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Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, 
ngày 07/11/2006, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW, 
về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân,  toàn quân. 

Sau khi tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW (2006-2010) 
về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” và để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, 
ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW 
về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh”. 

Bộ Chính trị đã nêu rõ mục đích “Phát huy kết quả đã đạt được, 
khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Cuộc vận động thời gian 
qua, tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu 
sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và 
phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn 
nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu 
tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu 
cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.”

Sau khi nhận được Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị quán triệt cho 
cán bộ chủ chốt toàn tỉnh và ban hành Kế hoạch số 17-KH/TU, ngày 
17/8/2011 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với tinh thần phải đưa việc học 
tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành 
công việc thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, của 
cán bộ, công chức, viên chức, các hội, đoàn viên, trong toàn quân và 
toàn dân.

Qua ba năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, nhiều 
cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, cơ quan, đơn vị đã có cách làm hay, 
gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với tình hình thực tế của mỗi địa phương, 
ngành, cơ quan, đơn vị, nhất là gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 

Một trong những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn ở tỉnh Quảng Nam 
là căn cứ những quy định, hướng dẫn của cấp trên, các cấp ủy, tổ chức 
đảng, cơ quan, đơn vị liên hệ với tình hình thực tế để xây dựng quy chuẩn 
đạo đức cụ thể gắn với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của từng địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, tổ 
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chức đảng, lãnh đạo ngành, cơ quan, đơn vị đã thường xuyên lãnh đạo, 
chỉ đạo việc tổ chức thực hiện ở các cấp, nhất là ở cơ sở, chi bộ đảng. 
Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện của các cấp ủy, tổ chức 
đảng, của Bộ phận giúp việc cấp ủy  là khâu quan trọng để lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện tốt Chỉ thị 03 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Trong quá thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, nhiều 
tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã 
xuất hiện với những việc làm cụ thể hết sức sinh động về học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Để giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, địa phương, cơ quan, 
đơn vị nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về những cách làm hay và tiếp tục 
lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền nhân rộng các điển hình trong từng đảng 
bộ, địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng 
Nam tổ chức biên soạn và phát hành tập sách “Tập thể, cá nhân điển 
hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Trên địa bàn tỉnh có hàng trăm  tập thể, cá nhân điển hình tiêu 
biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
Tuy nhiên, trong khuôn khổ tập sách này, chúng tôi xin được giới thiệu 
bài viết về 24 tập thể và 24 cá nhân điển hình tiên tiến và vinh danh - 
gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực 
thuộc Tỉnh ủy được: Trung ương, UBND tỉnh và các Huyện, Thành ủy, 
Đảng ủy trực thuộc tặng bằng khen qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03 CT/
TW của Bộ Chính trị.

 Qua tập sách, chúng ta sẽ bắt gặp những tập thể và những con người 
rất bình dị mà cao quí và rất đáng trân trọng trên nhiều lĩnh vực công 
tác, nhiều ngành nghề và trải rộng khắp từ vùng núi cao đến đồng bằng, 
biển, đảo của tỉnh: Có thể đó là cựu chiến binh, cán bộ hưu trí; có thể 
đó là người thầy giáo tất cả vì học sinh thân yêu; có thể đó là bí thư chi 
bộ, chị, anh  trưởng thôn, một cán bộ, công chức; là già làng, nông dân, 
người tu hành; là đoàn viên, thanh niên, học sinh… Mỗi người hoạt 
động trong những lĩnh vực khác nhau, nhưng đều hưởng ứng việc làm 
theo tấm gương Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Trong quá trình tổ chức biên soạn tập sách, chúng tôi nhận được 
sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp, giúp đỡ của các 
Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và của các cơ quan, đơn vị và đã 
có những cố gắng trong công tác biên tập. Tuy nhiên, tập sách chắc vẫn 
không tránh khỏi thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được ý kiến góp ý xây 
dựng của độc giả.,.

BAN BIÊN TẬP 
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Thầy giáo Văn Phú Tân hơn 36 năm công tác, trải qua nhiều 
cương vị khác nhau: Giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn, Phó Hiệu 
trưởng, Chủ tịch công đoàn, chuyên viên của ngành ... Thầy Văn 

Phú Tân với tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt tình của tuổi trẻ, luôn 
luôn trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm và bằng sự nỗ 
lực phấn đấu, rèn luyện không mệt mỏi của bản thân, đã từng bước tạo 
dựng mình thành một thầy giáo mẫu mực, giỏi về chuyên môn, đẹp về 
phẩm chất đạo đức được đồng nghiệp và lãnh đạo ghi nhận. 

Một người thầy tận tâm 
- Một quản lý giỏi

Lê Trung Thiêng 
Phòng GD&ĐT huyện Duy Xuyên

Đ/c Nguyễn Đức Hải - Bí thư Tỉnh ủy - trao khen thưởng cho đ/c Văn Phú Tân tại Hội nghị 
tổng kết “Gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh”.
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Kể từ khi ngành Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo thực hiện Cuộc vận 
động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh 
thần Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị, (khóa X) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính 
trị, (khóa XI) gắn với Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi 
cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, 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”,các phong 
trào và các cuộc vận động đã tạo nên bước đột phá trong công tác thi 
đua, khen thưởng của ngành; là nguồn động viên, cổ vũ để đội ngũ 
thầy, cô giáo tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Là đảng 
viên và là công chức giáo dục, thầy giáo Văn Phú Tân đã nhận thức rõ 
yêu cầu các cuộc vận động và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. 
Xem đây là nguồn tiếp sức mạnh mẽ, là cơ hội để học tập, tu dưỡng, 
rèn luyện và phấn đấu hơn nữa trong công tác của mình. 

Với năng lực và kinh nghiệm chuyên môn, thầy được Sở Giáo dục 
và Đào tạo tỉnh Quảng Nam chọn làm báo cáo viên cấp tỉnh tham dự 
các lớp tập huấn về chuyên môn và công tác quản lý; hằng năm, thầy 
được cử tham gia làm báo cáo viên trong các lớp tập huấn chuyên 
môn trong huyện và một số huyện lân cận trên địa bàn tỉnh. Trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ, thầy đã góp phần đem lại nhiều kết quả 
đáng kể cho ngành: nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ 
quản lý và cho giáo viên. 

Qua 5 năm triển khai đồng bộ các giải pháp như tập trung bồi 
dưỡng phương pháp dạy, học cho giáo viên; tổ chức tiết dạy mẫu cho 
giáo viên dự giờ; tổ chức viết và báo cáo chuyên đề ngay ở đơn vị tổ 
chuyên môn; cải tiến nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn nên kết quả 
các năm sau, số lượng học sinh lên lớp thẳng tăng hơn và có chất lượng 
vững chắc hơn các năm trước. Nhờ những giải pháp tích cực đó, tỉ lệ 
học sinh lớp một học đúng độ tuổi chuyển biến từ 79,2% lên 90,9%. 
Huyện Duy Xuyên được tỉnh công nhận là đơn vị hoàn thành công 
tác phổ cập giáo dục - chống mù chữ và hoàn thành phổ cập giáo dục 
đúng độ tuổi sớm nhất của tỉnh. Có được những kết quả khả quan 
như ngày hôm nay chính là nhờ sự quyết tâm nghiên cứu, vận dụng 
được các giải pháp tích cực, đột phá, phù hợp với điều kiện giáo dục 
của huyện. Những giải pháp đó được thầy đúc kết thành nhiều sáng 
kiến kinh nghiệm và được Hội đồng Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh 
công nhận như: “Một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng 
trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Duy Xuyên”; 
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“Một vài biện pháp nâng cao chất lượng  sinh hoạt tổ chuyên môn 
bậc Tiểu học”; “Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy 
học Tiếng Việt lớp 1 trên địa bàn huyện Duy Xuyên”; “Một số kinh 
nghiệm trong việc chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 4 và 
lớp 5 bậc Tiểu học”.

Thầy cũng là người có nhiều sáng tạo trong việc vận dụng những 
hướng dẫn của cấp trên để tham mưu với lãnh đạo ngành tổ chức 
các hội thi cho giáo viên giỏi và học sinh giỏi toàn huyện. Vì vậy, 
chất lượng giáo viên dạy giỏi trong huyện được nâng lên rõ rệt. Duy 
Xuyên đã có 3 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và 4 giáo viên 
đạt giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia; nhiều học sinh đạt giải ở các cấp. 
Gần đây các giải khác như: cờ vua, bóng đá, thi hát dân ca, thi tuổi 
thơ khám phá, thi vẽ tranh với đề tài “Em yêu di sản quê em”, nhiều 
học sinh trong huyện đã đạt nhiều giải cao của tỉnh. Ngoài ra, các 
em còn tham gia các hội thi khác do Công ty Honda phối hợp với Bộ 
Giáo dục và Đào tạo tổ chức như hội thi vẽ tranh “Ý tưởng tuổi thơ”. 
Kết quả toàn huyện có 2 em đạt giải cấp quốc gia. Đối với giáo viên, 
nhằm tạo điều kiện cho các trường học tập và trao đổi kinh nghiệm, 
trong những năm học qua, thầy đã có kế hoạch tổ chức giao lưu theo 
cụm trường với các nội dung dự giờ thăm lớp, báo cáo kinh nghiệm 
dạy, học các môn học, cán bộ quản lý trao đổi kinh nghiệm trong 
công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy 
và học. Thường xuyên tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi để tuyển 
chọn và bồi dưỡng giáo viên trở thành những giáo viên nòng cốt cả 
về chuyên môn cũng như quản lý nhà trường để chuẩn bị cho đội 
ngũ kế cận làm công tác quản lý trong tương lai. Không những giỏi 
về chuyên môn, năng lực tham mưu, điều hành công việc, bản thân 
thầy còn có nhiều thành tích thuyết phục: có 17 lần được công nhận 
danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 3 lần được công nhận danh 
hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; được nhận nhiều Bằng khen, Giấy 
khen các cấp; được Hội đồng nghiên cứu khoa học cấp tỉnh công 
nhận 6 sáng kiến kinh nghiệm. Một vinh dự hết sức lớn lao, thầy là 
cá nhân tiêu biểu duy nhất được ngành tín nhiệm cử đi dự Hội nghị 
tổng kết Chỉ thị 06-CT/TW của ngành  “Cá nhân tiêu biểu trong cuộc 
vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Và 
tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị vào 
năm 2013, Thầy giáo Văn Phú Tân được Huyện ủy Duy Xuyên tôn 
vinh. 
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Trường THCS xã Tam Lộc, 
huyện Phú Ninh, tỉnh 
Quảng Nam, nối tiếp Cuộc 

vận động Chỉ thị 06 Bộ Chính trị 
(khóa X), đến tiếp tục đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh theo 
tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính 
trị (khóa XI), đã tạo nên sự nhận 
thức sâu rộng, đồng bộ và có 
nhiều chuyển biến tích cực trong 
đội ngũ cán bộ quản lý đến thầy, 
cô giáo, nhân viên của trường 
bằng hành động cụ thể với những 
việc làm bình dị mà sâu sắc, nhỏ 
bé mà cao thượng, đời thường mà 
rất đỗi nhân văn, đã đem lại niềm 
vui, hạnh phúc cho tất cả học 
sinh, trong đó nhiều em học sinh 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 
học sinh nghèo vượt khó, trưởng 
thành…Tất cả vì học sinh thân 

yêu, tất cả vì tình thương và trách 
nhiệm…Thật đáng phát huy và 
nhân rộng mô hình Trường THCS 
xã Tam Lộc trong việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh với những điều như 
thế!

Vài nét về Trường THCS xã 
Tam Lộc

Là quê hương của cụ Phan 
Châu Trinh, vốn có truyền thống 
ham học và yêu nước; nhân dân 
Tam Lộc được tôi luyện trong gian 
khổ, luôn bền bỉ, kiên trì vượt qua 
mọi trở lực thử thách để chống 
chọi với sự khắc nghiệt của thiên 
nhiên, đọ sức với quân thù để gìn 
giữ và xây dựng quê hương. Những 
thầy, cô giáo, học sinh ở đây được 
lớn lên và trưởng thành bởi những 
tố chất tốt đẹp ấy. Toàn trường có 
38 giáo viên và nhân viên, trong 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO 
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH - 

VỚI NHỮNG ĐIỀU NHƯ THẾ!

Lê Vũ Dũng 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam
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đó có 20 nữ; 01 chi bộ đảng có 11 
đảng viên; 01 chi đoàn có 12 đoàn 
viên; Ban Giám hiệu nhà trường 
có 02 người, gồm Hiệu trưởng và 
Hiệu phó; với 04 khối học, có 12 
lớp (từ lớp 6 - lớp 9) với tổng số 
424 học sinh.

Dạy và học trong điều kiện 
mặt bằng đời sống vật chất của 
người dân trên địa bàn còn nhiều 
khó khăn - ưu tiên lo cái ăn hơn là 
con chữ. Được biết,  ngôi trường 
đang sử dụng, được xây dựng 
cách đây 10 năm từ quỹ khuyến 
học của nguyên Phó Chủ tịch 
nước Nguyễn Thị Bình đầu tư; cơ 
sở vật chất, và trang thiết bị đồ 
dùng phục vụ dạy học đang còn 
rất khiêm tốn, chưa đáp ứng thực 
tiễn đặt ra. Nhưng cái có được vẫn 
lớn hơn nhiều; đó là đội ngũ thầy, 
cô giáo luôn yêu ngành, yêu nghề, 
tâm huyết và trách nhiệm với học 
sinh; đoàn kết, sẻ chia tình yêu 
thương đồng nghiệp; cô giáo, các 
em học sinh luôn chăm chỉ, siêng 
năng, thi đua trong học tập, cầu 
tiến bộ. Đáng ghi nhận, từ khi 
hưởng ứng, triển khai học tập và 
thực hiện Cuộc vận động học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ 
thị 06 và tiếp tục đẩy mạnh việc 
học tập làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh Chỉ thị 03, như 
được tăng thêm nghị lực, tạo nên 
sức sống mới, lan tỏa trong đội 
ngũ thầy, cô giáo và học sinh toàn 

trường.
Từ phong trào học tập tấm 

gương đạo đức Bác Hồ
Chi bộ nhà trường nhận thức 

việc học tập tấm gương đạo đức 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh không 
phải là một dịp mà là công việc 
làm thường xuyên đối với thầy cô 
giáo và học sinh toàn trường; bằng 
các hình thức học tập phong phú 
đối với từng chủ đề nội dung, từ 
nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 03 
của Bộ Chính trị để thấy rõ mục 
đích, yêu cầu đặt ra, nội dung 
cần đạt được, đến trao đổi, tọa 
đàm; thông qua kể chuyện về Bác 
với những việc làm bình dị, đời 
thường gần gũi, mộc mạc mà thể 
hiện đạo đức trong sáng, phong 
cách, lối sống giản dị của Bác, đã 
đem lại tình yêu thương, nguồn 
hạnh phúc lớn lao cho bao người. 
Đối với học sinh, giờ chào cờ sáng 
thứ hai hằng tuần, ngoài công việc 
thường xuyên, nhà trường còn 
dành 15 phút để tuyên truyền 24 
câu chuyện về tấm gương đạo đức 
của Bác Hồ đối với thiếu niên, nhi 
đồng trong cả nước; liên hệ nêu 
gương học sinh hiếu học; học sinh 
nghèo vượt khó… và phổ biến 
chuẩn mực đạo đức học và làm 
theo tấm gương Bác Hồ mà chi 
bộ nhà trường đã căn cứ vào điều 
kiện, đặc điểm cụ thể của trường, 
của thầy cô giáo và học sinh mà 
xây nên chuẩn mực, qua đó đăng 
ký chương trình hành động theo 
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chức năng, nhiệm vụ của thầy 
cô và học sinh mà tu dưỡng, rèn 
luyện và thực hiện theo yêu cầu 
đặt ra. Đến nay, đã đi vào nền 
nếp, trở thành công việc thường 
xuyên của nhà trường.

Và hành động làm theo gương 
Bác 

Việc làm theo, trước hết là 
vai trò nêu gương của các thầy, 
cô giáo ở trường THCS xã Tam 
Lộc rất đáng biểu dương, học tập. 
Ngoài giờ lên lớp chính khóa theo 
chương trình, thời gian còn lại, 
mỗi thầy cô đều đăng ký cam kết 
với Chi bộ và Ban Giám hiệu nhà 
trường không tổ chức dạy thêm, 
học thêm ngoài nhà trường cho 
học sinh mà tất cả đăng ký giờ dạy 
phụ đạo các môn học cho học sinh 
yếu, kém và 150 học sinh giỏi các 
môn do trường tổ chức với tổng 
số tiết dạy là 1.390 tiết/năm học 
và không thu của học sinh bất cứ 
một loại phí nào, góp phần nâng 
chất lượng học sinh toàn trường, 
năm học sau tăng hơn năm học 
trước, tạo điều kiện thuận lợi cho 
phụ huynh học sinh yên tâm tiếp 
bước cho con đến trường học tập, 
khắc phục được tình trạng học 
sinh bỏ học giữa chừng. 

Tinh thần trách nhiệm của 
thầy, cô giáo thể hiện rõ hơn, 
mang tính nhân văn sâu sắc hơn, 
có thể khẳng định rất ít trường 
trong vùng làm được, đó là hưởng 
ứng phong trào “mỗi thầy, cô giáo 

nhận giúp đỡ 01 học sinh yếu, 
kém”. Các thầy cô giáo của nhà 
trường đã tự nguyện nhận đỡ đầu 
từ một đến hai em học sinh yếu, 
kém có hoàn cảnh khó khăn để 
kèm cặp, giúp đỡ bồi dưỡng các 
môn học yếu và cả đạo đức làm 
người; ngoài ra, còn tiết kiệm mỗi 
tháng 10.000 đồng để tặng cho 
học sinh con nhà nghèo vượt khó; 
những việc làm như trên đã động 
viên, khích lệ, chắp thêm nghị lực 
cho các em học sinh nỗ lực phấn 
đấu học tập tốt hơn. Năm học vừa 
qua, đã có 30 em/36 em trong 
trong số em các thầy cô nhận đỡ 
đầu được lên lớp và học khá hơn, 
đem lại niềm vui chung cho thầy 
và trò, niềm hạnh phúc lớn của 
nhiều gia đình phụ huynh học 
sinh. 

Trong số những bông hoa 
đẹp, chúng ta rất trân trọng và tôn 
vinh nghĩa cử đẹp, việc làm cao 
thượng của chị Võ Thị Viết, một 
nhân viên bảo vệ của nhà trường. 
Chị không có chồng con, không 
có nhà cửa, hiện đang được nhà 
trường bố trí một căn phòng rộng 
khoảng 20m2 để ở và làm nhiệm 
vụ. Với đồng lương ít ỏi và hoàn 
cảnh khó khăn, nhưng 3 năm qua, 
chị Viết đã nhận đỡ đầu 5 em học 
sinh của trường không cha, thiếu 
mẹ có nguy cơ bỏ học. Và chị Viết 
đã nuôi các em ăn học không chỉ 
tốt nghiệp lớp 9 mà tất cả đều tốt 
nghiệp THPT, có em đã tốt nghiệp 
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đại học sư phạm, nay là giáo viên 
của một trường THPT tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu.

Trong năm học này (2013-
2014), nhà trường phát động 
phong trào “chung tay tiếp sức 
học sinh nghèo vượt khó” và do 
Chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh tổ chức thực hiện. Học 
sinh toàn trường hưởng ứng tham 
gia, sôi nổi thu nhặt vỏ lon bia vừa 
góp công gìn giữ vệ sinh, làm sạch 
môi trường, vừa có nguồn thu từ 
bán vỏ bia, thông qua kế hoạch 
nhỏ của các em. Dự kiến thu được 
từ phong trào này là hàng chục 
triệu đồng và sẽ giúp được nhiều 
em học sinh nghèo vượt khó yên 
tâm học tập. Tuy việc nhỏ nhưng 
có ý nghĩa lớn, mang đậm tính 
nhân văn.

Lời kết.
Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh 
không phải là những điều cao xa, 
khó hiểu, khó làm mà là những 

công việc đời thường, gắn kết 
thường xuyên hằng ngày của 
mỗi người chúng ta. Một khi đạo 
đức, phong cách, lối sống của 
mỗi người luôn là hoài bão của lẽ 
sống, niềm tin hướng đến chân - 
thiện - mỹ, thì ở đó nhất định sẽ 
có những việc làm hay, ý tưởng 
đẹp và nguồn hạnh phúc lớn lao. 
Tập thể số đông thầy, cô giáo 
trường THCS xã Tam Lộc, huyện 
Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam là 
một điển hình như thế. Để mỗi 
thầy cô giáo, mỗi cán bộ, nhân 
viên, mỗi học sinh là một bông 
hoa đẹp và cả nhà trường là một 
rừng hoa đẹp. Mong rằng, trường 
THCS xã Tam Lộc không thỏa 
mãn với những kết quả đạt được 
mà xem đó chỉ là tiền đề ban đầu 
để đúc kết kinh nghiệm mà phát 
huy nhân rộng trong những năm 
đến với những việc làm theo tấm 
gương đạo đức Bác Hồ ngày càng 
lan tỏa sâu rộng hơn, ý nghĩa hơn, 
là món quà trân trọng dâng lên 
mừng các lần sinh nhật Bác.
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Anh Coor Dênh không giàu có về vật chất so với nhiều người dân 
trong thôn, nhưng giàu về nhân nghĩa, đạo lý làm người. Với 
những việc làm vì cộng đồng, anh đã làm mọi người khâm phục. 

Vì từ đồng tiền tích cóp được của vợ chồng nhiều năm, từ làm ruộng, 
vườn, trang trại anh đã bỏ ra hơn 200 triệu đồng để xây chiếc cầu xi-
măng cốt thép rộng 2m, dài 7m và một đoạn đường bê-tông trên 70m. 
Để có chiếc cầu, con đường ấy, người thanh niên đồng bào Cơ Tu đã 
trải qua nhiều đêm suy nghĩ, tính toán từ thực tế mắt thấy, tai nghe. 
Anh kể chậm rãi: “Cách đây khoảng chục năm, một buổi chiều mưa gió 
trên đường đi làm rẫy về, tôi thấy thanh niên trong làng đang vớt một 
em nhỏ đi học về không may qua suối bị nước suối cuốn trôi. Hình ảnh 
ấy cứ ám ảnh mãi trong tôi, bắt tôi phải suy nghĩ. Em đi học kiếm cái 
chữ, tội tình chi mà chết thảm vậy. Tôi lại nghĩ, nếu có chiếc cầu qua 
suối, đâu có cảnh thương tâm này”.  

Anh tâm sự - Nhà tôi cũng nghèo như nhiều người dân nơi đây thôi, 
quanh năm làm rẫy, dành dụm được ít tiền để trang trải cuộc sống gia 
đình. Hằng ngày, đi qua con đường này, nhất là vào mùa mưa, con 
suối nó hung hãn như con ma rừng vậy. Các cháu trong làng ham học 
mà phải qua lại trên chiếc cầu gỗ hư hỏng, tôi thấy tội nghiệp quá. 

Người con đồng bào dân tộc Cơtu  

Đỗ Văn Bình
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam

Thôn Vinh thuộc xã Tà Pơ, huyện miền núi Nam Giang. Nơi đây, 
bà con đồng bào dân tộc Cơ Tu ai ai cũng đều khen ngợi đến khâm 
phục người thanh niên “con cưng” của mình, và gọi bằng cái tên 
thân thương Anh Dênh và bộc bạch: “Anh Dênh làm được việc ưng 
cái bụng và sướng cái chân. Đường lên rẫy đôi chân trần bớt chênh 
vênh, đôi vai nhẹ mang, vác; đường đến trường rộn tiếng ca, cái chữ 
thầy cô cho, nhanh vào cái đầu, cái bụng…” 

LÀM THEO LỜI BÁC
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Nhiều em đi học về quần áo, sách, vở ướt sủng do bị sảy chân té ngã 
dọc đường! Bản thân tôi là cán bộ Mặt trận thôn, tham gia các cuộc 
họp được cán bộ xã, huyện tuyên tuyền và vận động bà con làm việc 
tốt như ăn uống sạch sẽ, ngủ có mùng để chống dịch sốt xuất huyết, có 
bệnh phải đến trạm xá, bệnh viện chứ không cúng tế theo kiểu mê tín 
dị đoan… Đặc biệt, những năm gần đây, tôi được các cán bộ cấp trên 
tuyên truyền, vận động về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh” nên hiểu được rằng việc gì có lợi cho dân thì làm, hại 
cho dân thì cố tránh. Thế là tôi nuôi ý định xây cầu qua suối, nhưng để 
làm được điều này cần phải có thời gian. Đặc biệt là phải đủ tiền, còn 
công thì có thể nhờ chính quyền vận động nhân dân trai tráng trong 
thôn. Khi ước chừng số tiền đã “kha khá”, tôi đem việc này bàn với vợ. 
Ban đầu nghe tôi đưa ý định xây cầu từ nguồn tiền vợ chồng đã dành 
dụm được lâu nay, vợ tôi không đồng ý, thậm chí phát hoảng lên. Thế 
nhưng “mưa dầm thấm lâu” sau mấy ngày nghe tôi tiếp tục giãi bày, vợ 
tôi đã dần dần đổi ý, quay sang đồng tình và cùng giúp chồng làm việc 
nghĩa. Chị Pơ Loong Míu, nhớ lại - Thoạt đầu nghe chồng nói, mình lấy 
số tiền dành dụm lâu nay xây cầu và làm đường, em giật mình và nghĩ 
anh ấy có vấn đề gì không vậy ?  Nhưng về sau, nhận thấy đây là một 
việc ý nghĩa đối với cộng đồng, nên em không phản đối. Nhất là khi 
nghe anh nói vợ chồng mình còn trẻ, phải giúp đỡ bà con trong làng 

Anh Coor Dênh người thứ 3 từ trái sang, tại Hội nghị  Sơ kết 2 năm thực hiện
Chỉ thị 03 tổ chức tại Hà Nội.
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còn nhiều khó khăn, tôi muốn chung tay góp sức cùng chồng để sớm 
có cây cầu như ý định.

Để xây chiếc cầu bắc qua con suối, anh Dênh đã phải thuê máy xúc 
về lấy đất trong vườn nhà mình ra lấp các hố sâu nguy hiểm, đắp bờ kè 
chắc chắn ở hai bên bờ suối. Anh còn phải chặt bỏ hàng chục gốc cây 
ăn quả, mở rộng thêm đường đi cho dân làng rồi lặn lội hơn hàng trăm 
cây số xuống thành phố Đà Nẵng để mua vật liệu xi-măng, sắt, thép và 
gọi cả thợ lên để làm cầu. Thấy việc làm mang đầy nghĩa cử cao đẹp 
của anh, hằng ngày, nhiều thanh niên trai tráng trong làng và bà con 
đã thay nhau ra phụ giúp anh Dênh xây cầu. Sau hơn 4 tháng thi công, 
chiếc cầu bằng bê-tông cốt thép và đoạn đường 70m đã hoàn thành 
trong niềm vui khôn xiết của vợ chồng anh Coor Dênh và bà con trong 
thôn, làng. Chiếc cầu xi-măng, cốt thép và đoạn đường bê-tông này 
là tiền của, công sức, ý chí, lòng nhân hậu của đôi vợ chồng trẻ Coor 
Dênh - Pơ Loong Míu, cộng với sự hỗ trợ, đóng góp công sức của cộng 
đồng .

Có chiếc cầu, con đường đến thôn Vinh, xã Tà Pơ  bớt đi trở ngại. Đây 
là con đường kinh tế; bà con băng qua suối sâu, vào nương rẫy, mang 
gùi thồ hàng đi qua làng, thôn, bản, xã trong huyện; là con đường văn 
hóa, trẻ con đến trường không còn cảnh ôm quần áo sách vở, bơi qua 
suối mùa đông, lội qua suối mùa hạ; con đường hội hè trai, gái giao 
duyên trong những đêm trăng thanh, và bà con trong làng, xã nô nức 
đi hội Tết, nhà Gươl… và là con đường của niềm tự hào đối với bà con 
đồng bào Cơ Tu. Dưới tán cây rừng đại ngàn, căn cứ địa, chiến khu xưa, 
vùng biên cương, phên giậu Tổ quốc đã có một người “con cưng” của 
bản làng biết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, làm cho 
mọi người bớt khổ, mọi nhà ấm no, ai cũng có cái chữ… Một học sinh 
Tiểu học, em Pơloong Ca nói: “Cầu chú Dênh xây chắc lắm, không còn 
rung rinh như xưa nữa! Từ ngày có chiếc cầu, chúng cháu đi học về nhà 
sớm hơn, không phải nhờ các anh chị, cha mẹ dẫn qua suối”. Ông Ngôl 
Kía, Chủ tịch UBND xã Tà Pơ thì nhận xét: “Anh Dênh là một thanh 
niên tiêu biểu ở địa phương, việc làm của anh đã được chính quyền và 
người dân nơi đây ghi nhận, rất biết ơn và tuyên dương”.

Với thành tích này, anh Dênh đã được UBND huyện Nam Giang, 
UBND tỉnh tặng Bằng khen. Anh còn được về Thủ đô Hà Nội gặp gỡ, 
báo công cùng những điển hình tiên tiến toàn quốc và nhận Bằng khen 
của Thủ tướng Chính phủ.
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Thấm nhuần 6 lời dạy của 
Bác đối với lực lượng Công 
an; cán bộ, chiến sỹ Phòng 

PC45-Công an tỉnh Quảng Nam 
đã không ngừng vận dụng thực 
hiện những lời Bác dạy vào từng 
lĩnh vực công tác chuyên môn, 
rèn luyện hàng ngày và đã lập 
nhiều chiến công xuất sắc, được 
nhân dân tin yêu và thường 
xuyên phối hợp, cung cấp nhiều 
thông tin quan trọng về an ninh 
trật tự (ANTT), giúp đơn vị điều 

tra, khám phá thành công nhiều 
chuyên án, vụ án khó khăn, phức 
tạp. Thực hiện lời Bác dạy, thông 
qua các cuộc vận động và nhiều 
hình thức quản lý, rèn luyện, giáo 
dục cán bộ chiến sỹ do Đảng ủy, 
lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức, 
đã tạo những chuyển biến tích 
cực, rõ rệt về tư thế, tác phong, 
thái độ và  ý thức trách nhiệm vì 
nhân dân phục vụ  trong mỗi cán 
bộ, chiến sỹ. Những biểu hiện của 
sự lãng phí về thời gian trong sinh 

BẢO VỆ CUỘC SỐNG YÊN BÌNH 
CHO NHÂN DÂN 

 Trà Thanh hoàng
Công an tỉnh Quảng Nam

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 
Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) - 
đơn vị mũi nhọn trong phòng, chống tội phạm hình sự, bảo 
vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, thực hiện bằng những 
việc làm cụ thể và những thành tích xuất sắc.
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hoạt, công tác, trong sử dụng tài 
sản công... được khắc phục; sự 
cố gắng tinh thần, tích cực trong 
học tập, trách nhiệm của cá nhân 
và tập thể đối với công việc, trong 
giao tiếp với đồng nghiệp, với 
nhân dân được nâng lên, hiệu quả 
trong thực hiện nhiệm vụ của cán 
bộ, chiến sĩ có chuyển biến tích 
cực. 

Xác định trên lĩnh vực đấu 
tranh phòng chống tội phạm 
đầy cam go và quyết liệt, các đối 
tượng phạm tội ngày càng tinh vi, 
liều lĩnh, cán bộ, chiến sỹ phòng 
CSĐTTP về trật tự xã hội luôn tận 
tụy với công việc, mưu trí, dũng 
cảm khám phá thành công nhiều 
chuyên án; không để hình thành 
ổ nhóm tội phạm có tổ chức theo 
kiểu “xã hội đen” hoặc điểm nóng, 
phức tạp về trật tự xã hội, góp phần 
cùng các lực lượng giữ vững ANTT 
trên địa bàn. Trong 7 năm qua, 
đơn vị đã xác lập đấu tranh, triệt 
phá 20 chuyên án, xử lý hình sự 
83 đối tượng. Triệt xóa tổng số 121 
băng ổ nhóm tội phạm hình sự và 
tệ nạn xã hội, xử lý 661 đối tượng. 
Điều tra, khám phá 430/435 vụ 
phạm pháp hình sự và tệ nạn xã 
hội, khởi tố 477 đối tượng, trong 
đó có 71/74 vụ án đặc biệt nghiêm 
trọng. Tổ chức xác minh, truy bắt 
và vận động đầu thú được 64 đối 
tượng truy nã, trong đó có 28 đối 
tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy 
hiểm. Ngoài ra, đã tham mưu xét 

duyệt, tổ chức đưa 360 đối tượng 
vào cơ sở giáo dục, phục vụ công 
tác phòng ngừa, răn đe tội phạm. 
Tham mưu, giúp Giám đốc Công 
an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan 
cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an 
tỉnh hướng dẫn Công an các địa 
phương điều tra, xử lý các vụ án 
hình sự nghiêm trọng, phức tạp 
không thuộc thẩm quyền của cơ 
quan CSĐT cấp tỉnh. Đã tổ chức 
khám nghiệm và điều tra ban đầu 
235 lượt - 242 tử thi; khởi tố điều 
tra 205 vụ án - 477 bị can; tiếp 
nhận điều tra án theo thẩm quyền 
114 vụ án - 150 bị can. Tổng án 
thụ lý trong 07 năm là 352 vụ - 658 
bị can. Đã kết thúc chuyển Viện 
kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng 
Nam truy tố 283 vụ - 575 bị can. 

Thành tích nổi bật ở một 
số vụ án điển hình được quần 
chúng nhân dân và dư luận đặc 
biệt quan tâm, như: vụ giết người 
ở vòng xoay thành phố Tam Kỳ 
(năm 2009), vụ giết người trên địa 
bàn huyện Phú Ninh (3/2012) và 
vụ giết người trên địa bàn huyện 
Núi Thành (4/2012). Trong thời 
gian nhanh nhất, các tổ trinh sát 
của đơn vị đã triển khai các hoạt 
động nghiệp vụ, vào cuộc điều 
tra theo đúng tinh thần sẵn sàng 
của người chiến sĩ công an nhân 
dân. Đối với từng vụ án đều có 
những yếu tố, đặc điểm khác 
nhau nhưng tinh thần chung của 
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các đội trinh sát khi nhận nhiệm 
vụ là điều tra kết quả trung thực, 
chính xác, trả lại sự công bằng và 
khẳng định niềm tin đối với nhân 
dân. Riêng đối với vụ án giết người 
cướp tài sản tại vòng xoay Tam Kỳ 
có nhiều tình tiết phức tạp, PC45 
huy động gần như tối đa lực lượng 
tinh nhuệ của đơn vị vào cuộc. 
Ba tổ trinh sát theo 3 hướng điều 
tra xác minh, kết hợp với nguồn 
tin từ nhân dân, lãnh đạo phòng 
PC45 nhận định tính chất đặc biệt 
nghiêm trọng của vụ án, tập trung 
đấu tranh làm rõ trong thời gian 
nhanh nhất. Các giả thuyết nghiệp 
vụ đều được đưa ra, chỉ đạo liên 
tục theo những thông tin, tài liệu 
được thu thập, xử lý kịp thời. Mọi 
hoạt động nghiệp vụ, thông tin 
thu được đều báo cáo về lãnh đạo 
để phân tích, xử lý. Kết quả cuối 
cùng, các vụ án đã được xét xử 
đúng người, đúng tội, đúng pháp 
luật. Đây là những minh chứng 
cho nỗ lực không ngừng của cả 
tập thể phòng PC45.

Những chiến công, tinh thần 
mưu trí, dũng cảm tận tụy vì bình 
yên cuộc sống của lực lượng Cảnh 
sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh là 
những việc làm thiết thực,  hưởng 
ứng việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức của Bác Hồ, được 
cán bộ, nhân dân tin tưởng, ngợi 
khen. 

Xác định công tác chính trị tư 

tưởng là “cái gốc, cái nền” trong 
công tác xây dựng lực lượng, nhiều 
năm qua, cấp ủy, lãnh đạo Phòng 
(CSHS) Công an tỉnh luôn quan 
tâm làm tốt việc giáo dục truyền 
thống, nâng cao trình độ nhận 
thức và ý thức chấp hành nghiêm 
điều lệnh đối với cán bộ chiến sỹ 
(CBCS) trong đơn vị. Thông qua 
sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chuyên 
môn, đơn vị đã thường xuyên tổ 
chức triển khai thực hiện nghiêm 
túc, có hiệu quả sự chỉ đạo Đảng 
ủy học tập, sinh hoạt các chuyên 
đề về tiếp tục đẩy mạnh việc học 
tập và làm theo tư tưởng, tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Các cán bộ, chiến sỹ trong 
đơn vị đã tham gia học tập, quán 
triệt đầy đủ các chuyên đề về tư 
tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh; lối sống, tư cách của người 
công an nhân dân; phát huy tính 
tự giác, sự tận tụy, tinh thần trách 
nhiệm trong công tác và rèn luyện 
theo tấm gương đạo đức của Bác 
Hồ. Bên cạnh việc thực hiện tốt 
công tác chuyên môn, mỗi cán 
bộ, chiến sĩ đều xây dựng những 
tiêu chí phấn đấu, những việc làm 
cụ thể, như: học tập tính cần cù, 
tận tụy trong công việc của Bác, 
các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh 
sát điều tra tội phạm về trật tự xã 
hội vận dụng vào công tác điều 
tra phá án, cụ thể là thực hiện 
phương châm “làm hết việc chứ 
không phải làm hết giờ”. Với mỗi 
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chuyên án đã xác lập, cán bộ, 
chiến sĩ không kể ngày, đêm, lễ, 
tết… đều cố gắng điều tra phá án, 
góp phần đảm bảo tốt tình hình 
ANTT tại địa phương.

Song song với việc giới thiệu 
những tấm gương điển hình trong 
tấn công, trấn áp tội phạm của lực 
lượng công an trong tỉnh và công 
an cả nước; quán triệt những văn 
bản, quyết định của cấp trên, để 
cán bộ, chiến sĩ nắm bắt và vận 
dụng; phổ biến tình hình thời sự 
trong nước và thế giới, qua đó định 
hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến 
sĩ, Phòng Cảnh sát điều tra tội 
phạm về trật tự xã hội còn thường 
xuyên chấn chỉnh công tác nghiệp 
vụ nhằm nâng cao chất lượng, 
hiệu quả trong công tác phòng 
ngừa, đấu tranh với các loại tội 
phạm. Nhờ vậy, không có trường 
hợp cán bộ, chiến sĩ sai phạm bị 
kỷ luật trong công tác. Với những 
thành tích đã đạt được, tập thể đơn 
vị và các cá nhân nhiều lần được 
các cấp, các ngành khen thưởng, 
như: 07 năm liền đơn vị được công 
nhận “Đơn vị quyết thắng”; 3 năm 
liên tục vinh dự được nhận “Cờ 
thi đua xuất sắc” của Bộ Công an; 
198 lượt CBCS hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ, trong đó 168 lượt 
CBCS đạt danh hiệu "Chiến sỹ tiên 
tiến”; 30 lượt CBCS đạt danh hiệu 
“Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 02 lượt 
CBCS đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi 
đua toàn lực lượng Công an nhân 

dân”. Chi bộ, Đảng bộ đều đạt “Tổ 
chức cơ sở Đảng trong sạch vững 
mạnh”,  với hơn 85% đảng viên 
xếp loại “Đủ tư cách hoàn thành 
tốt nhiệm vụ”. Năm 2013, Phòng 
Cảnh sát Điều tra tội phạm về 
Trật tự xã hội (PC45) được Đảng 
ủy Công an tỉnh Quảng Nam khen 
thưởng đơn vị xuất sắc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh.

Phát huy truyền thống và 
những kết quả đã được, để tiếp tục 
đẩy mạnh việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 
thời gian tới, Phòng PC45 Công an 
tỉnh Quảng Nam quán triệt sâu sắc 
và thực hiện nghiêm túc tư tưởng 
Hồ Chí Minh về xây dựng người 
Công an cách mạng, lấy 6 điều 
Bác Hồ dạy Công an nhân dân 
làm tiêu chuẩn rèn luyện phẩm 
chất, năng lực, tư cách, đạo đức 
của người cán bộ chiến sỹ Công 
an. Tăng cường công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng, giáo dục truyền 
thống. Thực hiện tốt Cuộc vận 
động “Công an nhân dân chấp 
hành nghiêm điều lệnh; xây dựng 
nếp sống văn hóa vì nhân dân phục 
vụ” do Bộ Công an phát động. Thi 
đua xây dựng đơn vị trở thành đơn 
vị có kỷ cương, kỷ luật; xây dựng 
nhiều điển hình tiên tiến, gương 
người tốt, việc tốt, dũng cảm chiến 
đấu phòng, chống tội phạm, góp 
phần vào thành tích chung của 
lực lượng Công an toàn tỉnh.                       
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Hơn 10 năm công tác tại Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng 
người có công cách mạng Quảng Nam, chị Đinh Thị Minh Hội 
đã gắn bó với cuộc sống của các cụ, các mẹ, các anh là thương 

bệnh binh nặng, người có công cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng 
ở nơi đây. Nhiệt tình, tâm huyết với công việc, chị luôn là tấm gương 
sáng điển hình trong phong trào thi đua của ngành Lao động, Thương 
binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam. 

Hoàn cảnh gia đình chị cũng không mấy thuận lợi, còn bố mẹ, ông 
bà già yếu cần sự chăm sóc bởi bàn tay của người phụ nữ, nhưng chị 
không quản ngại, thức khuya dậy sớm thu xếp ổn thỏa việc nhà để đến 
Trung tâm cùng chị em trong tổ cấp dưỡng chăm lo “việc nước”. 

