép
M113 gồm 18 chiếc của địch.
Đúng 7 giờ sáng ngày hôm đó
Ban Chỉ huy trạm M200 do đồng
chí Hai Phước (sau này là Giám
đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang)
làm Trạm trưởng đang hội ý bố
trí lực lượng đưa đoàn khách 90
người về căn cứ Khu II để họp.
Đây là lần đầu tiên tại vùng
Đồng Tháp Mười địch sử dụng
chiến thuật thiết xa vận đánh vào
Trạm giao bưu, vùng này chỉ có
lau, sậy rất rậm rạp nên lúc xe bọc
thép còn cách khoảng 100 mét thì
anh Mách mới phát hiện ra.
(Xem tieáp trang 12)

TIN TRONG THÒ XAÕ

KIẾN TƯỜNG - TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
VỤ LÚA ĐÔNG XUÂN NĂM 2019-2020

H

iện nay tình hình sản
xuất lúa vụ Thu đông
2019 đã xuống giống
860 ha; lúa ở giai đoạn đòng trổ tập trung ở xã Thạnh Hưng,
xã Thạnh Trị. Lúa vụ Đông xuân
2019 - 2020 trên toàn thị xã đã
xuống giống 12.722 ha (ngoài lịch
đợt 1), lúa giai đoạn mạ 8.986 ha;
đẻ nhánh
3.736 ha.

bươu vàng vẫn tiếp tục gây hại.
Bệnh đạo ôn lá phát triển trên lúa
giai đoạn đẻ nhánh.

Ngành nông nghiệp thị xã
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác theo dõi
cập nhập thông tin về giá cả thị
trường, dịch bệnh trên cây trồng,
nâng cao năng lực dự báo, cảnh
báo
về
diễn biến
của
thời
tiết kịp thời
theo dõi
và thông
tin
tình
hình dịch
hại
trên
lúa đến bà
con nông
Thường xuyên thăm đồng, theo dõi tình hình dịch bệnh dân để có
để điều trị kịp thời
biện pháp

T ì n h
hình dịch
hại
trên
cây lúa vụ
Đông xuân
2019
2020 xuất
hiện
một
số dịch hại
như:
Ốc
bươu vàng:
Mật độ 2 - 4 con/m2; diện tích
nhiễm 900 ha; Đạo ôn lá tỷ lệ 3
- 5%; cấp 1, 3; diện tích nhiễm
700 ha.
Dự báo trong thời gian tới, ốc

quản lý kịp thời. Đề nghị bà con
nông dân thăm đồng thường
xuyên và tăng cường công tác
phòng trừ dịch hại bằng nhiều
biện pháp. Đặc biệt, khi sử
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dụng thuốc hóa học phải tuân
thủ theo nguyên tắc 4 đúng.
Bên cạnh tình hình sản xuất
nông nghiệp thì tình hình dịch
bệnh trên gia súc, gia cầm và
thủy sản được thường xuyên theo

(Tieáp theo trang 10)

dõi, đến nay vẫn phát triển ổn
định, hiện chưa ghi nhận ca bệnh
nào. Khuyến nghị người dân chủ
động tiêm phòng, xử lý kịp thời
không để dịch bệnh xảy ra./.
V.T

ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG...

Anh liền trao đổi chớp nhoáng
với anh Hai Phước, anh Hai
Phước tập trung lo phân tán và
bảo vệ đoàn khách, còn anh
Mách và 2 chiến sĩ nổ súng bắn
chiếc L19 (một loại máy bay trinh
sát của địch) nhằm thu hút sự chú
ý của địch về phía mình, mục tiêu
đã lộ, máy bay trinh sát thả pháo
điễm. Đoàn xe bọc thép chuyển
đội hình tạo thành vòng vây tổ
chiến đấu của trạm trong đó có 5
cán bộ mùa thu cũng nằm trong
vòng vây xe tăng địch. Anh Mách
phóng liền 2 quả đạn Bê-ta vào
xe tăng địch và nổ liền một băng
đạn súng Tham-xông vào phía
địch, thế là địch bắn trả quyết
liệt, anh bị thương nặng và hô
to khẩu hiệu “Hồ Chủ tịch muôn
năm!”, anh cùng 2 chiến sĩ và 5
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cán bộ mùa thu hy sinh. Trong
trận này, anh Huỳnh Văn Mách
cùng đồng đội đã anh dũng chiến
đấu diệt xe bọc thép M113, tiêu
diệt 6 tên địch, trong đó có một
tên đại úy, bảo vệ đoàn khách an
toàn, ngoài ra còn bảo vệ hàng
trăm cán bộ và đồng bào huyện
Hồng Ngự đang tránh núp tại khu
vực gần đó. Chiến công này anh
Huỳnh Văn Mách được truy tặng
Huân chương chiến công Hạng
2. Anh hy sinh lúc vừa tròn 20
tuổi, để lại niềm tiếc thương vô
hạn cho đồng đội, đồng bào.
Ngày 5/12/2018, liệt sĩ Huỳnh
Văn Mách đã được Chủ tịch
nước truy tặng danh hiệu cao
quý “Anh hùng lực lượng vũ
trang nhân dân”./.
Trần Kim Anh

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC
TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW
TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ

N

ăm 2019, công tác
tuyên truyền 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 được Ban Thường vụ Thị
ủy Kiến Tường chỉ đạo thực hiện
bài bản, đồng bộ và hiệu quả. Các
đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy
tiếp tục thực hiện có hiệu quả
Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày
17/3/2017 của Ban Thường vụ Thị
ủy về tuyên truyền thực hiện Chỉ
thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
và nhân rộng điển hình tiên tiến
học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Trong chuỗi hoạt động chào
mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
(1969-2019) và 50 năm ngày mất
của Người (02/9/1969-02/9/2019),
Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức
Hội thi kể chuyện học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh năm 2019.
Đồng thời, chỉ đạo các Đảng bộ
trực thuộc Thị ủy tổ chức Hội thi
kể chuyện ở đơn vị mình đạt hiệu

quả thiết thực, có 44 thí sinh tham
gia hội thi cấp thị xã, Ban Tổ chức
hội thi đã khen thưởng cho 25 thí
sinh đạt giải. Bên cạnh đó, Ban
Thường vụ Thị ủy còn tổ chức hội
thi viết tuyên truyền kết quả sau
50 năm thực hiện thực hiện Di
chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
70 năm thực hiện tác phẩm Dân
vận (1949-2019), 50 năm thực
hiện tác phẩm Nâng cao đạo đức
cách mạng, quét sạch chủ nghĩa
cá nhân (1969-2019) gắn với kết
quả thực hiện Chuyên đề học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh năm
2019, hội thi đã thu hút được 742
thí sinh tham gia, kết quả Ban Tổ
chức đã khen thưởng cho 4 giải
tập thể và 11 cá nhân đạt giải.
Ban Thường vụ Thị ủy đã
tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của
Bộ Chính trị, kết hợp với tuyên
dương, khen thưởng điển hình tiên
tiến trong học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh năm 2019, đã tổ chức
khen thưởng cho 8 tập thể và
21 cá nhân. Đề nghị Thủ tướng
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Chính phủ tặng Bằng khen cho
01 tập thể; UBND tỉnh tặng Bằng
khen cho 01 thể và 01 cá nhân
đạt nhiều thành tích sau 03 năm
triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/
TW của Bộ Chính trị.
Bản tin công tác tư tưởng thị
xã do Ban Tuyên giáo Thị ủy chịu
trách nhiệm xuất bản và phát hành
hàng tháng đều có các bài viết
chuyên đề về tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh được
gửi đến tất cả các chi bộ cơ sở
làm tài liệu sinh hoạt chi bộ, chất
lượng các tin bài được nâng lên,
góp phần thực hiện tốt công tác
giáo dục chính trị tư tưởng trong
Đảng bộ. Bên cạnh đó, đã kịp thời
gửi bản tin thông tin nội bộ do Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn đến
các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc để
phục vụ tuyên truyền trong các
buổi sinh hoạt chi bộ.
Hoạt động tuyên truyền của
các cơ quan ban, ngành, đoàn
thể thị xã được thực hiện dưới
nhiều hình thức như: thông qua
các cuộc họp giao ban, sinh hoạt
chi bộ, họp cơ quan, đơn vị; lồng
ghép với tuyên truyền các ngày lễ
lớn của đất nước, của địa phương,
các phong trào thi đua yêu nước;
cử cán bộ, đảng viên tham gia các
Hội thi do tỉnh, thị xã tổ chức như:
Hội thi viết tuyên truyền 50 năm
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thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ
Chí Minh, viết về “Ký ức người lính
tỉnh Long An”, tìm hiểu Luật an
ninh mạng, tìm hiểu 90 năm lịch
sử Đảng Cộng sản Việt Nam qua
mạng xã hội VCNet, tham quan
triển lãm ảnh tuyên truyền 50
năm thực hiện Di chúc của Bác…
Trung tâm VHTTTT thị xã thường
xuyên duy trì các tiết mục kể
chuyện về tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh, giới thiệu gương người
tốt, việc tốt… Đặc biệt, việc đổi mới
hình thức tuyên truyền bằng cách
phát huy lợi thế của mạng xã hội
đã được quan tâm thực hiện: Ban
Tuyên giáo Thị ủy thường xuyên
chia sẻ các bài viết về tư tưởng,
đạo đức, phong cách của Chủ tịch
Hồ Chí Minh lên trang Kiến Tường
vững mãi niềm tin, Kiến Tường
62… Ngoài việc tổ chức tọa đàm
“Tuổi trẻ Long An nhớ lời Di chúc
theo chân Bác”; xây dựng giá trị
hình mẫu thanh niên thời kỳ mới;
tuyên dương thanh niên tiên tiến
làm theo lời Bác,
Đoàn thanh niên thị xã luôn
đảm bảo lượng tin bài hoạt động
gửi về BTG tỉnh đoàn, BBT
websize Tỉnh đoàn, đăng bài, chia
sẻ hoạt động hàng ngày trên FB
Thanh niên Thị xã Kiến Tường....
(Xem tieáp trang 16)

KIẾN TƯỜNG - PHỤ NỮ CHUNG TAY XÂY DỰNG
MÔI TRƯỜNG XANH - SẠCH - ĐẸP

N

hằm giảm thiểu tối đa
Ngoài ra, hội còn tích cực
lượng rác thải nhựa phát khuyến khích các tổ chức cá nhân
sinh trong sinh hoạt thay đổi từ nhận thức thành hành
hàng ngày và góp phần giảm thiểu động cụ thể như: giảm thiểu và tiến
ô nhiễm môi trường, thời gian qua, tới không sử dụng các sản phẩm
Hội LHPN thị
làm từ nhựa
xã Kiến Tường
khó phân hủy,
cùng Hội LHPN
nhựa sử dụng
các xã, phường
một lần, mạnh
không ngừng
dạn thay thế
tuyên truyền,
các sản phấm
nâng cao nhận
từ nhựa và
thức hội viên,
nilon bằng sản
phụ nữ và cộng
phẩm
thân
đồng về nguy
thiện với môi
cơ ô nhiễm rác
trường.
Hội
thải nhựa; vận
tổ chức tuyên
động, kêu gọi
truyền phong
hội viên, phụ
trào
“Chống
nữ và cộng
rác thải nhựa”
đồng thay đổi
tại 2 xã Thạnh
hành vi, thói
Trị và Bình
quen sử dụng
Tân, thu hút
sản phẩm nhựa
230 hội viên
dùng một lần,
phụ nữ tham
túi nilon khó
gia. Đồng thời
phân hủy, qua
Hội LHPN thị xã Kiến Tường xây dựng thực hiện mô
đó góp phần mô hình “phân loại rác hộ gia đình”, tặng sọt hình
phân
giảm
thiểu
loại rác tại
rác cho hội viên xã Thạnh Trị
tác nhân gây
nguồn, được
ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 200 sọt rác
khỏe con người và hệ sinh thái.
cho 100 hộ nghèo, hộ cận nghèo
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ở xã Thạnh Hưng với tổng trị giá
36 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội
phụ nữ các xã, phường còn triển
khai, thực hiện tốt mô hình “Tuyến
đường xanh, sạch, đẹp”, “Tuyến
đường hoa” và các mô hình bảo
vệ môi trường đạt hiệu quả. Tiêu
biểu như công trình mang tên hội
“Trồng cây sinh lợi” chăm sóc trên
3 ngàn cây dừa xiêm lùn của hội
LHPN thị xã; “Vườn hoa phụ nữ”
của xã Bình Tân; Hàng rào cây
xanh kết hợp ánh sáng văn minh
ở 2 xã Bình hiệp, Tuyên Thạnh;

