
 1 

HUYỆN ỦY VĨNH THUẬN 

BAN TUYÊN GIÁO 

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Vĩnh Thuận, ngày 30 tháng 9 năm 2020 
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I. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG 

CÁCH HỒ CHÍ MINH 

1.TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC,  

XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, 

VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

                                                               

Phần thứ hai 

ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,   

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NHẰM TĂNG CƯỜNG  

KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC; XÂY DỰNG ĐẢNG  

VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH  

ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI 

 (Tiếp theo kỳ trước) 

1.3. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát 

huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

1.3.1. Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức 

mạnh toàn dân tộc  

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo 

và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam; Đảng ta kiên định mục tiêu độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới và chủ trương: “Đoàn kết 

trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc”. 

Bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và của mỗi 

cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp phải được 

nâng cao; không dao động trong bất cứ tình huống nào. Giữ vững bản chất giai cấp 

công nhân của Đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. 

Nâng cao năng lực hoạch định đường lối, chính sách của Đảng phù hợp với 

quy luật khách quan và đặc điểm của Việt Nam, tạo bước đột phá để phát triển. 

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính 

thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ 

chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận 

trong xã hội. 
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Tiếp tục thực hiện tốt 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; coi đó là công 

việc thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các 

cấp, các địa phương, đơn vị và cần gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 

khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng Đảng, nhằm 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. 

Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá 

nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với 

làm. 

Thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát của tổ chức đảng, 

giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội 

và của nhân dân về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. 

“Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ 

mật thiết giữa Đảng với nhân dân”. Củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối 

với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa 

Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của 

Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân 

dân, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

“Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong điều 

kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, học dân, dựa 

vào dân, có trách nhiệm với dân. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, 

những kiến nghị chính đáng của nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công nhân”. 

Tăng cường thực hiện tổ chức trao đổi, đối thoại với nhân dân theo Quy định 11-

QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu 

cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, 

kiến nghị của dân. 

1.3.2. Tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do 

Đảng lãnh đạo, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

 Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, 

phát huy mạnh mẽ vai trò, hiệu lực của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, có hiệu lực và hiệu quả. 

“Bảo đảm pháp luật vừa là công cụ để Nhà nước quản lý xã hội, vừa là công 

cụ để nhân dân làm chủ, kiểm tra, giám sát quyền lực nhà nước. Quản lý đất nước 

theo pháp luật, đồng thời coi trọng xây dựng nền tảng đạo đức xã hội”. 

Bãi bỏ những thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. 

Đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ 

đạo và thực thi công vụ của cán bộ, công chức. 
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Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững 

vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp, 

đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới. 

Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách 

dịch, cửa quyền; thực hành tiết kiệm trong các cơ quan nhà nước và trong đội ngũ 

cán bộ, công chức. 

1.3.3. Tiếp tục củng cố, tăng cường tổ chức, đổi mới nội dung, phương 

thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân 

Đảng phân công: “Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò nòng cốt trong tập hợp, 

vận động nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại 

đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát 

và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân 

dân góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc”. 

Đẩy mạnh dân chủ hóa xã hội để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai 

trò chủ động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Tổ chức 

thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW về giám sát và phản biện xã hội và Quyết 

định số 218-QĐ/TW về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. 

1.4. Tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa, thể chế hóa các quan điểm, chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

1.4.1. Để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, cần “Tiếp tục thể 

chế hóa và cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng 

về đại đoàn kết toàn dân tộc; hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính 

sách phát huy vai trò của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề lớn của đất 

nước; bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; khắc phục những hạn 

chế, bảo đảm tác dụng, hiệu quả thực chất hoạt động giám sát, phản biện xã hội 

của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tạo sự đồng thuận xã hội”. 

1.4.2. Để tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, cần hoàn thiện cơ 

chế, quy chế và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tự phê bình, phê 

bình, chất vấn trong các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương, cấp ủy, ban 

thường vụ cấp ủy các cấp. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế phát 

huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng. 

Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước 

quản lý, nhân dân làm chủ”, nhất là nội dung nhân dân làm chủ và phương châm 

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 

1.4.3. Để Nhà nước thực sự là của dân, do dân, vì dân đoàn kết được toàn 

dân, cần “Đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật 

nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. 