Cần mẫn, chăm chỉ, gần gũi, nhân ái, không nề hà bất cứ công việc 
gì... đã trở thành đức tính mà chị Hội dành cho các cụ, các mẹ, các anh 
đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng và điều trị tại Trung tâm. 
Là tổ trưởng cấp dưỡng, chị luôn hoàn thành tốt nhiệu vụ được giao; 
từ việc điều hành, quản lý, thay đổi thực đơn đến việc chế biến các 
món ăn mới, đảm bảo vệ sinh thực phẩm đều do chị đảm đương, phụ 
trách.

Trong điều kiện Trung tâm còn nhiều khó khăn, giá cả leo thang, 
nếu không nhiệt tình, tận tâm thì khó có thể lo đủ ba bữa cơm ngon, 
canh ngọt cho các cụ, các mẹ, các anh. Thế nhưng, chị Hội cùng với 
chị em trong tổ cấp dưỡng đã tìm ra cách làm đúng, hiệu quả bằng 
việc tăng gia sản xuất, nuôi thêm lợn, gà, trồng thêm bầu bí, rau xanh 
từ những khoảng đất trống của Trung tâm. Nhờ vậy, bữa ăn hàng ngày 
của các cụ, các mẹ, các anh được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, bản thân 
chị Hội đã xây dựng và thực hiện tốt mô hình “chế biến khéo, hình thức 
khéo” làm cho mỗi bữa ăn thêm phần hương vị từ cái ngon, cái đẹp của 
thực phẩm. Các cụ, các mẹ, các anh vui và cảm động lắm! 

Một tấm lòng tận tụy
 nguyễn Trọng Lĩnh
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
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Một tấm lòng tận tụy

chị Đinh Thị Minh Hội (trái) chuẩn bị bữa cơm cho người có công.

Bên cạnh chăm lo cái ăn, cái uống, chị Hội còn là người bạn tâm 
tình, chia sớt buồn vui với các cụ, các mẹ, các anh để họ có thêm động 
lực trong cuộc sống. Chị tâm sự: “Phục vụ mấy mẹ, bên cạnh việc ăn 
uống thì còn tình thương, luôn xem mình như người con của mấy mẹ, 
xem mấy mẹ như người thân ruột thịt của mình để có sự đồng tình và 
phục vụ tốt hơn nữa”.  

 Với tình cảm, việc làm đầy lòng nhân ái, chị Hội luôn được tập thể 
cán bộ, nhân viên, các cụ, các mẹ, các anh đang được chăm sóc, nuôi 
dưỡng tại Trung tâm tin tưởng, yêu thương, quý mến, khen ngợi. Càng 
vui và tự hào hơn khi chị Hội được chi bộ Trung tâm, Đảng ủy Sở Lao 
động - Thương binh & Xã hội và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng 
Nam chọn, tuyên dương là điển hình tiên tiến về học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chiến tranh đã đi qua gần 40 năm, nhưng vẫn còn đó nỗi đau 
không thể nguôi ngoai. Những người mẹ, người vợ vĩnh viễn mất 
chồng, mất con; những anh thương binh thân thể không nguyên 
vẹn, để lại một phần nơi chiến trường. Vết thương vẫn thường nhói 
đau mỗi khi trái gió trở trời… rất cần những bàn tay, tấm lòng của 
những người tâm huyết, tận tụy, nhân ái như chị Hội là nguồn động 
viên, chia sẻ lớn lao, giúp họ xoa dịu nỗi đau chiến tranh, tiếp tục 
sống, chiến đấu, vượt lên, chiến thắng bệnh tật và hướng đến cuộc 
sống  ngày mai tươi sáng.
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Gần ba năm qua, Đảng ủy Công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam đã tổ chức triển khai có 
hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy 

mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong 
toàn thể đảng viên và quần chúng của đơn vị. Qua đó, đã tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương 
đạo đức của Bác trong mọi mặt công tác, học tập, sinh hoạt của cán bộ, 
đảng viên, công nhân, viên chức - lao động toàn công ty, thi đua hoàn 
thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh hàng năm. 

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG NAM 

Lê Phương Linh
Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

Chi bộ công ty Xổ số kiến thiết nhận khen thưởng 
về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

LÀM THEO GƯƠNG BÁC
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Để đạt kết quả trên, công ty đã gắn việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức của Bác với nhiều phong trào thi đua cụ thể của đơn vị. 
Qua đó, đã tác động tích cực đến việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, 
dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, công nhân viên công 
ty. Đảng ủy Công ty đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt 
và triển khai thực hiện các chuyên đề hàng năm gắn với thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt phong trào thi đua hoàn thành 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Như năm 2011, 2012, 2013, Công ty đã 
tổ chức học tập và thi đua giữa các đơn vị thông qua hình thức tham 
luận và thuyết trình về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh” và thi năng khiếu tự chọn; tổ chức sinh hoạt chuyên đề 
ở chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên dưới hình thức cá nhân trình 
bày bài viết của mình, tập thể góp ý cả về nội dung, hình thức trình 
bày lẫn đạo đức, phẩm chất người viết, trình bày trong phần liên hệ 
bản thân…

Đảng ủy tổ chức quán triệt các nội dung của Chỉ thị 03 đến tất cả 
cán bộ, đảng viên của Công ty; qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên đều 
nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo 
gương Bác, có 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng viết bản đăng ký 
phấn đấu thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương 
đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên đều tự 
đề ra mục tiêu phấn đấu cụ thể cho bản thân, nêu cao tinh thần trách 
nhiệm trong công việc, biết tiết kiệm trong chi tiêu, năng động, sáng 
tạo trong công tác, không ngừng học tập nâng cao trình độ, phấn đấu 
hoàn thành tốt chỉ tiêu kinh doanh. Có thể nói, tuy phải đối mặt với 
nhiều khó khăn, thách thức do áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt, 
nhưng Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh, trích 
nộp ngân sách hàng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch, thu nhập 
của người lao động năm sau cao hơn năm trước. 

Để đạt được những kết quả đáng ghi nhận đó, Công ty không 
ngừng nỗ lực cải tiến hình thức mẫu mã, màu sắc tờ vé số, mở rộng 
thị trường, quan hệ hợp tác với các đại lý, chi nhánh tại 14 tỉnh miền 
Trung - Tây Nguyên. Nhờ đó, số lượng đại lý không ngừng tăng nên 
hàng năm đơn vị đều hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, tăng 
trưởng doanh thu từ 5-10%, nộp ngân sách vượt chỉ tiêu. Đời sống vật 
chất, tinh thần người lao động ngày càng được cải thiện, tạo được sự 
thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Công ty. Đảng ủy đã xây 
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dựng quy chuẩn về đạo đức người cán bộ xổ số theo tấm gương, phong 
cách Hồ Chí Minh.  

Bên cạnh tổ chức tốt hoạt động kinh doanh, Công ty còn tham gia 
tích cực công tác xã hội, từ thiện và cùng chính quyền địa phương thực 
hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trong tỉnh như phát thưởng cho 
các cháu thiếu nhi vượt khó học giỏi, tặng quà cho các cháu trại trẻ mồ 
côi sơ sinh, thăm và tặng quà cho xã kết nghĩa Phước Trà, phụng dưỡng 
Mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức tài trợ xây dựng nhà tình nghĩa, đóng 
góp quỹ đền ơn đáp nghĩa với số tiền 50 triệu đồng, hỗ trợ từ thiện 
xã hội 70 triệu đồng, riêng về tài trợ y tế, giáo dục 140 triệu đồng… 
Đặc biệt, thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của 
Bác, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã đưa ra chủ trương thực hành tiết kiệm 
trong sản xuất kinh doanh; xem việc học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của từng cán bộ, đảng 
viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải đi đầu, gương mẫu trong 
công tác, cuộc sống hàng ngày.

Với những hoạt động và kết quả trên, Đảng bộ Công ty ba năm 
liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu; được UBND tỉnh  
Quảng Nam tặng Bằng khen tập thể điển hình tiên tiến trong việc học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Hội nghị sơ kết 
02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác ngày càng 
đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao, Đảng ủy Công ty đã đề ra nhiều 
giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng tiếp tục 
nêu cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là 
cán bộ lãnh đạo chủ chốt; xây dựng những nội dung, chủ đề thiết thực 
để tổ chức thực hiện. Song song với việc động viên, khuyến khích cán 
bộ, đảng viên, công nhân viên tự giác phấn đấu thi đua thực hiện và 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ gìn và rèn luyện phẩm chất 
đạo đức. Đảng ủy và lãnh đạo đơn vị lựa chọn chủ đề, nội dung, hình 
thức hoạt động phù hợp, hiệu quả chỉ đạo tổ chức đảng, doanh nghiệp 
và đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, kịp thời phát 
hiện, biểu dương và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong thực 
hiện các phong trào thi đua. Những kết quả đạt được sẽ là yếu tố quan 
trọng góp phần xây dựng Đảng bộ và doanh nghiệp ngày càng trong 
sạch, vững mạnh.
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Tấm lòng của một Ni trưởng
Phùng Thị Mỹ Lệ

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hội An

Bà Huỳnh Thị Bé với pháp danh Ni trưởng Thích nữ Ánh 
Liên trụ trì Tịnh xá Ngọc Châu, phường Cẩm Châu, Thành phố 
Hội An là một người luôn trăn trở “Làm sao sống cho tốt đời đẹp 
đạo” và “Hãy mở lòng vị tha, từ - bi - hỷ - xả” thì sẽ đón nhận 
hạnh phúc đến với chính mình. Vì vậy, trong những năm qua, Ni 
trưởng đã hưởng ứng tham gia phong trào từ thiện, nhằm thực 
hiện tốt việc đạo và việc đời. 

Ni trưởng Thích nữ Ánh Liên đến với  trẻ em nghèo.

Có thể thấy, giữa 
đạo đức của 
Phật giáo và tư 

tưởng đạo đức Hồ Chí 
Minh có sự gặp nhau 
ở  tình thương và lòng 
nhân ái. Chính vì vậy, 
sau phần thuyết giảng 
các nội dung liên quan 
đến Phật pháp cho 
các Tăng ni Phật tử, 
trong những buổi sinh 
hoạt, Ni trưởng Thích 
nữ Ánh Liên thường 
xuyên nhắc nhở các đạo hữu thực 
hiện các điều Phật dạy, làm sao 
sống Tốt đời đẹp đạo, làm những 
việc gì có ích cho xã hội, gia đình, 
tránh những điều ác, những điều 
không tốt. Nếu làm được nhiều 
việc tốt, chống những cái xấu xa 

của chính bản thân mình chính 
là cách thấm nhuần tư tưởng đạo 
đức Hồ Chí Minh. 

Xuất phát từ cái tâm dưới 
cương vị là một người con của 
đạo Phật, Ni trưởng tâm niệm: 
Phật tử cũng là công dân thì càng 
nên thực hiện tốt Chỉ thị 03 của 
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Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp 
tục đẩy mạnh việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh”. Chính vì vậy, Ni trưởng 
đã vận động các Tăng ni Phật tử 
hãy dành một chút tình thương 
của mình để góp phần cùng với 
Tịnh xá thực hiện tốt phong trào 
tiết kiệm theo gương Bác Hồ bằng 
việc “ Nuôi heo đất lòng vàng”. Vì 
thế, cứ mỗi lần đi Lễ thì các Tăng 
ni Phật tử tiết kiệm từ 1.000-2.000 
đồng để ủng hộ “heo đất”. Niềm 
vui nhân lên gấp bội khi những 
hành động thiết thực, cụ thể được 
rất đông các Tăng ni Phật tử nhiệt 
tình hưởng ứng. 

Không chỉ đóng vai trò là một 
Ni trưởng, mà Ni trưởng còn là Ủy 
viên BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ 
thành phố Hội An tham gia nhiệt 
tình vào các phong trào từ thiện 
tổ chức tại phường Cẩm Châu nói 
riêng và thành phố Hội An nói 
chung. Tấm lòng của Ni trưởng 
được thể hiện qua nhiều hành 
động thiết thực, giúp ích rất nhiều 
cho những mảnh đời còn vất vả, 
khốn khổ khắp các vùng, miền 
khó khăn của tỉnh Quảng Nam. 
Ngoài việc vận động “ Nuôi heo 
đất” tiết kiệm, còn vận động Phật 
tử cùng tham gia các hoạt động xã 
hội, tặng quà cho phụ nữ, trẻ em 
nghèo trong và ngoài thành phố. 
Trong 3 năm qua, được sự quan 
tâm, hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ 
nữ thành phố, bản thân Ni trưởng 

đã cùng với các Tăng ni Phật tử 
tham gia 5 chuyến công tác về với 
các huyện miền núi xa xôi ở Đông 
Giang và Tây Giang tặng hàng 
trăm suất quà. Trong đó, nhân 
dịp 20/10/2012, đã tặng 100 suất 
quà với tổng giá trị gần 100 triệu 
đồng cho phụ nữ và trẻ em nghèo 
xã Bhalêê - huyện Tây Giang. Đặc 
biệt, sau cơn bão số 11 (năm 2013), 
Ni trưởng đã vận động Phật tử 
Tăng ni ở thành phố Hồ Chí Minh 
và sinh viên nước ngoài hỗ trợ 400 
suất quà cho một số xã, phường 
trên địa bàn thành phố Hội An và 
200 suất cho nhân dân các huyện 
Quảng Trạch, Quảng Sơn (tỉnh 
Quảng Bình).

Cứ mỗi độ xuân về, khi cả 
nước và kiều bào nước ngoài 
cùng chung tay góp sức để ủng hộ 
cho những gia đình khó khăn, Ni 
trưởng cũng có nhiều đợt từ thiện. 
Xuân Quý Tỵ 2013, Ni trưởng đã 
vận động các mạnh thường quân 
tại thành phố Đà Nẵng tặng gần 
300 suất quà (mỗi suất trị giá từ 
300.000 - 400.000 đồng) cho bà 
con 2 thôn A Đâu và A Lua (xã 
Dang - huyện Tây Giang). Xuân 
Giáp Ngọ 2014, Ni trưởng đã về 
huyện Đông Giang, Tây Giang để 
làm từ thiện.

Với vai trò là một trụ trì của 
Tịnh xá có rất đông Phật tử tham 
gia sinh hoạt, Ni trưởng luôn nhắc 
nhở tất cả các Phật tử hãy làm 

(Xem tiếp trang 29)



27

Khoa nhi Bệnh viện Đa 
khoa khu vực miền 
núi phía Bắc Quảng 

Nam là Khoa chuyên chăm 
sóc, điều trị cho các bệnh 
nhân từ 0 đến 15 tuổi, được 
tái lập từ ngày 01/10/2008 
(tách từ Khoa Nội nhi của 
Bệnh viện). Những năm 
qua, Khoa Nhi luôn hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao, được UBND 
tỉnh, Sở Y tế tỉnh tặng nhiều 
Bằng khen, Giấy khen. 
Khoa Nhi hiện có 17 nhân 
viên;  trong đó có 04 bác sỹ 
và 13 điều dưỡng. Vượt lên 
những khó khăn, vất vả do 
đặc thù công việc, số lượng bác sỹ công tác tại Khoa còn thiếu, đội ngũ 
cán bộ, y, bác sỹ trong Khoa đã nỗ lực đoàn kết, từng bước nâng cao 
trình độ chuyên môn, trau dồi về y đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

COI BỆNH NHÂN LÀ NGƯỜI THÂN
nguyễn Thị TuyếT

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đại Lộc

Một buổi giao ban Khoa.

Sinh thời, Bác Hồ đã gửi thư căn dặn cán bộ y tế trong cả nước: 
“Phải thương yêu người bệnh; người bệnh phó thác tính mạng của 
họ với các cô, các chú; Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc 
chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe của đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất 
vẻ vang. Vì vậy, cán bộ y tế cần phải thương yêu, chăm sóc người 
bệnh như anh em ruột thịt của mình; coi họ đau đớn cũng như mình 
đau đớn, lương y phải như từ mẫu”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, 
Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam 
đã làm đúng di nguyện của Người.
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được giao. Trung bình mỗi ngày, Khoa khám bệnh cho 100 bệnh nhân 
và điều trị nội trú cho 70 đến 80 bệnh nhân. Có những thời điểm giao 
mùa, bệnh dịch bùng phát mạnh, đặc biệt đối em trẻ em, đội ngũ y, 
bác sỹ của Khoa phải dốc toàn lực để chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân. 
Trước khi có Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Khoa Nhi luôn được người nhà bệnh 
nhân đánh giá là một trong những Khoa có thái độ, phong cách phục 
vụ tận tình, chu đáo. Từ khi có Chỉ thị 06 về tổ chức Cuộc vận động học 
tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh và sau này Chỉ thị 03 về tiếp 
tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 
lãnh đạo và nhân viên trong Khoa luôn tâm niệm phải cố gắng hết sức 
để thực hiện cho được lời Bác dạy “Lương y như từ mẫu”. Tất cả bệnh 
nhân khi vào Khoa đều được đón tiếp chu đáo, không gây phiền hà cho 
người bệnh, thực hiện đúng phương châm “Đến - đón tiếp niềm nở, ở 
- chăm sóc tận tình, về - dặn dò chu đáo”. Bên cạnh đó, người nhà các 
bệnh nhi còn được các y, bác sỹ tư vấn, hướng dẫn thêm về cách chăm 
sóc sức khỏe cho con nhỏ, chế độ dinh dưỡng phù hợp cho từng lứa 
tuổi. Do đó, hầu hết người nhà bệnh nhân đều tin tưởng và yên tâm khi 
con em mình được điều trị tại Khoa.

Bác sỹ Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng Khoa Nhi cho biết: “Thực 
hiện lời Bác dạy, chúng tôi luôn coi bệnh nhân là người thân của mình, 
đau với nỗi đau của bệnh nhân, hết lòng hết sức để điều trị, chăm sóc 
sao cho bệnh nhân mau chóng khỏi bệnh. Đó vừa là trách nhiệm, vừa 
là niềm vui và thành quả lao động của tập thể Khoa chúng tôi”. Đội ngũ 
y, bác sỹ của Khoa luôn tận tụy trong công việc, không ngừng học tập 
nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, quy 
chế bệnh viện; nội bộ đoàn kết một lòng, các thành viên trong Khoa 
luôn tạo điều kiện giúp đỡ nhau trong lúc gặp khó khăn, hoạn nạn, 
cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, không để xảy ra sai 
sót. 

Mỗi bệnh nhân được tiếp nhận tại Khoa đều được hướng dẫn cụ 
thể để người nhà nhanh chóng, thuận tiện khi làm các thủ tục, giấy tờ. 
Việc chẩn đoán tình trạng bệnh cho bệnh nhân thông qua các kỹ thuật 
lâm sàng và cận lâm sàng luôn đảm bảo chính xác để quá trình điều trị 
cho bệnh nhân đạt hiệu quả. Thấu hiểu tâm lý người bệnh và người nhà 
bệnh nhân, nhất là người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, người trong tình 
trạng bệnh nặng khi đến bệnh viện luôn có tâm lý mệt mỏi, khó chịu… 
Do đó, người thầy thuốc không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn mà còn 
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quan tâm đến tâm lý, hoàn 
cảnh, nguyện vọng của người 
bệnh, giúp người bệnh yên 
tâm điều trị. Có những trường 
hợp bệnh nhân là người dân 
tộc thiểu số từ Đông Giang, 
Nam Giang xuống điều trị, 
không có kinh nghiệm chăm 
sóc trẻ em và không biết tiếng 
Kinh, các y, bác sỹ của Khoa 
luôn túc trực để giúp đỡ, chỉ 
bảo, đồng thời lãnh đạo Khoa 
còn vận động cán bộ, công 
nhân viên ủng hộ tiền để mua 
sữa, quần áo cho bệnh nhân. 
Có những trường hợp hoàn 
cảnh gia đình khó khăn, khoa 
cũng trích kinh phí để cho 
bệnh nhân có tiền tàu xe về 
nhà sau khi khỏi bệnh….

Với những thành quả lao 
động đã đạt được, năm 2012, 
Khoa Nhi được UBND tỉnh 
Quảng Nam tặng Bằng khen 
“Đã có thành tích xuất sắc 
trong công tác từ năm 2010-
2011, góp phần phát triển kinh 
tế-  xã hội tỉnh Quảng Nam”;  
năm 2013, Khoa Nhi vinh dự 
là tập thể duy nhất của huyện 
Đại Lộc được UBND tỉnh tặng 
Bằng khen “Đã có thành tích 
xuất sắc trong 02 năm thực 
hiện Chỉ thị 03-CT/TW của 
Bộ chính trị về tiếp tục đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh”.

những điều tốt, điều thiện để cuộc 
sống ngày càng tươi đẹp hơn và 
tâm sự “Đối với những người theo 
Phật như chúng tôi vẫn luôn tâm 
niệm một điều hãy mở lòng vị tha, 
từ - bi - hỷ - xả thì sẽ đón nhận hạnh 
phúc đến với mình”. Với những 
phong trào từ thiện vì cộng đồng 
xã hội trong những năm qua, cá 
nhân Ni trưởng Thích nữ Ánh Liên 
đã được UBND tỉnh Quảng Nam 
tặng Bằng khen điển hình tiên tiến 
trong việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh tại 
Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện 
Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị 
về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh”.

Thiết nghĩ, triết lý đạo Phật 
và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 
về lòng nhân ái, yêu thương con 
người có sự tương đồng. Bởi theo 
lẽ đó, Ni trưởng luôn tìm thấy và 
cảm nhận được sự cần thiết phải 
thực hiện và làm theo tư tưởng, 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
về lòng nhân ái, yêu thương con 
người, để việc “làm theo” tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh thực 
sự trở thành việc làm hằng ngày 
trong mỗi Phật tử và tạo hiệu ứng 
lớn trong toàn xã hội.

(Tiếp theo trang 26)

Tấm lòng...
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Sinh ra trên mảnh đất Đại Hồng, 
huyện Đại Lộc anh hùng, thời 
kỳ chiến tranh, ông tham gia 

lực lượng du kích địa phương, cùng 
nhân dân bám đất giữ làng. Hòa bình 
lập lại, ông cùng gia đình tăng gia 
sản xuất, phát triển kinh tế. Không 
những vậy, ông còn hăng hái tham 
gia công tác xã hội ở địa phương. 
Năm 1984, được sự tín nhiệm của bà 
con nhân dân, ông giữ chức Trưởng 
thôn Ngọc Kinh Tây. Việc làng trên xóm dưới, ông không nề hà vất vả, chỗ 
nào cần ông đều có mặt. Năm 1990, ông Tăng Bồn được bầu làm Chủ tịch 
Hội Chữ thập đỏ xã. Việc đầu tiên ông làm là xây dựng chương trình Hũ 
gạo tình thương cho trẻ em tật nguyền. Ông cho biết: Đại Hồng trong thời 
kỳ chiến tranh là nơi hứng chịu nhiều bom đạn của kẻ thù nên trẻ em bị 
nhiễm chất độc da cam, bị dị tật xếp thứ nhất, nhì huyện. Nhiều gia đình 
lâm vào cảnh khốn khó, bất hạnh cũng chính từ di chứng mà chiến tranh 
để lại. Xót xa trước những hoàn cảnh đó, ông luôn tâm nguyện phải làm 
cái gì đó để xoa dịu những mất mát, bù đắp những thiệt thòi cho những 
người dân quê mình, đặc biệt là trẻ em. Từ khi làm Chủ tịch Hội Chữ thập 
đỏ đến nay, đã có hàng trăm mảnh đời cơ nhỡ, bất hạnh được ông giúp 
đỡ. Không chỉ phụ trách công tác Hội Chữ thập đỏ, nhiều năm liền, ông 
Tăng Bồn còn phụ trách thêm công việc ở Hội Từ thiện, Hội nạn nhân 
chất độc da cam, Hội người khuyết tật, Hội người mù. Dù ở bất kỳ lĩnh 
vực nào, ông cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông tâm 
sự: “Mặc dù tuổi đã cao, song được lãnh đạo địa phương tin tưởng, tôi 
nghĩ mình phải cố hết sức để đừng phụ lòng mong đợi của các anh ấy”.   

Hàng ngày, trên chiếc xe đạp cũ, ông đi khắp làng trên xóm dưới, 
thôn cùng ngõ hẻm để gặp gỡ những gia đình khó khăn, những mảnh đời 
bất hạnh; đặc biệt là những đứa trẻ là nạn nhân của di chứng chiến tranh. 
Điển hình là trường hợp gia đình anh Huỳnh Tấn Tám ở thôn Hòa Hữu 
Đông, xã Đại Hồng có 2 đứa con thì cả hai đều bị ảnh hưởng chất độc da 

Ông Chủ tịch
nguyễn A

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đại Lộc  

Ông Tăng Bồn chăm sóc nạn nhân chất độc 
da cam.                                         Ảnh: Việt Trung

“ĐA HỘI”
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cam, cuộc sống nghèo khổ cứ đeo bám gia đình họ. Thấy vậy, ông vận 
động các nhà hảo tâm và xin hỗ trợ kinh phí từ cấp trên được gần 30 triệu 
đồng cho anh Tám làm nhà. Ngoài ra, ông còn hỗ trợ anh Tám heo giống 
để gia đình anh tăng gia sản xuất. Hiện tại, trên địa bàn xã ông còn hơn 
100 trường hợp người khuyết tật. Hàng năm, ông đều vận động các nhà 
hảo tâm, con em xã Đại Hồng ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các 
vùng lân cận chung tay góp sức giúp đỡ người nghèo, những hoàn cảnh 
khó khăn, các cháu khuyết tật trên địa bàn xã với số tiền hằng năm lên tới 
gần 50 triệu đồng. Ngoài ra, hàng tháng, ông còn vận động sư cô Thích 
Nữ Minh Như, trụ trì chùa Lập Thuận (Đại Hồng) hỗ trợ 300 kg gạo cho 
53 hộ nghèo trên địa bàn xã. Chủ tịch UBND xã Đại Hồng - ông Đặng Văn 
Kỳ nhận xét: “Ông Bồn là một cán bộ tiêu biểu nhất của xã Đại Hồng nói 
riêng và huyện Đại Lộc nói chung. Ông luôn hết lòng vì công việc, vì cuộc 
sống của những người nghèo. Ông làm việc không chỉ bằng trách nhiệm 
mà bằng tình thương”.  

Năm 2012, mặc dù thường xuyên bị bệnh tật tuổi già hoành hành, 
song ông vẫn tích cực xin hỗ trợ cho địa phương thành lập Đội Tây y và 
Đông y để khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, người già 
neo đơn trên địa bàn xã mỗi năm 2 đợt, mỗi đợt trên 100 người. Ông còn 
vận động các thầy cô ở các trường học trên địa bàn xã quyên góp được 
hơn 10 triệu đồng để hỗ trợ học sinh nghèo trong dịp Tết; vận động được 
3,5 triệu đồng tặng cho hai em học sinh bị tai nạn…  

Trong những năm ông làm Chủ tịch các hội, hoạt động của các hội xã 
Đại Hồng luôn đứng ở tốp đầu trong phong trào thi đua của huyện. Hiện 
nay, do tuổi cao sức yếu, ông đã xin với lãnh đạo xã chỉ phụ trách Hội 
Chữ thập đỏ và kiêm thêm Hội Người mù. Mặc dù hay đau yếu song ông 
không khi nào vắng mặt mỗi lần có hội họp ở huyện. Xã ông cách trung 
tâm huyện gần 20 km, mỗi lần đi họp là ông lại đạp xe đi bởi ông sợ phiền 
đến con cháu.  

Hiện nay, trong căn nhà nhỏ bé của ông không còn chỗ để treo Bằng 
khen, Giấy khen và Kỷ niệm chương. Mới đây nhất, ông vinh dự là cá 
nhân duy nhất của huyện Đại Lộc được UBND tỉnh Quảng Nam tặng 
Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của 
Bộ Chính trị. Ông cho biết, mong muốn lớn nhất của ông hiện nay là có 
thêm sức khỏe để tiếp tục với công tác xã hội mà ông đeo đuổi hơn 20 
năm qua. Chia tay ông, chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều người tâm huyết 
với công tác Hội như ông để xã hội của chúng ta ngày càng phát triển tốt 
đẹp hơn.
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Đóng trên địa bàn huyện miền núi mới chia tách, sản xuất nông 
nghiệp là chủ yếu, số hộ kinh doanh đa phần nhỏ lẻ, lại phân 
tán đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ thu thuế của Chi 

cục Thuế huyện Nông Sơn. Tuy nhiên, 5 năm qua, đơn vị luôn hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Số thu Chi cục quản lý 
năm 2012 thực hiện gấp 3 lần so với năm 2008. Ngoài công tác quản lý 
thu thuế trên địa bàn, Chi cục Thuế còn thực hiện tốt các hoạt động xã 
hội, nhân đạo, từ thiện. 5 năm qua, từ nguồn đóng góp 25 triệu đồng 
của cán bộ, công chức Chi cục Thuế tỉnh Quảng Nam, cán bộ, công 
chức  trong đơn vị đã đóng góp thêm để xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa 
tặng gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng 
số tiền trên 38 triệu đồng. 

Lý giải thành công đạt được trên tất cả các lĩnh vực, Bí thư Chi 
bộ, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Nông Sơn - ông Đỗ Đình Liễu 

CHI CỤC THUẾ NÔNG SƠN
MỖI NGƯỜI THI ĐUA LÀM NHIỀU VIỆC TỐT

 Lê Thị KiM huệ
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam
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khẳng định: “Tại một địa bàn trăm 
bề gian khó, nhưng trong gian khó, 
mỗi cán bộ, công chức đơn vị luôn 
thuộc lòng cẩm nang của ngành là 
“Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm 
chính - Đổi mới”. Thuộc rồi phải bắt 
tay vào từng việc làm cụ thể, làm 
quyết liệt, làm bằng được. Trước 
tiên là phải coi trọng người dân. 
Dân ở đây chủ yếu kinh doanh nhỏ 
lẻ, chưa tỏ tường mọi thủ tục thì 
phải cầm tay chỉ họ làm, có như vậy 
họ mới trọng mình, hiểu và tích cực 
tham gia thực hiện đúng nghĩa vụ 
thuế với Nhà nước. Vì vậy, chỉ trong 
thời gian ngắn, cán bộ, công chức 
đơn vị vừa làm vừa nâng cao nghiệp 
vụ, nên đến nay hầu hết đã thực 
hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn như: 
tổ chức quản lý thu thuế thực hiện 
đúng thẩm quyền, đúng chức trách, 
pháp luật và luôn hoàn thành vượt 
mức dự toán của cấp trên giao.

Để “thu thuế phải thu được lòng 
dân” như lời Bác Hồ dạy, những 
năm qua, đơn vị chú trọng nhất là 
việc thực hiện cải cách thủ tục hành 
chính về thuế. Lãnh đạo Chi cục duy 
trì đều đặn việc tiếp công dân hằng 
tháng, kịp thời giải đáp những thắc 
mắc của người dân. Phân công cán 
bộ có đầy đủ năng lực và phẩm chất 
đạo đức trực tiếp hướng dẫn các hồ 
sơ khai thuế, miễn giảm thuế, thủ 
tục mua, cấp hóa đơn… cho mọi đối 
tượng đến đơn vị. Vì vậy, đã tạo điều 
kiện thuận lợi cho người nộp thuế 
khi lập thủ tục được rút ngắn thời 

“Trích 7/13 tiêu chí 
“làm theo” Chi cục Thuế 
Nông Sơn”

“…4)  Kiên quyết chống mọi 
hành vi hách dịch, cửa quyền, 
gây phiền hà, sách nhiễu, tùy 
tiện khi thi hành công vụ .

5) Đề cao tinh thần trách 
nhiệm đối với công việc. Phục 
vụ người nộp thuế tận tụy, kịp 
thời, đúng chính sách.

6) Thực hiện tốt công tác 
tuyên truyền, hướng dẫn 
chính sách thuế một cách tận 
tình, chu đáo, dễ hiễu, dễ thực 
hiện.

7) Giữ gìn đoàn kết nội bộ, 
tham mưu kịp thời cho lãnh 
đạo trong công tác quản lý các 
nguồn thu trên địa bàn, giữ 
mối quan hệ phối hợp tốt với 
các cơ quan, ban, ngành liên 
quan, các bộ phận ở đơn vị 
trong thực thi nhiệm vụ.

8) Thực hiện nếp sống văn 
minh nơi công sở. Có lối sống 
trung thực, giản dị trong sạch, 
lành mạnh .

9) Thực hiện nghiêm các 
quy trình nghiệp vụ trong 
quản lý thuế.

10) Trong thực thi công vụ 
không thông đồng, móc ngoặc 
với các tổ chức, cá nhân nộp 
thuế để vụ lợi, làm thất thoát 
ngân sách nhà nước…”
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gian từ 1 đến 2 ngày; hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc về thủ tục, 
chính sách thuế cho các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp tận tình, 
chu đáo. Nhờ tận tâm phục vụ nhân dân nên những năm qua, cơ quan 
không có đơn thư khiếu nại hay phản ánh của công dân về những sai 
phạm của cán bộ, đảng viên, công chức về tinh thần, thái độ khi làm 
việc với người nộp thuế. 

Chi bộ Chi cục Thuế huyện luôn xác định việc ‘’Học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’ là nhiệm vụ trọng tâm. Chi bộ ngành 
thuế phải gắn liền với đời sống của nhân dân, thực sự coi người nộp 
thuế là người bạn đồng hành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
Chi bộ hiện có 13 đảng viên, chiếm 86,7% trên tổng số cán bộ, công 
chức trong đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên là đầu tàu trong các phong 
trào thi đua, cổ vũ mọi người cùng thực hiện, Chi bộ yêu cầu từng đảng 
viên trong việc xây dựng chương trình hành động hằng năm phải gắn 
với từng công việc cụ thể học tập và làm theo tấm gương đạo đức của 
Bác. Hàng tháng, trong sinh hoạt thường kỳ, Chi bộ chọn 1 hay 2 nội 
dung để sinh hoạt học tập. Qua 3 năm thực hiện học tập và làm theo 
gương Bác, đội ngũ cán bộ, công chức của Chi cục Thuế huyện Nông 
Sơn luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, chấp hành tốt tổ chức kỷ luật, 
nâng cao đạo đức cách mạng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo 
đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Chi bộ đã xây dựng 13 tiêu chí 
“làm theo”, sát với nhiệm vụ của cơ quan để cán bộ, công chức đăng ký 
thực hiện, lấy đó là tiêu chí đánh giá cuối năm. 

Với kết quả đạt được trong 5 năm qua, Chi cục Thuế huyện Nông 
Sơn được các cấp khen thưởng: Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh 
Quảng Nam, Bằng khen của Bộ Tài chính, Bằng khen UBND tỉnh 
Quảng Nam. Tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW 
của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức, cá nhân 
ông Đỗ Đình Liễu, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện 
Nông Sơn và tập thể Chi cục Thuế huyện Nông Sơn được UBND tỉnh 
Quảng Nam tặng Bằng khen điển hình tiên tiến trong việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chi cục Thuế Nông Sơn 
được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen tại Hội nghị sơ kết 
02 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tổ 
chức tại Hà Nội năm 2013.
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Ngôi nhà nhỏ bé tại làng 
Tak Chươm (thôn 1, xã Trà 
Mai, huyện Nam Trà My) 

là nơi sinh sống của em Hồ Thị 

Tuyết. Năm 1999, khi Tuyết mới 
chào đời đã phải mồ côi cha, đến 
lúc 5 tuổi, người mẹ của em vì căn 
bệnh hiểm nghèo cũng qua đời, 

Búp măng giữa rừng
  Văn Thi - Tuấn Tú

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My

Em Hồ Thị Tuyết (người thứ 2 từ trái sang) đạt giải nhì Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống cách 
mạng, mặc dù điều kiện gia đình không được may mắn như 
những bạn bè cùng trang lứa, song em Hồ Thị Tuyết luôn nêu 
cao tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên để khẳng định là một 
người con gái Cadong đầy nghị lực.
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để lại hai chị em Tuyết và Tuyên. 
Số phận không may mắn cộng 
với cái nghèo đã làm cuộc sống 
hai chị em luôn phải đối mặt với 
muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, 
phải nương nhờ vào bà ngoại già 
yếu đã ngoài 70 tuổi. Song, chính 
trong cái khó khăn ấy đã thúc đẩy 
ý chí, nghị lực của em. Hồ Thị 
Tuyết vừa phụ bà hái củi, tìm rau 
lo cho bữa ăn, vừa phải ra sức học 
tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành 
cháu ngoan, trò giỏi, thành người 
có ích cho xã hội. Bằng sự cần cù, 
chịu khó, ý chí và nghị lực, mặc 
dù cuộc sống với muôn vàn khó 
khăn, thiếu thốn, nhưng Tuyết đã 
nỗ lực vượt lên chính mình để đạt 
được những thành quả không nhỏ 
trong học tập. 7 năm liền Hồ Thị 
Tuyết luôn đạt danh hiệu học sinh 
giỏi. Năm học 2010 – 2011, em đã 
đạt giải Nhất thuyết trình văn học 
cấp trường và giải Ba hội thi thuyết 
trình văn học cấp tỉnh; năm học 
2011 - 2012, đạt giải Nhất thuyết 
trình văn học cấp trường và giải 
Khuyến khích cấp tỉnh; năm 2012, 
đạt giải Nhì cuộc thi kể chuyện về 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
do nhà trường tổ chức; năm 2013, 
đạt giải Nhì hội thi Chỉ huy Đội 
giỏi cấp tỉnh và được cử tham gia 
hội thi Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc. 
Đây là một thành tích đáng khâm 
phục và là một tấm gương sáng về 
ý chí và nghị lực để bạn bè cùng 
trang lứa học tập. Với bề dày về 

thành tích trong học tập, đức tính 
cần cù, chịu khó, luôn luôn giúp 
đỡ bạn bè. Năm 2012, em Hồ Thị 
Tuyết đã được Ban Thường vụ 
Huyện ủy Nam Trà My tặng Giấy 
khen đã có thành tích xuất sắc 
trong học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trường Phổ thông Dân tộc 
nội trú huyện Nam Trà My là nơi 
em Hồ Thị Tuyết đang theo học 
tập. Được hưởng chế độ trợ cấp và 
đón nhận những tấm lòng vàng 
của đồng bào cả nước nên cuộc 
sống của ba bà cháu có phần đỡ 
vất vả hơn. Đồng thời, Tuyết còn 
nhận được sự quan tâm, giúp đỡ 
của Ban Giám hiệu nhà trường 
và quý thầy cô từ cuốn sách, tập 
vở, đặc biệt là những lời động 
viên, chăm sóc chân tình, đây là 
nguồn động viên, cổ vũ rất lớn để 
em không ngừng phấn đấu vươn 
lên. Ngoài những giờ học trên lớp, 
buổi tối, Tuyết đã cùng với bạn bè 
tập trung ôn bài và tìm hiểu trước 
bài mới tại phòng ở nội trú. Chính 
vì thế mà mỗi khi tiếng trống học 
đêm vang lên thì ánh đèn điện khu 
nội trú của trường cũng bừng sáng 
trong màn sương đêm đến mãi 
21h30 mới ngưng nghỉ. Riêng vào 
những ngày nghỉ cuối tuần, Tuyết 
về sum họp với gia đình, ban ngày 
phụ bà làm nương rẫy, lấy củi, hái 
rau, bẻ măng rừng cải thiện bữa 
ăn; ban đêm em lại chong đèn để 
ôn bài vở và đọc trước những bài 
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học mới.
Thiếu đi tình cảm của cha 

và mẹ, hai chị em Tuyết chỉ biết 
trông chờ vào những hạt gạo mà 
bà ngoại phải bỏ từng giọt mồ hôi 
trên nương rẫy làm lụng về để nuôi 
hai chị em. Tuổi thơ côi cút, nhà 
nghèo, thế nhưng Tuyết liên tục 
là học sinh giỏi toàn diện trong 7 
năm qua. Nhìn quanh căn nhà gỗ 
của ba bà cháu trên tường toàn là 
Giấy khen của hai chị em, khiến 
mọi người không khỏi thán phục. 
Với thành tích học tập nổi bật ấy, 
nhiều bạn bè trong lớp vô cùng 
ngưỡng mộ em. Trong đó, em Lê 
Thị Thúy Lưu - người bạn ngồi 
chung bàn với Tuyết suốt cả năm 
học tâm sự: “Em chưa bao giờ thấy 
ai như bạn Tuyết, một người chăm 
ngoan, lại hiền và biết giúp đỡ bạn 
bè. Học kỳ 1 em xếp loại học sinh 
trung bình, nhưng cũng nhờ Tuyết 
giúp đỡ và bày cho em trong học 
tập nên học kỳ 2 em được học sinh 
khá”. Ngoài việc học, Tuyết còn 
làm thơ, viết văn tặng cho các bạn 
trong lớp và em cũng luôn sôi nổi 
đi đầu trong tất cả các hoạt động 
của trường, lớp.

Cô Hồ Thị Truyền - chủ 
nhiệm lớp 7/1 tâm sự về cô học 
trò chăm ngoan, học giỏi: “Tuy em 
Tuyết không có điều kiện để đi học 
thêm như những học sinh khác, 
nhưng bằng nỗ lực của bản thân, 
em đã vượt qua khó khăn để đạt 

được những thành tích cao trong 
học tập. Tuyết là tấm gương sáng 
để cho các bạn khác trong lớp và 
cũng như học sinh trong trường 
noi theo”.