(Tieáp theo trang 14)

Hàng dừa xanh ở phường 2; Tuyến
đường hoa ở xã Thạnh Hưng, Bình
Tân, Bình Hiệp, Tuyên Thạnh và
Thạnh Trị…
Có thể thấy, với đa dạng các
hoạt động như phân loại rác tại
nguồn, quét dọn vệ sinh đường
làng, ngõ xóm; hạn chế sử dụng
các sản phẩm nhựa khó phân hủy,
nhân rộng các mô hình trồng cây
xanh… Hội phụ nữ từ thị xã đến
cơ sở đã và đang góp phần quan
trọng tạo môi trường sống xanh sạch - đẹp tại địa phương./.
Hồng Sương

KIẾN TƯỜNG
ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ TIẾP XÚC CỬ TRI PHƯỜNG 1

T

ổ Đại biểu HĐND thị xã
Kiến Tường gồm có ông
Nguyễn Văn Vũ- Chủ
tịch UBND thị xã, bà Võ Thị Thu
Duyên và ông Võ Văn Nhuận có
buổi tiếp xúc với hơn 50 bà con
cử tri trên địa bàn Phường 1, đây
là buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ
họp thứ 12 HĐND thị xã Khóa II

kiến chương trình kỳ họp thứ 12
và tình hình thực hiện kế hoạch
nhà nước của thị xã năm 2019, bà
con cử tri bày tỏ phấn khởi trước
những kết quả đã đạt được, nhiều
chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội
thị xã đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Đồng thời, bà con cử tri cũng nêu
lên 08 ý kiến, kiến nghị về tiến độ

nhiệm kỳ 2016-2021. Tham gia
buổi tiếp xúc lần này còn có ông
Nguyễn Văn Đát- Bí thư Huyện
ủy Mộc Hóa- Chủ tịch HĐND
huyện; bà Nguyễn Thị Thanh
Hoa và ông Trương Thế Như là
các đại biểu HĐND huyện Mộc
Hóa dự tiếp xúc cử tri nơi cư trú.
Sau khi nghe đại biểu HĐND
thị xã thông báo nội dung, dự

thi công các công trình xây dựng
cơ bản, qui hoạch đô thị trên địa
bàn còn chậm, không đồng bộ
và chưa phát huy hiệu quả; tình
trạng mua bán lấn chiếm lòng
lề đường, vỉa hè vẫn còn xảy ra,
gây mất vẻ mỹ quan đô thị; cần
có biện pháp xử lý thật nghiêm
các trường hợp vứt rác thải sinh
hoạt không đúng

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT...

Ngoài ra, công tác tuyên truyền
còn thông qua hệ thống khẩu hiệu,
pano, áp phích, đèn led, thảm cỏ
trang trí… tại các trục đường chính,
các trường học, các khu dân cư và
các điểm sinh hoạt văn hóa; các
buổi sinh hoạt chi, tổ hội ở các tổ
chức đoàn thể... Năm 2019, đã in
mới 5 pano, 80 khẩu hiệu tuyên
truyền về học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh ở các trục đường chính…
Có thể nói rằng, công tác
tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW
của Bộ Chính trị đã được các cơ
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quan, đơn vị quan tâm hơn, nội
dung, hình thức sâu sắc hơn, sự
phối hợp giữa các lực lượng tuyên
truyền đồng bộ hơn. Nhiều điển
hình tiêu biểu, mô hình hay, cách
làm sáng tạo được tuyên truyền
để nhân rộng trong toàn Đảng bộ.
Giúp cán bộ, đảng viên và nhân
dân nhận thức ngày càng sâu
sắc hơn tư tưởng, đạo đức, phong
cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
từ đó dấy lên phong trào thi đua
học tập, rèn luyện và làm theo
Bác bằng những việc làm cụ thể,
thiết thực./.
Hồng Thanh

(Xem tieáp trang 19)
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TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN
VỆ SINH THỰC PHẨM DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN
CANH TÝ 2020