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, bảo đảm Quốc hội thực 

sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao 

nhất. Quốc hội thực hiện tốt chức năng lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng 
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của đất nước và giám sát tối cao, nhất là đối với việc quản lý, sử dụng các nguồn 

lực của đất nước. 

Hoàn thiện thể chế hành chính dân chủ - pháp quyền, quy định trách nhiệm 

và cơ chế giải trình của các cơ quan nhà nước; đẩy nhanh việc áp dụng mô hình 

chính phủ điện tử. 

“Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng nền tư 

pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, từng bước hiện đại; bảo vệ pháp 

luật, công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi 

ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân”. 

1.5. Một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể  

1.5.1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng 

đầu và của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, củng cố, phát triển khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc hiện nay, nhằm đẩy mạnh công cuộc đổi mới, bảo vệ vững 

chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta 

cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; nâng cao đời sống tinh 

thần, vật chất của các tầng lớp nhân dân. 

Các cấp ủy đảng và người đứng đầu tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, giám 

sát, đôn đốc việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 

các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc 

về công tác dân vận, công tác mặt trận và các đoàn thể. Đưa nội dung lãnh đạo các 

công tác này thành một trong những tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ của tổ chức đảng các cấp. 

 Các cấp ủy đảng và người đứng đầu thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực 

tiếp với nhân dân, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân. Thực hiện triệt để Quy 

định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu 

gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định 

số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính 

trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Cán bộ, đảng viên 

phải xung phong, gương mẫu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh, nhất là về đoàn kết và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, 

vững mạnh để nhân dân học và làm theo. 

1.5.2. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu 

nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của các tầng lớp nhân dân 

Tập trung vào các vấn đề: toàn dân thi đua làm kinh tế giỏi, làm giàu hợp 

pháp; từng gia đình làm giàu cho mình, cho cộng đồng, cho đất nước, xóa đói, 

giảm nghèo, phấn đấu hàng năm có thêm nhiều địa phương không còn hộ nghèo; 

tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

và tích cực tham gia ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn, sự xuống 

cấp đạo đức trong xã hội. 
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Tôn vinh người tốt, việc tốt; bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. 

Lên án, phê phán, đấu tranh chống tệ quan liêu, mất dân chủ, tham nhũng, lãng phí, 

những hành động coi thường kỷ luật, dân chủ cực đoan, lợi dụng dân chủ để vi 

phạm pháp luật. 

1.5.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đa 

dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân và tập trung hướng mạnh các hoạt 

động về cơ sở 

Phát huy quyền chủ động, sáng tạo của mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác vận động nhân dân phù hợp với đặc 

điểm từng giai tầng, dân tộc, tôn giáo, lứa tuổi, ngành nghề ở địa phương, cơ sở. 

Phát huy vai trò tư vấn của tổ chức tư vấn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể thực hiện tốt quy định về giám sát và phản biện xã hội, chủ động tham 

gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. 

1.5.4. Tăng cường công tác dân vận của chính quyền các cấp 

Tích cực phối hợp giữa chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức chính trị - xã hội làm công tác dân vận. 

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, các quy chế phối hợp công tác giữa 

ủy ban nhân dân với ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị -

xã hội các cấp nhằm phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Thực hiện tốt 

phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 

Nhà nước đảm bảo kinh phí và điều kiện hoạt động của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện những nhiệm vụ được giao 

nhằm phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

1.5.5. Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, phá hoại, 

chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

thành viên cần tham gia tuyên truyền sâu rộng để mọi tầng lớp nhân dân nhận thức 

rõ âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Từ đó, tạo sự chuyển 

biến tốt trong nhận thức, nâng cao tinh thần cảnh giác, nhạy bén nhận diện và tích 

cực tham gia đấu tranh với những thông tin quan điểm sai trái, thù địch. 

Thực hiện tốt các giải pháp trên sẽ góp phần tăng cường sức mạnh khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, 

đảm bảo thế và lực cho đất nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã 

hội chủ nghĩa trong tình hình mới./. 