Không thua kém chị hai, em 
Tuyên hiện là học sinh lớp 3 cũng 
đạt thành tích tốt trong học tập. Có 
lẽ, vì cuộc sống quá khó khăn nên 
điều mong muốn lớn nhất hiện 
nay của ba bà cháu là có đủ cơm 
ăn no mỗi bữa. Còn Tuyết mơ ước 
sẽ học tập tốt và sau này kiếm thật 
nhiều tiền cho em gái học được tốt 
hơn . Tuyết cho biết: “Em thương 
bà ngoại lắm, nhưng em còn nhỏ 
nên chưa làm được gì nhiều để 
giúp bà cả. Bà tuổi đã cao nhưng 
vẫn phải làm nhiều việc chưa được 
nghỉ ngơi. Mơ ước của em sau này 
sẽ trở thành một giáo viên để về lại 
quê hương này dạy chữ cho các em 
và phụng dưỡng bà”. Đó là niềm 
mơ ước của em.

Mặc dù tuổi còn nhỏ, cuộc 
sống còn nhiều khó khăn, song 
em Hồ Thị Tuyết đã không ngừng 
phấn đấu vượt lên chính bản thân 
mình, ra sức rèn luyện, học tập để 
trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng 
đáng với danh hiệu Cháu ngoan 
Bác Hồ. Em Hồ Thị Tuyết không 
chỉ là một tấm gương sáng trong 
học tập, mà còn là một người cháu 
hiếu thảo, người học trò chăm 
ngoan, người bạn quý mến của 
biết bao bạn bè cùng trang lứa.
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“Tiếp tục đẩy mạnh học tập 
và làm theo tấm  gương đạo đức 
Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ 
thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) 
đã thực sự đi vào đời sống; góp 
phần tạo chuyển biến tích cực 
trong nhận thức và hành động 
của đội ngũ cán bộ, đảng viên 
xã Tam Hiệp (huyện Núi Thành) 
được nhân dân đồng thuận và 
thực hiện mang lại nhiều kết quả 
trong xây dựng”.

Hiệu ứng từ cơ sở
Ông Trần Bá Tùng-Bí thư Chi 

bộ thôn Thọ Khương (xã Tam 
Hiệp) cho biết: Năm 2005, đoạn 
đường liên thôn nối tuyến ĐT 617 
với xã Tam Mỹ Tây (huyện Núi 
Thành) có chiều dài 1.200m được 
bê tông  hóa. Tuy nhiên, trước 
nhu cầu đi lại của nhân dân, cũng 
như để đáp ứng với tiêu chí đường 
giao thông trong xây dựng nông 
thôn mới nên địa phương quyết 
định nâng cấp, mở rộng tuyến 
đường này từ 4m lên 6m. Khi chủ 
trương trên được địa phương đưa 
ra đã nhận được sự đồng thuận và 
hưởng ứng tích cực của người dân 

trong thôn.Theo đó, gần 40 hộ dân 
bị ảnh hưởng bởi tuyến đường đã 
tự nguyện hiến nhiều diện tích đất 
sản xuất, cây hoa màu có giá trị 
khoảng 50 triệu đồng. Dự kiến vào 
tháng 4 năm 2014, tuyến đường sẽ 
được đổ bê tông nâng cấp phục vụ 
nhu cầu giao thương. “Mà không 
riêng gì việc mở rộng tuyến đường 
này, lâu nay các chủ trương, cuộc 
vận động vì sự phát triển chung 
của quê hương luôn được người 
dân đồng thuận và hưởng ứng 
rất nhiệt tình”- ông Tùng chia sẻ. 
Cũng theo ông Trần Bá Tùng, có 
được sự đồng thuận và hưởng ứng 
tích cực của nhân dân như vậy là 
hiệu ứng của quá trình triển khai 
nghiêm túc, thường xuyên Cuộc 
vận động “Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh” Chỉ 
thị 06 và thực hiện Chỉ thị 03 trong 
những năm qua tại địa phương; 
đã tạo chuyển biến tích cực trong 
nhận thức và hành động của đại 
đa số cán bộ, đảng viên tại cơ sở. 
Mỗi người đã tự thể hiện vai trò 
xung kích, gương mẫu trong từng 
công việc được giao, tạo được uy 
tín trong nhân dân. 

CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC TỪ CƠ SỞ                

 hàn giang
Báo Quảng Nam
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Tại thôn Vân Thạch (xã Tam 
Hiệp), hiệu ứng tích cực trong 
công tác triển khai thực hiện Chỉ 
thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc 
học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh, đã tạo 
sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán 
bộ, đảng viên và nhân dân địa 
phương. Ông Trà Minh Thể - Phó 
Bí thư Chi Bộ thôn Vân Thạch cho 
hay: Quán triệt nhận thức “học 
và làm theo gương Bác”, mỗi cán 
bộ, đảng viên địa phương luôn 
nêu cao tinh thần gương mẫu, đi 
đầu trong việc chấp hành các chủ 
trương, cuộc vận động tại cơ sở. 
Xuất phát từ nhiệm vụ được giao 
gắn với thực tiễn của địa phương, 
hằng tháng, chi bộ ra nghị quyết 
thực hiện cụ thể một mục tiêu 
phát triển. Và người cán bộ, đảng 
viên luôn gương mẫu, phấu đấu 
thực hiện hoàn thành tốt để “xác 

lập” uy tín, rồi vận động nhân dân 
tham gia thực hiện. Nhờ vậy, các 
nhiệm vụ chung của địa phương 
trong những năm qua luôn nhận 
được sự đồng tình, hưởng ứng tích 
cực của nhân dân. Nhất là trong 
việc đóng góp các khoản nghĩa 
vụ cho Nhà nước, bảo vệ môi 
trường sống tại khu dân cư. “Thực 
tiễn cho thấy khi lòng dân đồng 
thuận thì công việc gì cũng được 
thực hiện trôi chảy và hoàn thành 
nhanh chóng. Đơn cử, việc tổ 
chức thu phí bảo trì đường bộ đối 
với xe máy được xem là còn khá 
mới mẻ, tuy nhiên, khi nhận chủ 
trương từ cấp trên, trong tháng 9/ 
2013, chúng tôi đã quán triệt và tổ 
chức triển khai cụ thể đến từng hộ 
dân. Không mất nhiều thời gian, 
(trừ những trường hợp làm ăn xa 
chưa có điều kiện đăng ký kê khai 
và nộp phí), các trường hợp có xe 

Đảng bộ xã Tam Hiệp đón nhận Huân chương Lao động hạng II.
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máy đều tham gia chấp hành tốt. 
Chúng tôi thu được hơn 50 triệu 
đồng nộp vào ngân sách, được 
cấp trên đánh giá rất cao”- ông 
Thể bày tỏ.

Kết quả từ sự đồng thuận
Những minh chứng vừa đề 

cập ở trên phần nào lý giải cho 
một bề dày các thành tích xuất 
sắc mà Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân xã Tam Hiệp đã được 
lãnh đạo các cấp ghi nhận, biểu 
dương trong nhiều năm qua. Đặc 
biệt, vào tháng 3/2013, cán bộ 
và nhân dân xã Tam Hiệp vinh 
dự được Chủ tịch nước trao tặng 
Huân chương Lao động hạng II 
vì những thành tích xuất sắc góp 
phần vào sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. Theo ông Lê 
Viết Cương - Phó Bí thư Đảng ủy 
xã Tam Hiệp, những thành tích 
đáng tự hào đó là kết quả của quá 
trình phấn đấu, nỗ lực với sự đồng 
thuận, thống nhất cao trong toàn 
Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân xã nhà.

Ông Lê Viết Cương giải thích, 
thời gian qua, Tam Hiệp luôn xác 
định việc “làm theo gương Bác” 
là một nhiệm vụ chính trị quan 
trọng, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc 
đến ý thức hệ của cán bộ, đảng 
viên và các tầng lớp nhân dân. Vì 
vậy, bên cạnh chú trọng triển khai 
học tập sâu rộng các chuyên đề về 
tư tưởng, tấm gương đạo đức của 

Bác, trên cơ sở “chuẩn mực đạo 
đức” đã xây dựng, Đảng ủy xã Tam 
Hiệp đã tập trung chỉ đạo từng chi 
bộ, đảng viên đăng ký nội dung 
“học tập và làm theo” gắn với thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của từng 
đơn vị, đoàn thể. Đặc biệt là những 
vấn đề đang nổi lên tại địa phương, 
đơn vị mình. Cùng với đó, công tác 
kiểm tra, giám sát cũng được chú 
trọng thực hiện nhằm kịp thời rút 
kinh nghiệm để việc triển khai 
“làm theo” đạt hiệu quả thiết thực, 
nêu gương, biểu dương những 
điển hình tiêu biểu. Đồng thời, gắn 
với việc triển khai thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một 
số vấn đề cấp bách về xây dựng 
Đảng hiện nay”. Địa phương coi 
đây là giải pháp quan trọng trong 
công tác xây dựng Đảng, xây dựng 
hệ thống chính trị vững mạnh. Từ 
nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của 
cuộc vận động, mỗi cán bộ, đảng 
viên đã không ngừng tu dưỡng, rèn 
luyện, học tập tác phong, lề lối làm 
việc theo phong cách, tấm gương 
đạo đức của Bác. Như nhận định 
của Lãnh đạo Đảng bộ xã Tam 
Hiệp, ông Lê Viết Cương:  “Chuyển 
biến tích cực trong cán bộ, đảng 
viên chính là tinh thần tận tụy, 
hết lòng phục vụ công việc chung, 
được nhân dân tin tưởng, ủng hộ. 
Một điều đáng nói, với đặc thù là 
xã trọng điểm của Khu Kinh tế Mở 
Chu Lai nên số lượng công việc 

(Xem tiếp trang 43)
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Thầy giáo Huỳnh 
Văn Nhứt ở xã 
Điện Trung, huyện 

Điện Bàn có 38 mùa xuân 
gắn với sự nghiệp trồng 
người. Nghề, nói đúng 
hơn với thầy là nghiệp. 
Đặc biệt, trong những 
năm qua, thầy rất tâm 
huyết với việc học tập 
và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh. 
Được học tập, nghiên 
cứu những tài liệu viết 
về Bác, thầy càng thấm thía và 
tâm nguyện làm theo lời Bác dạy. 
Thầy tâm sự: “Với vai trò là một 
người thầy, tôi phải tự hoàn thiện 
mình từng ngày, làm gương cho 
học sinh noi theo từ những việc 
nhỏ trong cuộc sống. Học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức của 
Bác, không chỉ những việc cao xa, 
việc lớn mà còn từ những việc gần 
gũi, đời thường trong công tác sinh 
hoạt hằng ngày. Tôi cảm thấy rất 
vui khi làm được những việc đó”.

Nói đi đôi với làm, tận tuỵ 
với công việc, tận tâm với đồng 
nghiệp và học trò là đức tính của 

thầy được mọi người trân trọng, 
quý mến. Nhà xa trường gần 
10km, nhưng bất kể ngày nắng, 
ngày mưa, thầy đều đảm bảo thời 
gian đến trường. Thầy quan niệm, 
học Bác trước tiên Bác là thầy giáo 
trước khi trở thành nhà chính trị, 
và lãnh tụ dân tộc. Học Bác là học 
từng công việc cụ thể, nên thầy 
vận dụng vào thực tế nhà trường: 
làm gương từ việc tiết kiệm thời 
gian, bảo vệ tài sản, tiết kiệm 
điện, nước, tiết kiệm từng mẫu 
giấy nhưng vẫn đem lại hiệu quả 
cao trong công việc. Số tiền tiết 
kiệm từ ngân sách cấp được đầu 
tư mua sắm trang thiết bị phục vụ 

Học Bác 
để hoàn thiện mình

 Đỗ PháT 
Đài TT-TH huyện Điện Bàn

Thầy giáo Huỳnh Văn Nhứt trao thưởng cho các em học sinh.
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cho việc dạy và học, từ đó có sức 
thuyết phục lan tỏa trong phong 
trào xã hội hóa giáo dục, góp 
phần xây dựng cơ sở vật chất nhà 
trường. Giao ban hàng tháng, thầy 
yêu cầu giáo viên, mỗi người đăng 
ký một việc tốt, thuộc lĩnh vực 
chuyên môn hoặc sinh hoạt hằng 
ngày như tiết kiệm điện, chăm sóc 
hàng cây ở sân trường hay phụ đạo 
cho học sinh yếu, v.v... cuối tháng 
tổ công đoàn tổng hợp, đánh giá, 
rút kinh nghiệm để thực hiện tốt 
hơn. Một điều đáng quý, đó là 
tình cảm mà thầy dành cho đồng 
nghiệp, lắng nghe, chia sẻ và cảm 
thông sâu sắc, động viên kịp thời 
trên tinh thần tình bạn, tình đồng 
chí cao cả. Cô giáo Trần Thị Bích 
Liên tâm sự: “Lần đầu tiên nghe 
thầy Hiệu trưởng quán triệt việc 
làm theo tấm gương đạo đức của 
Bác, rồi đăng ký một việc nào đó, 
nhiều thâỳ cô giáo rất băn khoăn, 
nếu đăng ký mà không thực hiện 
được thì sẽ hổ thẹn với lương tâm, 
mà đăng ký một việc làm nhỏ như 
thế liệu có xứng đáng gọi là làm 
theo gương Bác. Nhưng nhờ sự 
động viên, giải thích của thầy Hiệu 
trưởng, mỗi giáo viên chúng tôi đã 
nhận ra ý nghĩa của việc học tập, 
làm theo gương Bác”.

Đối với các em học sinh, thầy 
dành tình cảm quan tâm như một 
người cha. Thầy đến từng lớp học, 
sâu sát từng học sinh, cùng lao 
động, cùng vui chơi với các em; 

qua đó, gần gũi tìm hiểu những 
học sinh khó khăn để giúp đỡ; 
thầy hướng các em học tập thật 
tốt 5 điều Bác Hồ dạy từ những 
việc làm cụ thể trong học tập, rèn 
luyện và sinh hoạt thường ngày. Từ 
những việc làm của thầy đã tạo sự 
chuyển biến trong nhận thức cho 
giáo viên, học sinh toàn trường. 
Các bậc phụ huynh rất yên tâm 
khi con em mình được học tập ở 
ngôi trường này. Em Nguyễn Thị 
Hồng Nhung nói như khoe khi 
được hỏi về thầy Hiệu trưởng của 
mình: “Thầy Nhứt luôn động viên 
các em phải gắng học tập tốt, rèn 
luyện bản thân để mai sau này 
giúp ích, xây dựng quê hương. Từ 
lời dạy bảo của thầy, em và các 
bạn luôn phấn đấu thực hiện 5 
điều Bác Hồ dạy thật tốt để xứng 
đáng là cháu ngoan Bác Hồ”.

Đối với gia đình, thầy là người 
chồng, người cha mẫu mực. Các 
con của thầy lớn lên trong tình 
thương, trách nhiệm của cha mẹ 
đã trưởng thành, một người là sĩ 
quan quân đội, một người đã tốt 
nghiệp đại học và đang công tác. 
Sau giờ ở trường, thầy trở về nhà 
cùng người vợ cũng là một cô giáo 
đã nghỉ công tác, vợ chồng cùng 
chăm mảnh vườn nho nhỏ, vui với 
những công việc bình dị thường 
ngày. Cuộc sống đơn sơ mà đầm 
ấm biết bao.

Với vai trò là Hiệu trưởng, Bí 
thư Chi bộ nhà trường, thầy Huỳnh 
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Văn Nhứt đã quán triệt tinh thần 
Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp 
tục đẩy mạnh việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Bác Hồ 
bằng những việc làm thiết thực, 
cùng với tập thể sư phạm nhà 
trường và các em học sinh xây 
dựng ngôi trường mang tên nữ 
anh hùng Trần Thị Lý trở thành 
điểm sáng của ngành giáo dục 
Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ngôi 
trường mới hơn 10 năm thành lập 
mà đã có bề dày thành tích đáng 
tự hào; trường đạt chuẩn Quốc 
gia mức độ 2; được Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ Giáo dục - Đào 
tạo tặng Bằng khen; được Đảng 

và Nhà nước tặng thưởng Huân 
chương Lao động hạng ba; UBND 
tỉnh Quảng Nam công nhận tập 
thể Lao động xuất sắc 7 năm liền 
(2006 - 2013); Sở Giáo dục và Đào 
tạo tỉnh Quảng Nam khen thưởng 
đơn vị thực hiện xuất sắc phong 
trào xây dựng “Trường học thân 
thiện -  Học sinh tích cực” 5 năm 
liền (2008 - 2013). Bản thân thầy 
được chọn đi dự Hội nghị giao lưu 
cán bộ quản lý giỏi tiểu học cấp 
quốc gia do Bộ Giáo dục - Đào tạo 
tổ chức tại Hà Nội; Huyện ủy Điện 
Bàn tặng Giấy khen về việc học 
tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh.

nhiều và khá phức tạp, nhất là trong lĩnh vực giải tỏa đền bù. Nhưng 
những năm qua, cấp ủy, chính quyền đã tậ̣p trung lãnh đạo thực hiện 
tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư cho nhân 
dân; làm tốt công tác tư tưởng đối với các vấn đề bức xúc nảy sinh do 
hoạt động sản xuất công nghiệp, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật 
tự, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư an tâm 
sản xuất, kinh doanh, những điều này bên cạnh sự phấn đấu, nỗ lực 
của mỗi cán bộ, đảng viên thì địa phương luôn nhận được sự đồng 
thuận, ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân”.

(Tiếp theo trang 40)CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC...            

Kỳ Khương xưa - nơi địa chỉ đỏ trong hai cuộc kháng chiến, nhân 
dân bám đất giữ làng “Một tấc không đi, một ly không rời ” tạo nên thế 
đứng Kỳ Khương trong vành đại diệt Mỹ Chu Lai. Tam Hiệp nay vì sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhân dân nghe theo 
Đảng, Bác Hồ nhường đất cho xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng khu 
kinh tế Mở. Người dân Tam Hiệp tự hào về lịch sử hôm qua,  anh hùng 
trong chống giặc ngoại xâm và hôm nay họ tiếp tục với dòng lịch sử 
oai hùng đó trong xây dựng kinh tế .
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Gắn việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức 
Bác Hồ với việc thực hiện 

các chương trình công tác cụ thể, 
các phong trào thi đua, các Cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu dân 
cư”, “Ngày Vì người nghèo”… 
Trong 2 năm qua, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam xã Duy Vinh, huyện 
Duy Xuyên đã có những việc làm 
sáng tạo với nhiều mô hình mới 
có sức hấp dẫn và hiệu quả thiết 
thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu 
sắc, thu hút được đông đảo nhân 
dân tham gia.

Với mong muốn bất kỳ người 
dân nào cũng có thể học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh và để đưa việc làm theo 
tấm gương đạo đức của Bác đi vào 
mỗi người dân, từng hộ gia đình, 
tổ đoàn kết khu dân cư, kể từ năm 
2011, ngoài việc thông qua nhiều 
hình thức hoạt động tuyên truyền 
lồng ghép, sinh hoạt chuyên đề, 
Ban Thường trực UBMTTQ Việt 

Nam xã Duy Vinh còn giao nhiệm 
vụ cụ thể cho từng tổ chức thành 
viên, các ủy viên UBMT, động viên 
các tổ chức tôn giáo, tộc họ,... trực 
tiếp đến các tổ, khu dân cư, hộ gia 
đình tuyên truyền, giải thích để 
bà con nhân dân hiểu, tin và đồng 
lòng làm theo. Trăn trở, suy nghĩ 
để tìm những giải pháp thích hợp, 
những cách làm mới, những mô 
hình hay để triển khai thực hiện có 
kết quả cuộc vận động, bước đầu 
đã gặt hái những thành quả rất 
đáng biểu dương và nhân rộng.

Đầu tiên có thể kể đến Cuộc 
vận động “Ngày Vì người nghèo”. 
Để thay đổi cách làm cũ của những 
năm trước đây, nhằm nâng cao 
chất lượng và hiệu quả Cuộc vận 
động, bên cạnh việc tăng cường 
công tác tuyên truyền về mục 
đích và ý nghĩa quan trọng của 
quỹ “Vì người nghèo”, UBMTTQ 
Việt Nam xã đã chủ động phối 
hợp với chính quyền, các ban, 
ngành, đoàn thể và bà con xã Duy 
Vinh đang sinh sống và làm ăn từ 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
QUA NHỮNG MÔ HÌNH

  Văn Bá QuAng
UBMTTQVN huyện Duy Xuyên
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Lễ ra mắt mô hình tiếng kẻng an ninh thôn Hà Mỹ xã Duy Vinh.

mọi miền của Tổ quốc tổ chức 
đêm diễn văn nghệ với chủ đề 
“Vì người nghèo” vào dịp Tết cổ 
truyền hằng năm nhằm gây quỹ 
ủng hộ người nghèo, được đông 
đảo nhân dân, các tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài địa phương đồng 
lòng ủng hộ. Từ chỗ vận động gây 
quỹ mỗi năm hơn vài chục triệu 
đồng, thông qua đêm văn nghệ 
này đã tạo một sự chuyển biến lớn 
trong công tác gây quỹ, góp phần 
nâng cao chất lượng Cuộc vận 
động "quỹ vì người nghèo" lên 
một bước mới. Từ chỗ vận động 
được 176.000.000 đồng trong 
năm 2011, được 219.000.000 đồng 
trong năm 2012, mới đây, năm 
2013 thông qua đêm văn nghệ số 

tiền vận động đã tăng lên ở con số 
230.000.000 đồng. Có được nguồn 
quỹ “Vì người nghèo” tương đối 
lớn như vậy.  Trong 2 năm gần 
đây, xã Duy Vinh đã hỗ trợ xây 
dựng được 34 nhà đại đoàn kết, 
195 nhà theo Quyết định 167, hỗ 
trợ phương tiện sản xuất, khám 
chữa bệnh, trợ cấp khó khăn đột 
xuất cho hộ gia đình nghèo, trao 
tặng 12 xe đạp và hàng trăm suất 
quà cho học sinh nghèo. Có thể 
khẳng định đây là một mô hình 
mới, sinh động, vừa mang tính 
phục vụ, vừa thể hiện nét đẹp văn 
hóa, nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng 
nhân ái, nên được đông đảo các 
tầng lớp nhân dân và người con 
xa quê hương, các văn nghệ sĩ 
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đồng tình, hưởng ứng.
Trăn trở từ việc rải vàng mã 

quá nhiều trên đường giao thông 
từ những đám tang của các hộ gia 
đình vừa gây lãng phí tiền của, 
vừa mất mỹ quan công cộng, ô 
nhiễm môi trường, những cán bộ 
hưu trí tại khu dân cư Trà Đông 
đã có sáng kiến vận động các hộ 
gia đình có người thân qua đời, 
khi đưa tang hạn chế và tiến đến 
chấm dứt không rải vàng mã trên 
đường đi mà tập trung đốt tại 
những điểm dừng chân. Nhận 
thấy đây là sáng kiến hay, có thể 
vận động nhân dân thực hiện, 
Ban Thường trực UBMTTQ Việt 
Nam xã tổ chức làm việc ngay với 
Chi ủy, Ban dân chính và những 
cán bộ hưu trí đã có sáng kiến này 
tại khu dân cư Trà Đông để bàn cụ 
thể các giải pháp, cách làm hiệu 
quả để tiếp tục thực hiện và nhân 
rộng. Mô hình “Đám tang không 
rải vàng mã” ra đời từ đây và giao 
cho Ban công tác mặt trận tuyên 
truyền vận động đến từng hộ dân 
trên địa bàn. Mô hình bước đầu 
được triển khai thực hiện từ các 
hộ gia đình có người qua đời là 
người thân, là bà con của cán bộ, 
đảng viên khu dân cư, sau đó lan 
rộng đến hầu hết các hộ gia đình 
trong thôn. Vừa làm, vừa rút kinh 
nghiệm, vừa tiếp tục tuyên truyền 
nhân rộng, đến nay các đám 
tang tại thôn Trà Đông hay các 
đám tang ở nơi khác khi ngang 

qua các đoạn đường của thôn 
Trà Đông đều thực hiện tốt “quy 
định” này. Đây thực sự là mô hình 
hay, có hiệu quả thiết thực trong 
việc đảm bảo vệ sinh môi trường, 
cảnh quan nông thôn, nhưng vẫn 
giữ được nếp văn hóa tâm linh địa 
phương. 

Thực hiện kế hoạch liên tịch 
giữa UBMTTQ Việt Nam huyện 
và Công an huyện Duy Xuyên 
về việc củng cố, thành lập tổ an 
ninh nhân dân dựa trên cơ sở tổ 
đoàn kết; UBMTTQ Việt Nam xã 
Duy Vinh phối hợp với công an 
tập trung khảo sát, chuẩn bị các 
điều kiện cần thiết và tiến hành 
tổ chức việc thành lập, ra mắt các 
tổ an ninh nhân dân tại khu dân 
cư Hà Mỹ (đây cũng là đơn vị đầu 
tiên trên toàn huyện tổ chức công 
bố quyết định) và tiếp tục nhân 
rộng. Đến cuối tháng 9 năm 2012, 
tất cả các khu dân cư trên địa bàn 
xã đều có tổ an ninh nhân dân đi 
vào hoạt động có hiệu quả. Qua 
việc theo dõi và rút kinh nghiệm 
trong quá trình hoạt động và thực 
hiện nhiệm vụ của các tổ, đồng 
thời trên cơ sở tìm hiểu, phát huy 
các phong tục truyền thống của 
ông cha ta ngày xưa như: tiếng 
trống, tiếng mõ bảo vệ làng, xóm, 
Thường trực UBMTTQ Việt Nam 
xã đã tiến hành xây dựng và triển 
khai mô hình “Tiếng kẻng an 
ninh”, chọn khu dân cư Hà Mỹ làm 
điểm. Từ nguồn kinh phí vận động 
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và đóng góp của mỗi hộ dân, đã 
mua sắm 4 chiếc kẻng và các công 
cụ hỗ trợ, may sắm trang phục để 
phục vụ nhiệm vụ tuần tra, canh 
gác, giải quyết sự việc, đồng thời 
có chế độ bồi dưỡng cho đội dân 
phòng tham gia trực đêm. Từ khi 
"Tiếng kẻng an ninh" được hình 
thành đã góp phần ngăn chặn 
nạn trộm cắp, gây rối trật tự công 
cộng, đảm bảo an ninh trật tự tại 
khu dân cư. Người dân trong thôn 
đã có ý thức hơn trong việc tham 
gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa 
phương. Mô hình “Tiếng kẻng an 
ninh” hiện nay đang được triển 
khai nhân rộng tại các khu dân 
cư trên khắp xã Duy Vinh và đang 
lan rộng ra các địa phương khác 
như xã Duy Phước, thị trấn Nam 
Phước, xã Duy Trinh,… 

Qua gần 3 năm triển khai thực 
hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị 

về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học 
tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa ở khu 
dân cư”, bằng những suy nghĩ và 
cách làm mới thông qua những 
mô hình sáng tạo, phù hợp lòng 
dân, cùng với lòng nhiệt tình, nỗ 
lực của những cán bộ, đảng viên 
từ Ban Thường trực, các tổ chức 
thành viên của UBMTTQ Việt 
Nam đến các khu dân cư, tổ đoàn 
kết, Trưởng ban công tác Mặt 
trận, những cán bộ hưu trí,… làm 
cho những lời dạy, những việc 
làm và tấm gương của Bác đã gắn 
chặt, thấm sâu vào tâm huyết mỗi 
một người dân nơi đây. “Mỗi nhà 
làm theo Bác, mỗi người làm theo 
Bác”, lời Bác dạy đã đi vào cuộc 
sống của người dân vùng đông xã 
Duy Vinh.
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Chưa đầy 5 năm công tác, nhưng Thùy Trang- nhân viên phát 
thanh, truyền hình Bộ CHQS tỉnh đã mang cấp hàm Thượng úy 
chuyên nghiệp. Đó là cả một quá trình phấn đấu cật lực của chị 

với rất nhiều công việc của chuyên mục phát thanh- truyền hình Quốc 
phòng toàn dân...

Bộ phận chuyên mục chỉ có 3 đồng chí, hằng tuần phải đảm nhiệm 
chương trình truyền hình và chương trình phát thanh trên sóng phát 
thanh - truyền hình của tỉnh. Vừa là phát thanh viên, phóng viên và 
biên tập viên của cả 2 chương trình, Trang lấy việc tự học, tự rèn, tự 
nâng cao nghiệp vụ cho mình làm động cơ  phấn đấu. Ngoài việc tích 
cực học hỏi kinh nghiệm những người đi trước, Trang cần mẫn tự học, 
tự trau dồi kiến thức và đúc rút kinh nghiệm. Để thường xuyên nắm 
bắt thông tin, phản ánh kịp thời các hoạt động của lực lượng vũ trang 
(LLVT) địa phương, Trang luôn trong tư thế sẵn sàng của người lính. 
Khi được phân công công tác ở bất cứ địa bàn nào, dù miền xuôi hay 

Nữ phóng viên

Lê Chung
Đảng ủy Quân sự tỉnh 

Thùy Trang đang tác nghiệp ở địa bàn miền núi. 
Ảnh: Tuyên huấn

Không chỉ siêng năng, 
nhạy bén trong công việc, 
nữ phóng viên Bùi Thị 
Thùy Trang (Bộ CHQS tỉnh 
Quảng Nam) còn lăn lộn 
tác nghiệp ở mọi địa bàn, 
sống thân tình, ấm áp với 
mọi người... xứng đáng là 
điển hình tiên tiến của 
Quân khu 5 về học tập và 
làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh...

nhiệt tình và xông xáo
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miền ngược, biên giới hay hải đảo, chị đều có mặt, không quản ngại 
vất vả, khó khăn. Công việc của người lính, có lúc phải dầm mình trong 
mưa bão để cứu dân, lúc trèo đèo, khi lội suối cùng các đoàn làm công 
tác dân vận, đi tìm mộ liệt sĩ, hay những đêm thức trắng trong rừng 
sâu hay những lúc cùng bộ đội đi làm công tác dân vận, “ba cùng” với 
bà con..., Trang đều nỗ lực vượt qua bằng nghị lực của chính mình. Để 
đến được với bà con, có lúc Trang phải đi bộ đường rừng núi cả ngày 
đường... Khó khăn, vất vả đó không làm Trang nản chí mà ngược lại đã 
tạo cho chị nguồn cảm hứng, sự đồng cảm, sẻ chia với bà con, bộ đội và 
dân quân. Cũng từ đó, Trang có được những bài viết hay, khuôn hình 
đẹp... 

Trang đúc kết: “Học và làm theo gương Bác là cả một quá trình phấn 
đấu kiên trì. Rất cần quan tâm đến những việc nhỏ nhất trong cuộc sống 
thường ngày. Việc bình thường nhưng nó mang lại tình cảm sâu sắc, 
được mọi người quý trọng...”. Chị kể:  có lần đi tìm mộ liệt sĩ năm 2010 
tại thôn 7, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước; đêm đến, võng là giường 
nằm, bầu trời đầy sao là mái nhà, cùng nghe kể chuyện một thời khói 
lửa chiến tranh. Liệt sĩ Tạ Thị Kim Thoa, là con gái út trong gia đình có 7 
anh em trai. Cô Thoa tham gia cách mạng năm 1964, đơn vị Công binh 
Z11 (Tỉnh đội Quảng Nam), hy sinh tháng 7/1970, lúc đó cô vừa tròn 19 
tuổi. Thấu hiểu những mất mát, đau thương không gì bù đắp nỗi của 
anh hùng liệt sĩ, suốt 2 ngày tìm mộ cùng gia đình, ngoài nhiệm vụ của 
một phóng viên, Trang còn xông xáo phụ giúp gia đình thân nhân liệt sĩ 
nấu nướng, chuẩn bị mọi việc để cất bốc hài cốt liệt sĩ...  Cảm kích trước 
việc làm của Trang, gia đình nhận chị làm con nuôi, đó là niềm hạnh 
phúc mà Trang không thể nào nguôi quên... 

Thường xuyên tác nghiệp từ đồng bằng đến biên giới, hải đảo, đi 
đến đâu Trang cũng nhiệt tình, trách nhiệm, miệng nói tay làm, nên 
được bà con và bộ đội quý mến. Trang còn đảm nhiệm thuyết minh, 
hướng dẫn các đoàn khách đến tham quan Nhà Truyền thống LLVT 
tỉnh. Nhiều lúc công việc chồng chéo, vừa làm công tác chuyên môn, 
vừa phải thuyết minh bảo tàng và tham gia các hoạt động, Trang phải 
quần quật làm cả ngày lẫn đêm. Nhờ chủ động sắp xếp công việc hợp lý 
nên công việc nào cũng hiệu quả, thông suốt... Mới đây, tham gia luyện 
tập chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” tại đảo Cù Lao Chàm, với vai 
trò vừa là một diễn viên không chuyên, vừa đảm nhiệm chương trình 
phát thanh hằng tuần của chuyên mục, vừa được giao nhiệm vụ quản 
lý, điều hành luyện tập. Vì thế, từ ăn uống, ngủ nghỉ, đi lại cho đến điều 
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hành nội dung, địa điểm, thời gian luyện tập của đội… Trang đều chủ 
động làm tất. Trong tập luyện, chị luôn bám sát anh em, tổ chức đội 
tập luyện chu đáo nên chương trình được đánh giá cao. Tham gia Hội 
diễn nghệ thuật quần chúng LLVT Quân khu vừa qua, bản thân không 
qua trường lớp nghệ thuật ca hát nhưng chị có giọng ca tự nhiên “ như 
chuyên nghiệp” cộng với phong cách biểu diễn nên Thùy Trang vinh 
dự được chọn là diễn viên xuất sắc nhất hội diễn. Thùy Trang vinh dự 
là 1 trong 7 tập thể, cá nhân được chọn đi báo cáo điển hình tại các cơ 
quan, đơn vị của Quân khu. Được trao đổi về cách nghĩ, cách làm của 
mình với cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, được học hỏi kinh nghiệm của các 
điển hình tiên tiến khác, Trang thấy quá trình rèn luyện, phấn đấu của 
bản thân càng sâu sắc, ý nghĩa. Bởi, chuyến đi báo cáo đã tiếp thêm 
động lực để Thùy Trang tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa, xứng đáng 
với sự tin yêu của đồng chí, đồng đội và sự tin tưởng, gửi gắm của thủ 
trưởng các cấp. 

 Tròn 5 năm công tác trong quân đội, Thùy Trang vinh dự đứng 
vào hàng ngũ của Đảng. Hai năm trở lại đây, Trang được Bộ CHQS tỉnh 
tặng Giấy khen có thành tích trong phong trào phụ nữ và Liên hoan 
Phát thanh – Truyền hình tỉnh. Năm 2011, Tỉnh đoàn tặng Giấy khen 
trong Cuộc vận động“Tuổi trẻ Quảng Nam học tập và làm theo lời Bác”; 
Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh công nhận là gương thanh niên tiêu biểu 
trong công tác hội. Năm 2012, chị vinh dự được Quân khu tuyên dương 
“Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; được 
công nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2 năm (2012, 2013). Năm 2013, 
được Đảng ủy Quân khu 5 và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tặng Bằng khen 
về thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh”.

Khi được hỏi kinh nghiệm về học tập và làm theo gương Bác, Trang 
cho rằng, sống cởi mở, chân thành với mọi người, sắp xếp công việc 
hợp lý và nỗ lực cố gắng hết mình thì khó khăn mấy cũng thành công. 
Chỉ nghĩ và làm thật đơn giản như vậy nên Trang lúc nào cũng say mê, 
gắn bó với công việc và nhiệt huyết với phong trào. Vì thế, hoạt động 
Đoàn và phong trào Hội phụ nữ lúc nào Trang cũng có mặt với vai trò là 
người dẫn chương trình, diễn viên hát múa, luôn đi đầu trong các hoạt 
động tình nguyện, giao lưu, kết nghĩa… Siêng năng, nhạy bén, nhiệt 
huyết với công việc, sống cởi mở, chân thành, hết mình vì phong trào,... 
Thùy Trang thật xứng đáng là điển hình tiên tiến học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
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Ban công tác Mặt trận 
thôn Xuân Thái, xã Phú 
Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh 

Quảng Nam là một tập thể được 
Ban Thường vụ Huyện ủy Quế 
Sơn biểu dương, khen thưởng, 
vì đã đề cao trách nhiệm, phong 
cách lối sống, vai trò nêu gương 
trong triển khai thực hiện Chỉ thị 
03 của Bộ Chính trị “về tiếp tục 
đẩy mạnh việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 
trên địa bàn thôn.

Thôn Xuân Thái có 236 hộ 
dân với 709 nhân khẩu; có 01 chi 
bộ với 20 đảng viên và một hệ 
thống chính trị vững mạnh. Là 
quê hương có truyền thống yêu 
nước và đấu tranh cách mạng, đã 
phải gánh chịu hậu quả nặng nề 
của cuộc chiến tranh chống kẻ thù 
xâm lược, toàn thôn có trên 50% 
là gia đình chính sách; điểm xuất 
phát về kinh tế quá thấp (7,5 triệu 

đồng/người/năm), nguồn thu chủ 
yếu của nhân dân là sản xuất nông 
nghiệp với 67ha canh tác/320ha 
tự nhiên, phổ biến độc canh vẫn 
là cây lúa và cây sắn, thêm vào 
đó, điều kiện tự nhiên quá khắc 
nghiệt, nguồn nước phục vụ sản 
xuất chủ yếu là phụ thuộc vào 
nước trời…nên đời sống của số 
đông bà con trong thôn còn nhiều 
khó khăn, vất vả.

Chi bộ Đảng thôn Xuân Thái 
trong thời gian qua đã tập trung 
chỉ đạo, hướng dẫn việc học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh chu đáo, 
sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và 
nhân dân, tạo nhận thức đúng đắn, 
sự chuyển biến tích cực với những 
việc làm thiết thực, góp phần từng 
bước cải thiện đời sống vật chất và 
tinh thần của nhân dân, xây dựng 
nông thôn mới, tạo nên diện mạo 
một vùng quê xanh -sạch - đẹp,... 

TRÁCH NHIỆM VÀ 
PHONG CÁCH LÀM VIỆC
CỦA BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN
THÔN XUÂN THÁI   

 Lê Vũ Dũng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam
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Góp công không nhỏ để có được 
thành tích chung, phải kể đến Ban 
công tác Mặt trận thôn Xuân Thái, 
xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh 
Quảng Nam. 

Không cam chịu đói nghèo, 
dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban 
công tác Mặt trận thôn Xuân Thái 
đã đề cao trách nhiệm, phong cách 
quần chúng đối với công việc, gần 
gũi nhân dân để tìm hiểu tâm tư, 
nguyện vọng của từng người dân, 
lắng nghe ý kiến nhân dân; sâu 
sát cơ sở, không quản nắng mưa, 
thức khuya dậy sớm, tất cả vì hạnh 
phúc của nhân dân, vì sự chuyển 
mình của quê hương Xuân Thái và 
kịp thời đề xuất những kiến nghị 
của Mặt trận đối với công tác quản 
lý nhà nước, thực hiện mục tiêu 
quốc gia về xây dựng nông thôn 
mới gắn với thực hiện phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa” trên địa bàn thôn, 
tạo tiền đề, động lực mới để phát 
triển kinh tế, cải thiện đời sống, 
giữ vững ổn định chính trị, trật tự 
an toàn xã hội. 

Về phát triển kinh tế, Ban 
công tác Mặt trận thôn Xuân Thái 
đã vận động, hướng dẫn nhân 
dân đổi mới tư duy, dám nghĩ, 
dám làm, hướng đến mô hình 
sản xuất kinh tế hàng hóa có giá 
trị kinh tế cao; chuyển dịch cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi, đi đôi với ứng 
dụng khoa học - kỹ thuật, công 
nghệ sinh học cho năng suất cao. 

Với tinh thần “tấc đất, tấc vàng”, 
toàn dân tham gia phong trào phủ 
xanh đồi núi trọc; phương châm 
thực hiện “đảng viên đi trước, làng 
nước theo sau”. Đến nay, diện tích 
rừng trồng cây keo của thôn có 
trên 100ha luân phiên trồng- khai 
thác, đem lại nguồn thu cao và ổn 
định, góp phần xóa được hộ đói, 
giảm được hộ nghèo, nhiều hộ 
vươn lên làm giàu chính đáng và 
thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà 
nước đạt và vượt chỉ tiêu; đời sống 
của nhân thật sự được cải thiện, 
bộ mặt làng quê dần đổi mới, tạo 
nên niềm tin, phấn khởi của nhân 
dân trong thôn. 

Về xây dựng đời sống văn hóa 
tại thôn Xuân Thái nổi lên các mô 
hình tộc họ văn hóa được hưởng 
ứng đăng ký và đạt được hiệu quả 
5 không: không có học sinh bỏ học 
giữa chừng; không có con cháu vi 
phạm pháp luật; không có các cặp 
vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên; 
không ăn uống trong tổ chức ma 
chay; không hành nghề mê tín dị 
đoan.

Về công tác xã hội, Ban Công 
tác Mặt trận thông Xuân Thái đã 
phát huy được truyền thống tình 
làng, nghĩa xóm, củng cố sự đoàn 
kết, thương yêu giúp đỡ nhau 
trong lao động sản xuất cũng như 
lúc khó khăn với đạo lý “lá rách ít 
đùm lá rách nhiều”; việc thực hiện 
chính sách đền ơn, đáp nghĩa 
cũng đã được chú ý; trong những 
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năm qua, đã xây dựng, sửa chữa 
16 ngôi nhà cho các hộ chính sách, 
hộ nghèo vượt qua khó khăn, có 
nơi ở ổn định.