C

hỉ còn không đầy 2
tháng nữa là đến Tết
Nguyên đán Canh Tý
năm 2020. Đây là thời điểm mà
mức tiêu thụ thực phẩm lớn nhất
trong năm, nhất là các mặt hàng
thịt, cá, bánh, mứt, kẹo, rượu, bia,
nước giải khát… Để đảm bảo an
toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp
Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa
Lễ hội Xuân 2020, UBND thị xã đã
chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo
liên ngành thị xã về ATTP và các
ngành có liên quan, UBND các xã,
phường khẩn trương triển khai thực
hiện tốt các hoạt động sau:
Chủ động phòng ngừa ngộ độc
thực phẩm; tổ chức phát thông
điệp, đưa tin, bài tuyên truyền, vận
động, giáo dục cộng đồng về bảo
đảm ATTP trên các phương tiện
thông tin đại chúng.
Tổ chức các đoàn kiểm tra liên
ngành, chuyên ngành về ATTP
trong đó chú trọng các cơ sở sản
xuất, kinh doanh các mặt hàng
thực phẩm được tiêu dùng nhiều
trong dịp Tết Nguyên đán như:
Bánh, mứt, kẹo, bia rượu, nước
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giải khát, thịt, giò chả,… đặc biệt
là các cơ sở sản xuất thực phẩm
có dấu hiệu vi phạm các quy định
về bảo đảm ATTP. Trong quá trình
kiểm tra, kết hợp đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, giáo dục các quy
định của pháp luật, các kiến thức
về bảo đảm an toàn thực phẩm
cho người sản xuất, chế biến, kinh
doanh thực phẩm.
Thông báo kịp thời trên các
phương tiện thông tin đại chúng
về những cơ sở sản xuất, chế biến
và kinh doanh thực phẩm an toàn,
những cơ sở không bảo đảm các
điều kiện về ATTP để người dân
biết, lựa chọn và tiêu dùng thực
phẩm an toàn.
Chuẩn bị sẵn sàng các phương
án, lực lượng thường trực, phương
tiện, vật tư, hóa chất,…; tăng cường
công tác đào tạo, tập huấn cho
lực lượng chuyên môn trong việc
khám, cấp cứu, điều trị, điều tra
để kịp thời xử lý, khắc phục, giảm
thiểu ảnh hưởng khi có ngộ độc
thực phẩm xảy ra.
Tăng cường công tác kiểm dịch,
kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh

thú y trong chăn nuôi, vận chuyển,
giết mổ, bảo quản, kinh doanh
động vật, sản phẩm động vật; phát
huy vai trò của các điểm chốt kiểm
dịch động vật; tăng cường kiểm tra
việc triển khai công tác bảo đảm
ATTP tại các cơ sở sản xuất kinh
doanh nông, lâm thủy sản, các
mặt hàng nông sản thực phẩm
được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết
như: Giò, chả, lạp xưởng, thủy hải
sản, trái cây, rau, củ, quả,…
Thông tin, tuyên truyền, kiểm
tra đảm bảo ATTP tại các siêu thị,
chợ, trung tâm thương mại, khu
công nghiệp,...; xử lý nghiêm các
hành vi vi phạm về ATTP, tuyệt
đối không để cơ sở sản xuất, kinh

(Tieáp theo trang 17)

doanh thực phẩm không bảo đảm
ATTP tiếp tục hoạt động, sản
phẩm thực phẩm không bảo đảm
ATTP lưu thông trên thị trường.
Tăng cường thực hiện các biện
pháp kiểm soát chặt chẽ hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu liên quan
đến ATTP qua biên giới như: Nước
giải khát, các loại rượu bia, bánh
kẹo, sản phẩm thủy hải sản, các
sản phẩm từ gia súc, gia cầm,...
Các xã có đường biên giới cần
chú trọng công tác kiểm soát và xử
lý nghiêm các trường hợp nhập lậu
thực phẩm, hàng hóa, đặc biệt là
thịt gia súc, gia cầm nhiễm bệnh
qua biên giới./.
Văn Tấn

KIẾN TƯỜNG - ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ...

nơi qui định; cũng như các
trường hợp vi phạm trật tự an
toàn giao thông để góp phần
kiềm chế tai nạn giao thông xảy
ra…..Kiến nghị huyện Mộc Hóa
quan tâm đầu tư khắc phục, sửa
chữa đoạn đường bị hư hỏng,
xuống cấp trên Quốc Lộ 62 đi về
các huyện, thị xã lân cận….
Các ý kiến, kiến nghị của bà
con cử tri lần lượt được đại diện

Tổ Đại biểu HĐND huyện Mộc
Hóa, lãnh đạo UBND Phường
1 giải đáp, tiếp thu. Thay mặt
Tổ Đại biểu HĐND thị xã Kiến
Tường, ông Nguyễn Văn VũChủ tịch UBND thị xã tiếp thu,
giải trình làm rõ những vấn đề
thuộc thẩm quyền và ghi nhận
các ý kiến, kiến nghị của cử tri để
chuyển đến cơ quan chức năng
xem xét giải quyết kịp thời./.
Hoài Phương
BT.CTTT KIEÁN TÖÔØNG 
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KIẾN TƯỜNG - THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐẠT
VÀ VƯỢT CHỈ TIÊU TỈNH GIAO

Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch UBND
thị xã trao giấy khen cho các cá nhân có
thành tích tiêu biểu

N

gày 29/11/2019, Ông
Nguyễn Văn Vũ - Chủ
tịch UBND thị xã Kiến
Tường, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi
hành án dân sự thị xã, chủ trì hội
nghị tổng kết công tác thi hành án
dân sự năm 2019, phương hướng
nhiệm vụ năm 2020; Tổng kết cao
điểm thi hành án dân sự năm 2019
và Kế hoạch cao điểm thi hành
án dân sự năm 2020. Ông Đặng
Phan Thiết- Phó Cục Trưởng Cục
THADS tỉnh Long An; Ông Nguyễn
Phú Kiểm- Phó Bí thư Thường trực
Thị ủy Kiến Tường đến dự.
Theo báo cáo, năm 2019 Chi
cục Thi hành án dân sự thị xã tiếp
tục tập trung thực hiện những vụ
việc thi hành án có tính chất phức
tạp, kéo dài liên quan nhiều lĩnh
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vực, nhiều cấp, nhiều ngành. Trong
đợt cao điểm vận động thi hành án
diễn ra từ ngày 01/12/2018 đến
ngày 30/09/2019 tổng số việc, tiền
còn phải thi hành là 1.154 việc; Số
tiền trên 171 tỷ đồng. Trong đó, số
việc, tiền có điều kiện giải quyết
trong đợt là 645 việc, số tiền hơn
37 tỷ 570 triệu đồng. Tỷ lệ đã giải
quyết xong về việc đạt 86,20%; về
tiền đạt 60,98%. Số việc chưa có
điều kiện thi hành là 509 việc; số
tiền gần 133 tỷ 730 triệu đồng.
Kết quả thi hành án dân sự
trong năm đã đạt và vượt chỉ tiêu
của Cục THADS tỉnh giao, những
vụ việc khó khăn, vướng mắc được
giải quyết kịp thời. Các thành viên
Ban chỉ đạo THADS thị xã quan tâm
phối hợp, đôn đốc các xã, phường
trong công tác vận động thi hành
án. Bên cạnh đó, các cơ quan đơn
vị từ thị xã đến xã, phường phối
hợp chặt chẽ với Chi cục THADS
thị xã, đặc biệt là Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai trong việc
xác minh, khảo sát đất để xử lý các
vụ có khả năng thi hành; Các cơ
quan TAND, VKSND, Công an thị
xã và UBND các xã,
(Xem tieáp trang 22)