                                                         BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG 

2. Sinh hoạt mẫu chuyện về Bác 

THANH NIÊN PHẢI GƯƠNG MẪU TRONG ĐOÀN KẾT VÀ KỶ LUẬT 
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Lần nào gặp Bác, câu đầu tiên Bác thường hỏi là: “Thế các cháu có đoàn 

kết không, có thương yêu nhau không?”, rồi Bác dặn: “Thanh niên phải gương 

mẫu trong đoàn kết và kỷ luật”. 

Cả chi đoàn đã lấy lời nói đó của Bác làm nội dung tu dưỡng. Mỗi khi có gì 

va chạm, kém gắn bó với nhau, anh chị em lại rất ân hận là chưa xứng đáng với lời 

Bác dặn, có anh chị em khóc nức nở vì hối hận chưa thực hiện được theo đúng lời 

Bác. 

Có lần Bác hỏi tôi: “Trong chi đoàn cháu, có đoàn viên nào có tư tưởng 

muốn làm “ngôi sao” không?”. 

Tôi còn đang lúng túng, Bác đã bảo: “Biểu diễn thật hay để phục vụ nhân 

dân được nhiều là tốt. Nhưng nếu có tư tưởng muốn làm “ngôi sao” thì ngôi sao có 

khi tỏ, có khi lặn, lúc ngôi sao lặn thì lại buồn. Trong đoàn cháu có thanh niên nào 

có tư tưởng muốn làm “ngôi sao” thì cháu phải giúp đỡ”. 

Lần cuối cùng tôi được gặp Bác, sau khi đi diễn ở Pháp, Ý, Angiêri, Liên 

Xô, Trung Quốc... về, cả đoàn lại được quây quần quanh Bác. Tôi là phó trưởng 

đoàn, nên cũng được đến gặp Bác và báo cáo với Bác là ở Angiêri cũng như ở 

Pháp, ở Ý... cứ mỗi lần tiết mục của ta hay, họ vỗ tay đến vỡ nhà hát và hô: Việt 

Nam - Hồ Chí Minh, Việt Nam - Điện Biên Phủ. 

Bác vui vẻ bảo: 

- Thế là người ta hoan nghênh các cháu, các cháu có hếch mũi lên không? 

(Bác đưa tay đẩy mũi lên). 

Cả đoàn cười rộ và ai nấy đều hiểu đó là Bác có ý răn bảo. 

Xong Bác bảo: “Người ta hoan hô các cháu, hay hoan hô Bác là người ta 

hoan hô cả dân tộc mình, cả dân tộc Việt Nam anh hùng”... 

II. TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG 

THÁNG 

1. Kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống lực lượng phòng cháy – chữa cháy 
(04/10/1961 – 04/10/2020) 

2. Kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Hội Nông dânViệt Nam (14/10/1930 – 
14/10/2020) 

3. Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ban Tổ chức Trung ương Đảng 
(14/10/1946 – 14/10/2020) 

4. Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 
(15/10/1956 – 15/10/2020) 

5. Kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống công tác Dân Vận của Đảng 
(15/10/1949 – 15/10/2020) 

6. Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 
16/10/2020) 

7. Kỷ niệm 32 năm Ngày Thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
(17/10/1988 – 17/10/2020) 
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8. Kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
(20/10/1930 – 20/10/2020) 

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG – CHÍNH QUYỀN QUÝ III  VÀ 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2020 (Chưa có) 

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA HUYỆN TRONG 

THÁNG 9/2020 

1.  Ngày 01/9/2020, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 

và lực lượng vũ trang của huyện, thành lập đoàn cán bộ lãnh đạo các cơ quan, ban 

ngành, đoàn thể huyện đến Viếng Nghĩa trang liệt sĩ, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày 

Ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-

2/9/2020). Đồng chí Nguyễn Văn Thoàn, Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ 

tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn, tham gia đoàn còn có các đồng chí lão thành 

cách mạng đang sinh sống trên địa bàn huyện. Sau lễ viếng, Đoàn cán bộ lãnh đạo 

huyện cùng đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên và nhân 

dân trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận đến thắp hương từng ngôi mộ của các anh 

hùng liệt sĩ.  