Tuy là vùng nông thôn, nhưng 
ở thôn Xuân Thái, nguồn điện đã 
phủ sáng 100% hộ gia đình, phục 
vụ sản xuất và tiêu dùng; đường 
đi, lối đến trên địa bàn thôn đã bê 
tông hóa, nhờ thông qua phương 
châm “Nhà nước và nhân dân 
cùng làm”; môi trường không bị 
ô nhiễm, trên cơ sở mỗi gia đình 
đều có sọt chứa rác thải, mỗi tổ có 
điểm tập trung, có đội vệ sinh thu 
gom rác thải để xe ô tô của công 
ty vệ sinh môi trường thu dọn; 
trên đồng ruộng, sau khi nông 
dân sử dụng các loại thuốc trừ 
sâu, diệt cỏ, diệt rầy… thì có các 
hố xây dựng sẵn để chứa vỏ, bao 

rác thải, không vứt bừa bãi đây đó 
gây ô nhiễm môi trường. Có được 
những kết quả trên là nhờ thực thi 
tốt Quy chế dân chủ cơ sở.

Kinh tế phát triển, đời sống 
vật chất và tinh thần của nhân 
dân từng bước cải thiện, cơ sở hạ 
tầng kinh tế - kỹ thuật được chú 
ý đầu tư; các mục tiêu quốc gia 
về xây dựng nông thôn mới đã 
và đang được cụ thể hóa ở thôn 
Xuân Thái sẽ là động lực thúc đẩy 
tiếp tục phát huy những kết quả 
đạt được, những gương sáng tập 
thể, cá nhân học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
nhất định sẽ được khẳng định và 
lan tỏa sâu rộng trong phong trào 
hành động của nhân thôn Xuân 
Thái nói riêng và trong toàn xã hội 
nói chung.
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Xác định rõ tầm quan trọng 
của việc đẩy mạnh học tập 
và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh gắn với việc 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 
4 (khóa XI) trong cán bộ, đảng 
viên là việc làm thường xuyên, cụ 
thể, có lộ trình, chắc chắn hiệu 
quả, Ban Tuyên giáo Huyện ủy 
tham mưu Ban Thường vụ Huyện 
ủy Đông Giang ban hành “Sổ 
đăng ký học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho 
từng cá nhân đảng viên và tập thể 
chi bộ trực thuộc cấp ủy. Đồng 
thời, tham mưu Ban Thường vụ 

Huyện ủy ban hành Hướng dẫn 
số 02-HD/HU, ngày 04/9/2012 
về hướng dẫn các nội dung đăng 
ký làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh phù hợp với từng tổ 
chức, cá nhân cụ thể.

Chủ trương ban hành sổ đăng 
ký làm theo dành cho đảng viên 
và tập thể chi bộ mà Ban Thường 
vụ Huyện ủy chỉ đạo đã tạo sự 
hưởng ứng tích cực trong toàn 
Đảng bộ huyện. Về cách làm này, 
từ khi triển khai Cuộc vận động 
Chỉ thị 06 đã hướng dẫn các Đảng 
bộ, Chi bộ đăng ký trên giấy A4, 
dẫn đến việc lưu trữ bảng đăng 

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY ĐÔNG GIANG:

 Lê Văn Trưởng
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Giang                                         

Sổ đăng ký học tập 
và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh
(cá nhân và tập thể).

Học Bác bằng những 
mô hình hiệu quả, sáng tạo
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ký không được tốt, khó nhận xét 
đánh giá cuối năm. Sau khi Huyện 
ủy ban hành Sổ đăng ký làm theo 
và tổ chức hội nghị hướng dẫn, 
các đảng viên và tập thể chi bộ 
đã đăng ký nội dung làm theo xác 
đúng tình hình thực tế. Đặc biệt, 
công tác lưu trữ sổ đăng ký thuận 
lợi hơn, khoa học hơn.

Qua thời gian triển khai đăng 
ký làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh do Huyện ủy ban 
hành đã có 14/14 chi bộ trực 
thuộc Huyện ủy, 165/165 chi bộ 
cơ sở trực thuộc các Đảng ủy, 
1.540/1.650 đảng viên trên toàn 
huyện đã hưởng ứng đăng ký nội 
dung làm theo và 480 cán bộ, 
công chức đăng ký làm theo trên 
giấy A4 với các nội dung phong 
phú, sát đúng với từng điều kiện 
cụ thể: Đối với cán bộ, đảng viên, 
nội dung đăng ký “làm theo” tập 
trung chủ yếu các nội dung: cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, 
tận tụy trung thành, đời tư trong 
sáng, cuộc sống riêng giản dị; 
thực hiện cải cách hành chính, 
“nói đi đôi với làm”; luôn nâng 
cao đạo đức công vụ, không tham 
nhũng, không lãng phí của công; 
tiết kiệm trong chi tiêu, văn phòng 
phẩm, điện thoại, điện thắp sáng, 
xăng xe… trong công việc có thái 
độ tôn trọng, lịch sự, khiêm tốn, 
hòa nhã, gần gũi khi tiếp xúc, giải 
quyết công việc với quần chúng 
nhân dân; Quy định số 47-QĐ/TW 

của Ban Chấp hành Trung ương 
về những điều đảng viên không 
được làm; có những giải pháp 
nâng cao đạo đức cách mạng, 
quét sạch chủ nghĩa cá nhân; 
thật sự là công bộc của nhân dân. 
Đối với cán bộ, đảng viên thuộc 
lực lượng công an, quân sự, y tế, 
giáo dục, ngoài những nội dung 
trên còn bổ sung các nội dung 
đạo đức, nghề nghiệp của đơn vị 
mình. Đối với cán bộ, đảng viên 
cấp xã, thôn phát động: thực hiện 
phương châm “bám thôn, sát hộ, 
hiểu dân”; đi đầu trong việc xây 
dựng nông thôn mới; đẩy mạnh 
phát triển kinh tế, tạo ra các mô 
hình kinh tế hộ gia đình; không 
nằm trong diện hộ nghèo, sẵn 
sàng hiến đất xây dựng các công 
trình phúc lợi, phục vụ dân sinh; 
không tổ chức cưới gả con khi 
chưa đủ tuổi luật định… Định 
kỳ sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan 
tổ chức cho đảng viên, cán bộ, 
công chức tự thông qua nội dung 
đã đăng ký và chi bộ, thủ trưởng 
đơn vị nhận xét, góp ý kết quả làm 
theo, coi đây là một trong các nội 
dung phân tích, đánh giá, phân 
loại đảng viên hằng năm của các 
tổ chức cơ sở đảng và cơ quan, 
đơn vị.

Định kỳ 6 tháng và cuối năm 
triển khai thực hiện Chỉ thị 03 
của Bộ Chính trị, Bộ phận giúp 
việc, Ban Tuyên giáo tham mưu 
Ban Thường vụ Huyện ủy ban 
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hành kế hoạch kiểm tra tại các 
tổ chức cơ sở Đảng trên toàn 
huyện, qua kiểm tra, kịp thời 
uốn nắn những tồn tại, khuyết 
điểm, kịp thời biểu dương, khen 
thưởng những tập thể, cá nhân 
tích cực hưởng ứng việc học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức 
của Bác vào dịp 19/5 hằng năm. 
Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo 
các cơ quan, tổ chức tuyên truyền 
trên hệ thống truyền thanh, tuyên 
truyền trực quan bằng các panô, 
khẩu hiệu về việc triển khai cũng 
như kết quả triển khai. 

Kết quả sau 3 năm, đã có 100% 
các tổ chức đảng, tổ chức chính trị 
- xã hội, tổ chức xã hội tham gia 
học tập tất cả các chuyên đề, tác 
phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 
huyện đã tiến hành xây dựng 
chuẩn mực đạo đức, chương trình 
hành động làm theo Bác. Đặc 
biệt, chuẩn mực đạo đức, chương 
trình hành động đã được cụ thể 
hóa thành các khẩu hiệu hành 
động và được treo trang trọng 
ở cơ sở, như đảng ủy xã Ba, Thị 
trấn Prao, trụ sở làm việc công an, 
Viện Kiểm sát, Tòa án, Bảo hiểm 
xã hội, cơ quan Huyện ủy, Quân 
sự, Kho bạc Nhà nước huyện… 
Nhiều tấm gương sáng trong hoạt 
động văn hóa, xã hội, giữ gìn bản 
sắc văn hóa Cơ Tu như đồng chí: Y 
Kông ở xã Ba, đồng chí Pơ Loong 
Jốp ở đảng uỷ xã Ating. Xuất hiện 

các tấm gương sáng là những hội 
viên khắc phục khó khăn, quyết 
chí làm giàu ngay trên mảnh đất 
quê hương mình, đồng thời, giúp 
đỡ các hộ gia đình khác thoát 
nghèo như: đảng viên ALăng Lũy, 
thôn Kèng; hội viên nông dân A 
Bing Béo, thôn A Dung - xã Arooi; 
cán bộ Ríah Pon, xã Sông Kôn; 
đảng viên PơLoong Pấc, BLing 
Trao, thôn Đhrồng, xã Tà Lu…

Phát huy những kết quả đạt 
được, Ban Thường vụ Huyện ủy 
phát động phong trào học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh gắn với việc thực hiện 
chương trình nông thôn mới đến 
hội viên, đoàn viên tại Mặt trận 
và các hội, đoàn thể trên địa bàn 
huyện. Nội dung phong trào gồm 
có phong trào 5 không (1. Không 
nghèo đói góp phần thực hiện 
tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, tiêu 
chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 
11 về hộ nghèo; 2. Không vi phạm 
luật bảo vệ và phát triển rừng góp 
phần thực hiện tiêu chí số 17 về 
môi trường, tiêu chí số 19 về an 
ninh trật tự xã hội; 3. Không bạo 
lực gia đình góp phần thực hiện 
tiêu chí số 16 về văn hóa, tiêu chí 
số 19 về an ninh, trật tự xã hội; 4. 
Không sinh con thứ 3 góp phần 
thực hiện tiêu chí số 16 về văn 
hóa; 5. Không có trẻ em suy dinh 
dưỡng và bỏ học góp phần thực 
hiện tiêu chí số 14 về giáo dục, 
tiêu chí số 15 về y tế). Phong trào 
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3 có (1. Có hố xí, 2. Có chuồng trại 
chăn nuôi gia súc góp phần thực 
hiện tiêu chí số 16 về văn hóa, tiêu 
chí số 17 về môi trường; 3. Có mô 
hình kinh tế góp phần thực hiện 
tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí 
số 11 về hộ nghèo, tiêu chí số 12 
về cơ cấu lao động). Phong trào 3 
sạch (1. Sạch nhà, 2. Sạch bếp, 3. 
sạch ngõ góp phần thực hiện tiêu 
chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 
16 về văn hóa, tiêu chí số 17 về 
môi trường). Việc triển khai thực 
hiện các phong trào 5 không, 3 có, 
3 sạch với hình thức đảng ủy các 
xã, thị trấn cụ thể hóa theo mẫu 
giấy A4, ghi rõ các phong trào gắn 
với các tiêu chí xây dựng nông 
thôn mới, mẫu giấy có thể niêm 
yết tại nhà sinh hoạt cộng đồng 

của thôn. Mặt trận và các Hội 
đoàn thể xã hướng dẫn cho các 
hội viên, đoàn viên để thực hiện 
đăng ký làm theo. Các nội dung 
đăng ký sẽ là cơ sở để bình xét gia 
đình văn hóa hằng năm.

Từ những việc làm trên, cùng 
với sự chỉ đạo của Ban Thường vụ 
Huyện ủy, cũng như sự cố gắng 
đồng bộ của các cấp, các ngành, 
việc học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh 
thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã 
trở thành công việc đặt lên hàng 
đầu và thường xuyên của mỗi tổ 
chức Đảng trong các cơ quan, đơn 
vị, đã tạo sự chuyển biến rõ nét 
trong các cấp, các ngành, các tầng 
lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân 
huyện Đông Giang.
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Cựu Bí thư Đảng ủy xã Phước Năng (huyện Phước Sơn) Hồ Văn 
Rim được nghỉ hưu từ năm 2004. Năm nay, tuy đã ngoài 70, 
nhưng ông là một già làng tiêu biểu, có uy tín, được xã chọn làm 

thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Với nhiệm vụ mới này 
và sự uy tín của một già làng, ông dành phần lớn thời gian hằng ngày 
đến từng nhà dân trong xã giải thích cặn kẽ để bà con thấy được những 
lợi ích thiết thực mà chương trình xây dựng nông thôn mới đem lại… 
Qua các buổi nói chuyện, già làng Hồ Văn Rim đã làm cho  người dân 
nghe sướng cái bụng và làm theo chủ trương, chính sách của Đảng và 

THEO GƯƠNG BÁC HỒ,

Trọng Ý
Đài TT-TH huyện Phước Sơn

Hồ Văn Rim cùng nhân dân làm đường.

SỐNG HẾT LÒNG VÌ NHÂN DÂN
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Nhà nước, nhất là chủ trương xây dựng nông thôn mới. Nói chuyện 
với dân trong thôn, trong bản, ông thường nhắc đến gương sáng mẫu 
mực cần kiệm liêm chính, chí công vô tư của Bác Hồ. Ông đã vận dụng 
và phát huy được tư tưởng đại đoàn kết của Bác Hồ trong công tác vận 
động quần chúng. Thực chất bà con đồng bào xã Phước Năng còn 
nghèo, việc đóng tiền làm đường quả là khó khăn, nhưng vận động bà 
con tham gia, nhất là thanh niên trai tráng trong làng tham gia ngày 
công thì khả thi hơn. Nghĩ vậy và làm vậy, muốn bà con tham gia ngày 
công thì công tác tư tưởng phải thông. Ngoài họp dân để triển khai vận 
đông, ông chịu khó đi từng thôn xóm, từng nhà để vận động nhân dân. 
Tin Đảng, tin già làng Rim, cả xã có đến 34 hộ dân tự nguyện hiến đất 
để làm đường giao thông, xây dựng các thiết chế văn hoá ở cơ sở. Thấy 
già làng Rim làm đường, người dân cũng góp trên 300 ngày công lao 
động, riêng mỗi thanh niên ít nhất góp 3 ngày công tham gia. 

Ông Nguyễn Văn Thân - Bí thư Đảng ủy - kiêm Trưởng ban chỉ đạo 
xây dựng nông thôn mới xã Phước Năng khẳng định “Đến nay, vai trò 
của các già làng, trưởng bản trong công cuộc xây dựng nông thôn mới 
của xã nhà đã thật sự phát huy tác dụng, tạo ra sự đồng thuận cao giữa 
Nhà nước và  nhân dân. Trong đó, già làng Hồ Văn Rim là tiêu biểu 
nhất”.

Hơn 40 tuổi Đảng, 43 năm làm cách mạng, cả cuộc đời theo Bác 
Hồ, già làng Rim luôn tâm niệm “còn sức là ông còn làm hết mình vì bà 
con”. Vừa qua, công trình thủy lợi Hồ Nước Zút hoàn thành tích nước 
phục vụ tưới tiêu cho cánh đồng lúa lớn nhất của huyện làm cho bà 
con xã Phước Năng rất phấn khởi. Tuy nhiên,  việc qua lại, vận chuyển 
nông sản từ khu sản xuất bên kia hồ bằng bè tre nứa rất nguy hiểm. 
Thấy được điều đó, không chờ vào sự đầu tư của Nhà nước, ông đứng 
ra vận động người dân trong thôn tự làm đường vào khu sản xuất. Nghe 
theo ông, đồng loạt người dân trong thôn đều hăng hái vác cuốc, xẻng 
theo ông làm đường… Những việc làm của ông đã được các cấp chính 
quyền ghi nhận với nhiều Bằng khen, Giấy khen, trong đó có Bằng khen 
tiêu biểu về việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 
do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trao tặng.

Nghĩ đến một tương lai không xa, khi những bản làng nơi đây sẽ 
chuyển mình mạnh mẽ từ công cuộc xây dựng nông thôn mới, người 
dân Bh’noong trong xã rất phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của 
Đảng, chính quyền và những già làng như ông Hồ Văn Rim.

SỐNG HẾT LÒNG VÌ NHÂN DÂN
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Trường Trung học cơ sở (THCS) Lý Tự Trọng (thôn Bình Yên, thị 
trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước) được thành lập từ năm 1997. 
Nhưng đến nay, trường vẫn còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị phục vụ dạy và học, nhưng thầy và trò Trường THCS Lý Tự 
Trọng đã vượt qua khó khăn để xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia giai 
đoạn 2001-2010, là đơn vị đạt chuẩn đầu tiên cấp THCS của huyện Tiên 
Phước; đồng thời là đơn vị có bề dày thành tích đáng trân trọng, biểu 
dương: “Trường tiên tiến xuất sắc” liên tục từ năm 2007 đến nay; được 
UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng nhiều Bằng khen, UBND 
huyện tặng nhiều Giấy khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 
học; có thành tích xuất sắc trong phong trào Công nhân viên chức - lao 
động về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc… Trong những năm gần đây, kết quả của việc triển khai 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong nhà trường 
thực sự là động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh nhà 
trường nỗ lực phấn đấu nhằm góp phần tăng thêm bề dày thành tích 
của trường.  

Nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học 
tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai 
đoạn hiện nay, từ đầu năm 2007 đến nay, Chi bộ Đảng Trường THCS Lý 
Tự Trọng không chỉ triển khai thực hiện tốt sự chỉ đạo của cấp trên về tổ 
chức quán triệt các Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức học tập các chuyên đề theo từng 
năm, đưa nội dung học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ 
vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, mà chi bộ còn có cách làm sáng tạo, thiết 
thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình và đặc điểm của một trường học 
phổ thông cơ sở miền núi.

Trước hết, đối với chi bộ, trong buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, ngoài 
việc đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị 03 trong tháng qua, chi bộ đã 
dành thời gian từ 30 đến 40 phút (ở cuối buổi sinh hoạt) để đảng viên kể 

MÔ HÌNH TỐT CẦN NHÂN RỘNG
  Trần Khắc Thắng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam          
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một đến hai mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sau đó 
đảng viên thảo luận. Nội dung mẩu chuyện kể phù hợp với chuyên đề 
từng năm. Để thực hiện việc này có chất lượng và duy trì được thường 
xuyên trong buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, ngay từ đầu năm, chi ủy chi 
bộ xây dựng kế hoạch cả năm, phân công cụ thể về thời gian thực hiện 
cho từng đảng viên, nhờ đó mà từng đảng viên chủ động chọn mẩu 
chuyện kể, có thời gian nghiên cứu kỹ, sâu nội dung mẩu chuyện để 
thực hiện phần kể cho đạt yêu cầu.

Để giúp cho chi bộ đánh giá và từng đảng viên tự đánh giá lại hành 
động “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong từng tháng, 
quý, năm, từ năm 2012, chi bộ đã triển khai trong đảng viên thực hiện 
“Sổ tay học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ”. Yêu cầu đảng 
viên phải thực hiện việc ghi chép đầy đủ: bản đăng ký kế hoạch hành 
động làm theo từng năm; kết quả đã làm được và chưa làm được một 
cách cụ thể, chẳng hạn như: thực hiện lên lớp giảng dạy đúng giờ, thực 
hiện nghiêm túc 15 phút đầu giờ của giờ đầu mỗi buổi; soạn bài đầy đủ, 
nghiêm túc, giảng dạy có chất lượng; nêu cao tinh thần trách nhiệm 
trong giảng dạy, giáo dục học sinh, quản lý lớp, quản lý nhà trường; là 
tấm gương sáng cho học sinh noi theo (về tác phong, sinh hoạt, ứng xử 
trong giao tiếp với học sinh, đồng nghiệp…), gần gũi, thương yêu, quý 
trọng học sinh; tiết kiệm điện (giờ giải lao, giờ chào cờ tất cả các phòng 
học phải tắt điện); phấn đấu đạt danh hiệu Giáo viên giỏi, thấp nhất là 
Giáo viên giỏi cấp trường…

Đối với đội ngũ giáo viên, nhân viên của trường, Ban Giám hiệu 
trường tổ chức cho từng cá nhân đăng ký hành động “làm theo” bằng 
việc làm cụ thể theo định hướng của chi bộ về nội dung làm theo như 
nêu trong Sổ tay học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ 
dành cho đảng viên và phân công cho Ban Giám hiệu, công đoàn, đoàn 
thanh niên theo dõi, đánh giá; sơ kết, biểu dương vào dịp tổ chức Hội 
nghị Công nhân viên chức của trường hàng năm.

Trong học sinh, ngay từ những năm qua, nhà trường duy trì việc tổ 
chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”; Hội thi “Thuyết trình về 5 
Điều Bác Hồ dạy”. Mục đích của việc tổ chức Hội thi là giáo dục đạo đức 
học sinh theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, đồng thời qua Hội thi, chọn 
ra những em đạt giải, những em có năng khiếu kể chuyện, thuyết trình 
để kể chuyện cho học sinh toàn trường nghe vào tiết chào cờ đầu tuần. 
Để thực hiện tốt việc này, đồng chí phụ trách Đoàn - Đội nhà trường xây 
dựng kế hoạch, phân công cụ thể cho từng học sinh thực hiện trong cả 
học kỳ, vì vậy  việc “Kể chuyện về Bác Hồ” trong tiết chào cờ được trường 
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duy trì thường xuyên. 
Những việc làm nêu trên không chỉ có tác dụng tạo nên không khí 

phấn khởi, sôi nổi hưởng ứng thực hiện học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức của Bác trong chi bộ, hội đồng sư phạm, học sinh nhà trường, 
mà quan trọng hơn là đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức 
tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường; giúp học sinh 
từng bước tiếp cận, hiểu biết, thực hành theo tấm gương đạo đức của 
Người. Kết quả rõ nét nhất đó là từ năm 2010 đến nay, mỗi năm học có 
gần 40% giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp trường, trên 30% giáo 
viên đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp huyện; năm nào cũng có học sinh 
Giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; chất lượng giáo dục trong trường đạt tương đối 
cao: năm học 2012-2013, về chất lượng học tập văn hóa có 25,6% học 
sinh Giỏi, 37,4%  Khá, 33,2% Trung bình, về hạnh kiểm có 98,8% được 
xếp loại đạo đức từ loại Khá trở lên, không có loại Yếu. Về phía tổ chức 
Đảng, chi bộ được xếp loại Trong sạch vững mạnh 10 năm liền. 

Có thể khẳng định rằng, tiếp nối việc thực hiện Cuộc vận động học 
tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh 
thần Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị, trong gần 3 năm qua, với sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của Chi bộ Đảng, Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng đã triển 
khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm 
sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; góp phần quan trọng vào việc nâng cao 
tinh thần trách nhiệm trong công việc đối với cán bộ, giáo viên trong hội 
đồng sư phạm, bồi đắp tinh thần, đạo đức để mỗi thầy, cô giáo là tấm 
gương sáng cho học sinh noi theo, tập thể giáo viên, cán bộ, công nhân 
viên tăng cường đoàn kết, sáng tạo; học sinh nhà trường thi đua học tập 
để có kết quả tốt nhất, thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy.

Ghi nhận kết quả nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện Chỉ thị 03 với 
cách làm sáng tạo, hiệu quả; năm 2012, Chi bộ Đảng Trường THCS Lý 
Tự Trọng vinh dự được Đảng bộ thị trấn Tiên Kỳ tặng Giấy khen vì đã 
có thành tích trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị 
về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh”- đây là món quà tinh thần, là động lực tiếp thêm sức mạnh để 
Chi bộ Đảng, cán bộ, giảng viên Trường THCS Lý Tự Trọng đạt được 
nhiều thành tích hơn nữa trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm nền tảng trong việc giữ vững các danh 
hiệu thi đua trong ngành Giáo dục - Đào tạo đã đạt được trong những 
năm qua và xây dựng trường đạt trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2.
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Đến thị trấn Khâm Đức 
(huyện Phước Sơn) sẽ 
được nghe kể về người 

làm công tác từ thiện, với cái tên 
rất thân thương “Ngoại Sửu”. Bởi 
ông không chỉ là người đi đầu 
trong lao động sản xuất, phát 
triển kinh tế gia đình mà còn luôn 
gương mẫu, nhiệt tình trong mọi 

hoạt động của địa phương, luôn 
gần gũi, hòa nhã, ân cần với mọi 
người, xứng đáng là tấm gương 
tiêu biểu trong học tập, làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh. Ông Trần Văn Sửu hiện là 
Phó Chủ tịch Hội Từ thiện huyện 
Phước Sơn. Năm nay, ông 77 tuổi, 
đáng lẽ ra vào cái tuổi “thất thập 

Những tấm lòng

   Vũ Đình cuối
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phước Sơn  

Ông Trần Văn Sửu hiện đang mở Quỹ nhân đạo cùng các thành viên 
Hội từ thiện huyện Phước Sơn.

NHÂN ÁI
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cổ lai hy” ông phải an hưởng tuổi 
già bên con cháu, nhưng không, 
ông đã chọn cho mình một cách 
sống thật ý nghĩa, đó là làm công 
tác từ thiện.

 Xuất phát từ tấm lòng yêu 
thương trước những đau khổ, 
rủi ro, bất hạnh của người khác, 
“thương người như thể thương 
thân”, ông thường trăn trở và 
luôn muốn làm một điều gì đó 
để giúp đỡ họ vượt qua khó khăn, 
vươn lên trong cuộc sống và hòa 
nhập cùng cộng đồng. Song, với 
mức lương ít ỏi của mình, lại 
tuổi cao, sức khỏe ngày một hạn 
chế, vậy thì phải làm sao đây ? 
Ông nghĩ, dân tộc Việt Nam vốn 
có truyền thống đoàn kết, tương 
thân tương ái, lá lành đùm lá 
rách “Bầu ơi thương lấy bí cùng, 
tuy rằng khác giống nhưng chung 
một giàn” và sau những hoạt 
động nhân đạo, từ thiện đầu tiên 
vào năm 2004, bản thân ông đã 
cùng với 15 hộ tại thị trấn Khâm 
Đức vận động, quyên góp giúp 
đỡ đồng bào bị thiệt hại do bão 
lũ gây ra tại huyện Tư Nghĩa - 
Quảng Ngãi. Ông đã mạnh dạn 
vận động thành lập một nhóm 
từ thiện tự phát ngay tại khối 7, 
thị trấn Khâm Đức với 25 thành 
viên là những người có tâm huyết 
với hoạt động nhân đạo, từ thiện 
do ông làm Trưởng nhóm. Bước 
đầu hoạt động của nhóm chỉ là 
vận động cứu giúp những trường 

hợp khó khăn ở cộng đồng các 
khu dân cư và đã được các thành 
viên của nhóm hưởng ứng rất 
nhiệt tình. Thông qua hiệu quả 
hoạt động của nhóm, dần dần đã 
vận động được nhiều thành viên 
trên địa bàn thị trấn Khâm Đức tự 
nguyện tham gia vào hoạt động 
nhân đạo, từ thiện.  

Với phương pháp vận động 
là giúp đỡ cho những gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn, gần gũi, 
nhiệt tình ủng hộ cả về vật chất 
lẫn tinh thần đã có tác động tích 
cực trong công tác tuyên truyền, 
vận động hưởng ứng đóng góp và 
ủng hộ hoạt động nhân đạo, từ 
thiện. Từ khi thành lập đến nay, 
nhóm đã trực tiếp vận động, giúp 
đỡ đồng bào tại xã Bình Minh 
(huyện Thăng Bình), xã Duy Hải 
(huyện Duy Xuyên) bị thiệt hại 
do cơn bão Chan-Chu gây ra vào 
năm 2007 số tiền 54 triệu đồng; 
hỗ trợ xây dựng nhà tình thương 
cho ông Hồ Văn Sen (thôn Xà Ê, 
Phước Mỹ, huyện Phước Sơn) trị 
giá 25 triệu đồng và em Hồ Thị 
Ngọc (khối 5, thị trấn Khâm Đức) 
bị bại liệt trị giá 20 triệu đồng; giúp 
đỡ nhiều trường hợp trẻ em mắc 
bệnh hiểm nghèo, những hoàn 
cảnh rủi ro, bất hạnh đột xuất với 
mức hỗ trợ từ 5 triệu đồng đến 20 
triệu đồng… Bên cạnh đó, phát 
huy tinh thần đoàn kết, tương 
thân tương ái, “một miếng khi đói 
bằng một gói khi no’’, cảm thông 
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trước những khó khăn của những 
bệnh nhân nghèo nằm điều trị 
bệnh dài ngày tại Trung tâm Y tế 
huyện, ông đã tiết kiệm từ đồng 
lương ít ỏi của mình hỗ trợ “gói 
mỳ tình thương’’ bữa ăn sáng 
giúp bệnh nhân nghèo (từ tháng 
7/2011 đến nay với tổng trị giá gần 
20 triệu đồng); cùng với các hội 
viên tích cực của nhóm vận động 
quyên góp tổ chức nhiều hoạt 
động thiết thực như: hỗ trợ hàng 
trăm suất quà cho bệnh nhân 
nằm điều trị lại tại Trung tâm Y 
tế huyện trong ngày lễ, nhất là 
vào dịp Tết cổ truyền hàng năm, 
hỗ trợ các mặt hàng thiết yếu và 
quần áo đồng phục cho các em 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
được đến trường khai giảng năm 
học mới và quà Tết Trung thu cho 
các cháu thiếu nhi nghèo. Không 
những thế, với phương châm 
‘’Người người làm việc thiện, nhà 
nhà làm việc thiện’’, ông đã vận 

động con cháu trong gia đình 
cùng tham gia hoạt động nhân 
đạo, từ thiện và được các thành 
viên trong gia đình hưởng ứng rất 
nhiệt tình. Các hoạt động nhân 
đạo, từ thiện của nhóm hay của 
bản thân ông đều được các cháu 
tham gia góp sức, góp của để hoạt 
động cứu trợ thật sự hiệu quả.  

Khi được hỏi về ông, ông chỉ 
cười thân thiện và nói: “Bản thân 
tôi đóng góp có là bao, thấy người 
ta hạnh phúc là mình vui rồi”. 
Những việc làm đầy tình thương 
yêu của ông bao năm qua đã 
được các tổ chức xã hội, chính 
quyền, ban,  ngành, đoàn thể từ 
địa phương đến Trung ương ghi 
nhận qua hơn 20 Bằng khen, 
Giấy khen, Kỷ niệm chương trao 
tặng ông. Nhiều vị lãnh đạo địa 
phương khi nhắc đến ông, họ đều 
gọi bằng cái tên trìu mến và thật 
thân thương “Ngoại từ thiện”.                                               
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Tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: dạy và học để làm 
người, học để làm việc, học để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân 
dân. Nền giáo dục mới của Việt Nam được Người định hướng 

là: “nền giáo dục mở mang dân trí; nền giáo dục toàn dân; nền giáo 
dục toàn diện; nền giáo dục tiên tiến, hiện đại; mục đích của giáo dục 
là đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa cho đất nước”.

Thấm nhuần di huấn của Người về giáo dục và đào tạo, và gắn với 
triển khai Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ giáo viên Trường Cao đẳng nghề 
Quảng Nam với 16 đảng viên, trong đó có 15 đảng viên chính thức, 1 
đảng viên dự bị và có 5/14 đảng viên là giáo viên có học vị Thạc sỹ và 

PHÁT HUY “SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI”                    
Ở CHI BỘ GIÁO VIÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUẢNG NAM

 Đỗ Văn Bình
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam       

Chi ủy chi 
bộ Giáo viên 

trường Cao 
đẳng nghề  

Quảng Nam 
nhiệm kỳ 

2012-2015.
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1 nghiên cứu sinh. Trong những năm qua, lấy mục tiêu phát triển “sự 
nghiệp trồng người”, không ngừng phấn đấu vươn lên, trở thành điểm 
sáng của Đảng bộ trường Cao đẳng nghề Quảng Nam về học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và được Đảng ủy Khối các cơ 
quan tỉnh Quảng Nam khen thưởng tập thể điển hình tiên tiến học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012-2013. 

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị 
(khóa XI) về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh;  Kế hoạch số 01b, ngày 04 tháng 01 năm 2012 
của Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề Quảng Nam về thực hiện việc học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Suốt đời phấn đấu 
cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy trung 
thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”, Chi 
ủy chi bộ Giáo viên xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên và là một 
trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhằm 
giáo dục đạo đức cách mạng, góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về 
tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng 
viên và quần chúng, Chi ủy tổ chức triển khai, quán triệt kịp thời các 
nội dung Chỉ thị 03-CT/TW trong toàn Chi bộ; đồng thời Chi ủy phân 
công cho các đảng viên có năng lực tập trung nghiên cứu các nội dung 
chuyên đề để triển khai trong Chi bộ qua các cuộc họp chuyên đề. Qua 
hơn 2 năm triển khai từ chuyên đề toàn khóa “Suốt đời phấn đấu cần 
kiệm liêm chính chí công vô tư làm người công bộc tận tụy trung thành 
của nhân dân, đời tư trong sáng cuộc sống riêng giản dị”; Chuyên đề 
năm 2013: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về 
phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm 
gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
các cấp”. Qua học tập, nghiên cứu các chuyên đề, nhiều cán bộ, đảng 
viên, thầy cô giáo và học sinh... đã nêu cao ý thức giữ gìn, rèn luyện, 
tu dưỡng đạo đức; có chuyển biến tốt trong việc nâng cao ý thức trách 
nhiệm đối với công việc, quan hệ tốt hơn với đồng nghiệp, với tập thể 
và với cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị; đăng ký thực hiện có chất 
lượng và hiệu quả theo các đức tính của Bác về “Cần, kiệm, liêm, chính, 
chí công vô tư”, sửa đổi lối làm việc, khắc phục tình trạng đi trễ về sớm, 
chú trọng nghiên cứu tài liệu, bài giảng khi lên lớp. Đặc biệt, nhiều giáo 
viên trong những năm qua đã tích hợp tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 
vào các tiết giảng lên lớp của mình, tạo sự lan tỏa đến từng học sinh 
trong trường, nâng cao chất lượng tiết giảng, nhất là các môn xã hội. Có 
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giáo viên, đảng viên lấy nội dung tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm 
đề tài sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy.  

Nội dung các chuyên đề được cấp ủy chủ trì cho từng đảng viên 
thảo luận và sau đó là đăng kí làm theo. Cuối năm, xem đây là tiêu chí 
để xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên trong năm. 

Hiệu ứng của việc làm theo
Trong những năm qua, Chi bộ là khối thống nhất đồng thuận. Sức 

mạnh có được từ sự thẳng thắn, dân chủ, chân thành trong phê bình và 
tự phê bình qua các buổi sinh hoạt Đảng, cũng như sinh hoạt chuyên 
môn. Bởi lẽ, học Bác, các thầy cô thấm nhuần “Hãy có tình đồng chí 
thương yêu lẫn nhau”. Đảng viên thực hiện vai trò gương mẫu, tiên 
phong đi đầu trong mọi công tác nhà trường. Tất cả đảng viên Chi bộ 
đều đạt đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, hằng năm có 3 
đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Ý thức được lời dạy của Bác lúc sinh thời về sự nghiệp trồng người, 
các thầy cô giáo có nhiều cải tiến trong công tác giảng dạy và quản lý 
học sinh, mang lại hiệu quả cao, thiết thực như: tham gia làm đồ dùng 
dạy học đạt kết quả tốt trong các kỳ thi thiết bị dạy học, tự làm và phục 
vụ tốt cho việc dạy học thực hành tại các phân xưởng. Tự học, tự rèn 
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng trình độ  lý luận 
chính trị để đáp ứng thực tiễn công việc. 

Song song công tác chuyên môn, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03, 
Chi ủy đã nêu cao tinh thần gương mẫu, quán triệt đến từng đảng viên 
trong Chi bộ lấy việc “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh ” là việc làm thường xuyên trong cuộc sống, 
công việc của mỗi đảng viên. Tổ chức sinh hoạt Chi bộ góp ý tự phê 
bình và phê bình cán bộ, đảng viên, giáo viên thông qua bản thu hoạch, 
góp ý kiến đề ra mục tiêu phấn đấu. Tổ chức cho quần chúng đóng góp 
ý kiến cho tổ chức, cho từng đảng viên, thầy cô giáo nghiêm túc và chu 
đáo. Giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh, ổn định tư tưởng, tạo 
được mối quan hệ tốt trong Khoa và giữa các Khoa chuyên môn. 

Với thành tích có được của Chi bộ Giáo viên, trong 2 năm qua, được 
Đảng ủy cấp trên công nhận danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh, 
đặc biệt Chi bộ Giáo viên Trường Cao đẳng Nghề Quảng Nam được 
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận tập thể điển hình tiên tiến 
học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2 năm 
2012 và 2013.
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Đến xã Tiên Hiệp (huyện 
Tiên Phước), ai cũng dễ 
dàng biết và tìm gặp ông, 

một cụ ông nổi tiếng với vườn 
thanh trà xanh mượt, vào mùa, trái 
trĩu nặng cành. Tuy nhiên, ít người 
có thể biết, ở độ tuổi “thất thập cổ 
lai hy”, ông hiện tham gia nhiều 
chức vụ, luôn tâm huyết thực hành 
“tốt đời, đẹp đạo” đóng góp sức 
mình xây dựng quê hương. Tên ông 
là Cao Văn Thanh - Tổ trưởng Tổ 

Đoàn kết số 1- thôn 4 Tiên Hiệp. 
Gặp ông, ấn tượng đầu tiên là 

sự khỏe mạnh, bí quyết là lối sống 
điều độ, tập thể dục thường xuyên. 
Nhờ vậy mà ở tuổi 72, ông vẫn một 
mình đảm đương tốt nhiều vai 
trò, được mọi người kính mến và 
tin tưởng. Chịu trách nhiệm bảo 
quản đập thủy lợi trong tổ, mỗi khi 
đến mùa vụ, ông mua bạt, ván che 
chắn, ngăn nước phục vụ cho việc 
gieo sạ của bà con trong tổ, giúp 

TỔ TRƯỞNG TỔ ĐOÀN KẾT

nguyễn ngọc Triều
Ban Tuyên giáo  Huyện ủy Tiên Phước

Hết lòng vì nhân dân

Ông Cao Văn Thanh - Tổ trưởng tổ 
Đoàn kết  số 1 đang làm vườn.
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bà con tiết kiệm được thời gian và 
tiền bạc. 

Là người ham học hỏi, ông 
luôn tích cực tham gia các lớp tập 
huấn chuyển giao khoa học - kỹ 
thuật trong trồng trọt, từ đó nâng 
cao thêm vốn kiến thức và tích lũy 
thêm được nhiều kinh nghiệm. 
Hưởng ứng và thực hiện chủ 
trương chuyển đổi đưa cây trồng 
mới có năng suất, hiệu quả kinh 
tế cao vào sản xuất, ông đã mạnh 
dạn và tiên phong đưa cây thanh 
trà vào trồng ở gia đình mình. 
Hiện gia đình ông trồng được trên 
215 gốc thanh trà và gần 2 hecta 
cây keo đang phát triển rất tốt, hứa 
hẹn sẽ cho nguồn thu nhập khá. 
Năm 2012 - 2013, gia đình ông thu 
nhập vừa keo và thanh trà xấp xỉ 
100 triệu đồng/năm. Hơn thế, ông 
rất nhiệt tình trong việc cung cấp 
giống, hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật, cây 
trồng cho bà con trong xã và các 
xã lân cận, nhằm giúp nhau phát 
triển kinh tế.

Gần gũi, gắn bó với nhân dân 
trong tổ, ông luôn nói cho mọi 
người nghe, chỉ cho mọi người 
cách làm, cùng mọi người tổ chức 
thực hiện tốt các chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, thực hiện tốt mọi nghĩa vụ 
của công dân, vận động mọi người 
thực hiện các phong trào ở địa 
phương, xây dựng nếp sống văn 
minh - gia đình văn hoá. Thực 
hiện phương châm Nhà nước và 

nhân dân cùng làm, ông đã không 
ngần ngại hiến 1000m2 đất dọc hai 
bên đường, trên 200 cây keo 2 năm 
tuổi, vận động bà con trong tổ hiến 
trên 200 m2 để làm đường liên xã 
và liên xóm. Tuyến đường liên xã 
nhỏ hẹp, khó đi ngày nào, nhờ có 
sự đóng góp của ông và người dân 
địa phương nên hiện nay được 
mở rộng lên 4m, được tráng nhựa 
phẳng lì, thuận tiện cho người dân 
trong xã và vùng lân cận đi lại, làm 
ăn, tạo khí thế phấn khởi. Ông tâm 
sự: “Thời chiến tranh, nhân dân ta 
hy sinh cả cuộc sống cho cách mạng 
giải phóng dân tộc, nay hòa bình 
hiến bao nhiêu đó đất có đáng gì 
đâu, vả lại khi tôi đề nghị việc hiến 
đất các con tôi đều đồng ý, nếu bán 
hoặc cho thuê thì chúng tôi có một 
số tiền, nhưng tiền ăn rồi cũng hết. 
Còn như bây giờ, có thể chung tay 
cùng chính quyền địa phương xây 
dựng nông thôn mới, miễn được 
việc chung là tôi thấy không có gì 
quý bằng”.  