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
ĐỐI THOẠI VỚI NHÂN DÂN VỀ VẤN ĐỀ
“VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ RÁC THẢI NHỰA”
quy định…

N

gày 29/11/2019, Chủ
tịch UBND thị xã Kiến
Tường - Nguyễn Văn Vũ
có cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp
với 80 hộ dân trên địa bàn Phường
1, thị xã Kiến Tường về vấn đề “Vệ
sinh môi trường và rác thải nhựa”
Thời gian qua, phong trào chống
rác thải nhựa và đảm bảo vệ sinh
môi trường trên địa bàn thị xã Kiến
Tường nói chung và Phường 1 nói
riêng đạt nhiều kết quả tích cực,
cảnh quan môi trường đô thị ngày
càng được cải thiện. Tuy nhiên, vẫn
còn một số hộ dân nhận thức chưa
tốt về vấn đề ô nhiêm môi trường,
còn xả rác bừa bãi, chăn thả súc
vật tại các khu dân cư, người dân
còn giữ thói quen sử dụng túi nilông, tập kết rác không đúng nơi

Tại cuộc đối thoại, các hộ dân
đã tham gia thảo luận, đóng góp
các ý kiến và đề xuất các giải
pháp nhằm quản lý hiệu quả và
khoa học đối với vấn đề vệ sinh
môi trường và chống rác thải nhựa.
Theo đó, nhiều hộ dân đề nghị
chính quyền địa phương cần phải
xử lý nghiêm tình trạng xả rác bừa
bãi, không đúng nơi quy định; Đẩy
mạnh công tác tuyên truyền thông
qua hệ thống loa đài, trạm truyền
thanh để nâng cao ý thức người
dân trong việc bảo vệ môi trường;
Cần có sự thống nhất giữa đơn vị
thu gom rác và các hộ dân trong
việc đăng ký và thu gom rác thải
hàng ngày; Đề xuất xây dựng các
nhà vệ sinh công cộng ở các khu
vực trung tâm mua sắm - thương
mại; Gắn camera theo dõi các
hành vi xả rác bừa bãi để xử phạt
nghiêm khắc; Cán bộ, đảng viên
phải là người gương mẫu, đi đầu
trong việc bảo vệ môi trường và
chống rác thải nhựa…
Chủ tịch UBND thị xã Kiến
Tường - Nguyễn Văn Vũ đã ghi
nhận và yêu cầu các ngành chức
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năng có liên quan giải trình các ý
kiến đóng góp và đề xuất của nhân
dân trên địa bàn. Đồng thời, mong
muốn mỗi cán bộ, đảng viên,
người dân cần nêu cao tinh thần
trách nhiệm, tích cực tham gia, tổ
chức các hoạt động chống rác thải
nhựa bằng các sáng kiến và hành
động cụ thể, thiết thực. Thay đổi
thói quen, nói không với túi ni-lông
và các sản phẩm nhựa sử dụng

(Tieáp theo trang 20)

một lần thông qua việc mua sắm,
trong sinh hoạt, làm việc, lao động
thường ngày; sử dụng thay thế
bằng các loại sản phẩm thân thiện
với môi trường. Tham gia tích cực
các hoạt động bảo vệ môi trường
tại nơi sinh sống bằng những hành
động nhỏ nhất như phân loại rác
thải; lên án kịp thời những hành vi
gây ô nhiễm môi trường…/.
Tuấn Hùng

KIẾN TƯỜNG - THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...

phường phối hợp với cơ quan
THADS thị xã tổ chức xử lý, cưỡng
chế nhiều vụ việc đạt kết quả tốt.
Kết luận hội nghị, Ông Nguyễn
Văn Vũ- Chủ tịch UBND thị xã
Kiến Tường-Trưởng Ban Chỉ đạo
Thi hành án dân sự thị xã đã biểu
dương và đánh giá cao những kết
quả Chi Cục Thi hành án dân sự
thị xã đã đạt được trong năm qua,
đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ
trọng tâm để hoàn thành tốt nhiệm
vụ trong năm 2020 là tiếp tục kiện
toàn các thành viên Ban Chỉ đạo,
xây dựng kế hoạch mở đợt cao
điểm năm 2020. Tập trung rà soát,
xác minh phân loại làm rõ thực
trạng số việc đang phải thi hành
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án, những vụ việc chưa có điều
kiện thi hành án. Tập trung chỉ
đạo có hiệu quả việc cưỡng chế thi
hành án đối với các vụ việc phải
huy động lực lượng cưỡng chế;
tiếp tục tăng cường công tác tuyên
truyền, phổ biến Luật Thi hành án
dân sự được sửa đổi và bổ sung
năm 2014 và các quy định có liên
quan một cách có hiệu quả.
Dịp này, Cục Thi hành án dân
sự tỉnh Long An, UBND thị xã
Kiến Tường đã biểu dương, khen
thưởng 4 tập thể và 10 cá nhân đạt
thành tích tiêu biểu trong công tác
thi hành án dân sự của địa phương
năm 2019./.
H.P