2. Ngày 04/9/ 2020, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận tổ chức hội nghị 

sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, chương 

trình chỉ đạo trọng tâm tháng 9 năm 2020. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh 

Tấn Phi chủ trì hội nghị, cùng tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

Huỳnh Ngọc Nguyên, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, thủ trưởng các ngành có 

liên quan. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các xã, thị trấn, có mời Thường 

trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các ấp, khu phố 

cùng dự. Hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo, điều hành của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện trong 

tháng 8 cũng như 8 tháng đầu năm 2020. Trong đó, tập trung đánh giá những hạn 

chế, thiếu sót, nguyên nhân và đề xuất những giải pháp tập trung chỉ đạo thực hiện 

trong thời gian tới. 

3. Sáng ngày 05/9/2020, tất cả các đơn vị trường từ bật học Mầm non đến 

Trung học phổ thông và Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trên địa 

bàn huyện Vĩnh Thuận đồng loạt bước vào khai giảng năm học mới 2020 – 2021. 

Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Thuận; các 

ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn cùng đến dự lễ khai giảng tại các 

điểm trường. 

4. Sáng ngày 14/9/2020, Đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí Danh Tha, Phó 

Ban Dân tộc tỉnh làm trưởng đoàn, cùng đi với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn 

Thoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí 

Huỳnh Ngọc Nguyên, HUV, Phó chủ tịch UBND huyện, đại diện các ban ngành 

đoàn thể huyện đã đến thăm, chúc mừng bà con phật tử đồng bào Khmer.  Dịp này 

tại mỗi nơi đến thăm đoàn gửi đến mỗi chùa 2 phần quà và tiền mặt 2 triệu đồng. 

Đồng thời trao tặng 6 suất quà là tiền cho 6 gia đình chính sách, cán bộ hưu trí là 

đồng bào dân tộc Khmer.     
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5. Chiều 14/9/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối 

hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Thuận tổ chức hội 

nghị tọa đàm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng (PCTN) tại huyện Vĩnh Thuận. Thông qua buổi tọa đàm nhằm nâng cao 

nâng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận trong công tác tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN và các luật khác. Để từ đó góp phần đánh giá, 

làm rõ thực trạng việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục 

pháp luật về PCTN và thực hiện công tác PCTN của MTTQ cơ sở.   

6. Chiều 15/9/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Vĩnh 

Thuận khóa X (nhiệm kỳ 2016-2021) triệu tập Kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp 

chuyên đề) HĐND huyện khóa X để xem xét, cho ý kiến về công tác nhân sự và 

một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Tại kỳ họp, đại biểu HĐND 

huyện đã biểu quyết thông qua các tờ trình: Về việc thông qua đề án đề nghị công 

nhận thị trấn Vĩnh Thuận là đô thị loại V theo nội dung Tờ trình số 129/TTr-

UBND ngày 24-8-2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Vĩnh Thuận; Tờ 

trình về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện đối với đồng chí 

Phạm Văn Hậu, do nghỉ hưu theo quy định. Đồng thời nghe Ban kinh tế-xã hội 

HĐND huyện thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế-xã hội. Cũng tại kỳ họp 

này, HĐND huyện Vĩnh Thuận khóa X cũng đã thực hiện quy trình kiện toàn công 

tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND huyện bầu bổ sung đồng chí Lê Văn Đủ, 

Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Thuận giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh 

Thuận nhiệm kỳ 2016-2021. 

7. Sáng 16/9/2020 huyện Vĩnh Thuận tổ chức đoàn cán bộ lãnh đạo Huyện 

ủy-HĐND-UBND-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Chỉ huy các lực lượng vũ trang do 

đồng chí Huỳnh Tấn Phi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đến thăm, 

chúc mừng và tặng quà cho chùa Đồng Tranh và bà con đồng bào Khmer tiêu biểu 

trên địa bàn. Được biết trong đợt này Huyện ủy-HĐND-UBND- Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc và Chỉ huy các lực lượng vũ trang đã tổ chúc 5 đoàn đi thăm 5 Chùa Nam 

Tông Khmer trên địa bàn huyện. Tại mỗi nơi đến thăm đoàn gửi đến mỗi chùa 1 

phần quà, kèm tiền mặt 1 triệu đồng và 3 phần quà cho 3 gia đình chính sách tiêu 

biểu, cán bộ hưu trí là đồng bào dân tộc Khmer.           