 “Còn mạnh thì còn cố gắng 
thực hiện, làm sao cho bà con 
trong tổ cũng như trong Giáo hội 
luôn được bình yên, ấm no, hạnh 
phúc, luôn hướng về Đảng, hoạt 
động làm theo tư tưởng, tấm gương 
đạo đức của Bác Hồ”- ông Thanh 
tâm niệm. Và ông thường xuyên 
vận động bà con trong Giáo hội 
không nghe, không làm theo lời 
của kẻ xấu xúi giục, kích động, lôi 

(Xem tiếp trang 73)



71

Sinh năm 1976, tuy cuộc sống 
gia đình còn gặp nhiều khó 
khăn, vất vả nhưng với quyết 

tâm của mình,  năm 1994 ngay sau 
khi tốt nghiệp phổ thông trung 
học, chàng trai trẻ Nguyễn Quốc 
Tuấn đã thi đậu vào trường Trung 
cấp cảnh sát Nhân dân 2. Sau 2 
năm miệt mài học tập, năm 1996, 
anh tốt nghiệp ra trường và được 
phân công về công tác tại đội cảnh 
sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội Công an thị xã Tam Kỳ (nay 
là thành phố Tam Kỳ). Đến năm 
1999, anh tiếp tục thi đậu vào 
trường đại học cảnh sát Nhân dân. 

Tại đây, anh không ngừng học tập, 
tu dưỡng, rèn luyện tư cách người 
chiến sĩ công an nhân dân. Năm 
2003, anh tốt nghiệp và tiếp tục về 
công tác tại đội cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội Công 
an thị xã Tam Kỳ. Năm 2008, anh 
được Ban chỉ huy Công an thành 
phố phân công về công tác tại 
Công an phường Tân Thạnh, đến 
năm 2011,  anh tiếp tục được điều 
động về làm Phó rồi Trưởng Công 
an phường An Mỹ. Từ đó đến nay, 
mặc dù liên tục thay đổi đơn vị 
công tác, trên nhiều cương vị, với 
nhiều công việc khác nhau, nhưng 

NGƯỜI SĨ QUAN 
CƯƠNG NGHỊ, TẬN TÂM 

  PhạM Văn hoành
Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ

Đ/c Nguyễn Quốc Tuấn tham luận tại Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03.
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bằng sự nỗ lực, tinh thần phấn 
đấu không mệt mỏi của mình, 
anh đã hoàn thành chương trình 
đào tạo và tốt nghiệp thạc sĩ luật 
tại trường Đại học Cảnh sát nhân 
dân vào năm 2012.

Với cương vị là Trưởng Công 
an phường An Mỹ, một phường 
dù có diện tích không lớn, nhưng 
dân số tương đối đông với 3.399 
hộ, 18.621 nhân khẩu. Là địa 
bàn phức tạp, có nhiều cơ quan, 
trường học, anh đã trực tiếp chỉ 
đạo và tham gia cùng với cán bộ, 
chiến sỹ công an phường nắm tình 
hình, điều tra, xác minh nhanh 
chóng làm rõ nhiều băng nhóm, 
đối tượng cướp giật, trộm cắp, cố 
ý gây thương tích, mua bán trái 
phép chất ma túy, đánh bạc…
xảy ra trên địa bàn, góp phần đảm 
bảo an ninh trật tự và sự bình yên 
của nhân dân trên địa bàn, được 
quần chúng nhân dân nhiệt tình 
hoan nghênh, ủng hộ. Điển hình 
như vào ngày 23/11/2011, anh 
đã trực tiếp điều tra làm rõ một 
nhóm gồm 5 đối tượng do Nguyễn 
Nho Dũng (sinh ngày 1994, trú 
thôn 2 – xã Tam Quang – huyện 
Núi Thành) cầm đầu thực hiện 5 
vụ cướp giật điện thoại di động. 
Một vụ án khác, đó là vào tháng 
4/2012, anh đã trực tiếp nắm tình 
hình điều tra làm rõ vụ trộm cắp 
tài sản do Nguyễn Ngọc Cường 
(Cường Tương)  thực hiện tại cửa 
hàng điện thoại Đức Hạnh, số 249 

Hùng Vương – thành phố Tam Kỳ 
vào đêm ngày 03/4/2012. Trong 6 
tháng đầu năm 2013, anh đã chỉ 
đạo và trực tiếp tham gia phá 17 
vụ án, trong đó có vụ án trộm cắp 
với giá trị tài sản trên 40 triệu đồng 
xảy ra tại nhà ông Lâm ở khối phố 
9- phường An Mỹ. 

Với khẩu hiệu “Không quan 
liêu, không mệnh lệnh, tạo mọi 
điều kiện thuận lợi cho nhân dân”, 
“Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân 
dân”, “Kỷ cương, trách nhiệm, 
hiệu quả” anh đã trực tiếp chỉ đạo 
rà soát và đề nghị cấp trên loại bỏ 
những thủ tục giấy tờ không cần 
thiết; công khai hóa các thủ tục, 
quy trình hành chính để nhân 
dân nắm, biết thực hiện; đồng 
thời hướng dẫn tận tình, rút ngắn 
thời gian giải quyết công việc cho 
nhân dân. Trong công việc, không 
kể ngày hay đêm, trong ngày làm 
việc cũng như những ngày nghỉ, 
khi nhân dân có việc cần đều 
được anh hướng dẫn và giúp đỡ 
tận tình. 

Làm theo lời dạy của Bác, với 
tinh thần trách nhiệm và sự sáng 
tạo của mình, anh đã xây dựng 
được nhiều mô hình phòng chống 
tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa 
bàn phường An Mỹ và đã hoạt 
động có hiệu quả cao như mô hình 
“Tổ tự quản” ở khối phố 6, mô hình 
“Thực hiện hài hòa, xóa đói giảm 
nghèo và vệ sinh môi trường” ở 
khối phố 9, mô hình “Phòng chống 
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mại dâm” ở khối phố 10, mô hình 
“Chi hội CCB phòng ngừa, tố giác 
tội phạm, đảm bảo ANTT khu dân 
cư” ở khối phố 3, mô hình “ Ký túc 
xá an toàn, không có tội phạm và 
tệ nạn xã hội” ở trường Đại học 
Quảng Nam…

Trong cuộc sống đời thường, 
anh luôn có ý thức rèn luyện, trau 
dồi phẩm chất đạo đức cách mạng 
của người chiến sĩ công an theo 6 
điều Bác Hồ dạy, thực hiện tốt việc 
“ Đẩy mạnh học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", 
sống khiêm tốn, giản dị, gần gũi 
với mọi người, tôn trọng và lắng 
nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng 

chính đáng của người dân. 
Với những thành tích nêu 

trên, trong 5 năm vừa qua, anh 
được công nhận danh hiệu Chiến 
sĩ thi đua cơ sở và được các cấp 
tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen. 
Đặc biệt năm 2012, anh đã được 
Bộ công an tặng Bằng khen vì đã 
có thành tích xuất sắc trong đợt 
thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm 
ngày truyền thống lực lượng cảnh 
sát nhân dân và trong 2 năm liên 
tục (2011 và 2012) anh đã được 
Thành ủy Tam Kỳ tặng Giấy khen 
vì có thành tích xuất sắc trong việc 
học tập và làm theo gương đạo 
đức Hồ Chí Minh.

kéo nhằm chống phá cách mạng, 
gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc, tin tưởng tuyệt đối vào sự 
lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, 
đoàn kết giúp nhau phát triển 
kinh tế, xoá đói giảm nghèo, tự 
mình vươn lên trong cuộc sống. 

Ông Thanh thường nói: 
“Mình phải luôn gương mẫu đi 
đầu trong gia đình, trong Giáo 
hội, phải giáo dục truyền thống 
cho con cháu để con cháu noi 
theo, luôn xác định tư tưởng, lập 
trường, luôn học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh trong những buổi 
sinh hoạt, những việc làm nhỏ 
nhất của cuộc sống hằng ngày”. Vì 

thế, dù trên cương vị nào, ông vẫn 
luôn làm tròn nhiệm vụ của mình, 
được nhiều người tin yêu, được 
lãnh đạo địa phương tín nhiệm. 
Ông đã được tặng nhiều Giấy 
khen của Ủy ban nhân dân xã, 
của Hội Người cao tuổi về những 
đóng góp to lớn cho cộng đồng, 
được Ban Thường vụ Huyện ủy 
Tiên Phước khen và biểu dương 
về việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dù 
tuổi đã cao, sức khỏe có suy giảm 
nhưng với tinh thần “Còn sức, còn 
đóng góp xây dựng quê hương”, 
ông tâm niệm sẽ luôn cống hiến 
hết mình cho sự phát triển đi lên 
của địa phương.

(Tiếp theo trang 70)TỔ TRƯỞNG TỔ ĐOÀN KẾT...
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Phước Sơn huyện 
miền núi của tỉnh 
Quảng Nam, kinh tế 

còn nghèo nhưng lòng dân 
luôn theo Đảng, theo Bác 
Hồ, trong chiến tranh trước 
đây và ngày hôm nay vẫn 
vẹn nguyên con cháu Bác 
Hồ. Việc thực hiện Chỉ thị 
03 của Bộ Chính trị về tiếp 
tục đẩy mạnh học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những năm qua, đã tạo 
phong trào sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trên địa 
bàn huyện; các cấp, các ngành đều đưa vào mục tiêu để phấn đấu, mỗi 
cán bộ, đảng viên, nhân dân hướng đến tấm gương của Bác mà noi theo 
và làm theo. Một đơn vị với chức năng tư pháp, đại diện quyền lực nhân 
dân: Chi bộ Tòa án nhân dân Phước Sơn là một trong những bông hoa, 
là điểm sáng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, được 
UBND tỉnh tặng Bằng khen điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Chia sẻ về những kết quả bước đầu sau gần 3 năm thực hiện 
Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Chi bộ Tòa án nhân 
dân huyện Phước Sơn, ông Pơ Loong Đếch - Bí thư Chi bộ cho biết: Thời 
gian qua, Tòa án huyện xác định “Học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức của Bác” là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng 
tâm xuyên suốt chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ công 
tác của ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong các đợt sinh hoạt định 
kỳ, chúng tôi triển khai đánh giá, nhận xét và rút kinh nghiệm đối với 
các chương trình hành động mà mỗi cá nhân đã đăng ký. Qua đó, chi 
bộ kịp thời khích lệ, cũng như uốn nắn, chấn chỉnh đối với các cá nhân 

CHI BỘ TÒA ÁN HUYỆN PHƯỚC SƠN                                           
LÀM THEO GƯƠNG BÁC

Văn Bình - hàn giAng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy & Báo Quảng Nam

Chi bộ Tòa án và các tập thể điển hình tiên tiến nhận khen 
thưởng tại Hội nghị huyện ủy Phước Sơn mở rộng.
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chưa thực hiện tốt. Cấp ủy chi bộ cũng nghiêm túc nghiên cứu lý luận 
về tư tưởng đạo đức của Bác để triển khai học tập dưới hình thức các 
chuyên  đề. Từ đó, gắn với thực tiễn công tác của ngành mà tích cực vận 
dụng “làm theo” phù hợp. Từ việc thực hiện Chỉ thị 03 tại Chi bộ Tòa án 
nhân dân huyện Phước Sơn đã tạo chuyển biến sâu sắc, tích cực về mặt 
nhận thức lý luận cũng như trong hành động thực tiễn đối với các nhiệm 
vụ chính trị mà mỗi cán bộ, công chức, đảng viên đảm trách. Chỉ riêng 
trong hai năm 2011- 2012, ngành đã thụ lý, xét xử, giải quyết 107 vụ  án 
các loại, đạt 100% kế hoạch, không để xảy ra tình trạng nợ đọng án. 
Công tác xét xử đảm bảo, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không 
để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm. Đặc biệt, Tòa án huyện thường 
xuyên tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động tại cơ sở nhằm tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức về pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 
các xã vùng cao. Nhờ vậy, nhận thức về pháp luật, nhất là đối với Luật 
bảo vệ tài nguyên khoáng sản được người dân nắm bắt và thực hiện 
ngày càng nghiêm túc, góp phần hạn chế tình trạng phá rừng, khai thác 
khoáng sản trái phép tại địa phương…

Thẩm phán Phan Thị Lan tâm sự:  “Học và làm theo gương Bác, mỗi 
cán bộ, đảng viên của Tòa án Phước Sơn luôn nêu cao tinh thần đoàn 
kết nội bộ, thực hành tiết kiệm trong việc sử  dụng các loại văn phòng 
phẩm, ra sức phấn đấu trau dồi kinh nghiệm nghiệp vụ, rèn luyện phẩm 
chất đạo đức cách mạng để thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững kỷ cương, 
pháp luật của Nhà nước. Thời gian đến, chúng tôi tiếp tục nỗ lực khắc 
phục những khó khăn, tập trung tổ chức nhiều hơn các phiên tòa xét 
xử lưu động tại cơ sở, góp phần giáo dục nhận thức pháp luật cho nhân 
dân”.

Ông Võ Tấn Liêm - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phước Sơn 
cho biết: Thời gian qua, địa phương đã chú trọng triển khai thực hiện 
việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sâu rộng 
đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Qua đó, tạo ra những 
chuyển biến tích cực về nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng 
viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, thái độ tận tụy 
phục vụ nhân dân. Những điển hình tiêu biểu về “Học và làm theo 
gương Bác” của huyện vừa được tuyên dương là những bông hoa đẹp, 
góp phần tô thắm sắc hoa trong vườn Bác. Thời gian đến, địa phương 
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “học và làm theo tấm gương đạo đức 
của Bác” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công 
tác xây dựng Đảng .
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Thực hiện Chỉ thị 
03 của Bộ Chính 
trị về “Tiếp tục 

đẩy mạnh việc học 
tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” với phong trào 
“Thanh niên làm theo 
lời Bác” được huyện 
đoàn Hiệp Đức triển 
khai thực hiện, nhiều 
thanh niên trong 
huyện đã có những 
cách làm hay, hiệu quả trong đời sống và tích cực tham gia xây dựng 
phong trào Đoàn, xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh. Trong 
những tấm gương tiêu biểu của huyện Hiệp Đức, có anh Trần Đình 
Viện - Bí thư Chi đoàn thôn An Tây, xã Quế Thọ là điển hình của một 
cán bộ Đoàn nhiệt huyết trong phong trào, năng nổ trong công việc.

Là con út trong gia đình có năm anh chị em, ba mất sớm, anh chị 
đều đã có gia đình riêng, Viện sống với mẹ già năm nay đã ngoài 70 
tuổi, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, kinh tế của gia đình còn lắm 
lo toan. Tuy nhiên, vượt qua tất cả những vất vả đời thường, 6 năm 
công tác phong trào thanh niên với vai trò một Bí thư Chi đoàn thôn, 
Viện luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc. Tự hào là 
thanh niên Việt Nam, là đại diện cho thế hệ trẻ, được khoác lên mình 
chiếc áo xanh tình nguyện, giữa lúc quê hương còn nhiều khó khăn, 
nhất là đa số thanh niên đều đi làm ăn xa ở các thành phố lớn, số ở 
lại địa phương thì việc làm bấp bênh, thu nhập không ổn định, nhiều 
thanh niên vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội... Viện luôn tâm 
niệm một điều là bằng mọi cách phải tập hợp lực lượng thanh niên, tìm 

Gương sáng

nguyễn Thị Sương
  Xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức

Trần Đình Viện cùng thanh niên Chi đoàn
tham gia công tác tình nguyện.

MỘT BÍ THƯ ĐOÀN THÔN
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ra một hướng đi phù hợp để thanh niên có thể “sống” và “làm giàu” 
ngay trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình. Nhưng hơn hết 
là được cống hiến sức mình xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Để làm được điều đó là cả một quá trình, Viện phải đi “mò mẫm”, 
góp nhặt từng mảnh ghép của cuộc sống để có được cái nhìn và cách 
làm hợp lý. Từ khi bắt đầu làm Bí thư Chi đoàn, với sự nhiệt tình, chịu 
khó, anh đã kiên trì vận động từng đoàn viên thanh niên tham gia vào 
phong trào hoạt động Đoàn. Anh phối hợp tổ chức nhiều đêm sinh 
hoạt tại Chi đoàn như gặp mặt đêm giao thừa, sinh hoạt kỷ niệm các 
ngày lễ lớn, tham gia các hoạt động do huyện, xã tổ chức. Những buổi 
sinh hoạt như thế đã tạo nên “chất keo” gắn kết các cá nhân riêng biệt 
thành một tổ chức thống nhất và đoàn kết, tạo nên sức mạnh tập thể to 
lớn. Để duy trì hoạt động thanh niên cần phải có nguồn kinh phí nhất 
định, anh đã linh hoạt vận động từ đoàn viên thanh niên, đôi khi sử 
dụng cả kinh phí cá nhân để tổ chức các hoạt động của Chi đoàn. Mặc 
dù kinh tế không mấy khá giả, nhưng mẹ của anh không hề phàn nàn 
mà luôn động viên, khích lệ, đó chính là động lực để anh phấn đấu.

Khi đã quy tụ, tập hợp được thanh niên, anh lại nghĩ đến một bước 
đi lớn hơn là làm sao tạo việc làm cho thanh niên trong Chi đoàn để anh 
em vừa ổn định cuộc sống, vừa có điều kiện tham gia tốt công tác xã 
hội. Trong “cái khó ló cái khôn”, anh đã cùng một số anh em trong thôn 
đứng ra thành lập nhóm “góp công quay vòng”, anh làm nhóm trưởng 
có trách nhiệm điều phối hoạt động chung của nhóm. Từ việc giúp 
nhau thu hoạch lúa, sắn, hoa màu… của gia đình từng thành viên đến 
việc nhận khoán công cho một số gia đình ở trong thôn, ngoài thôn, 
bước đầu nhóm đã hoạt động có hiệu quả. Anh chủ động liên hệ với 
một số hộ có nhu cầu thuê nhân công trồng, thu hoạch keo…để nhận 
khoán công, sau đó nhóm tập trung làm. Tiền công được chia đều cho 
các thành viên, một phần để lại gây quỹ cho Chi đoàn, hay giúp đỡ 
những thành viên gặp khó khăn. Với mô hình này, chi đoàn vừa có 
quỹ để hoạt động, vừa có việc làm ngay tại địa phương, vừa giúp đỡ lẫn 
nhau để phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho bản thân, gia đình. 

Không dừng lại ở đó, anh đã cùng với anh Đông là đoàn viên trong 
thôn và cũng là thành viên nhóm linh động tiếp cận thông tin trên 
Internet về các kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế. Vì hoạt 
động của “nhóm góp công quay vòng” phải phụ thuộc vào tính mùa vụ 
của công việc nhà nông, chỉ mang tính tạm thời, anh cho rằng cần có 
hướng đi khác lâu dài và ổn định hơn cho anh em. Qua tìm hiểu, nhận 
thấy cây chanh cao sản có thể trồng và thích nghi với khí hậu, điều 
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kiện tự nhiên ở địa phương, có thị trường tiêu thụ rộng lớn, được bao 
tiêu sản phẩm sau thu hoạch, anh đã vận động trồng thí điểm 250 cây 
chanh đang phát triển tốt… 

Anh làm công tác Đoàn không chỉ bởi năng lực bản thân mà hơn 
hết là bằng chính cái tâm trong sáng, nhiệt tình. Những thanh niên 
chậm tiến, thậm chí lầm đường lạc lối phải chịu sự quản chế của pháp 
luật, anh đều không quản ngại mà kiên trì khuyên bảo, thuyết phục, 
giúp đỡ họ mạnh dạn hòa nhập với cộng đồng, thay đổi dần bản thân 
thành người có ích cho xã hội. Ví như trong thôn có thanh niên phạm 
pháp vừa mới ra tù, anh tìm đến trò chuyện với mong muốn người 
đó sẽ bỏ qua mặc cảm bản thân, tự tin tham gia vào hoạt động thanh 
niên của thôn. Chính sự nhiệt tình và thực tâm của anh đã khiến người 
thanh niên lấy lại niềm tin, sự hy vọng vào cuộc sống, không còn mặc 
cảm, lo sợ sự định kiến từ cộng đồng. Anh định hướng cho người thanh 
niên tham gia một khóa đào tạo nghề để sau có một công việc chính 
đáng và ổn định. Nhưng với một người vừa trở về với cuộc sống từ vòng 
lao lý, hai bàn tay trắng thì để thực hiện được điều đó quả thật không dễ 
dàng gì. Tin tưởng vào sự hoàn lương của người thanh niên, anh Viện 
hứa sẽ sẵn sàng cho mượn tiền, tạo điều kiện để anh thanh niên được 
theo học nghề, miễn là có quyết tâm. Một sự ngại ngùng thoáng qua, 
anh thanh niên thật thà hỏi anh Viện rằng, anh không lo sợ bị mất tiền, 
không lo lắng là sẽ không trả được số tiền đã mượn hay sao, không suy 
nghĩ, anh Viện trả lời ngay: “Anh không sợ em không trả lại tiền mà lo 
sợ em dùng số tiền không đúng mục đích”.  Và quả thật, tấm lòng chân 
thực của anh Viện đã cảm động trái tim người thanh niên lầm lỡ. Hiện 
nay, người thanh niên ấy đã lấy lại được niềm hy vọng cho cuộc sống 
của mình khi tham gia vào một lớp học nghề, không những thế còn là 
nhân tố tích cực trong công tác đoàn, hội tại địa phương.  

Từ việc nhỏ đến công việc lớn, anh cứ như một con ong chăm chỉ, 
cần mẫn, với từng việc làm như thế, Viện đã giải quyết cùng lúc được 
nhiều việc: tập hợp được thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên ổn 
định cuộc sống, phát triển kinh tế, huy động quỹ cho hoạt động Đoàn 
và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền địa phương. Nhờ đó, 
Chi đoàn thôn An Tây - xã Quế Thọ nhiều năm liền được công nhận 
Chi đoàn xuất sắc dẫn đầu của xã, anh Viện được thanh niên toàn 
huyện biết đến là một Bí thư Chi đoàn luôn tâm huyết với phong trào 
thanh niên, được Đảng ủy, UBND xã xét, đề nghị UBND huyện Hiệp 
Đức khen thưởng điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh năm 2013.
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Làng Boa nằm giữa bạt ngàn 
núi rừng Trường Sơn. Trước 
đây, dân làng cư ngụ dưới 

chân núi Ví. Trong một lần đi săn 
thú rừng, già làng Đông phát hiện 
trên đỉnh núi có một vết nứt lớn, 
kéo dài cả trăm mét. Vết nứt ngày 
càng rộng dần sau các trận mưa 
dài. Mùa mưa năm 2004, đêm đến 
dân làng không ai dám chợp mắt, 

đồi núi như cựa quậy. “Ở làng cũ 
phải làm rẫy vì quanh làng là đồi 
núi. Già nghĩ kỹ rồi, đến khu đồi 
Trĩ, sông Boa lập làng mới thì ổn 
hơn. Ở đó, đất đai bằng phẳng, kề 
sông suối dễ khai hoang làm lúa 
nước. Bây giờ làm lúa nước mới đủ 
ăn và mới giữ được rừng”, già làng 
Đông tâm sự. Mặc dù khu này 
xa trung tâm xã và cách làng cũ 

HỌC BÁC HỒ
DÂN LÀNG BOA LẬP LÀNG, GIỮ RỪNG,

 XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN MINH

 nguyễn Xuân hổ
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bắc Trà My

Tại làng Boa, thôn 5 xã Trà Giáp, ngôi làng xa xôi, hẻo lánh 
của huyện vùng cao Bắc Trà My, người Cadong nơi đây đã cụ thể 
hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
trong việc tập hợp dân làng đoàn kết, từ bỏ nạn uống rượu, say 
xỉn, lập làng định cư ổn định, khai hoang làm ruộng lúa nước, giữ 
rừng, xây dựng cuộc sống mới, đẩy lùi đói nghèo, lạc hậu và trở 
thành điểm sáng giữa đại ngàn. 



80

khoảng 2km, song do nhận thấy 
địa hình thuận lợi cho việc sinh 
sống hơn; thêm vào đó, được già 
Đông và các đảng viên giải thích 
cụ thể nên dân làng đều đồng tình 
dời làng về vùng đất mới. Thể theo 
nguyện vọng của dân làng và qua 
khảo sát thực tế để lập phương 
án di dời, giải cứu bà con, trước 
thềm mùa mưa năm 2005, huyện 
Bắc Trà My hỗ trợ mỗi hộ 3 triệu 
đồng và toàn bộ 46 hộ dân với gần 
270 nhân khẩu. Người Cadong nơi 
đây đã đồng loạt tháo dỡ nhà cửa 
chuyển hẳn về dựng nhà, lập làng 
định cư tại khu đồi Trĩ, sông Boa 
và lấy tên sông đặt tên làng.

Ngay sau khi rời khỏi làng cũ, 
mùa mưa năm 2005 và 2006, dãy 
núi Ví đã nứt làm đôi, sạt đất đến 
sát làng. Và trong mùa mưa năm 
2007, khu làng cũ này đã bị đất 
đá núi Ví ập xuống vùi lấp hoàn 
toàn. “May mà được Đảng, Nhà 
nước kịp thời hỗ trợ di dời, nếu 
không dân làng đã gặp họa lớn. 
Bây giờ về làng mới, có nước tưới, 
có đất canh tác, dân làng chỉ tập 
trung lo làm ăn thôi”, ông Nguyễn 
Văn Phóng, Trưởng thôn Boa bộc 
bạch. Vùng đất mới ở khu đồi Trĩ, 
sông Boa rộng và bằng phẳng, 
làm rẫy hay trồng lúa nước đều 
rất thuận lợi. Dù khu vực này cách 
trung tâm xã hơn 12km, là điểm 
dân cư xa xôi nhất của huyện Bắc 
Trà My, song làng đã có sự chuyển 
mình. Điều đáng ngạc nhiên nhất 

là dân làng hầu như không uống 
rượu, chuyện rất hiếm thấy ở các 
thôn nóc vùng núi. Chuyện hy 
hữu này xuất phát từ những người 
có uy tín và cán bộ thôn như Bí 
thư Chi bộ thôn Nguyễn Thái Bàn, 
Trưởng thôn Nguyễn Văn Phóng, 
già làng Nguyễn Văn Đông… Các 
vị này đều có chung quan điểm, 
hồi chiến tranh, nghe theo Đảng, 
nghe theo Bác Hồ, dân làng góp 
sức cùng đánh Pháp, đánh Mỹ, 
đánh bọn tay sai và được tự do, 
hết kiếp nô lệ. Còn bây giờ, học 
theo Bác Hồ, theo Đảng là phải 
linh hoạt, không nghe theo lời kẻ 
xấu mà tập trung xây dựng nếp 
sống văn minh, đánh cái đói, cái 
nghèo, cái hủ tục lạc hậu, thói 
quen xấu, cứng nhắc. “Ở đây, 
trưởng thôn, các đảng viên và già 
làng người nào cũng khai hoang ít 
nhất 4 - 5 sào đất, nuôi vài ba con 
trâu, bò trở lên. Kinh tế gia đình 
ổn định, con cái được theo học con 
chữ đường hoàng. Trong các dịp 
lễ hội, bà con chỉ nhấp rượu cần 
chung vui đôi chút, chứ không có 
chuyện uống rượu la cà, say xỉn”, 
Bí thư Chi bộ thôn, ông Nguyễn 
Thái Bàn chia sẻ. Sự gương mẫu 
của cán bộ, đảng viên được dân 
làng noi theo. Bây giờ ở làng Boa 
không còn chuyện “Đàn ông ở 
nhà uống rượu, đàn bà đi rẫy”.

Đến nơi ở mới tại làng Boa, tất 
cả các hộ dân này đều tìm được 
cho gia đình mình vùng đất ưng ý 
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nhất quanh khu vực nhà ở để khai 
hoang làm lúa nước và phát triển 
chăn nuôi. Diện tích làm lúa nước 
của làng liên tục được mở rộng và 
hiện đã có tổng diện tích khoảng 
20ha, trở thành nơi có diện tích 
làm lúa nước lớn nhất ở các xã 
vùng cao Bắc Trà My. Từ ngày về 
nơi ở mới, làng luôn có đủ lương 
thực tại chỗ, không còn xảy ra tình 
trạng thiếu đói mùa giáp hạt như 
trước, cũng không còn chuyện 
phá rừng làm nương rẫy tràn lan 
nữa. Các dãy núi, rừng già ở đây 
hầu như còn nguyện vẹn. Con trẻ 
trong làng đều ra lớp đúng độ tuổi, 
không có tình trạng bỏ học giữa 
chừng. Làng chưa có điện lưới 
quốc gia nhưng nhà nào cũng đã 
có điện thắp sáng nhờ ngăn suối, 
làm đập, lắp đặt hệ thống điện, 
thủy lợi. Nhiều gia đình còn mua 
được ti vi, đầu thu tín hiệu phát 
thanh, truyền hình qua vệ tinh để 
theo dõi tin tức, giải trí…

Trưởng thôn Nguyễn Văn 
Phóng còn chia sẻ rằng, do đường 
đi quá cách trở nên nông sản dân 
làng làm ra chỉ phục vụ tại chỗ là 
chính. Trong khi đó, các mặt hàng 
nhu yếu phẩm như đường, dầu ăn, 
mì chính… phải mua giá đắt do chi 
phí “cõng” hàng vào làng. Bởi vậy, 
bà con nơi đây rất mong có được 
con đường về làng thuận lợi để có 
cơ hội phát triển tốt hơn. Ông Trần 
Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện 
Bắc Trà My cho biết: “Đến với 

làng, lãnh đạo huyện rất ấn tượng 
với nghị lực, ý thức của người dân. 
Huyện đang tiếp tục có nhiều ưu 
đãi giúp bà con như khảo sát làm 
thủy lợi cung cấp nước tưới cho 
các diện tích đã khai hoang; cấp 
con giống, cây giống cho dân sản 
xuất, định hướng bà con trồng cây 
nguyên liệu ở các vùng đồi, rừng. 
Huyện cũng quyết tâm trong 3-5 
năm tới phải mở bằng được con 
đường, đảm bảo giao thông thông 
suốt về khu vực này, giúp bà con 
giao thương, đi lại thuận lợi”. Đây 
quả thật là tín hiệu vui cho người 
làng Boa. Tuy nhiên, đó chỉ mới là 
kế hoạch trong tương lai; còn hiện 
tại, dân làng Boa vẫn còn nhiều 
khó khăn. Song, sự chuyển mình, 
đổi thay tại làng mới sau khi thoát 
hiểm sạt lở núi của dân làng Boa 
đang mở ra một tương lai đầy hứa 
hẹn bởi vẫn còn đó các vị già làng 
và các cán bộ, đảng viên mẫu mực 
sẽ tiếp bước, đồng hành, làm đầu 
tàu để bà con học tập, làm theo.
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Sinh ra và lớn lên 
tại quê hương 
Hà Tĩnh, rồi theo 

chồng về công tác 
trong những ngày đầu 
thành lập huyện Núi 
Thành, đến khi nghỉ 
hưu về với đời thường, 
cô Trần Thị Anh Đào 
(ở khối phố 3, thị trấn 
Núi Thành) vẫn luôn 
được đông đảo đồng 
nghiệp quý mến, nhân dân trong 
khối phố thương yêu, quý trọng. 
Đặc biệt, khi chồng về hưu từ năm 
2000 đến nay, anh thường xuyên 
ốm bệnh, chị đã cố gắng vượt qua 
gánh nặng gia đình, vừa quan 
tâm chăm sóc chồng, vừa tích cực 
tham gia công tác xã hội và trở 
thành tấm gương tiêu biểu trong 
học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng 
bộ thị trấn Núi Thành.

 Sau khi hoàn thành công 
tác là nhân viên thư viện tại một 
trường Trung học phổ thông, năm 
1995, được Nhà nước cho về nghỉ 
hưu, chị tiếp tục được đảng viên 
và nhân dân khối phố tín nhiệm 

bầu vào làm Chi ủy 
viên Chi bộ khối phố 
3, Phó Ban công tác 
Mặt trận, Tổ trưởng Tổ 
Dân cư, Tổ trưởng Tổ 
Phụ nữ, Tổ trưởng Hội 
Người cao tuổi, thành 
viên cộng tác viên Dân 
số - Kế hoạch hóa gia 
đình… Đảm đương 
nhiều chức vụ do Chi 
bộ, nhân dân giao, 

nhưng nhiệm vụ nào chị cũng 
hoàn thành xuất sắc. Tập thể và 
cá nhân chị được các ngành, đoàn 
thể, Đảng ủy thị trấn Núi Thành 
thường xuyên biểu dương, khen 
thưởng.

Qua học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh, chị 
nhận thấy tư tưởng và đạo đức của 
Người là sự kết tinh những truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc và tinh 
hoa văn hóa của nhân loại, là tài 
sản quý giá của nhân dân ta. Từ 
đó, sau khi học tập các chuyên đề 
về "Học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh”, nghe nhiều 
mẩu chuyện kể về tấm gương đạo 
đức của Người, chị luôn hứa với 

Đảng viên đi trước
  nguyễn Văn hiếu

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Núi Thành     

Cô Trần Thị Anh Đào
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lòng mình hãy cố gắng học tập và 
làm theo trong từng công việc cụ 
thể để luôn giữ tư cách của người 
đảng viên mọi nơi, mọi lúc, làm 
tấm gương sáng cho gia đình, xã 
hội tôn trọng, yêu mến. 

 Chị tích cực tìm tòi những 
mẩu chuyện về Hồ Chí Minh kể 
cho đảng viên nghe, qua mỗi 
câu chuyện, chị gắn với thực tế, 
rồi hướng dẫn cho tập thể, đảng 
viên xây dựng nội dung phấn đấu 
làm theo. Trong đó, có những câu 
chuyện rất thực tiễn như việc tiết 
kiệm trong chi tiêu gia đình, lãng 
phí thời gian hội họp…, từ đó, 
mỗi khi sinh hoạt tất cả đảng viên 
đi đúng giờ, tập trung hơn. Đối 
với công tác Mặt trận, chị phối 
hợp chặt chẽ với đồng chí Trưởng 
ban và các thành viên, chịu khó 
đi ngày, đi đêm tới từng gia đình 
vận động nhân dân thực hiện tốt 
chủ trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước, Nghị 
quyết của HĐND, UBND, các 
phong trào thi đua của địa phương 
đến việc hướng dẫn cho các tổ 
dân phố thực hiện quy chế dân 
chủ, công khai cho dân biết về thu 
chi tài chính, giám sát công việc 
của tổ và khối phố; tích cực tham 
gia xây dựng đời sống văn hóa ở 
khu dân cư, tổ chức tốt Ngày hội 
đại đoàn kết dân tộc (18/11) hằng 
năm. Những thắc mắc, đề xuất 
của nhân dân như: vấn đề vệ sinh 
môi trường, về làm giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, chuyện 
làng xóm, gia đình, con cái bất 
hòa… chị đều đến từng nhà, lắng 
nghe, tìm cách khuyên răn, giải 
thích hoặc tiếp thu ý kiến rồi phản 
ánh lên chính quyền cấp trên để 
giải quyết cho bà con, từ đó càng 
làm cho bà con tin tưởng, phấn 
khởi. Là Tổ trưởng Hội phụ nữ, chị 
luôn theo sát từng nội dung hoạt 
động, quan tâm đến những hộ 
còn khó khăn về kinh tế mà mặc 
cảm không chịu vào hội, để động 
viên, giải thích, tạo điều kiện cho 
chị em hòa nhập. Ví như chị Ươm, 
chị Lý từ chỗ mặc cảm do hoàn 
cảnh kinh tế, sau khi được chị Đào 
giới thiệu vào hội, được tổ chức 
cho vay vốn quỹ “Vì người nghèo”, 
hướng dẫn cách làm ăn nay đã 
thoát nghèo. Trong công tác Dân 
số-Kế hoạch hóa gia đình, chị 
Đào tích cực tuyên truyền, theo 
sát từng đối tượng vận động thực 
hiện kế hoạch hóa gia đình, nhờ 
đó trong khu phố không có người 
sinh con thứ ba. Là Tổ trưởng Hội 
Người cao tuổi, chị Đào luôn động 
viên các cụ sống vui, sống khỏe, 
sống có ích. Sự nhiệt tình, đóng 
góp của chị đã góp phần làm cho 
Khối phố 3, thị trấn Núi Thành 
luôn hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu 
giao, được Đảng bộ, UBND thị 
trấn Núi Thành biểu dương, khen 
thưởng.

 Chị Đào tâm sự: “Bác đã dạy 
(Xem tiếp trang 86)
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Năm 2000, trường THPT Lý 
Tự Trọng được thành lập 
nhằm đáp ứng nhu cầu 

học tập của con em các xã vùng 
tây Thăng Bình. Đứng chân trên 
địa bàn còn nhiều khó khăn, hơn 
50% số học sinh của trường là 
con em thuộc hộ nghèo và hộ cận 
nghèo, đầu vào học sinh lớp 10 
thấp hơn so với mặt bằng chung 
của huyện, là những rào cản lớn 
đối với sự phát triển của trường. 
Trước thực trạng đó, với sự lãnh 
đạo, chỉ đạo sát sao của Chi ủy, 
Ban Giám hiệu nhà trường đã có 
nhiều giải pháp từng bước nâng 

cao chất lượng dạy và học, tổ chức 
tốt các hoạt động ngoài giờ, tích 
cực tham gia các phong trào của 
địa phương. Đặc biệt, nhà trường 
trở thành “điểm sáng” trong việc 
“học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh” ở huyện 
Thăng Bình.

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW 
của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chi 
bộ, Ban Giám hiệu trường THPT 
Lý Tự Trọng đã chọn mô hình làm 
theo: “Mỗi thầy giáo, cô giáo, cán 
bộ, nhân viên là tấm gương đạo 

Điểm sáng ở huyện Thăng Bình
Lê nAM QuAng

Báo Quảng Nam

Quang cảnh trường THPT Lý Tự Trọng.
Ảnh: Lê Nam Quang
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đức, tự học và sáng tạo” phát động 
trong toàn trường. Sau hơn 2 năm 
thực hiện, đến nay mô hình đã tạo 
ra sự chuyển biến rõ nét về nhận 
thức cũng như hành động của 
đảng viên, cán bộ, giáo viên nhà 
trường trong việc thực thi nhiệm 
vụ được giao và rèn luyện đạo 
đức, tác phong. Trong đó, cán bộ, 
đảng viên có tác phong nghiêm 
túc, mô phạm, thói quen làm việc 
khoa học, tinh thần tự học dần đi 
vào nền nếp, gương mẫu trong 
mọi lĩnh vực công tác; giáo viên, 
nhân viên có tinh thần làm việc 
tích cực, nâng cao trách nhiệm với 
công việc được giao.

Với đội ngũ giáo viên phần lớn 
tuổi đời còn trẻ, mới tốt nghiệp 
các trường sư phạm, kinh nghiệm 
trong công tác giảng dạy còn hạn 
chế, Ban Giám hiệu nhà trường đã 
chú trọng đến công tác bồi dưỡng, 
đào tạo. Ngoài việc tạo cho giáo 
viên có thói quen tự học, tự rèn 
luyện để nâng cao kiến thức, nhất 
là phương pháp truyền đạt cho học 
sinh, nhà trường đã gửi đi đào tạo 
các lớp chuyên môn sau đại học 
và các lớp lý luận chính trị. Đến 
nay, 100% giáo viên của trường đã 
đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp 
vụ, một số cán bộ quản lý đã có 
trình độ cao cấp lý luận chính trị. 
Kết quả đánh giá cuối năm học 
2012 - 2013, trường có 42 (trong 
tổng số 57) giáo viên được xếp 
loại xuất sắc, còn lại loại khá; 15 

(trong tổng số 16) đảng viên của 
chi bộ qua đánh giá chất lượng 
năm 2012 được xếp loại đảng viên 
đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm 
vụ. “Chúng tôi tập trung cho công 
tác xây dựng Đảng, chú trọng bồi 
dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ 
kế cận, nòng cốt, để ổn định tổ 
chức biên chế, đủ điều kiện thực 
hiện tốt nhiệm vụ giáo dục” - thầy 
Lê Cao Lan, Bí thư Chi bộ, Hiệu 
trưởng trường THPT Lý Tự Trọng 
cho biết. Nhờ chất lượng đội ngũ 
cán bộ, giáo viên được chú trọng, 
những năm gần đây, chất lượng 
giáo dục hai mặt của học sinh nhà 
trường được nâng lên. Hàng năm, 
tỷ lệ học sinh khá và giỏi đạt từ 
20 - 25%; học sinh có hạnh kiểm 
khá chiếm 95-97%. Năm học 2012 
- 2013, trường có tỷ lệ học sinh đỗ 
tốt nghiệp đạt 99,01%, trong đó có 
hơn 30% thi đỗ đại học.

Đóng chân trên địa bàn các xã 
vùng tây giàu truyền thống cách 
mạng, nhà trường luôn giáo dục 
cho cán bộ, giáo viên, học sinh 
thấm nhuần đạo lý “Uống nước 
nhớ nguồn”, có những nghĩa cử 
tốt đẹp đền đáp sự hy sinh to lớn 
của nhân dân vì độc lập dân tộc. 
Từ năm 2000 đến nay, bằng nguồn 
kinh phí vận động từ giáo viên và 
sự tiết kiệm tiền quà vặt của học 
sinh, nhà trường đã hỗ trợ các gia 
đình chính sách, đối tượng xã hội 
trên địa bàn xây dựng 7 nhà tình 
nghĩa, 3 nhà đại đoàn kết. Ngoài 
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ra, nhân kỷ niệm các ngày lễ, tết, 
nhà trường tổ chức thăm, tặng 
quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia 
đình liệt sĩ neo đơn, con thương 
binh - liệt sĩ. Nhà trường cũng tích 
cực tham gia các phong trào đền 
ơn đáp nghĩa do huyện phát động 
như đóng góp xây dựng đền tưởng 
niệm các anh hùng liệt sĩ, Quỹ vì 
người nghèo, hỗ trợ nhân dân bị 
thiệt hại do thiên tai… Các chi 
đoàn lớp phát động phong trào 
“nuôi heo đất”, mỗi năm thu được 
khoảng 10 triệu đồng hỗ trợ, tặng 
quà học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn. Trong khi đó, Chi đoàn giáo 
viên nhà trường thường xuyên 
duy trì lớp học tình thương bổ 
trợ kiến thức cho học sinh nghèo, 
tạo điều kiện cho các em học yếu 
vươn lên.