TIN PHAÙP LUAÄT

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI
CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 12/2019
Mua bán, trao đổi dưới 100
USD không bị phạt tiền
Nghị định 88/2019 của Chính
phủ về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
sẽ có hiệu lực từ 31/12.
Theo đó, sẽ giảm mạnh mức
phạt đối với hành vi mua, bán
ngoại tệ tại các tổ chức không
được phép, nhằm tránh bất cập
như sự việc “đổi 100 USD bị phạt
90 triệu đồng” gây bức xúc trong
dư luận mới đây.
Cụ thể, thay vì một mức phạt
chung là từ 80 đến 100 triệu đồng,
Nghị định quy định mức phạt đối
với hành vi này phụ thuộc vào
lượng ngoại tệ mua, bán. Trong đó
phạt cảnh cáo nếu ngoại tệ mua,
bán có giá trị dưới 1.000 USD;
Phạt tiền 10-20 triệu đồng nếu
ngoại tệ mua, bán có giá trị 1.00010.000 USD hoặc ngoại tệ mua,
bán có giá trị dưới 1.000 USD mà
tái phạm, vi phạm nhiều lần.
Nếu ngoại tệ mua, bán có giá trị
từ 10.000 đến 100.000 USD sẽ bị
phạt tiền 20 - 30 triệu đồng; ngoại

tệ mua, bán có giá trị từ 100.000
USD trở lên sẽ bị phạt từ 80 đến
100 triệu đồng.
Sẽ cấp mẫu mới giấy phép lái
xe từ 1/6/2020
Chính thức có hiệu lực từ 1/12,
Thông tư 38 của Bộ Giao thông
Vận tải sửa đổi quy trình đào tạo,
sát hạch, cấp giấy phép lái xe sẽ
có thêm nhiều quy định nhằm siết
chặt việc đào tạo, sát hạch cấp
Giấy phép lái xe.
Ngoài việc sẽ cấp Giấy phép
lái xe theo mẫu mới từ 1/6/2020,
Thông tư còn quy định từ 1/1/2020,
chương trình học giấy phép lái xe
hạng B1, B2, C có thêm nội dung
phòng, chống tác hại của rượu, bia
khi tham gia giao thông.
Cũng từ thời điểm này, trung
tâm sát hạch lái xe phải lắp
camera giám sát phòng sát hạch
lý thuyết, sân sát hạch lái xe trong
hình và truyền dữ liệu về Tổng
cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao
thông Vận tải.
Từ 1/5/2020, các cơ sở đào
tạo lái xe ứng dụng công nghệ để
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nhận dạng và theo dõi thời gian
học lý thuyết môn học pháp luật
giao thông đường bộ đối với học
viên học lái ôtô (trừ hạng B1).
Từ 1/6/2020, cấp Giấy phép lái
xe mới có mã QR. Giấy phép lái xe
đã được cấp trước ngày 1/12/2019
vẫn sẽ có giá trị sử dụng theo thời
gian ghi trên giấy phép.
Học sinh, sinh viên có thể vay
tối đa 2,5 triệu/tháng
Có hiệu lực từ 1/12, Quyết định
1656 của Thủ tướng đã chốt mức
cho vay tối đa đối với học sinh,
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
lên 2,5 triệu đồng/tháng thay vì 1,5
triệu đồng/tháng như trước.
Lãi suất cho vay ưu đãi là 0,55%/
tháng và lãi suất nợ quá hạn bằng
130% lãi suất khi cho vay.
Để được vay tiền, học sinh, sinh
viên năm nhất phải có giấy báo
trúng tuyển hoặc giấy xác nhận
được vào học của nhà trường; học
sinh, sinh viên từ năm hai trở đi
phải có xác nhận của nhà trường
về việc đang theo học…
Chính sách ưu đãi cho người
công tác ở vùng khó khăn
Nghị định 76 của Chính phủ quy
định về chính sách đối với người
công tác ở vùng đặc biệt khó khăn
cũng có hiệu lực từ ngày 1/12.

24  BT.CTTT KIEÁN TÖÔØNG

Theo Nghị định, một loạt các
khoản phụ cấp, trợ cấp sẽ được
áp dụng đối với cán bộ, công
chức, viên chức và lực lượng vũ
trang đến công tác tại vùng đặc
biệt khó khăn.
Cụ thể, trợ cấp một lần khi đến
công tác lần đầu sẽ nhận ngay 10
lần mức lương cơ sở (trước đây
phải công tác ít nhất 5 năm).
Khi có gia đình đi theo, hưởng
thêm một khoản trợ cấp bằng 12
lần mức lương cơ sở.
Phụ cấp thu hút được quy định
rõ, khi công tác không quá 5 năm
tại vùng đặc biệt khó khăn, được
hưởng phụ cấp thu hút bằng 70%
mức lương hiện hưởng + phụ cấp
chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm
niên vượt khung (nếu có).
Nếu công tác từ đủ 5 năm tại
vùng đặc biệt khó khăn sẽ được
hưởng phụ cấp công tác lâu năm
tính theo lương cơ sở x hệ số (hệ
số từ 0,5 đến 1,0).
Nếu công tác từ đủ 10 năm
tại vùng đặc biệt khó khăn, khi
chuyển công tác hoặc nghỉ hưu sẽ
được hưởng trợ cấp một lần. Đồng
thời, mỗi năm công tác sẽ bằng
1/2 mức lương hiện hưởng + phụ
cấp lãnh đạo + phụ cấp thâm niên
vượt khung (nếu có)…/.
TVPL