8. Ngày 16/9/2020, Hội chữ thập đỏ huyện Vĩnh Thuận tổ chức hội nghị 

điển hình tiên tiến lần thứ III giai đoạn 2015-2020 gắn với tôn vinh phong trào hiến 

máu tình nguyện huyện. Đến dự có đồng chí Thái Văn Hai, Phó chủ tịch Hội chữ 

thập đỏ tỉnh, đồng chí Huỳnh Ngọc Nguyên, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND 

huyện. Dịp này, có nhiều cá nhân tập thể được nhận Bằng khen của Trung ương 

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang, tặng 

giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 

giai đoạn 2015-2020; Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Thuận khen 

thưởng cho các cá nhân và tập thể có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác 

Hội và có đóng tích cực vào các phong trào Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Thuận giai 

đoạn năm 2015-2020; khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc 
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trong phong trào hiến máu tình nguyện huyện. Và bầu đoàn đại biểu đi dự Hội nghị 

điển hình tiên tiến cấp tỉnh giai đoạn 2015-2020 gồm 8 đồng chí. 

9. Ngày 18/9/2020 Hội Khuyến học huyện Vĩnh Thuận trao tặng 100 xe 

Đạp cho học sinh nghèo trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận. Đến dự có đồng chí 

Nguyễn Văn Thoàn, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Văn Đủ, Ủy 

viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, và đại diện lãnh đạo 

các ban ngành đoàn thể, chủ tịch Hội khuyến học các xã, thị trấn, phụ huynh các 

em học sinh. Được sự hỗ trợ của Hội Đồng hương Kiên Giang tại TP Hồ Chí Minh 

vận động Ngân hàng Vietcombanhk, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tài trợ cho Hội 

Khuyến học huyện Vĩnh Thuận 100 chiếc xe đạp trao tặng cho 100 em học sinh 

Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Tổng trị giá khoảng 160 triệu 

đồng. Trong đó mỗi em học sinh nghèo được trao tặng 1 chiếc xe đạp, 1 cái cập, và 

tập trị giá khoảng 1,6  triệu đồng.  

10. UBND huyện Vĩnh Thuận và Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện tổ 

chức hội nghị tổng kết Tết Quân-Dân năm 2020. Đến dự có đồng chí Huỳnh Tấn 

Phi, Phó bí thư Huyện ủy-Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận. Dịp này, Ban chỉ 

đạo tỉnh tặng Bằng khen 5 tập thể và 11 cá nhân, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh 

Thuận tặng giấy khen cho 15 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các 

hoạt động Tết Quân Dân năm 2020 tại địa bàn xã Phong Đông. 

11. Ngày 28-29/9/2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 

huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, UBND xã Vĩnh Thuận, UBND xã  Bình 

Minh tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2020 tại 02 điểm trường 

Tiểu học Bình Minh và trường Tiểu học Võ Văn Kiệt. Tại 02 điểm trường, các em 

học sinh đã được xem các tiết mục văn nghệ về Ngày Tết trung thu do các em đội 

nhóm Nhà Thiếu nhi biễu diễn; nghe đọc thư của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gửi các cháu thiếu niên nhi đồng nhân 

dịp Tết Trung thu năm 2020; chơi trò chơi hỏi - đáp về Ngày tết Trung thu. Dịp 

này, Ban Tổ chức Chương trình Đêm hội đã vận động các tổ chức, cá nhân trong 

và ngoài tỉnh hỗ trợ trao tặng 252 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn, tổng trị giá các phần quà là 45.000.000 đồng. Trao 23 giải thưởng trong Hội 

thi “Lồng đèn đẹp”, tổng trị giá giải thưởng hơn 5.000.000 đồng. 

 

* Tài liệu này do Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn từ các nguồn: 

- Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 10/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

- Cổng thông tin, điện tử huyện Vĩnh Thuận. 

- Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 