Mặc dù còn gặp nhiều khó 
khăn về cơ sở vật chất, trang thiết 
bị dạy và học, nhưng từ việc thực 
hiện “học và làm theo tấm gương 
đạo đức của Bác”, trường THPT 
Lý Tự Trọng đã tạo ra chuyển biến 
tích cực, từng bước nâng cao chất 
lượng dạy và học, tổ chức thực 
hiện có hiệu quả các hoạt động 
ngoài giờ lên lớp. Liên tục nhiều 
năm liền, nhà trường được UBND 
tỉnh tặng Bằng khen và công nhận 
“Tập thể lao động xuất sắc”. Từ 
năm 2004 đến nay, Chi bộ Đảng 
nhà trường nhiều năm được công 
nhận “Tổ chức cơ sở đảng trong 
sạch vững mạnh”, trong đó có 5 
năm liên tiếp (2008 - 2012) được 
Huyện ủy Thăng Bình công nhận 
“Tổ chức cơ sở đảng trong sạch 
vững mạnh” tiêu biểu.

Đảng viên đi trước...
“Đảng viên đi trước, làng nước đi sau”, nên tôi phải thể hiện vai trò 
tiên phong, gương mẫu để quần chúng làm theo. Đảng viên càng 
gần gũi với quần chúng thì khoảng cách giữa quần chúng với Đảng 
không có. Có như vậy mới xã hội hóa được mọi phong trào, các chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được nhân dân thực hiện rất 
hiệu quả”.

Chị Trần Thị Anh Đào vinh dự được Huyện ủy Núi Thành chọn 
làm cá nhân tiêu biểu đi báo cáo điển hình Cuộc vận động “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Tỉnh ủy tổ chức. 
Năm 2011, chị được Huyện ủy biểu dương trong Hội nghị gặp mặt 
các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/
TW. Năm 2013, tại Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 5 (Khóa VIII) về "Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt 
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc", chị được UBND huyện Núi 
Thành tuyên dương, khen thưởng.

(Tiếp theo trang 83)
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Tại Hội nghị sơ kết 2 năm 
thực hiện Chỉ thị 03 của 
Bộ Chính trị về “Tiếp tục 

đẩy mạnh việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” của tỉnh vào năm 2012, 
anh Đồng Phước Đi, Bí thư Chi 
bộ thôn Trà Đinh 1, xã Quế Phú 
(huyện Quế Sơn) là một trong 
những tấm gương tiêu biểu của 
huyện Quế Sơn. Anh làm được 
nhiều việc có ích cho cuộc sống 
của nhân dân. Anh nghĩ công việc 
này vừa là trách nhiệm, vừa là 
hạnh phúc của cá nhân mình. 

17 tuổi, anh Đi đã tích cực 
tham gia du kích xã Phú Phong, 
nay là xã Quế Phú. Sau ngày quê 

hương được giải phóng, anh tiếp 
tục tham gia công tác và kinh qua 
nhiều chức vụ như: Bí thư Đoàn 
xã, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban 
Kiểm soát Hợp tác xã Nông nghiệp 
1 Quế Phú, Bí thư Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân xã, cán bộ phòng kinh tế, Phó 
Trưởng Ban xây dựng công trình 
điện huyện Quế Sơn. Năm 1991, 
do hoàn cảnh gia đình khó khăn, 
anh xin nghỉ chế độ mất sức lao 
động, về với gia đình tiếp tục 
tham gia công tác tại địa phương, 
làm Trưởng ban Công tác Mặt 
trận thôn. Đến năm 1992, anh 
được Đảng ủy xã phân công làm 
Bí thư Chi bộ thôn Trà Đình 1 đến 

Có một bí thư chi bộ thôn như thế
Trịnh Thị Liên

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quế Sơn

Ông Đồng Phước Đi bên bàn làm việc.



88

nay. Dù ở cương vị công tác nào, 
anh cũng luôn gương mẫu, đi đầu 
và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao. Chi bộ thôn Trà Đình 
1 do anh làm Bí thư liên tục đạt 
chi bộ trong sạch vững mạnh, là 
Chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ xã 
Quế Phú. 

Được hỏi về những kinh 
nghiệm nào để đưa phong trào 
của thôn liên tục giữ vững thôn 
văn hóa, chi bộ trong sạch vững 
mạnh, anh Năm Đi vui vẻ bày tỏ: 
Điều cốt yếu là nêu cao tính tiên 
phong đầu tàu, gương mẫu của 
cán bộ, đảng viên thực hiện tốt mọi 
công việc được giao, đặc biệt là từ 
học tập đến làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh. Trước hết, 
anh trăn trở phải làm sao để cán 
bộ, đảng viên và người dân thấy 
được việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức của Bác là cần 
thiết, là công việc thường xuyên, 
liên tục, hằng ngày. Vì vậy, anh đã 
quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị 
03, các chuyên đề theo sự hướng 
dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện 
ủy, Đảng ủy xã. Theo đó, định kỳ 
hằng tháng, Chi ủy dành 30 phút 
sinh hoạt đầu để nghe nội dung 
chuyên đề, sưu tầm những mẩu 
chuyện hay để đọc, tìm những việc 
làm nhỏ nhất, thiết thực nhất để 
minh họa. Vì vậy, sau khi học tập, 
Chi bộ có 22 đảng viên, trong đó có 
3 đảng viên được miễn sinh hoạt, 
thế nhưng cả 22 đồng chí đều tự 

giác đăng ký từ 1-2 việc làm theo 
tấm gương đạo đức của Bác như: 
đổi mới tác phong lề lối làm việc, 
thực hành cần, kiệm, liêm chính, 
phong cách quần chúng, dân chủ, 
nêu gương… trong mọi hành động 
và việc làm. Đây cũng là căn cứ để 
cuối năm Chi bộ đánh giá, xếp 
loại đảng viên. Thấm nhuần lời 
dạy của Bác“Một tấm gương sống 
hơn một trăm bài diễn văn tuyên 
truyền”, nên trong mọi hoạt động 
anh luôn thể hiện rõ trách nhiệm 
gương mẫu, đầu tàu thực hiện các 
chủ trương, phong trào, cuộc vận 
động. Đồng chí Nguyễn Văn Tấn 
- Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Anh 
có lối sống ngay thẳng, thật thà, 
chất phác, giản dị, anh nói ít làm 
nhiều, coi trọng tự phê bình và phê 
bình, làm việc hết mình vì tập thể, 
không nề hà, ngại khó, ngại khổ, 
tất cả vì lợi ích chung. Anh được 
Chi bộ bình chọn là đảng viên 
đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ nhiều năm liền và được 
nhân dân trong thôn, xóm tin yêu, 
kính trọng”.

Với cương vị là Bí thư Chi bộ, 
Trưởng ban Công tác Mặt trận 
thôn, anh đã hoạt động không 
biết mệt mỏi, tích cực đi đầu trong 
mọi phong trào: xây dựng chi bộ 
trong sạch, vững mạnh; tổ chức 
và phát động tập thể dục dưỡng 
sinh theo gương Bác Hồ; vận động 
xây dựng tường rào, cổng văn hóa 
thôn, đường bê tông nông thôn… 
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Đến nay, đường bê tông được kết 
nối thông suốt đến 85% tuyến 
giao thông trong thôn; hoàn 
thành dồn điền đổi thửa, tạo điều 
kiện thuận lợi cho cơ giới hóa trên 
đồng ruộng. Nhà văn hóa được 
xây dựng khang trang, phục vụ 
các sinh hoạt cộng đồng. Rác thải 
sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp 
được thu gom đưa đi xử lý đúng 
nơi quy định; 95% đảng viên trong 
thôn đều có mức sống khá trở 
lên, hộ nghèo giảm từ 16,4% năm 
2011, xuống còn 13% năm 2013, 
thấp hơn mức bình quân chung 
của xã. Năm 2012, toàn thôn có 
88,4 % hộ đạt gia đình văn hóa, 10 
năm liền đạt khu dân cư tiên tiến, 
8 năm liên tục đạt thôn văn hóa 
cấp xã, 3 năm liền đạt thôn văn 
hóa cấp huyện (2009-2012). Hàng 
năm, nhân dân trong thôn luôn 
hoàn thành tốt các khoản đóng 
góp nghĩa vụ đối với Nhà nước; 
các tổ chức đoàn thể trong thôn 
đều đạt đơn vị vững mạnh. 

Con người của xã hội
Với anh, dù ở vị trí công việc 

nào cũng cần phải nêu cao tinh 
thần trách nhiệm, sự nhiệt tình 
và tâm huyết với nhiệm vụ được 
giao. Những chuyện rất đỗi bình 
thường trong cuộc sống, nhưng 
nếu không toàn tâm, toàn ý, 
không có người “đứng mũi, chịu 
sào” thì dù việc có dễ đến mấy 
cũng không đem lại kết quả. Với 
suy nghĩ ấy, anh dành nhiều thời 

gian, công sức để vận động, giúp 
đỡ người nghèo, người có hoàn 
cảnh khó khăn. Anh đã đến với 
các tổ chức, cá nhân hảo tâm để 
kêu gọi giúp đỡ với tinh thần “lá 
lành đùm lá rách”. Và thật sự đã 
có nhiều người vượt qua bằng 
tình yêu thương và nghĩa cử cao 
đẹp của anh. Hình ảnh những 
gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn 
càng thôi thúc anh tích cực hơn 
trong việc tham gia vận động 
lòng hảo tâm của mọi người. 
Quê hương vẫn còn nhiều khó 
khăn, số tiền quyên góp được 
không nhiều nhưng cũng đủ để 
minh chứng cho tình cảm, đạo 
lý “thương người như thể thương 
thân”, đoàn kết, sẻ chia của người 
dân ở vùng quê. Hình ảnh cổng 
chào khang trang vừa mới được 
xây dựng hơn 95 triệu đồng, do 
nhân dân tự nguyện đóng góp, đã 
chứng tỏ uy tín, sự đồng thuận, 
sự hưởng ứng tích cực của nhân 
dân trong các phong trào của địa 
phương do anh phát động. 

Sức khỏe cứ giảm sút theo 
năm tháng đời người, nhất là khi 
trái gió trở trời, vết thương của 
anh lại tái phát, nhưng với sự 
nhiệt tình, tận tâm, tận lực, ngoài 
nỗi lo chung cho mọi người, anh 
còn có trách nhiệm rất lớn với gia 
đình. Anh là người chồng, người 
cha, người anh đáng kính, mẫu 
mực của một gia đình tiêu biểu 
văn hóa nhiều năm liền.
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Xã Anông là một trong 8 xã 
biên giới của huyện Tây 
Giang, đây cũng là một 

trong 50 xã tỉnh chọn làm điểm 
xây dựng nông thôn mới. Toàn xã 
có 4 thôn, dân số 726 người, hơn 
95% là đồng bào dân tộc thiểu số 
Cơ’tu. Địa hình không mấy phức 
tạp như các xã khác, giao thông 
đi lại thuận lợi, vì vậy rất thuận 
tiện cho công tác tuyên truyền 
của Hội cũng như mọi hoạt động 
phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương. 

Trong những năm qua, dưới 
sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp 
ủy Đảng, Hội Liên hiệp phụ nữ 
huyện, Hội phụ nữ xã Anông đã 
tập trung chỉ đạo, triển khai tổ 
chức thực hiện việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 
03-CT/TW, ngày 14/5/2011 về 
tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh và đã có nhiều chuyển 
biến tích cực trong nhận thức và 
hành động; cán bộ, hội viên phụ 
nữ ngày càng hiểu hơn về tầm 
quan trọng, ý nghĩa sâu sắc và lợi 
ích thiết thực của việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, 
nhiều phong trào, nhiều mô hình 
đã triển khai có hiệu quả và được 
chị em phụ nữ đồng tình ủng hộ 
như mô hình phụ nữ giúp nhau 
phát triển kinh tế, phụ nữ đăng 
ký không sinh con thứ 3, phụ nữ 
tham gia trồng cao su, phụ nữ 
tham gia thực hành tiết kiệm,…  

Mô hình “Ống nứa tiết kiệm” 

Với mô hình ống nứa tiết kiệm
PhạM Thị ngọc

 Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tây Giang

PHỤ NỮ ANÔNG



91

được Hội Phụ nữ xã Anông vận 
động thành lập và đi vào hoạt 
động từ tháng 5/2009, đây là mô 
hình học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức của Bác được xã 
chọn làm điểm tại thôn Anông. 
Ngày mới thành lập, mô hình 
có 39 chị tham gia, mỗi ngày các 
chị bỏ vào ống 5.000 đồng để tiết 
kiệm giúp đỡ cho chị em nghèo, 
khó khăn vươn lên ổn định cuộc 
sống. Cái tên mô hình “Ống nứa 
tiết kiệm” do chị em ở thôn đặt ra, 
các chị nói: trên mình kiếm đâu 
ra heo đất để mua, hơn nữa nếu 
bữa sau đập ra thì uổng, thôi thì 
giống như ngày xưa ông cha ta 
giành dụm bỏ ống nứa để phục 
vụ kháng chiến thì bây giờ chúng 
ta tiếp tục dùng ống nứa để giành 
tiền vừa dễ, phù hợp với chúng 
ta và cũng để giành được ống 
nứa khi tổ chức thu gom, vừa là 
nguồn tại chỗ tre nứa thuận tiện 
tiết kiệm khoảng kinh phí. Cứ ba 

tháng, các chị khui ống một lần, 
đợt khui ống đầu tiên các chị đã 
thu gom được 1.900.000 đồng giúp 
cho 01 chị phụ nữ nghèo trong 
thôn vay để nuôi gà; lần khui ống 
thứ hai vào đúng dịp Tết Nguyên 
đán Canh Dần, trích ra 3.000.000 
đồng để giúp 02 chị có hoàn cảnh 
khó khăn sắm sửa cho ngày Tết. 
Thời gian đầu, vận động tiết kiệm 
cũng gian nan, vất vả, một phần 
do kinh tế gia đình các chị khó 
khăn, một ngày không kiếm nổi 
5.000 đồng để bỏ ống, một phần 
là do hoàn cảnh gia đình mỗi khi 
có việc cần dùng đến tiền là các 
chị lấy tiền ra dùng hoặc là bị 
chồng lấy tiền để đi uống rượu, 
nhiều chị không muốn bỏ ống 
nữa vì tiếc đồng tiền mình khó 
khăn kiếm được, nay lại đem cho 
không người khác. Những lúc như 
vậy, các chị trong Ban Chấp hành 
chi hội lại đến từng nhà động 
viên, giải thích vận động các chị 

Phụ nữ Tây Giang “Thành quả” sau những ngày tiết kiệm.
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tiếp tục duy trì thực hiện mô hình 
“Ống nứa tiết kiệm”.

Cuối năm 2010, Hội phụ nữ 
xã Anoong đã tổ chức sơ kết, đánh 
giá, rút kinh nghiệm mô hình “Ống 
nứa tiết kiệm” tại thôn Anoong. 
Phát huy những kết quả đạt được, 
tại Chi hội phụ nữ thôn Anông, 
Hội phụ nữ xã đã triển khai nhân 
rộng mô hình tiết kiệm này tại ba 
thôn còn lại (Arớt, Acấp, Axòo). 
Đến nay, 4/4 thôn của xã Anông 
đã có mô hình tiết kiệm, mỗi năm 
tiết kiệm gần 10.000.000 đồng để 
giúp các gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn, đóng các loại quỹ như 
mái ấm tình thương, hội phí, quỹ 
hội... Riêng năm 2013, các chị đã 
trích từ quỹ “Ống nứa tiết kiệm” ra 
2.000.000 đồng để cấp 5 suất học 
bổng cho trẻ em nghèo học giỏi 
của xã.

Ngày nay, đời sống của nhân 
dân xã Anông nói chung, phụ 
nữ nói riêng tương đối ổn định, 
chị em tích cực hưởng ứng trồng 
cao su, chăn nuôi gia súc, gia 
cầm phát triển kinh tế, ổn định 
đời sống. Mô hình “Ống nứa tiết 
kiệm” được mọi người dân quan 
tâm, nhiều chị còn bỏ tiết kiệm 
với số tiền lớn hơn, bỏ vào ống từ 
30.000 đồng đến 50.000 đồng/1lần 
để cuối năm có số tiền tiết kiệm 
lớn, trích một phần để góp quỹ 
chung, còn lại để mua sắm, chi 
dùng trong gia đình.

Mô hình “Ống nứa tiết kiệm” 

do Hội phụ nữ xã Anông thực 
hiện không những giúp cho các 
chị em tiết kiệm chi tiêu trong 
gia đình, biết tích lũy từ nhỏ đến 
lớn để từng bước phát triển kinh 
tế gia đình mà còn tạo cho các 
chị em phát huy tinh thần tương 
thân, tương ái, tình đoàn kết, giúp 
đỡ, đùm bọc lẫn nhau trong cuộc 
sống, góp thần thay đổi nếp nghĩ, 
cách làm của người phụ nữ Cơ’tu, 
xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ 
tại Đại hội liên hoan Phụ nữ “Năm 
tốt” (ngày 30/4/1964): “Phụ nữ 
phải nâng cao tinh thần làm chủ, 
cố gắng học tập và phấn đấu; phải 
xoá bỏ tư tưởng bảo thủ, tự ti; phải 
phát triển chí khí tự cường, tự lập. 
Có như thế thì phong trào "Năm 
tốt" sẽ ngày càng lan rộng, ăn sâu 
và sẽ thực hiện 100% bình quyền, 
bình đẳng”.

Với những thành công bước 
đầu trong mô hình “Ống nứa tiết 
kiệm” ở xã Anông, Hội Liên hiệp 
phụ nữ huyện đã nhân rộng mô 
hình này ra các xã còn lại của 
huyện và đến nay đã được đông 
đảo phụ nữ các xã hưởng ứng. 
Học Bác tiết kiệm, phát triển sản 
xuất, nâng cao đời sống, cứu giúp 
những hộ khó khăn… Hội Phụ nữ 
Anông xứng đáng với danh hiệu, 
điển hình tập thể tiên tiến học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh mà huyện Tây Giang 
khen tặng trong sơ kết 2 năm thực 
hiện Chỉ thị 03-CT/TW.
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Đội ngũ cán bộ thôn, 
tổ đoàn kết lâu nay 
được ví là những 

người “ăn cơm nhà vác tù 
và hàng tổng”. Theo quan 
niệm khá phổ biến ở ta 
thì những “công việc nặng 
nhọc này” chỉ để dành cho 
cánh mày râu! Riêng với 
chị Nguyễn Thị Cường - 
Trưởng thôn Phú Nhuận 
3, xã Duy Tân (huyện Duy 
Xuyên) thì không phải vậy! 
Phụ nữ cũng “đủ  tài, đủ đức” để 
gánh vác công việc xã hội; Bác Hồ 
cũng đã từng dạy “nam nữ bình 
đẳng” đó sao! 

 Thôn Phú Nhuận 3 là thôn 
đông dân nhất xã (với 486 hộ, 1.920 
nhân khẩu). Địa bàn cũng không 
phải thuận lợi nhưng nhiều năm 
liền thôn luôn giữ vững danh hiệu 
thôn văn hóa. 92% hộ gia đình đạt 
văn hóa, 100% trẻ em trong độ 
tuổi được đến trường. Tình hình 
an ninh nông thôn được ổn định, 
số hộ nghèo giảm dần hằng năm. 
Có được kết quả này nhờ một 
phần đóng góp không nhỏ của nữ 

Trưởng thôn Nguyễn Thị Cường.  
Chị năm nay đã bước sang tuổi 
61, thế nhưng ở chị tính xông xáo, 
nhiệt tình, tâm huyết, nên trông 
chị trẻ, nhanh nhẹn hơn nhiều 
so với tuổi. Có lẽ thời thanh niên 
chị Cường tham gia vào du kích xã 
và đảm nhận chức vụ xã Đội phó. 
Xuất thân từ môi trường này nên 
chị Cường rất tháo vác, hoạt bát, 
nói đi đôi với làm và làm việc gì 
cũng đến nơi đến chốn, được bà 
con tin yêu, quý trọng.

Theo chị Cường: “không có 
việc gì khó, nếu mình cố gắng học 
hỏi, rèn luyện ắt sẽ làm được”. Phụ 
nữ làm Trưởng thôn tuy có nhiều 

TINH THẦN TRÁCH NHIỆM  
CỦA CHỊ TRƯỞNG THÔN

PhAn LÝ
Đài TT - TH Duy Xuyên

Chị Nguyễn Thị Cường - thôn Phú Nhuận 3, xã Duy Tân.
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điểm bất lợi song vẫn có những 
thuận lợi hơn nam giới. Đó là sự 
cảm thông, chia sẻ trách nhiệm 
của cộng đồng nên dễ gần gũi với 
bà con thôn, xóm. Do vậy, trong 
mọi hoạt động của thôn, bà con 
nhân dân luôn nhiệt tình ủng hộ 
và tham gia tích cực. Cụ thể như 
vận động nhân dân tham gia làm 
đường giao thông, xây dựng nhà 
sinh hoạt thôn, tổ đoàn kết, thực 
hiện nghĩa vụ công dân, đóng 
góp xây dựng các quỹ theo chủ 
trương chung, xây dựng Đền liệt 
sỹ huyện... Nhờ vậy, các chỉ tiêu 
được giao, thôn Phú Nhuận 3 cũng 
hoàn thành vượt mức. Công việc 
của một Trưởng thôn khá bận rộn 
và vất vả nhưng chị Cường luôn 
quyết tâm hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ, nhất là đáp ứng được 
sự tin tưởng của người dân trong 
thôn. Do đặc điểm của vùng nông 
thôn nên phần lớn thời gian công 
việc của thôn, tổ đoàn kết phải 
tiến hành vào ban đêm. Nhiều khi 
hội họp, tham dự sinh hoạt với bà 
con ở các tổ đoàn kết đi đêm về 
khuya rất bất lợi đối với phụ nữ 
nhưng chị không bao giờ vắng 
mặt. Với chị, đây là môi trường và 
điều kiện thuận lợi để gặp mặt, 
phổ biến chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách của Nhà 
nước, các chương trình, nhiệm 
vụ  phát triển kinh tế - xã hội của 
xã, của thôn đến người dân trong 
thôn. 

Từ khi chủ trương dồn điền, 
đổi thửa được triển khai và tổ 
chức thực hiện, chị Cường nhận 
thấy đây là một chủ trương đúng 
đắn của Đảng nhằm tạo điều kiện 
phát triển kinh tế - xã hội, cải 
thiện đáng kể bộ mặt nông thôn 
nhưng không phải là một công 
việc đơn giản. Bởi lẽ, nhân dân 
nơi đây đã gắn bó từ lâu với miếng 
vườn, mảnh ruộng. Không thể 
một sớm, một chiều là nhân dân 
hiểu được chủ trương để bỏ đất 
của mình cho lợi ích chung lớn 
hơn. Thấu hiểu nỗi lòng của bà 
con nhân dân trong thôn và chủ 
trương của cấp trên, chị Cường đã 
phối hợp chặt chẽ với các ngành, 
đoàn thể trong thôn tăng cường 
công tác tuyên truyền, vận động 
bà con về chủ trương và lợi ích 
của việc dồn điền đổi thửa. Sau 
nhiều lần kiên trì thuyết phục, 
cuối cùng bà con trong thôn cũng 
đồng tình và hưởng ứng thực hiện. 
Năm 2013 này, thôn Phú Nhuận 3 
đã hoàn tất việc khảo sát 62,6 ha 
lúa, chuẩn bị cho công tác dồn 
điền đổi thửa và đưa vào sản xuất 
vụ đông - xuân năm tới. Sau thu 
hoạch vụ đông - xuân, Ban thôn 
cùng Ban Địa chính xã sẽ đo đạc, 
phân loại hạng đất, phân lô và vận 
động nông dân hiến đất làm giao 
thông nội đồng, đắp mương tưới 
tiêu để thực hiện sản xuất theo 
mô hình cánh đồng mẫu lớn theo 
chủ trương của huyện. Trước đó, 
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thôn Phú Nhuận 3 cũng đã dồn 
điền đổi thửa 28 ha thuộc tổ 9 và 
tổ 14 và đem lại hiệu quả kinh tế 
cao nên đợt này vận động bà con 
thực hiện rất dễ dàng.

Chị Cường cho biết, để công 
tác tuyên truyền được hiệu quả 
trước hết phải gần gũi bà con để 
tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của 
mọi người, từ đó tham mưu kịp 
thời lên chính quyền địa phương 
tìm biện pháp giải quyết phù 
hợp và hiệu quả. Trong thôn, đôi 
lúc xảy ra các vụ, việc tranh chấp 
giữa các hộ dân, mâu thuẫn vợ 
chồng, mâu thuẫn cá nhân trong 
các hộ dân,... gây ảnh hưởng đến 
tình hình an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội, chị Cường phối 
hợp với Chi hội Phụ nữ, Chi đoàn 
Thanh niên, Hội Người cao tuổi, 
Ban Công tác Mặt trận thôn để 
tiến hành hòa giải, phân tích cho 
từng cá nhân biết rõ đúng, sai để tự 
điều chỉnh hành vi, không để tình 
trạng mâu thuẫn kéo dài và ngày 
càng trầm trọng, gây mất đoàn 
kết trong thôn xóm.  Chị còn vận 
động các đoàn thể trong thôn xây 
dựng và duy trì hoạt động các mô 
hình: Câu lạc bộ cựu quân nhân; 
Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc; 
Câu lạc bộ dân số và phát triển với 
90 cặp vợ chồng tham gia. Thông 
qua các câu lạc bộ này, mọi hoạt 
động trong thôn đã lan tỏa đến 
các gia đình để nắm bắt và tham 
gia thực hiện, nhất là phong trào 

xây dựng nếp sống văn hóa, đóng 
góp xây dựng nông thôn mới. 
100% hộ tham gia phí môi trường 
để xe môi trường đến thu gom rác 
thải và xây dựng 24 bi chứa rác thải 
đồng ruộng, bảo vệ môi trường. 
Công tác bảo vệ môi trường với 
mô hình xây dựng bi chứa rác ở 
các đồng ruộng, khu dân cư là một 
mô hình điểm của huyện. Qua vận 
động, các hộ dân trong thôn còn 
đóng góp 10 ngàn đồng/năm để 
xây dựng quỹ khuyến học. Năm 
qua, đã khen thưởng 6 em đỗ vào 
đại học, cao đẳng và 109 em học 
sinh khá, giỏi, những em học sinh 
nghèo vươn lên học tập tốt của 
thôn. Phần thưởng tuy không lớn 
nhưng đã kịp thời động viên, giúp 
đỡ, tạo động lực cho các em vươn 
lên học tập tốt. Thôn Phú Nhuận 
3 nhiều năm liền đạt thôn không 
có người sinh con thứ 3+ và được 
công nhận thôn văn hóa.

Bằng những việc làm hiệu 
quả, thiết thực của chị Nguyễn 
Thị Cường - Trưởng thôn Phú 
Nhuận 3 đã thúc đẩy quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói 
giảm nghèo trong thôn có những 
chuyển biến tích cực và mạnh mẽ, 
góp phần thực hiện thắng lợi các 
chỉ tiêu của Nghị quyết Ban Chấp 
hành Đảng bộ xã Duy Tân đề ra. 
Đảng viên Nguyễn Thị Cường 
xứng đáng là tấm gương tiêu biểu 
“Học và làm theo tấm gương đạo 
đức của Bác”.
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Xã Chà Val, huyện Nam Giang 
có diện tích tự nhiên 12.887 
ha, trong đó có 9.320 ha đất 

sản xuất nông nghiệp; có 6 thôn 
với 2.575 khẩu, 583 hộ,  chủ yếu là 
đồng bào Cơ’tu. Với điều kiện tự 
nhiên vùng núi cao, đời sống nhân 
dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ 
hộ nghèo còn cao. Nhận thức sâu 
sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan 
trọng của việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Đảng ủy xã đã tổ chức  học tập, 
quán triệt các chuyên đề về tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 
cán bộ, đảng viên, hội viên và  phổ 
biến, tuyên truyền sâu rộng trong 
nhân dân. Qua hơn 2 năm triển 
khai thực hiện Chỉ thị 03, nhiều 
cán bộ, đảng viên đã nêu cao ý 
thức giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng 
đạo đức; chuyển biến tốt trong 
việc nâng cao ý thức trách nhiệm 
đối với công việc, quan hệ tốt hơn 
với nhân dân, với tập thể và với 
cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn 
vị; đăng ký thực hiện có chất lượng 
và hiệu quả theo tấm gương đạo 
đức của Bác về “Cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công vô tư”, sửa đổi lối 
làm việc, khắc phục tình trạng đi 
trễ về sớm, chú trọng nghiên cứu 
tài liệu, nâng cao chất lượng công 
tác tham mưu.

Đặc biệt, Đảng ủy xã đã xác 
định, quán triệt trong các ủy viên 
Ban Chấp hành tập trung hướng 
về cơ sở, thực hiện “Cán bộ là 
người công bộc, tận tụy, trung 
thành của nhân dân”, vận động 

  HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Cái gì lợi cho dân cố gắng làm...

Bnướch ruôih
Đảng ủy xã Chà Val

Sinh thời, Bác Hồ muôn vàn 
kính yêu của chúng ta có một 
ham muốn tột bậc : “ …ai cũng 
có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được 
học hành ” và Người nói “Nước 
độc lập mà dân không được tự 
do, cơm no áo ấm thì độc lập ấy 
cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Học 
di huấn của Người, Đảng bộ xã 
Chà Val - xã vùng cao của huyện 
miền núi Nam Giang, đã lãnh 
đạo vận động nhân dân trồng 
cây cao su để phát triển kinh tế, 
nhằm đem lại cơm no áo ấm cho 
người dân.
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nhân dân đẩy mạnh sản xuất, 
trong đó hướng về trồng cây cao 
su để phát triển kinh tế bền vững. 
Học Bác làm cho  “...ai cũng có 
cơm ăn, ai cũng có áo mặc, ai 
cũng được học hành...”. Thực hiện 
Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 
07/12/2011 về chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi trên địa bàn 
huyện giai đoạn 2011- 2015. Cây 
cao su là một trong ba cây chủ lực 
được nêu trong Nghị quyết. Việc 
đưa dự án trồng cây cao su lên 
miền núi Nam Giang nói chung 
và xã Chà Vàl nói riêng là một chủ 
trương lớn và đúng đắn, nhằm tạo 
bước đột phá về chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng trên đất nương rẫy 
theo hướng sản xuất hàng hóa, 
góp phần thay đổi tập quán canh 
tác, nâng cao giá trị kinh tế, hiệu 

quả sử dụng đất, tăng thu nhập, 
cải thiện đời sống, xóa đói giảm 
nghèo và giải quyết việc làm bền 
vững cho người dân. Song, để làm 
được điều đó thật sự là một khó 
khăn lớn đối với Đảng bộ xã Chà 
Vàl, vì bà con nhân dân nơi đây 
từ lâu đã quen với tập quán canh 
tác nương rẫy nên bước đầu bà 
con không đồng tình hưởng ứng, 
không chịu giao đất để trồng cây 
cao su. Trước tình hình đó, Ban 
Thường vụ Đảng ủy đã ban hành 
Nghị quyết, chỉ đạo quyết liệt 
và phân công Đảng ủy viên phụ 
trách các thôn, cùng với sự vào 
cuộc của chính quyền, Mặt trận 
và các đoàn thể, tập trung hướng 
về thôn để vận động nhân dân 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con 
vật nuôi, mà cụ thể là trồng cây 

Cây cao su phát triển trên mảnh đất huyện Nam Giang hứa hẹn sự sung túc, đủ đầy 
cho bà con đồng bào người Cơ tu nơi đây.
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cao su để phát triển kinh tế bền 
vững cho địa phương. Trước hết 
là cán bộ, đảng viên phải gương 
mẫu thực hiện trồng cây cao su 
để nhân dân làm theo. Nếu như 
ban đầu chỉ có một số hộ tham gia 
trồng được 293 ha tại 4 thôn thì 
đến nay, việc trồng cây cao su đã 
được bà con hưởng ứng trồng 6/6 
thôn. Đến cuối năm 2012, toàn xã 
đã trồng được 715 ha và đến đầu 
năm 2013 đã có tín hiệu vui mừng 
khi lứa cao su đầu tiên đã bắt đầu 
cho sản phẩm. Nhiều hộ gia đình 
như Pơ loong Hươi, Arất Thị Ao, 
Blúp Thị Xuân (thôn Abát), Alăng 
Minh, Coor Nghệ (thôn Adinh)… 
đã phát triển trồng cây cao su từ 
3 đến 4 ha, ngoài 309 hộ nhận 
khoán, đã có 45 công nhân cao su 
là người địa phương với thu nhập 
bước đầu bình quân 3,1 triệu 
đồng/ tháng/người.

Nhìn chung, hiện nay, cây cao 
su trên địa bàn xã sinh trưởng và 
phát triển tốt; được bà con quan 
tâm chăm sóc cẩn thận, quản lý 
chu đáo, không để gia súc phá 
hoại, do bà con nhân dân đã ý thức 
được trong quản lý chăn nuôi. 
Đây cũng là một minh chứng rõ 
nét nhất trong việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân Chà Val. Tin tưởng rằng, 
trong tương lai không xa, cùng với 
việc Tập đoàn Cao su đầu tư nhà 
máy chế biến mủ cao su trên địa 

bàn xã và việc phát triển cây cao su 
hiện nay, thì đây sẽ là nguồn thu 
nhập chính, góp phần cải thiện 
đời sống, xóa đói giảm nghèo, giải 
quyết việc làm bền vững cho nhân 
dân tại địa phương.

Sở dĩ đạt được những kết quả 
trên là nhờ sự chỉ đạo tích cực 
của lãnh đạo huyện, trực tiếp là 
Ban Thường vụ Đảng ủy, các cấp 
ủy đảng, sự phối hợp đồng bộ của 
chính quyền, Mặt trận, các ban, 
ngành, đoàn thể với lãnh đạo 
Nông trường cao su trong công 
tác tuyên truyền, vận động hội 
viên, nhân dân cũng như sự gương 
mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên 
trong việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức của Bác, đã 
tạo sự chuyển biến tích cực để 
nhân dân học tập và noi theo. Từ 
đó, đã tạo được sự đồng thuận 
trong xã hội, các chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước được nhân dân 
chấp hành thực hiện nghiêm túc. 
Đúng như lời Bác nói: “Dễ mười 
lần không dân cũng chịu, khó 
trăm lần dân liệu cũng xong”. Ghi 
nhận kết quả bước đầu trong việc 
thực hiện Chỉ thị 03, trong hội 
nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ 
thị 03-CT/TW, Đảng bộ Đảng ủy 
xã Chà Val vinh dự được UBND 
huyện biểu dương, khen thưởng 
vì đã có thành tích trong việc học 
tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh.



99

Nhạy bén và linh hoạt trong 
điều tra phá án.

Hơn 31 năm công tác trong 
lực lượng Công an nhân dân và 
22 năm gắn bó với nghề điều tra, 
luôn thấm nhuần 6 điều Bác Hồ 
dạy, thượng tá Ngô Quốc Ánh 
tâm niệm: Trong bất kỳ hoàn 
cảnh nào cũng phải giữ được bản 
lĩnh, phẩm chất của người cán bộ 
công an, đặc biệt là không được 
mất cảnh giác để bọn tội phạm 
lợi dụng. Muốn làm được như 
vậy thì mỗi cán bộ, chiến sỹ phải 

thường xuyên rèn luyện phẩm 
chất đạo đức theo tấm gương 
Bác Hồ, gương mẫu trong thực 
hiện nhiệm vụ, tư duy linh hoạt, 
vận dụng sáng tạo các biện pháp 
nghiệp vụ vào hoạt động điều tra, 
phá án, góp phần giữ vững an 
ninh trật tự tại địa phương. Trong 
từng vụ án, thượng tá Ngô Quốc 
Ánh đã không ngại khó khăn, 
gian khổ cùng đồng đội cẩn trọng 
trong xác minh, điều tra, đánh giá 
chứng cứ để nhanh chóng phát 
hiện tội phạm, kiên quyết không 

HẾT LÒNG VÌ CÔNG VIỆC
Trà Thanh hoàng

Ban Tuyên huấn Đảng ủy Công an tỉnh   

Đ/c Ngô Quốc Ánh trên bàn làm việc.

Cương trực, bình 
dị, nhanh nhẹn, luôn tận 
tụy với công việc - đó 
là những điều mà quần 
chúng nhân dân và đồng 
đội đơn vị đã nhận xét 
về Thượng tá Ngô Quốc 
Ánh, Đội trưởng đội trọng 
án phòng Cảnh sát điều 
tra tội phạm về trật tự xã 
hội (PC45) Công an tỉnh 
Quảng Nam. 

Người Đội trưởng
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bỏ lọt tội phạm, không làm oan 
người ngay. Không những nhiệt 
tình, khẩn trương, anh còn xây 
dựng cho mình tác phong làm 
việc khoa học, kiên quyết, khôn 
khéo, kịp thời tiếp nhận và xử lý 
tin tố giác tội phạm của người 
dân. Từ những sợi tóc đến tàn 
thuốc vứt bỏ tại hiện trường, từ 
một nguồn tin nhỏ nhất hay một 
cái tên lưu lại trong danh bạ điện 
thoại cũng trở thành manh mối 
để anh và đồng đội phá một vụ 
án lớn. 

Vụ án giết người xảy ra vào 
ngày 04/4/2012 tại Tam Xuân 1 
(huyện Núi Thành) là một điển 
hình như thế. Nạn nhân là chị 
Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 
1973), một người  hành nghề bói 
toán và chữa bệnh Đông y. Vì nạn 
nhân có mối quan hệ tình cảm 
phức tạp, hằng ngày tiếp xúc rất 
nhiều người ở nhiều địa phương 
khác nhau nên việc sàng lọc đối 
tượng nghi vấn rất khó khăn, 
hàng loạt sự kiện đặt ra cần làm 
sáng tỏ. Sợi tóc để lại trong tay 
nạn nhân, mối quan hệ bất bình 
thường với người đàn ông cùng 
xóm, những mâu thuẫn nảy sinh 
trong việc tranh giành khách với 
“đồng nghiệp” xảy ra trước khi 
nạn nhân chết... cùng hàng loạt 
nguồn tin khác do quần chúng 
nhân dân cung cấp, tất cả đều có 
khả năng phá án. Cứ thế, các tình 
huống giả định luôn được đặt 

ra, công tác điều tra đứng trước 
nhiều khó nhăn, có xu hướng đi 
vào ngõ cụt. Thế nhưng, với vai trò 
là tổ trưởng tổ công tác, thượng 
tá Ngô Quốc Ánh đã rà soát, chắt 
lọc, đánh giá từng thông tin, từng 
chứng cứ. Nhờ sự tận tụy với công 
việc và bằng các thao tác nghiệp 
vụ được đúc kết từ hàng chục năm 
công tác, cuối cùng, thủ phạm 
trong vụ án được đưa ra ánh sáng, 
không ai khác chính là người  phụ 
nữ tên Hoa được lưu trong điện 
thoại nạn nhân cũng chính là 
người đàn bà đi xe Taurus màu 
đỏ đen, tên là Trương Thị Kiều 
Phương (sinh năm 1977, trú tại  
phường An Phú, thành phố Tam 
Kỳ). Thượng tá Ngô Quốc Ánh 
tâm sự: “Trong công tác điều tra, 
khám phá án, một trong những 
yếu tố quan trọng nhất là sự nhạy 
bén. Từ người trinh sát tiến hành 
công tác xác minh đến điều tra 
viên phân tích, đánh giá tài liệu 
chứng cứ cho đến quyết sách của 
người lãnh đạo chỉ huy tất cả đều 
phải nhạy bén, nhận định đúng 
tình hình và ra quyết định có đưa 
đối tượng vào diện khả nghi hay 
không. Mỗi vụ án, mỗi đối tượng 
đều có những đặc điểm khác nhau 
nên đòi hỏi cán bộ trinh sát, điều 
tra viên phải biết vận dụng biện 
pháp nghiệp vụ phù hợp để đạt 
hiệu quả cao nhất”.

 Sẵn sàng nhận mọi nhiệm 
vụ
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Điều tra trọng án là công việc 
rất vất vả và đối mặt với nhiều 
nguy hiểm. Nhưng dù có vất vả, 
nguy hiểm thế nào đi nữa cũng 
không làm thượng tá Ngô Quốc 
Ánh nản lòng. Anh chia sẻ: "Có 
những vụ án chúng tôi làm rõ rất 
nhanh, nhưng cũng có những vụ, 
phải lao động cật lực suốt nhiều 
tháng trời. Hình ảnh những người 
vô tội bị sát hại hay sự lo lắng, 
hoang mang của người dân thôi 
thúc chúng tôi bằng mọi cách đưa 
kẻ phạm tội ra ánh sáng”.