TIN SÖÙC KHOÛE

T

THỰC PHẨM TỐT CHO THẬN

hận là cơ quan đảm nhiệm
những vai trò quan trọng
trong cơ thể, giúp đào thải
những chất độc và chất cặn bã. Khi
cơ quan này bị tác động cũng sẽ
ảnh hưởng lớn đến cơ thể. Thận yếu
là do sự tích tụ các chất cặn bã gây
tắc nghẽn, có nguy cơ khiến người
bệnh bị sỏi thận, suy thận. Ngoài ra
bệnh còn ảnh hưởng đến nhiều cơ
quan khác như bàng quang, niệu
đạo, tuyến tiền liệt, rụng tóc…Do
vậy chăm sóc bộ phận này là thực
sự cần thiết.
Quả việt quất: Những loại trái
cây màu đỏ có chứa nhiều chất xơ,
Vitamin D và các chất chống oxy hóa.
Nó không chỉ tốt cho người bị bệnh
thận và còn tốt cho đường tiết niệu.
Bởi ăn nhiều việt quất sẽ giúp đào
thải vi khuẩn và độc tố ra ngoài cơ
thể. Như vậy nó sẽ giúp giảm nguy cơ
bị sỏi thận bằng cách tống khứ canxi
oxalat - một thành phần gây nên bệnh
sỏi thận ra ngoài cơ thể.
Cải thảo: Cải thảo là loại rau họ
cải, mang lại rất nhiều lợi ích cho
sức khỏe. Trong một vài nghiên
cứu, cải thảo có chứa chất chống
oxy hóa phư Vitamin C, Polyphenol
cùng hợp chất Sulfuric, có tác dụng
trung hòa các gốc tự do bất lợi được
tạo nên từ quá trình trao đổi chất.

Nước ép cà rốt: Trong cà rốt có
chứa nhiều carotene giúp thải độc
tố, kim loại nặng trong thận đồng
thời phòng ngừa ung thư hiệu quả.
Do vậy mà hãy bổ sung nước ép
cà rốt cho cơ thể để mang lại nhiều
lợi ích cho sức khỏe.
Nước ép hoa quả: Nước ép từ
rau củ quả có chứa nhiều Vitamin,
khoáng chất và các chất oxy hóa,
rất tốt cho thận, giúp thanh lọc
những độc tố cho cơ thể. Một số
loại rau bạn nên dùng như rau bina,
cần tây, rau diếp cá, dưa chuột
được xem là những loại thực phẩm
tốt cho thận.
Nước dừa: Nước dừa có tính
mát được xem là nước uống giải
khát tự nhiên. Nước dừa không chỉ
giúp lợi tiểu mà nó còn chứa ít axit,
ít đường, không calo và nhiều chất
điện giải sẽ giúp thúc đẩy các chức
năng của thận hoạt động tốt hơn.
Nước ép dứa: Trong dứa có
chứa rất nhiều dinh dưỡng và chất
chống oxy hóa tốt cho cơ thể. Ngoài
ra loại quả này có chứa loại enzym
giúp làm dịu kích thích, hỗ trợ hệ
miễn dịch và thúc đẩy chức năng
của thận.
Tỏi: Ngoài tác dụng kháng viêm,
kháng khuẩn, chống nhiễm trùng
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và làm sạch cơ thể, hoạt động như
một kháng sinh tự nhiên giúp làm
giảm cholesterol, tỏi còn được biết
đến thần dược tốt cho thận bởi tính
lợi tiểu của nó. Tỏi có vai trò quan
trọng trong việc loại bỏ natri và
nước dư thừa ra ngoài cơ thể bằng
cách khiến thận đào thải natri qua
việc đi tiểu. Ngoài ra, tỏi còn giúp
bảo vệ thận khỏi những tác động có
hại của kim loại nặng như chì. Do
vậy mà tỏi cũng được xem là thực
phẩm khá tốt cho những người có
nguy cơ mắc bệnh thận.
Súp lơ: Súp lơ là một trong
những loại rau họ cải, bổ sung
những dưỡng chất tuyệt vời trong
chế độ ăn uống hàng ngày. Trong

súp lơ có chứa nhiều chất xơ, axit
folic vừa giúp lọc sạch thận vừa
giúp tăng cường sức khỏe. Đây còn
là một loại rau có rất ít kali tốt cho
bệnh nhân bị thận mãn tính.
Ớt chuông: Ngoài những thực
phẩm tốt cho thận kể trên thì bạn
cũng đừng bỏ qua quả ớt chuông
nhé. Ớt chuông đỏ là một loại thực
phẩm rất tốt bởi nó có chứa hàm
lượng kali thấp, khiến cho thận
dễ dàng đào thải độc tố và ngăn
ngừa nguy cơ bệnh thận mãn tính.
Trong ớt chuông đỏ có chứa một
hàm lượng chất oxy hóa mạnh như
Vitamin A,C, và B6 cùng các dưỡng
chất khác như chất xơ, axit folic cho
sức khỏe./.
SKĐS

HOÄP THÖ COÄNG TAÙC VIEÂN
CAÙC BAÏN COÄNG TAÙC VIEÂN THAÂN MEÁN!
Ban bieân taäp ñaõ nhaän ñöôïc tin, baøi, aûnh coäng taùc cuûa caùc ñoàng chí, caùc baïn,
ñôn vò sau: Traàn Kim Anh, Vaên Taán, Hoàng Thanh, Thuùy An…
BBT chaân thaønh caûm ôn vaø mong tieáp tuïc nhaän ñöôïc söï coäng taùc cuûa caùc ñoàng
chí vaø caùc baïn. Tin, baøi cho soá tôùi caùc ñoàng chí taäp trung vaøo moät soá chuû ñeà sau:
- Kyû nieäm ngaøy Toång Tuyeån cöû baàu Quoác hoäi khoùa ñaàu tieân cuûa nöôùc Vieät Nam
Daân chuû Coäng hoøa (06/01); ngaøy truyeàn thoáng hoïc sinh, sinh vieân (09/01)…
- Möøng Ñaûng - Möøng Xuaân.
- Caùc vaán ñeà phaùt trieån Kinh teá - Vaên hoùa - Xaõ hoäi treân ñòa baøn thò xaõ.
- Göông Ngöôøi toát, vieäc toát treân caùc lónh vöïc.
Tin, baøi coäng taùc caùc ñoàng chí vui loøng göûi veà ñòa chæ:
- btgkientuong@longan.gov.vn
- tuyengiaokientuong@gmail.com
BBT raát mong nhaän ñöôïc söï coäng taùc cuûa caùc ñoàng chí.
BBT
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HIỆU QUẢ THIẾT THỰC TỪ MÔ HÌNH
“HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÃ HỘI, ĐÓNG GÓP
XÓA NHÀ TẠM, GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG”

Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết tại
khu phố 6

V

ới mục tiêu giảm nghèo
bền vững và hạn chế
tối đa tái nghèo và phát
sinh nghèo. Những năm qua cấp
ủy, chính quyền Phường 2 đã vào
cuộc quyết liệt, đưa chủ trương
chính sách giảm nghèo bền vững
đi vào cuộc sống, mang lại hiệu
quả thiết thực, giúp nhiều hộ vươn
lên thoát nghèo, từng bước nâng
cao thu nhập.
Thực hiện phương châm “Cả
nước chung tay vì người nghèo không ai bị bỏ lại phía sau”. Trong
thời gian qua Phường 2 đã tích cực
thực hiện công tác giảm nghèo
bằng nhiều hình thức, nhưng công

tác giảm nghèo bền vững vẫn còn
gặp không ít khó khăn, đòi hỏi phải
có cách làm chủ động sáng tạo,
huy động nhiều nguồn lực hơn nữa.
Trong đó, hình thức giúp đỡ tốt nhất
là tập trung sửa chữa và xây dựng
nhà đại đoàn kết và xóa nhà dột nát
cho người nghèo.
Với yêu cầu thực tiễn đặt ra, Ủy
ban MTTQ Phường 2 đã phối hợp
với UBND phường, các đoàn thể
chính trị xã hội cùng 6 Ban Công tác
mặt trận khu phố xây dựng và thực
hiện mô hình “Huy động nguồn lực
xã hội đóng góp xóa nhà tạm; giảm
nghèo bền vững”.
Để góp phần thực hiện mô hình
đạt hiệu quả cao, MTTQ các đoàn
thể phối hợp với UBND phường và
Ban công tác mặt trận các khu phố
thành lập Ban Chỉ đạo xuống từng
khu phố khảo sát trực tiếp các hộ
nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh
khó khăn chưa có nhà hoặc nhà
ở dột nát. Qua khảo sát tổng hợp
danh sách, đưa ra hội đồng bình
xét kết quả có 66 hộ nghèo; 110
hộ cận nghèo và một số ít hộ khó
khăn. Trong đó tổng số hộ nghèo,
hộ cận nghèo, hộ khó khăn cần sửa
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chữa, xây mới là 16 nhà. Thông
qua kết quả khảo sát, Ban Chỉ đạo
bàn bạc giải pháp thực hiện, có sự
phân công các thành viên phù hợp
với công tác huy động nguồn lực từ
các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,
các cơ sở thờ tự, cá nhân trong và
ngoài địa phương đóng góp tài lực
tiến hành sửa chữa và xây dựng nhà
ở cho 10 hộ nghèo, cận nghèo tiến
đến thoát nghèo bền vững trong
năm 2019. Sau đó Ban Chỉ đạo họp
bình xét, phân loại thứ tự ưu tiên từ
trên xuống, thống nhất vận động
được đến đâu tiến hành xây dựng,
sửa chữa theo thứ tự danh sách
tổng hợp.
Kết quả đạt được sau 1 năm thực
hiện mô hình đã vận động quỹ “Vì
người nghèo” đạt được 96.600.000
đồng. Từ nguồn lực vận động được
và trích từ quỹ “Vì người nghèo” tiến
hành sửa chữa, xây mới là 12 căn
nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
với tổng trị giá 396.000.000 đồng.
Trong đó trích từ quỹ “Vì người
nghèo” sửa chữa và xây mới 05 căn
nhà đại đoàn kết trị giá 82.000.000
đồng. Kết quả thực hiện so với chỉ
tiêu đặt ra và chỉ tiêu phấn đấu
đều vượt kế hoạch mô hình (10/12
căn). Để nâng cao chất lượng mỗi
căn nhà đại đoàn kết, ngoài nguồn
lực vận động được, trong qua trình
xây dựng Ban Chỉ đạo còn vận
động từ gia đình, dòng họ hỗ trợ
thêm về kinh phí, ngày công, vật tư
xây dựng. Vì vậy mỗi căn nhà sau
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khi hoàn thành có trị giá từ 70-110
triệu đồng.
Để tiếp thêm động lực cho giúp
hộ nghèo vươn lên thoát nghèo
bền vững. Thông qua dự án nuôi
bò của Nguyên Chủ tịch nước
Trương Tấn Sang tài trợ. UBND
tiến hành khảo sát và giao 34 con
bò giống ước tình trên 238 triệu
đồng cho 25 hộ nghèo, cận nghèo.
Đồng thời phối hợp với thị xã tổ
chức lớp dạy nghề nông thôn về
“Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh
cho bò” nhằm tạo điều kiện thuận
lợi cho các hộ nghèo, cận nghèo
có cơ sở để phát triển kinh tế và
thoát nghèo bền vững.
Cuối năm 2019, toàn phường
có 20 hộ thoát nghèo, vượt chỉ tiêu
nghị quyết Đảng ủy đề ra. Trong
thời gian tới, phường sẽ tập trung
giải quyết xóa nhà tạm cho các hộ
nghèo, cận nghèo còn lại. Đồng thời
hỗ trợ thêm cho các hộ phát triển
bằng các hình thức khác như: hỗ
trợ vốn, con giống, vật nuôi để hộ
nghèo có điều kiện cải thiện kinh tế
và thoát nghèo bền vững.
Nhờ sự chung tay giúp đỡ của
cộng đồng và hiệu quả từ việc thực
hiện mô hình đã góp phần không
nhỏ trong công tác giảm nghèo của
địa phương. Nhiều hộ nghèo sau khi
nhận được nhà đại đoàn kết đã nỗ
lực phấn đấu vươn lên trong cuộc
sống góp phần xây dựng một xã hội
ngày càng tốt đẹp./.
Thúy An