Đầu năm 2013, trên địa bàn 
huyện Nam Giang đã có hàng 
loạt cô gái bị đối tượng xấu 
lừa bán sang Trung Quốc dưới 
thủ đoạn đưa người đi tìm việc 
làm. Từ sự trở về của nạn nhân 
KaPhu Don (sinh năm 1986, trú 
xã Cà Dy, Nam Giang), Thượng 
tá Ánh và đồng đội đã phát hiện 
ra đường dây buôn người do vợ 
chồng Nông Thị Bé (sinh năm 
1984, Đồng Lầm, Hòa Sơn, Hữu 
Lũng, Lạng Sơn) cầm đầu. Tiếp 
nhận thông tin từ nạn nhân, anh 
và đồng đội đã vạch kế hoạch 
hoàn hảo bắt gọn vợ chồng đối 
tượng Bé tại Bến xe Đà Nẵng vào 
ngày 03/8/2013. Nhận sự chỉ đạo 
của cấp trên, anh quyết tâm mở 
rộng điều tra án để giải cứu các 
nạn nhân khác cũng như đưa 
những kẻ buôn người giấu mặt 
ra đền tội. Không bao lâu sau đó, 
ngày 14/9/2013, lần lượt các đối 

tượng buôn người như Lương 
Thị Mằn (sinh năm 1989), Lương 
Thị Lan (sinh năm 1992), Cụt 
Văn Yên (sinh năm 1982, cùng 
ngụ xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, 
tỉnh Nghệ An) đã bị điều tra viên 
kỳ cựu này phát hiện, bắt giữ tại 
thành phố Vinh. Để bắt được 
các đối tượng này, Thượng tá 
Ánh đã cùng đồng đội vượt hàng 
trăm cây số ra Nghệ An trinh sát, 
mật phục để lần theo từng bước 
chân của đối tượng. Còn một 
nạn nhân chưa được giải cứu là 
còn một nhiệm vụ chưa hoàn 
thành. Không quản ngại khó 
khăn, không nản chí trước những 
chiêu bài “Không biết, không 
nghe, không thấy” của các đối 
tượng, hết phương pháp này đến 
phương pháp khác, anh quyết 
tâm bắt cho được những tên còn 
lại. Cũng ngay ngày 14/9/2013, Vi 
Văn Hữu (sinh năm 1993, xã Tà 
Bhing, huyện Nam Giang), một 
đối tượng mua bán người trong 
đường dây đã bị bắt. Trong khi 
đó, Xên Văn Dần (sinh năm 1987, 
thôn Pà Xua, xã TaBhing, huyện 
Nam Giang) thấy “động” đã bỏ 
trốn. Và hắn không ngờ rằng, cho 
dù đất rộng, người đông như thế 
nhưng với tinh thần kiên quyết, 
Thượng tá Ngô Quốc Ánh buộc 
Xên Văn Dần phải tra tay vào 
còng với lệnh bắt khẩn cấp về 
hành vi “mua bán người” vào 
ngày 30/9/2013. Nói về Thượng 
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tá Ngô Quốc Ánh, đại tá Nguyễn 
Thế Nghiệp, trưởng phòng PC45  
khẳng định: “Hầu hết những vụ 
án khó, phức tạp hay những vụ án 
xảy ra ở các địa phương sát biên 
giới Việt - Lào hay ở các tỉnh bạn, 
đồng chí Ánh đều tham gia với vai 
trò chủ lực. Có lúc trong một ngày 
đồng chí tham gia khám nghiệm 
tử thi đến 3 vụ, có nhiều vụ xác 
chết đã bị thối rữa lâu ngày rất 
hôi thối, độc hại nhưng đồng chí 
không ngại khó. Bất cứ nhiệm vụ 
nào giao, đồng chí cũng thực hiện 
với tinh thần tận tụy và nêu cao 
tính tiên phong, gương mẫu của 
người đội trưởng…”.

Những chiến công của 
Thượng tá Ngô Quốc Ánh cũng 
như nhiều cá nhân nữa của đơn vị 
phòng PC45 đã góp phần tạo nên 
một tập thể vững mạnh. Với mục 
tiêu sự hài lòng của nhân dân là 
thước đo kết quả thực hiện nhiệm 
vụ, nó như dòng chảy xuyên suốt 
của ý chí và hành động để giữ gìn 
sự bình yên trên địa bàn. Trong 
nhiều năm qua, từ thực hiện 
Cuộc vận động “Học tập và 
làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí 
Minh” Chỉ 

thị 06-CT/TW (khóa X) đến Chỉ 
thị 03-CT/TW (khóa XI) về “Tiếp 
tục đẩy mạnh việc học tập làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh”. Đồng chí Ngô Quốc Ánh 
luôn là tấm gương sáng học tập 
và làm theo Bác. Đã tham gia 
điều tra khám phá trên 60 vụ án 
đặc biệt nghiêm trọng, bản thân 
anh đã nhận được hơn 20 Bằng 
khen, Giấy khen của Bộ Công an, 
UBND tỉnh, Công an tỉnh cho 
các thành tích của mình. Trong 
sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 
vừa qua, anh được UBND tỉnh 
Quảng Nam tặng Bằng khen về 
điển hình tiên tiến học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh. Thành công qua các vụ án, 
sống hết mình với đồng nghiệp, 
tất cả thành công trên được các 
cấp tôn vinh và khen tặng, song 
anh khiêm nhường bảo: “Những 
Bằng khen đó không chỉ là thành 
quả của riêng cá nhân tôi, mà đó 
là công sức và trí tuệ của cả tập 
thể”.
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Anh Trần Văn 
Được sinh ra và 
lớn lên tại Thanh 

Hóa. Năm 2000, do 
điều kiện kinh tế gia 
đình khó khăn, nhà lại 
đông anh em, học xong 
lớp 9 rồi ở nhà phụ giúp 
gia đình. Hàng ngày, 
anh cùng với các bạn 
trang lứa trong xóm 
tham gia phụ hồ tại các 
công trình công cộng, 
công việc vất vả nhưng 
tiền lại ít không đủ để trang trải 
cho bản thân và giúp đỡ phần 
nào cho gia đình. Năm 2008, anh 
xin tham gia đoàn thợ mộc vào 
Quảng Nam lập nghiệp và đoàn 
anh tập trung làm nhà tại các 

thôn, bản huyện Tây Giang với hy 
vọng sẽ tìm được một việc làm ổn 
định, đỡ vất vả hơn. 

Ròng rã 4 năm trôi qua kể 
từ ngày đầu vào Quảng Nam lập 
nghiệp, còn nhiều bỡ ngỡ, không 
bạn bè, người thân, bất đồng về 

TUỔI TRẺ TÂY GIANG

   cơ Lâu hoài
 Huyện Đoàn  Tây Giang

Trần Văn Được bên quầy tạp hóa của gia đình.

Một đoàn viên tại thôn Tàlàng, xã Bhalêê, huyện Tây Giang 
từ đôi bàn tay trắng, không một đồng vốn, một thân một mình 
nơi đất khách quê người, nay anh đã có một gia đình đầm ấm, sở 
hữu một gia trại, kinh tế gia đình khá giả, là tấm gương về phát 
triển kinh tế gia đình mà nhiều đoàn viên, thanh niên phải học 
tập, noi theo.

Làm theo gương Bác
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ngôn ngữ, tập quán sinh hoạt. 
Nhưng vốn tính cần cù, chịu khó, 
chăm làm, anh được bà con thôn, 
bản quý mến, tin yêu, rồi anh lập 
gia đình với chị Bhướch Thị Blắc ở 
thôn Tàlàng và định cư trên mảnh 
đất Tây Giang. Từ đây, cuộc đời 
anh rẽ sang một hướng mới, với sự 
động viên của cả gia đình hai bên 
và vốn kinh nghiệm của mình, 
anh đã mạnh dạn trao đổi với vợ 
và gia đình quyết định vay vốn 
tại Ngân hàng Chính sách xã hội 
huyện Tây Giang đầu tư vào việc 
mua giống cá, gà và đào ao nuôi 
cá. Với tính cần cù và sự nhạy bén 
của mình, khi có được một số lãi 
nhất định, anh chị tiếp tục vay 
vốn mua lưới B40 rào chắn, rồi 
mua giống gà, vịt, ngan, nuôi heo 
cỏ, trồng keo, kinh doanh tạp hóa, 
lập thành một gia trại ngày càng 
khang trang. Không chỉ làm kinh 
tế giỏi, anh còn tham gia tốt các 
hoạt động do Đoàn Thanh niên xã 
phát động, đặc biệt là hưởng ứng 
hiệu quả Cuộc vận động “Tuổi trẻ 
học tập và làm theo lời Bác”. 

Anh Được cho biết: “Qua học 
tập và làm theo lời Bác, tôi nhận 
thấy Bác là một tấm gương sáng 
mà bản thân cần phải cố gắng 
học tập và rèn luyện để ngày càng 
hoàn thiện hơn về nhân cách, 
đạo đức của mình, cũng như 
không ngừng học hỏi, trau dồi 
kinh nghiệm trong sản xuất và 
giúp đỡ, hỗ trợ các hộ gia đình 

thanh niên trong việc làm kinh 
tế gia đình để thoát nghèo”. Học 
tập ở Bác đức tính chuyên cần, 
bản thân anh đã không ngừng 
trau dồi kinh nghiệm thông qua 
việc tham gia các đợt tập huấn 
khuyến nông, khuyến lâm, các kỹ 
thuật nuôi trồng thủy sản, gà thả 
vườn, chăn nuôi heo do huyện và 
tỉnh tổ chức. 

Để làm được như lời Bác dạy, 
anh và gia đình luôn gương mẫu 
chấp hành chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, có lối sống lành 
mạnh, tiết kiệm, chăm chỉ lao 
động, tích cực chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng vật nuôi làm giàu trên 
chính mảnh đất của gia đình. 
Trong những năm trở lại đây, 
anh đã cùng với gia đình tham gia 
trồng, chăm sóc và bảo vệ được 
2 ha cao su. Khi đã tích lũy được 
chút vốn từ việc bán các nông 
phẩm của mình, anh lại nhanh 
nhạy nắm bắt được nhu cầu chở 
vật liệu xây dựng và khai thác 
quế của người dân. Năm 2013, 
anh và gia đình đã quyết định 
dồn vốn đầu tư mua một chiếc 
xe ô tô trị giá trên 150 triệu đồng 
để chở hàng, củi, vỏ quế và hàng 
hoá cho bà con. Tính chung các 
nguồn thu từ bán các sản phẩm 
nông sản và dịch vụ vận tải, tổng 
thu nhập gia đình anh mỗi năm 
thu gần 100 triệu đồng.

Từ việc tích cực lao động sản 
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xuất, thu nhập được nâng lên, gia 
đình anh đã có điều kiện trang 
trải, mua sắm được nhiều vật 
dụng tiện nghi cho gia đình đầy 
đủ. Từ kinh nghiệm phong phú 
của mình, anh đã nhiệt tình chia 
sẻ những kinh nghiệm và hướng 
dẫn cách làm ăn với đoàn viên, 
thanh niên và bà con sử dụng 
hiệu quả đồng vốn để làm giàu 
cho gia đình và thôn, bản.

Với tình nghĩa cộng đồng, gia 
đình anh được đoàn viên, thanh 
niên trong xã và bà con trong 
thôn tôn trọng và luôn là gia đình 
thanh niên sản xuất kinh doanh  
giỏi. Là một đoàn viên tích cực, 
Trần Văn Được luôn gương mẫu, 
đi đầu trong việc tham gia các 
phong trào do Đoàn các cấp phát 
động; không ngừng học tập, trau 
dồi kinh nghiệm, thay đổi nếp 
nghĩ, cách làm để vươn lên làm 
giàu chính đáng trên “đất khách, 
quê người”, từ đó góp phần nâng 

cao nhận thức, ý thức vượt khó lao 
động của thanh niên địa phương.

Nhận xét về anh Trần Văn 
Được - Bí thư Đoàn xã Bhalêê 
Alăng Diệu cho biết: Anh Được 
là một đoàn viên tiêu biểu của 
xã, là một tấm gương để cho các 
bạn đoàn viên, thanh niên trong 
xã phải học tập, nhất là trong việc 
phát triển kinh tế hộ gia đình. Đặc 
biệt, anh không chỉ làm giàu cho 
gia đình mình mà còn hướng dẫn, 
giúp đỡ các hộ thanh niên trong 
xã phát triển kinh tế hộ gia đình.

Bằng sự nỗ lực không ngừng, 
năm 2010, gia đình anh chị vinh 
dự được nhận phần thưởng 
“Lương Định Của” một giải 
thưởng do Trung ương Đoàn 
Thanh niên tổ chức thường niên. 
Đây cũng là một ghi nhận của tổ 
chức Đoàn đối với những nỗ lực 
của anh chị trong việc thực hiện 
Cuộc vận động  “Tuổi trẻ học tập 
và làm theo lời Bác”.
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Đồn Biên phòng 
Cửa khẩu Nam 
Giang quản lý, 

bảo vệ đoạn biên giới dài 
27,5 km thuộc 2 xã La Dê 
và Đắc Tôi (huyện Nam 
Giang), có cửa khẩu Nam 
Giang, tiếp giáp huyện 
Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông 
(Lào). Trong những năm 
qua, được cấp ủy, chỉ huy 
đơn vị xác định thực hiện 
Chỉ thị 03-CT/TW của 
Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp 
tục đẩy mạnh việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” là nhiệm vụ trọng tâm, có 
ý nghĩa rất quan trọng, thiết thực 
trong xây dựng đơn vị vững mạnh 
về chính trị, tư  t ưởng và tổ chức, 
xây dựng tổ chức đảng trong sạch 
vững mạnh, đơn vị vững mạnh 
toàn diện. Từ đó, Đảng uỷ đã ra 
Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo 
cụ thể gắn với thực hiện lời dạy 
của Bác Hồ đối với cán bộ, chiến 
sỹ (CBCS) toàn đơn vị. Mỗi cán 
bộ, đảng viên thực hiện 7 tiêu chí 
đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh, 5 

tiêu chí về phẩm chất đạo đức của 
quân nhân cách mạng và 6 tiêu 
chí đạo đức của CBCS biên phòng 
cho phù hợp với yêu cầu, chức 
trách nhiệm vụ được giao. Hằng 
năm, mỗi cán bộ, đảng viên viết 
quyết tâm thư, đăng ký nêu gương 
để phấn đấu thực hiện; đồng thời 
Đảng ủy tổ chức quán triệt học tập 
đầy đủ, có chất lượng các chuyên 
đề về tư tưởng, tấm g ương đạo 
đức Hồ Chí Minh; cuối năm, mỗi 
cán bộ, đảng viên tự soi lại mình 
thông qua bản thu hoạch để đánh 
giá sự chuyển biến về nhận thức, 
kết quả đã thực hiện để từ đó phát 
huy ưu điểm, hạn chế khuyết 

ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU NAM GIANG:

nguyễn hồng ThAnh
Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Q.Nam

Cán bộ chiến sĩ tham gia làm đường giao thông liên thôn 
giúp dân.

Điểm sáng vùng biên
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điểm và đề ra phương hướng, nội 
dung những việc làm theo cụ thể 
cho năm tiếp theo. Với cách làm 
này, đã có 100% cán bộ, đảng viên 
và quần chúng có bản lĩnh chính 
trị, lập trường tư tưởng kiên định 
vững vàng, lối sống trong sáng, 
lành mạnh, giản dị, thái độ, động 
cơ phấn đấu rèn luyện nghiêm 
túc; tận tâm, tận tụy với công 
việc, khắc phục khó khăn, sẵn 
sàng nhận và hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chỉ 
huy đơn vị lấy hiệu quả thực hiện 
việc làm theo là một trong những 
tiêu chí quan trọng để đánh giá 
chất lượng đảng viên, xét thăng 
quân hàm, nâng lương và phân 
loại tư tưởng, chính trị hàng năm. 
Thượng tá Nguyễn Hữu Quyết - Bí 
thư Đảng bộ, Chính trị viên Đồn 
Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang 
cho biết: “Để thực hiện có hiệu 
quả Chỉ thị 03-CT/TW và lời dạy 
của Bác Hồ đối với Bộ đội biên 
phòng, trước hết cấp ủy, người 
chỉ huy phải gương mẫu, làm tấm 
gương sáng về đạo đức lối sống, 
tác phong, sinh hoạt, công tác để 
cán bộ, đảng viên và quần chúng 
trong đơn vị noi theo, bởi vì cấp 
ủy, người chỉ huy là người trực 
tiếp vừa lãnh đạo, vừa trực tiếp chỉ 
huy luôn gần gũi, gắn bó với cán 
bộ, chiến sỹ ”. 

Trong công tác xây dựng đơn 
vị vững mạnh toàn diện, đơn vị 
đã đầu tư hơn hai trăm triệu đồng 

xây dựng, củng cố hội trường, hệ 
thống bảng biển, cảnh quan môi 
trường xanh, sạch, đẹp, khu chăn 
nuôi, tăng gia tập trung, chăm lo 
chu đáo đời sống vật chất, tinh 
thần cho bộ đội, khai thác, sử 
dụng có hiệu quả các thiết chế 
văn hoá, tủ sách, báo chí phục 
vụ đời sống tinh thần của CBCS 
và nhân dân địa phương… tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ bộ mặt của 
đơn vị. Hàng tháng, đơn vị duy trì 
nghiêm chế độ sinh hoạt dân chủ, 
tăng cường đối thoại giữa cán bộ 
với chiến sỹ và lấy ý kiến đóng góp 
của quần chúng đối với cán bộ, 
đảng viên, đặc biệt đối với cán bộ 
chỉ huy. Phát huy có hiệu quả hòm 
thư góp ý, đã thu được nhiều ý 
kiến đóng góp với tinh thần, trách 
nhiệm, ý tưởng xây dựng cao… 
đã tạo ra phong trào đấu tranh 

 Năm 2011 và năm 2012, 
Đồn Biên phòng Cửa khẩu 
Nam Giang được UBND tỉnh 
tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong 
trào thi xuất sắc và đơn vị 
vinh dự được Tỉnh ủy tặng 
cờ Đảng bộ TSVM tiêu biểu. 
Trong dịp sơ kết 2 năm thực 
hiện Chỉ thị 03, UBND tỉnh và 
Ban Tuyên giáo Trung ương 
tặng Bằng khen về tập thể 
điển hình tiên tiến học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh.



108

tự phê bình và phê bình nghiêm 
túc, thẳng thắn, chân thành, cởi 
mở và xây dựng; nghiêm túc chấn 
chỉnh những tồn tại, hạn chế, mất 
dân chủ, mất đoàn kết nội bộ, tích 
cực củng cố mối quan hệ đoàn 
kết, thống nhất trong đơn vị, phát 
huy được trí tuệ tập thể trong thực 
hiện nhiệm vụ chính trị và xây 
dựng đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện 
Quy chế ứng xử văn hoá ở cơ sở, 
đơn vị đã phát động trong đơn vị 
thực hiện có hiệu quả phong trào 
“Mỗi ngày học một lời hay và làm 
được một việc tốt theo tư tưởng, 
tấm gương đạo đức của Bác Hồ”.

Thực hiện chủ trương xây 
dựng nền biên phòng toàn dân 
gắn với tham gia phát triển kinh 
tế, văn hóa, xã hội, chung sức xây 
dựng nông thôn mới ở nơi đóng 
quân, đơn vị đã hỗ trợ kinh phí 
xây dựng, tu sửa Nhà Văn hóa 
thôn Đắc Ôốc, xã La Dêê trị giá 20 
triệu đồng. Vận động hơn 1.000 
ngày công lao động xây dựng  9 
nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn 
kết, nhà “Ước mơ tuổi vàng”, nhà 
nghĩa tình Trường Sơn cho các đối 
tượng chính sách, người nghèo, 
người già neo đơn; tu sửa 5,5km 
đường giao thông liên thôn, vận 
động ra mắt 4 Câu lạc bộ “không 
sinh con thứ 3” với 185 hội viên; 
ra mắt 2 tộc, họ văn hóa (Plong 
và A Lăng), giới thiệu 22 lượt đảng 
viên về tham gia sinh hoạt tại chi 
bộ các thôn, bản, bồi dưỡng, kết 

nạp được 19 đảng viên. Tuyên 
truyền, vận động quần chúng 
nhân dân tham gia phong trào tự 
quản bảo vệ đường biên, cột mốc, 
giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản, 
xây dựng thế trận lòng dân, gắn 
với thế trận an ninh nhân dân và 
quốc phòng toàn dân vững chắc, 
tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả 
hệ thống chính trị cơ sở và của 
nhân dân trong bảo vệ chủ quyền 
an ninh biên giới. “CBCS Đồn Biên 
phòng Cửa khẩu Nam Giang là 
chỗ dựa vững chắc cho Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân xã La 
Dêê; thường xuyên chăm lo cho 
đời sống, văn hóa, vật chất, tinh 
thần và sức khỏe cho nhân dân, 
giúp nhân dân phát triển kinh 
tế hộ gia đình, xây dựng nhà ở, 
giúp địa phương làm đường giao 
thông, làm nhà văn hóa…đã góp 
phần đáng kể trong xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn biên giới”,  A 
Lăng Huy - Bí thư Đảng ủy xã La 
Dêê  nói.
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Về xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc 
hỏi Sư cô Thích Nữ Minh Như  - trụ 
trì chùa Lập Thuận, người đã gắn 
bó với công tác từ thiện trên địa 
bàn huyện Đại Lộc từ 4 năm nay 
hẳn ai cũng biết, khen ngợi.

Sinh ra trong một gia đình 
nghèo hiếu học, ở mảnh đất 
cố đô Huế, ngay từ nhỏ, sau 

giờ đến trường, Sư cô Thích Nữ 
Minh Như thường theo cha mẹ, 
anh chị lên chùa làm công quả. 
Sự bao dung, độ lượng, tấm lòng 
từ bi, hỷ xả của cô đã được hình 
thành, hun đúc từ chính quãng 
thời gian tuổi thơ đó. Những tư 
tưởng của Phật pháp cứ dần lớn 
lên trong cô theo dòng chảy thời 
gian. Sau nhiều năm tìm hiểu Đạo 
Phật, nhận thấy mình có duyên 
với Phật môn và đến năm 1994, 
Sư cô Thích Nữ Minh Như chính 
thức xuất gia tại chùa Hòa Cường 
(nay là chùa Phổ Hiền), phường 
Khuê Trung, thành phố Đà Nẵng. 
Đây là khoảng thời gian để cô bổ 
sung những giáo lý của Đạo Phật. 
Năm 2009, cô được chuyển đến 
làm trụ trì chùa Lập Thuận xã Đại 
Hồng. Đây là một ngôi chùa nhỏ ở 
một vùng quê còn nghèo và chưa 

có nhiều đạo hữu. Ngay từ khi về 
chùa Lập Thuận, Sư cô Thích Nữ 
Minh Như đã gặp gỡ đạo hữu, 
phật tử, liên hệ với chính quyền 
địa phương để tìm hiểu, trong đó 
có nội dung chuẩn bị cho việc làm 
từ thiện mà Sư cô vốn ấp ủ từ lâu. 
Với tấm lòng chân thành của cô, 
cô đã được hầu hết đạo hữu chùa 
Lập Thuận ủng hộ. Bên cạnh đó, 
Sư cô còn được sư huynh đệ chùa 
Phổ Hiền giúp đỡ trong công tác 
vận động phật tử các nơi ủng hộ 
tinh thần và vật chất cho chùa Lập 
Thuận làm từ thiện. Hàng tháng, 
cứ đến ngày mùng một và ngày 
rằm, Sư cô Thích Nữ Minh Như 
đích thân cùng đạo hữu đi phát 
cơm chay và cháo từ thiện cho 
bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa 
khu vực miền núi phía Bắc Quảng 

NHÀ SƯ SAY MÊ CÔNG TÁC TỪ THIỆN
nguyễn Thị TuyếT

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đại Lộc

Sư cô Thích Nữ Minh Như
phát gạo cho hộ nghèo.
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Nam. Mỗi lần phát từ 300 đến 320 
hộp cơm và 4 xô cháo lớn. Riêng 
rằm tháng 4 và rằm tháng 7, sư 
cô phát khoảng 500 hộp cơm cho 
bệnh nhân. Việc làm của Sư cô 
đã được các cấp chính quyền địa 
phương và người dân hưởng ứng. 
Từ đó, phong trào phát cơm, cháo 
từ thiện cho bệnh nhân nghèo ở 
bệnh viện cũng được một số chùa 
trên địa bàn huyện Đại Lộc thực 
hiện. Không những vậy, Sư cô 
Minh Như còn liên hệ với một số 
tổ chức từ thiện ở thành phố Hồ 
Chí Minh, Đà Nẵng thường xuyên 
giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh 
trên địa bàn xã Đại Hồng và một 
số xã lân cận. Hàng năm, vào đầu 
năm học, Sư cô hỗ trợ trên 200 
suất quà cho học sinh ở 2 thôn 
Lập Thuận và Phước Lâm; tặng 55 
suất học bổng cho học sinh nghèo 
học giỏi trên địa bàn xã, mỗi suất 
500 nghìn đồng. Từ năm 2011 đến 
nay, Sư cô Minh Như đã vận động 
để cấp hàng tháng 166 suất gạo 
(mỗi suất 10kg) cho những người 
có hoàn cảnh bất hạnh (khuyết 
tật, neo đơn, đói nghèo) trên địa 
bàn 2 xã Đại Hồng và Đại Sơn. 
Bên cạnh đó, khi nào nhận được 
sự giúp đỡ, hỗ trợ của các nhà hảo 
tâm, Sư cô đều mang đến tận tay 
nhân dân như phát gạo nhân dịp 
Tết Nguyên đán, tặng quần áo, 
sách vở, xe đạp cho học sinh, tặng 
xe lăn cho người tàn tật... Từ khi 
về trụ trì đến nay, tổng số tiền làm 

từ thiện mà Sư cô vận động được 
đã lên đến vài trăm triệu đồng. 
Làm nhiều việc, được nhiều người 
biết đến song Sư cô Thích Nữ 
Minh Như lại coi đó là việc hết sức 
bình thường, thậm chí Sư cô chẳng 
nhớ tên những người mà mình đã 
giúp đỡ. Sư cô tâm sự: “Mỗi người 
có một số phận, mình giúp họ được 
chừng nào thì giúp”. Bằng tình yêu 
thương đối với con người, Sư cô 
không quản ngại khó khăn, luôn 
tận tâm, tận lực giúp đỡ những 
hoàn cảnh khó khăn mà Sư cô biết, 
Sư cô gặp. Sư cô thường xuyên đến 
Bệnh viện Đa khoa khu vực miền 
núi phía Bắc Quảng Nam để thăm 
hỏi bệnh nhân nghèo, gặp những 
bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt, 
Sư cô Minh Như sẵn sàng bỏ tiền 
túi của mình để giúp đỡ. Sư cô bảo, 
tình yêu thương chính là tài sản 
quý giá nhất của mỗi con người, là 
sợi dây liên kết bền chặt giữa người 
với người, nếu con người mất đi 
tình yêu thương thì cuộc sống này 
hoàn toàn vô nghĩa. Vì lẽ đó, Sư cô 
luôn dành tình yêu thương cho tất 
cả mọi người, sống vì mọi người.

Chia tay Sư cô Thích Nữ Minh 
Như, trong lòng tôi vẫn vọng mãi 
câu nói nhẹ nhàng mà có ý nghĩa 
hết sức sâu sắc: “Mình sống không 
chỉ cho mình mà quan trọng hơn 
là mình sống vì hạnh phúc của 
mọi người. Phải biết yêu thương, 
chia sẻ thì cuộc sống này mới tốt 
đẹp được”.
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Lúc sinh thời, Bác Hồ 
thường quan tâm đến vấn 
đề tiết kiệm. Theo Bác tiết 
kiệm gồm: tiết kiệm thời 
gian, tiết kiệm sức lực và tiết 
kiệm vật lực, tài chính để xây 
dựng đất nước và bảo vệ Tổ 
quốc, xây dựng gia đình bình 
đẳng,  ấm no, hạnh phúc. Bác 
dạy: “...Đồng bào miền núi, 
trước hết là chị em phụ nữ, 
cần phải đoàn kết chặt chẽ, 
thương yêu, giúp đỡ nhau. Đoàn kết giữa dân tộc mình, đoàn kết giữa 
các dân tộc...”. 

Ngày nay, đất nước đang trên đà phát triển, đời sống vật chất và 
tinh thần của người dân đã thay đổi nhiều, song đâu đó vẫn còn 
những trường hợp người già neo đơn không nơi nương tựa, trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những phụ nữ nghèo không có 
vốn để sản xuất, chăn nuôi... cần được giúp đỡ, đặc biệt là vùng miền 
núi như huyện Hiệp Đức, ngẫm lại lời dạy của Bác vẫn còn vẹn nguyên 
ý nghĩa sâu sắc và mỗi Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nói chung, huyện 
Hiệp Đức nói riêng càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc 
vận động hội viên phụ nữ thực hành tiết kiệm để chia sẻ, giúp đỡ những 
trường hợp khó khăn và tiết kiệm để nâng cao mức sống cho gia đình, xã 
hội.  Để Chỉ thị 03 thực sự đi vào cuộc sống, hằng năm hội Liên hiệp Phụ 
nữ huyện xây dựng kế hoạch chỉ đạo cơ sở thực hiện, đặc biệt chú trọng 
công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức. Nội dung tuyên truyền cũng 
rất phong phú và đa dạng, mỗi xã, thị trấn, mỗi chi hội có cách làm riêng 
như: thi hỏi đáp, kể chuyện, thuyết trình... về tư tưởng, tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh. Đến khi hội viên phụ nữ đã thấm nhuần, ý thức sâu sắc 
được nội dung, ý nghĩa của Chỉ thị thì tự giác làm theo. Mỗi chi hội cũng 

THỰC HÀNH TIẾT KIỆM
HƯỚNG VỀ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM NGHÈO

  PhạM Thị như LAn
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hiệp Đức

Ngày hội mổ heo đất ở Hội phụ nữ xã Thăng Phước, 
huyện Hiệp Đức.
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đều có cách làm riêng của mình, song đều phù hợp với điều kiện, hoàn 
cảnh của từng địa phương vì chi hội tổ chức phát động mỗi hội viên tự 
đăng ký việc làm cụ thể theo gương Bác nên được hội viên phụ nữ và nhân 
dân hưởng ứng nhiệt tình.

Hình thức thực hiện tăng dần từ thấp đến cao, số lượng người tham 
gia thực hiện cũng tăng dần từ ít đến nhiều. Năm 2006, khi đời sống của 
đại bộ phận nhân dân huyện ta vẫn còn khó khăn thì hội viên phụ nữ đã 
chọn hình thức “hũ gạo tiết kiệm”, “ống tiền tiết kiệm”. Mỗi bữa nấu cơm 
tiết kiệm, một nắm gạo cho vào hũ, mỗi ngày tiết kiệm 500 đến 1000 đồng 
bỏ vào ống tre, đến cuối tháng, cán bộ chi tổ hội phụ nữ đến từng nhà 
để quyên góp gạo và mang đến hỗ trợ cho các cụ già neo đơn, số còn lại 
bán lấy tiền mua sách, vở cho học sinh gia đình đặc biệt khó khăn. Phong 
trào bắt nguồn từ thôn An Mỹ (xã Thăng Phước), thôn Việt An (xã Bình 
Lâm) và đã nhân rộng đến các thôn, các xã trên toàn huyện. Cứ như thế, 
chị em vẫn duy trì hiệu quả “hũ gạo tiết kiệm”, “ống tiền tiết kiệm” và cho 
đến nay khi đời sống kinh tế phát triển hơn, chị em lại thực hiện thêm 
hình thức mới là “thùng gạo tiết kiệm”, “heo đất tiết kiệm”, “thùng tiền tiết 
kiệm”. Thùng gạo tiết kiệm được đặt tại các cơ sở xay xát, khi mỗi hộ dân 
đến máy gạo sẽ tham gia góp gạo vào thùng. Thùng tiền tiết kiệm được 
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bình Lâm và Thị trấn Tân An đặt tại 2 chợ Việt 
An và Hiệp Đức. Như vậy, không riêng gì hội viên phụ nữ mà cả hội viên 
nông dân, đoàn viên Thanh niên cũng có thể tham gia, cán bộ chi - tổ hội 
phụ nữ đi thu gom hằng tuần. Hội viên phụ nữ tự giác mua heo đất về 
“nuôi”, các chị đã tích cực thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu, thay vì ngày 
đó đi chợ 40.000 đồng thì các chị tiết kiệm lại 5000 đồng để “nuôi heo 
đất”. Phong trào thường được đồng loạt phát động vào dịp 8/3 và tổng kết 
vào dịp 20/10, sau đó phát động lại và tổng kết vào 8/3, mỗi năm có 2 đợt 
“mổ heo”. Năm 2013, hình thức tiết kiệm cụ thể hơn được Hội Liên hiệp 
phụ nữ  huyện triển khai đến hội viên phụ nữ theo sự chỉ đạo của Trung 
ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam là mỗi hội viên phụ nữ tiết kiệm 
5.000đ/tháng, góp lại thành một nguồn quỹ tại chi, tổ hội, xây dựng quy 
chế sử dụng cụ thể như: cho hội viên vay, mượn làm vốn để phát triển 
kinh doanh, sản xuất, chăn nuôi nhỏ... đã huy động được 209,12 triệu 
đồng/1.831 thành viên tham gia.

Kết quả đến nay, toàn huyện duy trì 82 ống tiền tiết kiệm, 575 con heo 
đất; 190 hũ gạo và 10 thùng gạo tiết kiệm tại 12/12 xã, thị trấn, mỗi năm 
tiết kiệm được gần 70 triệu đồng, huy động được trên 4 tấn gạo giúp đỡ 
cho trên 500 lượt hội viên phụ nữ, trẻ em khó khăn. Những địa phương 
làm tốt phong trào này là Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bình Lâm, Quế Lưu, 
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Thăng Phước, Quế Bình, Hiệp Hòa, Hiệp Thuận. Đặc biệt, ấn tượng khi 
đến tham dự “ngày hội mổ heo đất, chẻ ống tre” của các xã, có những 
cụ già thường xuyên được nhận hỗ trợ từ nguồn quỹ tiết kiệm này cũng 
tham gia “nuôi heo đất”. Những đồng tiền khá cũ kỹ chất đầy ống tre và 
heo đất cũng chứa đầy tình cảm, tấm lòng của hội viên phụ nữ  huyện đối 
với những phụ nữ nghèo, trẻ em nghèo. Từ nguồn quỹ tiết kiệm, trong 3 
năm (2011-2013) Hội Liên hiệp phụ nữ huyện và xã, thị trấn đã tổ chức 
chương trình “Tiếp sức cho em đến trường”, nhiều đợt tặng quà giúp cho 
các em học tập, tặng quà cho hội viên phụ nữ nghèo, người già khó khăn 
với trên 700 suất, tổng số tiền trên 200 triệu đồng; tặng 140 suất quà,  trị 
giá 21 triệu và 23 sổ tiết kiệm trị giá 11,5 triệu đồng cho 163 lượt Mẹ Việt 
Nam anh hùng, gia đình chính sách; xây dựng mới và bàn giao 9 “Mái 
ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo, sửa chữa 2 nhà cho Mẹ Việt 
Nam anh hùng, gia đình chính sách với tổng số tiền 185 triệu đồng. Hội 
duy trì phong trào “Phụ nữ cơ sở một ngày với bệnh nhân nghèo tại Bệnh 
viện đa khoa Hiệp Đức”, hằng năm, cấp hơn 1.000 suất cháo, sữa, bánh 
trị giá hơn 11 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp phụ nữ  huyện còn 
hướng dẫn Hội Liên hiệp phụ nữ các xã, thị trấn xây dựng và duy trì hiệu 
quả 24 nhóm tiết kiệm tín dụng, lũy kế đến nay 286 triệu đồng /524 thành 
viên; 34 nhóm tín dụng tiết kiệm với tổng số tiền huy động 615,6 triệu 
đồng /421 thành viên; 58 nhóm GVQV với 688,46 triệu đồng /587 thành 
viên; đã giúp cho hàng ngàn lượt hội viên phụ nữ có vốn phát triển kinh 
tế gia đình. 

Qua một thời gian vận động, tuyên truyền, hội viên phụ nữ huyện đã 
thấm nhuần ý nghĩa của việc thực hành tiết kiệm và tiết kiệm, đã trở thành 
thói quen của mỗi người, trong bất kỳ hoàn cảnh nào “có ít tiết kiệm ít, 
có nhiều tiết kiệm nhiều”. Hầu hết chị em đã biết tính toán chi tiêu, đầu 
tư hợp lý, thông qua việc tập huấn lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế 
hoạch chi tiêu của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện. Hiệu quả từ phong trào 
thực hành tiết kiệm mà đến năm 2013, toàn huyện có 357 hộ nghèo do 
phụ nữ làm chủ hộ được giúp thoát nghèo, đời sống vật chất và tinh thần 
của người dân được nâng lên, người già được quan tâm chăm sóc, không 
có tình trạng trẻ em bỏ học do hoàn cảnh khó khăn... Thời gian đến, Hội 
Liên hiệp phụ nữ  huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào “làm theo” gương 
Bác trong hội viên phụ nữ toàn huyện. Duy trì và phát huy hiệu quả các 
mô hình đã thực hiện, đồng thời, chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ  các xã, thị 
trấn năng động, sáng tạo suy nghĩ cách làm mới phù hợp với điều kiện, 
hoàn cảnh của từng địa phương. Có như vậy, phong trào mới bền vững và 
ngày càng lan tỏa rộng rãi đến từng chị em.
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Ông Trần Ngọc Du quê ở xã 
Quế Phú (huyện Quế Sơn). 
Tuy tuổi ngoài 80 nhưng 

ông còn “ham công, tiếc việc” lắm. 
Vốn là người có tâm huyết với sự 
nghiệp giáo dục, công tác xã hội, 
từ thiện nên năm 1991 sau khi 
nghỉ hưu, ông tham gia công tác 
khuyến học, làm ở Chi hội Khuyến 
học trường THPT Nguyễn Văn Cừ. 
12 năm sau, ông được bầu giữ chức 
Chủ tịch Hội Khuyến học huyện 
Quế Sơn cho đến nay. Trao đổi với 
chúng tôi, ông vui vẻ chia sẻ: “Dù 
đã về hưu, nhưng tôi nghĩ sức khoẻ 
mình vẫn còn kham nổi nên muốn 
làm một việc gì đó có ích cho dân 
nên tôi đã chọn công tác khuyến 
học, khuyến tài với mong muốn 
góp một phần nhỏ bé của mình vào 
sự nghiệp trồng người”.

 Hơn 10 năm ở cương vị Chủ 
tịch Hội Khuyến học huyện, ông 
đã xây dựng phong trào khuyến 
học của huyện phát triển, tham 
mưu cho lãnh đạo huyện củng cố 
tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở. 
Hiện nay, các xã, thị trấn đều có tổ 
chức Hội; 65 cơ quan, trường học 
có chi hội và hơn 100 thôn, tộc họ 
có phân hội với trên 6.500 hội viên. 
Ông còn lặn lội vào tận thành phố 

TẤM GƯƠNG SÁNG VỀ CÔNG TÁC
KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN QUẾ SƠN

 nguyễn Thị Thúy hằng
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quế Sơn      

Ông Trần Ngọc Du trên bàn làm việc.

Sinh ra ở một vùng quê nghèo có truyền thống hiếu học, 
ông thấu hiểu được nỗi nhọc nhằn để có được con chữ, nhất là 
đối với các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vì thế, ở vào 
tuổi bát tuần, ông vẫn luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm 
huyết, năng động trong công tác khuyến học, khuyến tài, từ 
thiện của huyện, được nhiều người trân trọng, cảm phục.
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Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác vận 
động bà con đồng hương tham gia 
các hoạt động của Hội Khuyến học 
huyện với những việc làm cụ thể, 
thiết thực giúp con em quê hương 
vượt khó vươn lên trong học tập. 
Từ đó, nhân các dịp Tết đến, Xuân 
về và vào đầu năm học mới, bà con 
đã gửi tiền, quà về ủng hộ Hội làm 
quỹ nhằm hỗ trợ giúp đỡ các học 
sinh nghèo hiếu học. 

Tính đến nay, ông đã triển khai 
cho các chi hội cơ sở vận động trên 
95% số hộ dân tham gia xây dựng 
quỹ khuyến học, xây dựng phong 
trào gia đình hiếu học, dòng họ 
hiếu học. Bên cạnh đó, ông còn 
chủ động cùng với các chi hội phát 
động phong trào học tập cộng 
đồng, thu hút đông đảo các hội, 
đoàn viên tham gia nhằm nâng cao 
kiến thức về sản xuất, kinh doanh, 
sử dụng công nghệ, xây dựng nông 
thôn mới, chăm sóc sức khoẻ, nuôi 
dạy con tốt và thực hiện chính 
sách dân số kế hoạch hoá gia đình, 
luyện tập dưỡng sinh …

Phát huy lợi thế về mối quan 
hệ rộng rãi khi còn đương chức, 
ông đã trực tiếp làm hồ sơ, tích 
cực phối hợp với các đoàn thể, 
huy động các nhà hảo tâm, các tổ 
chức nhân đạo, từ thiện trong và 
ngoài nước hỗ trợ quỹ khuyến học 
lên đến vài tỷ đồng. Đáng kể là: 
Tổ chức Đông Tây Hội ngộ tại Đà 
Nẵng tài trợ chương trình cấp học 
bổng lâu dài cho học sinh nghèo 

vượt khó học giỏi từ năm học 2004 
đến nay là 1.707 suất học bổng, với 
số tiền trên 3 tỷ đồng và 245 xe đạp 
(trị giá khoảng 200 triệu đồng); tập 
đoàn Tân Tạo tại thành phố Hồ 
Chí Minh xây dựng 01 trường mẫu 
giáo trên 1 tỷ đồng; các tổ chức, 
cá nhân trong và ngoài nước cùng 
Hội Hữu nghị Việt - Nhật đã tặng 
trên 1.000 xe đạp cho học sinh 
chưa có phương tiện đến trường 
(khoảng 1 tỷ đồng). Năm 2013, ông 
đã liên hệ mời Đại sứ Du lịch Việt 
Nam - Lý Nhã Kỳ đến thăm, động 
viên và trao tặng 50 chiếc xe đạp 
(mỗi chiếc trị giá 1.100.000 đồng) 
cho học sinh nghèo hiếu học. Vì 
thế nhiều người mỗi khi nhắc đến 
ông đều gọi ông bằng cái tên trìu 
mến là “Bác Du khuyến học”.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động 
khuyến học, ông còn làm công tác 
từ thiện với chức danh Chủ tịch 
Hội Từ thiện huyện. Thông qua 
giới thiệu, giúp đỡ tận tình của ông, 
nhiều trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh 
đã tìm được tổ chức tài trợ kinh 
phí để phẫu thuật. Đến nay, ông 
đã giúp đỡ được 4 cháu phẫu thuật 
tim từ nguồn kinh phí của các tổ 
chức nhân đạo, từ thiện với số tiền 
gần 300 triệu đồng. Ông liên hệ với 
tổ chức Trả lại tuổi thơ xin hàng 
trăm xe lăn và trực tiếp mang đến 
nhà trao tặng cho những người 
bị tàn tật không đi lại được, khiến 
nhiều người cảm phục. 

(Xem tiếp trang 121)
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Ở thôn Alua, xã Dang 
(huyện Tây Giang) ai 
cũng quý mến và gọi 
Bh’nướch Bê với cái tên 
rất gần gũi: Bố Bê. Ông là 
một Cựu chiến binh làm 
kinh tế giỏi, một già làng 
có uy tín với bà con. 

Uy tín với bà con
Là Chủ tịch Hội Cựu 

chiến binh xã Dang, 
nhưng tất cả việc làng, 
việc xã, bố Bê được mọi người 
xem như là “già làng” thứ 2 vì ông 
rất có uy tín với bà con. “Ở thôn, 
bản, hễ có chuyện gì, dù lớn hay 
nhỏ cũng đều phải có mặt tôi. Đôi 
khi, cả những chuyện riêng của 
từng gia đình tôi cũng phải đến để 
nói chuyện, hòa giải ” - bố Bê chia 
sẻ. Điển hình như chuyện của vợ 
chồng Jơđêl Linh và Bh’nướch 
Thị Bé. Nghe tin cuộc sống hai vợ 
chồng lục đục, bố Bê tìm đến nhà 
thăm hỏi, khuyên giải giữ gìn nếp 
sống của bản làng. Ý thức được 
những đúng, sai cùng nếp nhà mà 

bố Bê phân tích, giờ đây vợ chồng 
Jơđêl Linh - Bh’nướch Thị Bé ngày 
càng hòa thuận. 

Năm 2004, khi khởi công xây 
dựng Thủy điện Avương, cả hệ 
thống chính trị của tỉnh Quảng 
Nam nói chung và huyện Tây 
Giang nói riêng tập trung tuyên 
truyền, vận động nhân dân chấp 
hành chủ trương di dời ra khỏi 
khu vực lòng hồ để nhường đất 
cho thủy điện. Ban đầu công tác 
thuyết phục, vận động rất khó 
khăn, đôi lúc gần như bế tắc. Và 
“nút thắt” đã được tháo gỡ khi 
huyện tập trung phát huy vai trò 

Người anh cả của dân làng Alua 
Bhơriu Quân

Ban Tổ chức Huyện ủy Tây Giang

Hàng ngày bố thường xuyên dạy bảo con chăm học hành.

BH’NƯỚCH BÊ
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của già làng, người có uy tín trong 
việc vận động nhân dân di dời. 
Bố Bê đã không quản ngại ngày 
đêm đến từng hộ gia đình các 
thôn Alua, K’la thuyết phục mọi 
người thực hiện chủ trương di dời 
đến nơi ở mới, nhường đất để xây 
dựng thủy điện. Bản thân bố Bê 
gương mẫu vận động gia đình, họ 
tộc thực hiện trước để nhân dân 
học tập, làm theo. Từ đó, nhân 
dân hai thôn trong diện di dời đã 
hưởng ứng tích cực, hiến đất đai, 
hoa màu, di dời nhà cửa đến lắp 
dựng tại khu tái định cư mới và 
thủy điện Avương thi công hoàn 
thành giữa bạt ngàn núi rừng 
Trường Sơn.

Sau khi nhường đất xây dựng 
công trình thủy điện Avương, 
nhân dân di dời đến nơi ở mới, 
do thiếu đất sản xuất, cơ sở hạ 
tầng bị xuống cấp, tình trạng sạt 
lở đất thường xuyên xảy ra, ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến sản xuất 
và an toàn tính mạng của nhân 
dân. Đầu năm 2012, một lần nữa 
huyện Tây Giang tiến hành vận 
động nhân dân tiếp tục di dời đến 
nơi ở mới tại khu Bha’đúh và Ka 
tiếc cách nơi ở cũ khoảng 7km. Và 
bố Bê lại xung phong đi đầu, cùng 
với 70 hộ dân thuộc thôn Alua tiến 
hành di chuyển nhà cửa đến lắp 
dựng tại khu Bha’đúh (đến tháng 
9/2013, hơn 50 hộ dân thôn K’la 
cũng di chuyển đến khu tái định 
cư K’tiếc). Đến nay, cuộc sống 

của nhân dân tại các khu tái định 
cư Bha’đúh và K’tiếc đã đi vào 
ổn định, nhà cửa được lắp dựng 
khang trang. Huyện tổ chức khai 
hoang đồng ruộng để sản xuất lúa 
nước, phong trào trồng, chăm sóc 
cây cao su được nhân dân hưởng 
ứng mạnh mẽ, nơi ở mới bây giờ 
đã thật sự tốt hơn nơi ở cũ.

Nhắc lại chuyện bố Bê chỉ 
huy đội vớt xác trên sông Avương, 
nhiều người đều cảm phục. Vào 
năm 2010, một người đàn ông 
trong thôn tên là Jơđêl Lên lúc đi 
làm rẫy về khi bơi qua sông không 
may bị nước cuốn trôi. Lúc đó, bố 
Bê đã vận động, giải thích cho bà 
con dân bản bỏ qua hủ tục, nói 
cho họ hiểu rằng nếu không tìm 
xác kịp thời thì nước sẽ cuốn trôi 
mất nên mọi người nghe theo và 
tham gia vớt xác. Sau đó, bố Bê lại 
đứng ra lo toan việc chôn cất, mai 
táng cho nạn nhân xấu số đó.  

Làm kinh tế giỏi
Không chỉ là người có uy tín, 

bố Bê còn là một Cựu chiến binh 
làm kinh tế giỏi có tiếng trong 
làng, ngoài xã. Hằng ngày, ngoài 
công việc làm Chủ tịch Hội Cựu 
chiến binh xã, bố Bê còn tích cực 
tăng gia sản xuất, nuôi gia súc, 
gia cầm và làm rẫy. Mỗi năm, bố 
Bê thu vào hàng chục triệu đồng. 
“Lúc trước, bố với bà con thôn 
Alua sống ở dưới lòng hồ thủy điện 
A Vương, nuôi trồng được nhiều 
thứ lắm. Ruộng lúa nước có, ao 
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cá, heo, bò và cả cây ăn quả nữa. 
Nhưng đến năm 2005, phải di dời 
để cho họ làm thủy điện, nên toàn 
bộ đất đai, cây trồng, vật nuôi của 
bố đều không còn nữa…”. Bố Bê 
tâm sự. 

Khi chuyển lên nơi ở mới, gặp 
nhiều khó khăn, đất trồng lúa 
nước không còn, diện tích rẫy chỉ 
được 2ha…, nhưng bố Bê kiên trì 
tìm cách gây dựng hướng làm kinh 
tế mới. Dựa vào số tiền đền bù di 
dời tái định cư, bố Bê tiếp tục mua 
heo, bò về nuôi, đưa những loại 
cây trồng ngắn ngày như thơm, 
mía… vào trồng tại diện tích đất 
rẫy được giao. Ngoài ra, bố Bê cùng 
với vợ chồng đứa con trai đầu hùn 
vốn mở một quán tạp hóa nhỏ 
phục vụ cho bà con dân bản. Như 
vậy, với 2ha rẫy, hơn 30 con heo, 

bò hiện có cùng tiền thu từ quán 
tạp hóa, trung bình mỗi năm, ông 
thu vào được hàng chục, thậm chí 
hàng trăm triệu đồng. 

Không chỉ biết làm giàu cho 
riêng gia đình mình, bố Bê còn 
không quên giúp đỡ, chỉ vẽ cho 
bà con dân bản cùng làm kinh tế. 
Điển hình là việc bố luôn vận động 
bà con hạn chế trong việc đốt rừng 
làm rẫy. Nhiều lúc trong thôn 
có người cần vốn để làm ăn, bố 
Bê đều nhiệt tình giúp đỡ. Thấm 
nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí 
Minh, hiện nay tuy tuổi cao sức 
yếu, nhưng bố Bê vẫn không quản 
ngại khó khăn, gương mẫu trong 
sinh hoạt, trong sản xuất, luôn đi 
đầu trong việc thực hiện các chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà 
nước, mãi mãi xứng đáng với danh 
hiệu Anh bộ đội cụ Hồ.

“Cựu chiến binh Bh’nướch 
Bê là một trong ít cá nhân điển 
hình làm kinh tế giỏi của xã 
trong nhiều năm qua. Ở thôn 
Alua và xã Dang, tiếng nói của 
ông Bê rất có uy tín với bà con 
đồng bào. Ngoài ra, ông còn là 
một cán bộ mẫu mực, là một 
đảng viên ưu tú để thế hệ sau 
như chúng tôi noi theo. Già Bê 
là tấm gương sáng, là nhân tố 
điển hình trong việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh”.

Bí thư Đảng ủy xã Dang - 
Ông Văn Kiêm nhận xét.
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Nặng nề, vất vả với công việc 
đào hầm khoét núi, thường xuyên 
phải đối mặt với nắng gió, mưa 
rừng, đóng quân dã ngoại, hoạt 
động độc lập... vậy mà, lính công 
binh đất Quảng vẫn chủ động, sáng 
tạo, vượt lên bao khó khăn... Từ 
hiệu quả của 3 khâu đột phá, Đại 
đội Công binh - Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh đã trở thành điểm sáng trong 
phong trào thi đua Quyết thắng, 
được Quân khu tặng Bằng khen có 
thành tích xuất sắc trong “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh” năm 2012 - 2013.

Thượng úy Vũ Tiến Hùng - 
Chính trị viên Đại đội Công 
binh cho biết, liên tục cơ 

động làm nhiệm vụ rà phá bom 
mìn và xây dựng công trình ở các 
địa hình rừng núi, khối lượng công 
việc nhiều, điều kiện ăn ở, sinh 
hoạt, đi lại vô cùng khó khăn, nhất 
là vào mùa mưa bão, những người 
lính công binh đất Quảng thường 
xuyên phải đối mặt với khí hậu 
khắc nghiệt, môi trường lao động 
nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại... 
Nhưng nhờ tinh thần đoàn kết 
nhất trí, cộng đồng trách nhiệm và 
ý chí quyết tâm cao nên toàn đơn vị 

luôn trong tư thế sẵn sàng cơ động, 
bất chấp khó khăn, sẵn sàng nhận 
và hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao.

Ngay từ đầu năm, chi bộ đại 
đội ra nghị quyết chuyên đề về lãnh 
đạo nhiệm vụ xây dựng công trình, 
xác định 3 khâu đột phá là: Nâng 
cao nhận thức, giữ nghiêm kỷ luật, 
thành thạo về chuyên môn nghiệp 
vụ. Theo đó, đại đội chú trọng công 
tác tuyên truyền, giáo dục làm cho 
mọi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) luôn 
thấu hiểu các nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, mệnh lệnh, kế hoạch của 
cấp trên; hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn 
của các thế lực thù địch, nhận thức 
sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm 
vụ xây dựng công trình, coi đây là 
vinh dự, trách nhiệm của mỗi quân 
nhân. Tiếp tục quán triệt, thực hiện 

Hiệu quả từ ba khâu đột phá
   ThAnh Tường

Phòng Chính trị Đảng ủy Quân sự tỉnh
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nghiêm “Năm mẫu mực về điều 
lệnh - chính quy” và “Năm an toàn 
giao thông”, duy trì có chất lượng 
“Mỗi tuần học một điều luật”.

Do tính chất lao động đặc thù 
và yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng 
công trình ở địa bàn rừng núi, điều 
kiện ăn ở, sinh hoạt, đi lại khá phức 
tạp nên đại đội rất chú trọng khâu 
đột phá thứ hai là Giữ nghiêm kỷ 
luật. Chi bộ thường xuyên lãnh 
đạo, thực hiện nghiêm nề nếp rèn 
luyện quản lý kỷ luật, chấp hành 
nghiêm điều lệnh, điều lệ của quân 
đội, các văn bản quy định của cấp 
trên, tăng cường tuyên truyền phổ 
biến giáo dục pháp luật. Ngay từ 
đầu năm, từng cán bộ, đảng viên, 
quần chúng đều có bản đăng ký tu 
dưỡng rèn luyện, học tập và làm 
theo gương Bác; chấp hành nghiêm 
kỷ luật và các quy định khi tham gia 
giao thông. Đơn vị tăng cường duy 
trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến 
đấu, thực hiện tốt các chế độ trong 
ngày, trong tuần, xây dựng nề nếp 
chính quy, củng cố cảnh quan môi 
trường văn hóa. Mỗi quân nhân 
hằng tuần phải tự đề ra việc làm cụ 
thể, nhất là phải tự giác điều chỉnh 
thái độ, hành vi của mình khi hoạt 
động riêng lẻ, xa đơn vị... Trong 
năm, không có trường hợp nào 
thoái thác nhiệm vụ, đào bỏ ngũ 
hoặc vi phạm kỷ luật. Đơn vị luôn 
ổn định, an toàn tuyệt đối, nội bộ 
đoàn kết thống nhất, giữ tốt quan 
hệ với cấp ủy, chính quyền và nhân 

dân địa phương.
Thành thạo về chuyên môn 

nghiệp vụ là khâu đột phá thứ 3 
mà chi bộ đã xác định. Đây là khâu 
đột phá rất quan trọng, có ý nghĩa 
quyết định đến tiến độ và chất 
lượng công trình. Đầu năm, trên cơ 
sở nhiệm vụ cấp  trên giao, Ban Chỉ 
huy đại đội đã chủ động đề ra các kế 
hoạch thi công cụ thể hàng tháng, 
hàng tuần hợp lý, phân công ca kíp, 
tổ chức thi công chặt chẽ, bảo đảm 
an toàn. Linh hoạt dự kiến, đề nghị 
vật tư, bảo đảm cho đơn vị thi công 
đúng tiến độ công trình. Không 
riêng gì đội ngũ nhân viên kỹ thuật 
mà đối với cả hạ sĩ quan - binh sĩ 
đều phải phấn đấu có tay nghề cao, 
thành thạo về chuyên môn nghiệp 
vụ bằng cách bồi dưỡng giúp đỡ 
lẫn nhau với tinh thần khiêm tốn, 
học hỏi. Cán bộ chiến sỹ  thường 
xuyên nâng cao ý thức tự học, tự 
rèn, tự nâng cao trình độ, chuyên 
môn nghiệp vụ. Sinh hoạt hằng 
tháng, chi bộ, đơn vị đều có nhận 
xét, đánh giá việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức của Bác 
đối với từng cán bộ đảng viên và 
quần chúng. 

Những năm trước, khi tham 
gia xây dựng các công trình có quy 
mô lớn, đơn vị phải phối hợp với 
Lữ đoàn Công binh 270 để vừa làm 
vừa học hỏi kinh nghiệm. Nhờ tinh 
thần lao động bền bỉ, sáng tạo, đến 
nay, đơn vị đã độc lập tự chủ hoàn 
toàn với khối lượng và quy mô lớn 
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hơn trước gấp 3 lần; kết quả thi công 
vượt 22% so với tiến độ đề ra. Đơn 
vị còn tham gia rà phá bom mìn, 
xử lý vật liệu nổ do chiến tranh để 
lại. Tổ chức dò tìm, xử lý bom mìn 
an toàn cho nhiều công trình phát 
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng 
- an ninh với diện tích hàng chục 
ngàn héc-ta và trả lại mặt bằng an 
toàn cho các công trình dân sinh. 
Tiến hành thu gom xử lý an toàn 
hàng chục quả bom từ 250 đến 
3.000 bảng Anh, hàng chục ngàn 
quả đạn, đầu nổ và làm nhiệm vụ 
rà phá bom mìn phục vụ cắm mốc 
biên giới....

Mặc dù khối lượng công việc 
nhiều, yêu cầu cao về tiến độ và 
chất lượng công trình nhưng CBCS 
công binh của tỉnh vẫn lạc quan, 
phấn khởi. Bằng chính mồ hôi 
công sức của mình, CBCS ở đây đã 
góp tay nâng cao đời sống vật chất 
tinh thần, chủ động được nguồn 
rau xanh, thực phẩm, chất đốt 
trong mọi thời tiết. Tận dụng ngày 
nghỉ, giờ nghỉ, đại đội tổ chức khai 
hoang vỡ đất được hơn 1000m2 đất 
rừng để xây dựng hệ thống vườn, 
đẩy mạnh tăng gia sản xuất. Chú 
trọng trồng xen canh gối vụ, duy 
trì thường xuyên 4 đến 6 loại rau, 
bảo đảm 15kg/người/tháng, vượt 
chỉ tiêu trên giao. Hệ thống chuồng 
trại chăn nuôi khá tốt, mỗi tuần 
nhập vào bếp ăn 6 con gà, 3 con vịt 
và 1 con lợn. Tận dụng các hố bom, 
hầm than, các ao, suối để nuôi cá; 

mỗi tuần nhập vào bếp trên 15 kg 
cá các loại. Nguồn vốn thu được 
từ tăng gia sản xuất, cuối tuần các 
trung đội tổ chức liên hoan, ăn tươi 
và trang trải cho các hoạt động của 
Đoàn. Tận dụng các suối, đại đội đã 
lắp đặt hai tua bin phát điện để đơn 
vị luôn có điện đảm bảo cho nhu 
cầu sinh hoạt và nâng cao đời sống 
văn hóa tinh thần cho bộ đội.

TẤM GƯƠNG SÁNG...
Với những kết quả trong các 

hoạt động khuyến học, từ thiện, 
ông Trần Ngọc Du vinh dự được 
Trung ương Hội Khuyến học 
Việt Nam, UBND, UBMTTQVN 
tỉnh Quảng Nam, huyện Quế 
Sơn tặng nhiều Bằng khen, Giấy 
khen, Kỷ niệm chương Vì sự 
nghiệp khuyến học và sự nghiệp 
giáo dục, Kỷ niệm chương về 
công tác Mặt trận…

Theo ông, người làm công 
tác nhân đạo, từ thiện xã hội, 
công tác khuyến học, khuyến tài 
ngoài đòi hỏi phải có tâm, có uy 
tín đối với xã hội, phải có nhiều 
người hiểu mình và sẵn sàng 
chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ mình và 
điều quan trọng hơn nữa đó là 
“phải nêu cao tinh thần trách 
nhiệm trước công việc, phải 
gần dân, hiểu dân” đó chính là 
phong cách quần chúng mà ông 
đã học tập được ở Bác Hồ.

(Tiếp theo trang 115)
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Với tinh thần quyết tâm đưa 
việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh trở thành ý thức tự giác, việc 
làm thường xuyên trong cán bộ, 
hội viên phụ nữ (HVPN), trong 
2 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ 
nữ (LHPN) xã Điện Minh (huyện 
Điện Bàn) đã tổ chức học tập tư 
tưởng, tấm gương đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh tập trung vào 
chuyên đề toàn khóa “Học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công vô 
tư, làm người công bộc, tận tụy, 
trung thành của nhân dân, đời tư 
trong sáng, cuộc sống riêng giản 
dị” cho cán bộ, HVPN và giúp chị 
em nhận thức sâu sắc tấm gương 
đạo đức của Người. Bằng hành 
động và việc làm trong hơn hai 
năm qua, Hội đã làm tốt công tác 
tham mưu với lãnh đạo Đảng ủy 

PHỤ NỮ XÃ ĐIỆN MINH 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03 

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

PhạM Thị ngọc
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Điện Bàn 

Hội phụ nữ xã Điện Minh trong lễ bàn giao mái ấm tình thương.
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xã tổ chức tuyên truyền cho toàn 
thể cán bộ HVPN học tập chuyên 
đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh theo tài liệu hướng dẫn của 
cấp trên. Kết quả tổ chức 15 điểm 
có 3.104/3.278 lượt cán bộ HVPN 
tham dự, đạt tỷ lệ 94,7%, kết hợp 
vào dịp 8/3, 20/10, chỉ đạo tổ chức 
tuyên truyền cho toàn thể cán bộ 
HVPN về nội dung “Thực hành 
tiết kiệm, chống tham ô, lãng 
phí, quan liêu”. Hội LHPN xã đã 
tổ chức Hội thi kể chuyện về tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh vào 
dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác. 
Tổng số thí sinh là HVPN tham 
gia các phần thi kể chuyện viết 
về Bác, trả lời câu hỏi kiến thức, 
phần thi năng khiếu ca ngợi tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh có 
gần 50 chị, những mẩu chuyện 
do các thí sinh viết và kể về Bác 
rất chi tiết và cảm động, nâng cao 
nhận thức cao cho bà con nhân 
dân nói chung, chị em cán bộ 
HVPN nói riêng. Từ đó nâng cao 
thêm ý nghĩa, mục đích của việc 

“Học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Về phong trào thực hành tiết 
kiệm “Nuôi heo đất” và “Hũ gạo 
tiết kiệm”,  tổ chức Hội đã vận 
động mỗi cán bộ HVPN đóng góp 
2.000 - 3.000 đồng/người/năm 
xây dựng quỹ tình thương, qua 
2 năm đã vận động gần 30 triệu 
đồng; xây dựng “Sổ vàng tình 
thương” của Hội, kết quả đã vận 
động 11 triệu đồng. Đồng thời, 
tổ chức phát động mô hình thực 
hành tiết kiệm “Nuôi heo đất” 
trong toàn thể cán bộ HVPN, bước 
đầu làm điểm chi hội thôn Trung 
Phú 1, có 100 phụ nữ tham gia với 
số tiền tiết kiệm 75.000.000 đồng, 
chi hội vận động chị em đóng 
góp vào quỹ tình thương của xã 
10.255.000 đồng và đến nay đã 
nhân rộng ra toàn xã với gần 2.000 
HVPN tham gia, số tiền tiết kiệm 
gần 500 triệu đồng, ủng hộ vào 
quỹ tình thương 50 triệu đồng. 
Tiêu biểu trong phong trào này 
có các chi hội Bồng Lai, Tân Mỹ, 

Từ năm 2010-2012, Hội LHPN xã Điện Minh là đơn vị dẫn 
đầu toàn huyện về phong trào và công tác Hội, riêng với thành 
tích thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” năm 2010, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN xã được Huyện 
ủy Điện Bàn tuyên dương và tặng Giấy khen cá nhân tiêu biểu, 
đồng thời Hội cũng đã giữ vững được phong trào phụ nữ xã 
Điện Minh nhiều năm liền đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc. Năm 
2013, Hội LHPN xã được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong Hội 
nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. 
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Đồng Hạnh, Uất Lũy .v.v…  Nhiều 
cá nhân tiêu biểu như chị Phạm 
Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hải thôn 
Bồng Lai; chị Huỳnh Thị Rô thôn 
Đồng Hạnh, chị Dương Thị Tuyết 
Anh thôn Trung Phú 1… Đặc biệt, 
năm 2012, Hội đã vận động chị 
em cán bộ HVPN xây dựng “Hũ 
gạo tiết kiệm” với thời gian chưa 
đầy 8 tháng đã tiết kiệm hơn 3.000 
kg gạo, ủng hộ về xã 600 kg, riêng 
chi hội phụ nữ thôn Đồng Hạnh 
ủng hộ 213 kg để hỗ trợ cho 60 
phụ nữ nghèo đơn thân nhân dịp 
kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 
(20/10). Bằng nhiều hình thức 
vận động theo mô hình tiết kiệm, 
2 năm qua, tổ chức Hội đã hỗ trợ 
xây dựng 3 nhà tình thương cho 
đối tượng phụ nữ nghèo làm chủ 
hộ, điển hình như: chị Nguyễn 
Thị Kim Yến thôn Trung Phú 
2, Nguyễn Thị Kiều thôn Trung 
Phú 1, Dương Thị Hùng thôn Uất 
Lũy...Tổ chức tặng 10 sổ tiết kiệm 
cho 10 HVPN nghèo, hỗ trợ cho 27 
trường hợp trẻ em có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn, trị giá tiền quà 
gần 15 triệu đồng, nhận đỡ đầu hỗ 
trợ cho cháu Đỗ Thị Hạnh Trinh 
học sinh nghèo, mồ côi trong năm 
2012 với số tiền 1.200.000 đồng. 
Tổng số chị em cán bộ hội viên 
phụ nữ nghèo, khó khăn, khuyết 
tật, neo đơn được Hội quan tâm, 
giúp đỡ bằng nhiều hình thức. 
Trong 2 năm qua, gần 300 chị tạo 
điều kiện giúp đỡ các chị thoát 

khỏi cảnh khó, cảnh nghèo, vươn 
lên ổn định cuộc sống, góp phần 
cùng với địa phương giảm tỷ lệ hộ 
nghèo từ 8,36% năm 2010 xuống 
còn 4,88% năm 2012. 

Ngoài ra, Hội LHPN xã Điện 
Minh còn tổ chức thực hiện có 
hiệu quả phong trào thi đua yêu 
nước “Phụ nữ tích cực học tập, 
lao động sáng tạo, xây dựng gia 
đình hạnh phúc” gắn với Cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa ở khu 
dân cư” và thực hiện 6 nhiệm vụ 
chương trình công tác trọng tâm 
của Hội, vận động HVPN thực 
hiện tốt KHHGĐ, giảm tỷ lệ sinh 
con thứ 3; tích cực phòng, chống 
suy dinh dưỡng, phòng chống tệ 
nạn xã hội, bảo vệ môi trường, giữ 
gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, 
quan tâm đến công tác đền ơn 
đáp nghĩa, tuyển quân, công tác 
tôn giáo; xây dựng nhiều mô hình 
câu lạc bộ, tổ chức nhiều phong 
trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể 
thao, dấy lên được khí thế thi đua 
sôi nổi và thu hút nhiều tầng lớp 
phụ nữ hưởng ứng tham gia; đồng 
thời, cũng nâng cao về mặt kiến 
thức cho toàn thể cán bộ HVPN 
trong toàn xã, góp phần xây dựng 
gia đình đạt 4 chuẩn mực “No ấm, 
bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” và 
góp phần hoàn thành tốt các chỉ 
tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, an 
ninh quốc phòng hằng năm của 
địa phương và của Hội đề ra.
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Sau khi được học tập các 
chuyên đề về tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh, bác 

Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch 
Hội Người cao tuổi xã Tam Đại 
huyện Phú Ninh đã gương mẫu 
học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức của Bác Hồ bằng những 
hành động và việc làm hết sức cụ 
thể. “Những nội dung chuyên đề 
về tư tưởng, tấm gương đạo đức 
của Bác Hồ rất gần gũi và thiết 
thân với mỗi người, bản thân tôi 
rất tâm huyết và quyết tâm học 

tập Bác. Học Bác không phải học 
những cái cao siêu mà tôi bắt đầu 
từ những việc làm cụ thể, thiết 
thân hằng ngày”- bác Ngọc nói.

Sau khi về hưu, bác Nguyễn 
Thanh Ngọc được Chi bộ thôn 
Đại An- xã Tam Đại tín nhiệm 
bầu làm Bí thư Chi bộ qua hai 
nhiệm kỳ, được Đảng ủy phân 
công làm Chủ tịch Hội Người cao 
tuổi kể từ năm 2001 đến nay. Dù 
ở cương vị nào bác Ngọc vẫn luôn 
ý thức về vai trò, trách nhiệm của 
mình và luôn cố gắng thực hiện 

 NGƯỜI CÁN BỘ HƯU TRÍ 
TẬN TÂM VỚI CÔNG VIỆC  

       Lê Minh Dũng
*  Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh

Bác  Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch Hội  người cao tuổi  xã Tam Đại.
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tốt vai trò mà mình đảm nhận. 
Bác luôn gần gũi nhân dân, quan 
tâm đến đời sống nhân dân, thấu 
hiểu được tâm tư, nguyện vọng 
của nhân dân và được nhân dân 
ở địa phương tin yêu, quý trọng. 
Hơn nữa, bản thân bác Ngọc là 
một người từng tham gia kháng 
chiến chống Mỹ, bác rất hiểu sự 
ác liệt và nỗi đau mà chiến tranh 
để lại: những người mẹ mất con, 
vợ mất chồng, những nạn nhân 
chất độc da cam... Nhìn những 
cảnh đời bất hạnh, bác Ngọc thấy 
tim mình nhói đau và luôn nhủ 
thầm, mình phải làm việc gì đó 
có ý nghĩa để đóng góp công sức 
của mình vào việc xây dựng quê 
hương. Là Chủ tịch Hội Người 
cao tuổi, bác Ngọc đã dành nhiều 
thời gian, công sức để xây dựng 
hội vững mạnh, vận động người 
cao tuổi ở địa phương tham gia 
vào hội hoạt động sôi nổi, được 
địa phương đánh giá cao. Không 
những thế, bác Ngọc còn luôn 
quan tâm đến anh em hội viên. 
Thấy anh em Chi hội trưởng hoạt 
động nhiều nhưng không có phụ 
cấp, bác Ngọc đã dùng toàn bộ 
số tiền phụ cấp của Chủ tịch Hội 
Người cao tuổi của mình để hỗ 
trợ cho 6 cụ Chi hội trưởng hằng 
tháng; mặc dù số tiền đó không 
bao nhiêu nhưng cũng mang lại 
niềm vui, khuyến khích các cụ 
hoạt động.

Đối với người dân trong xã, 

bác Ngọc đã hòa mình cùng bà 
con, tích cực tham gia hưởng ứng 
các phong trào hoạt động công ích 
tại địa phương. Đầu tiên là trong 
phong trào cải tạo vườn tạp, bác 
Ngọc đã tiên phong làm trước, 
bác xây dựng được vườn tiêu có 
thu nhập khá. Từ kinh nghiệm 
bản thân, bác Ngọc đã động viên, 
khuyến khích nhiều người cùng 
làm, ngoài ra bác còn đem giống 
cho bà con hàng xóm. Hiện nay, 
trong xóm của bác Ngọc có nhiều 
vườn tiêu có giá trị cao.

Đối với phong trào làm đường 
giao thông nông thôn, bác Ngọc 
đã tiên phong trong việc hiến 
đất, đã hiến hơn 300m2 đất để xây 
dựng tuyến đường từ thị trấn Phú 
Thịnh đi ngang qua xã. Không 
chỉ hiến đất, bác Ngọc còn góp 
công cùng bà con làm đường giao 
thông nông thôn; trong ba tuyến 
đường của thôn, bác Ngọc tham 
gia được 50 công và đóng góp 
hơn một triệu đồng. Việc làm của 
bác Ngọc đã được nhiều người 
trong thôn đồng tình ủng hộ và 
làm theo. 

Có thể những việc làm kể trên 
là nhỏ so với nhiều người khác, 
nhưng ý nghĩa thật to lớn. Trên 
cương vị là Chủ tịch Hội Người 
cao tuổi, bác Ngọc luôn tâm 
niệm: “Ngày nào mình còn sống, 
còn làm việc thì ngày đó mình 
cống hiến, học tập, tu dưỡng đạo 
đức theo gương Bác Hồ”. 



127

Hơn mười năm gắn bó với 
nghề, cô giáo Đoàn Thị 
Minh Hải - Phó Hiệu trưởng 

trường Mẫu giáo Bình Lãnh, huyện 
Thăng Bình luôn tận tâm và hết 
lòng yêu thương học sinh. Những 
việc làm thường ngày của cô luôn 
tạo sự thu hút học sinh gắn bó với 
trường, lớp, học tập chăm ngoan.  

Người mẹ hiền thứ hai
Trường Mẫu giáo xã  miền núi 

Bình Lãnh còn vô vàn khó khăn nên 
có nhiều trẻ em chưa có điều kiện 
đến trường. Nhưng hơn mười năm 
qua, cô Hải thường xuyên kiên trì 
đến tận nhà vận động và giải thích 
nên tất cả các cháu trong độ tuổi 
đều được đến trường để hưởng 
trọn niềm vui của tuổi thơ. 

Người phụ nữ có dáng vóc nhỏ 
nhưng lại có ấn tượng đặc biệt bởi 
gương mặt hiền hòa và một giọng 
nói hết sức dịu dàng, lôi cuốn. Là 
cán bộ quản lý nhưng cô Hải không 
nề hà bất cứ một công việc gì miễn 
có lợi cho học sinh, cho nhà trường. 
“Đã thành lệ, tất cả quỹ thời gian 
trong ngày đều được cô Hải dành 
cho trường lớp và học sinh, nhất là 
các cháu học sinh ở xa. Lúc thì lo bữa 
ăn bán trú cho trò đảm bảo khẩu 

phần và chất lượng; lúc thì đưa học 
sinh ở xa về nhà chăm sóc như con 
của mình khi cha mẹ chưa kịp đến 
đón”- chị Nguyễn Thị Mỹ, nhân 
viên cấp dưỡng trường Mẫu giáo 
xã Bình Lãnh nhận xét. Và với suy 
nghĩ trẻ nhỏ rất cần sự quan tâm, 
chăm sóc của người lớn, đặc biệt là 
sự hướng dẫn, chăm sóc khoa học 
của cô giáo - người mẹ hiền thứ hai, 
cô giáo Hải đã luôn suy nghĩ, tìm tòi 
những phương pháp tối ưu nhất để 
gần gũi và giáo dục trẻ. “Trong điều 
kiện còn nhiều khó khăn, tôi và các 
cô giáo trong trường suy nghĩ phải 
làm sao tiết kiệm tối đa kinh phí 
mà vẫn đảm bảo đầy đủ các yếu tố 
để dạy cho các cháu nhận thức được 
bài giảng”- Cô Hải nói. Những việc 
làm của cô Hải và tập thể giáo viên 
trường Mẫu giáo xã Bình Lãnh đã 

Vì đàn em thân yêu 
Thành châu

Đài TT-TH huyện Thăng Bình

Cô Đoàn Thị Minh Hải hướng dẫn học trò 
bằng phương pháp Kidsmart.
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tạo sức cuốn hút cho trẻ thơ ham 
muốn tới trường đi học, được gặp 
cô, gặp bạn, đặc biệt tạo niềm tin 
đối với phụ huynh.

Sáng tạo trong dạy học 
Theo cô Hải, dạy học ở bậc 

mẫu giáo rất quan trọng nên phải 
luôn tìm tòi những phương pháp 
tổ chức học tập và vui chơi cho trẻ 
một cách sinh động, hấp dẫn và bổ 
ích, phù hợp với lứa tuổi. Cô thường 
tự mình vẽ thêm nhiều bức tranh, 
làm ra những đồ dùng, đồ chơi 
phục vụ cho giáo dục trực quan, 
phát triển trí tuệ cho các cháu. Từ 
chất liệu rất đơn giản và dễ kiếm 
như: những tấm bìa cứng, giấy thủ 
công, vải vụn, mẩu gỗ, thanh tre... 
qua bàn tay khéo léo của cô Hải, 
đã trở thành những đoàn tàu hỏa, 
những con vật ngộ nghĩnh hay 
ngôi nhà xinh xắn, các cháu nhỏ 
rất thích. Đặc biệt, sáng kiến kinh 
nghiệm cấp huyện của cô với đề tài 
“Chỉ đạo làm đồ dùng dạy học trong 
trường Mẫu giáo” đã được Sở Giáo 
dục & Đào tạo xếp loại B năm học 

2010 - 2011, và nhiều năm trường 
Mẫu giáo xã Bình Lãnh đạt giải cao 
trong các hội thi làm đồ dùng dạy 
học cấp huyện. 

Một trong những sáng kiến của 
cô Hải được áp dụng trong quá trình 
dạy học từ nhiều năm nay là dạy 
học bằng phương pháp Kidsmart. 
Ở những trường Mẫu giáo khác 
trong huyện Thăng Bình, phương 
pháp này chỉ được giảng dạy cho 
các cháu ở lớp trung tâm, các phân 
hiệu còn lại đều không thực hiện 
được. Thế nhưng ở trường Mẫu 
giáo Bình Lãnh - một trường có đến 
5 phân hiệu cách khá xa trung tâm, 
nhưng các cháu vẫn được dạy học 
đầy đủ nhờ vào tính kiên trì của cô 
giáo Hải. Phương pháp này dựa vào 
việc minh họa bằng hình ảnh trình 
chiếu trên màn hình Projector, kết 
hợp với các trò chơi vận động ngoài 
trời do cô và tập thể giáo viên nhà 
trường tự nghiên cứu, tìm tòi. “Ở 
vùng núi thì làm chi có sóng biển, 
nên khi nhắc đến từ này, phải cho 
các cháu nhìn thấy sóng biển qua 

Nhiều năm qua, chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ ở trường 
Mẫu giáo Bình Lãnh luôn đạt từ 95% trở lên theo yêu cầu độ tuổi. 
100% các nhóm lớp mầm non của trường duy trì thực hiện các hoạt 
động giữa giờ, tổ chức trò chơi dân gian vào các hoạt động tập thể, 
hoạt động vui chơi giải trí phù hợp với nội dung chương trình từng 
chủ điểm của các độ tuổi. Hiện nay, trường có tổng số 9 lớp mẫu 
giáo, trong đó 7 lớp bán trú với tổng số 270 cháu. Các cháu được 
khám sức khỏe định kỳ 2 lần /năm, được cân đo theo dõi sức khoẻ 
bằng biểu đồ tăng trưởng 3 lần/ năm. Thành quả đó, có phần đóng 
góp không nhỏ của cô giáo Đoàn Thị Minh Hải.

(Xem tiếp trang 130)
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Những năm qua, tuổi trẻ 
Phú Ninh  đẩy mạnh hoạt 
động học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
bằng những hành động thiết thực, 
khơi dậy tinh thần xung kích, tình 
nguyện, sáng tạo trong mỗi đoàn 
viên thanh niên và đã xuất hiện 
những tấm gương điển hình tiêu 
biểu. Mỗi người có những việc 
làm khác nhau, nhưng ở họ có 
điểm chung đó là: ý thức trách 
nhiệm của tuổi trẻ trước xã hội, 
trước công việc; chịu khó học tập 
để vươn lên. Dương Thị Nhạn, Bí 
thư Chi đoàn  khối phố Thạnh Đức 
- Thị trấn Phú Thịnh là tấm gương 
để tuổi trẻ học tập về những việc 
làm mang ý nghĩa thiết thực của 

chị. Không như nhiều đoàn viên 
thanh niên khác, ở tuổi 24 nhưng 
chị rất tự tin, dám nghĩ, dám làm; 
nhanh nhẹn, hoạt bát. Vốn quý 
đó đã giúp chị  thực hiện vai trò 
thủ lĩnh thanh niên khá hiệu quả, 
phong trào hoạt động của chi đoàn 
khối phố Thạnh Đức phát triển. 

Nhận thức về sự cần thiết 
của thanh niên đối với việc học 
tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh, hai năm qua, 
chị Nhạn đã tích cực quán triệt, 
tuyên truyền đến đoàn viên trong 
chi đoàn về mục đích, ý nghĩa của 
việc đẩy mạnh học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 
chủ động xây dựng chương trình, 
kế hoạch về làm theo tấm gương 

 nguyễn Thị Thùy
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh

Dương Thị Nhạn, Bí thư đoàn khối phố 
Thạnh Đức - Thị trấn Phú Thịnh

Gương
thanh niên

LÀM THEO LỜI BÁC 
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đạo đức của Bác trong Chi đoàn 
khối phố. Là Bí thư Chi đoàn, chị 
đã chuẩn bị chu đáo nội dung cần 
học tập trong tháng để tổ chức học 
tập cho toàn đoàn viên sinh hoạt 
trong Chi đoàn hàng tháng; động 
viên nhiều đoàn viên thanh niên 
hưởng ứng làm theo bằng những 
việc làm thiết thực, cụ thể gắn 
với sinh hoạt hằng ngày của mỗi 
người, như: phong trào “nuôi heo 
đất”; tiết kiệm chi tiêu hàng tháng 
xây dựng quỹ “thắp sáng ước mơ” 
giúp trẻ em nghèo; tham gia làm 
công tác dân vận, thực hiện công 
tác dồn điền đổi thửa; đăng ký với 
đoàn cấp trên xây dựng chi đoàn 
không có đoàn viên vi phạm pháp 
luật; đăng ký xây dựng cảnh quan 
khối phố sạch, đẹp...  

Không chỉ dừng lại ở việc phát 
động phong trào trong Chi đoàn, 
Nhạn còn thể hiện những việc làm 
đáng được biểu dương hết sức cảm 
động. Nhạn đã tiết kiệm chi tiêu 

hàng tháng để giúp gia đình chính 
sách gặp khó khăn. Mỗi tháng 
Nhạn nuôi heo đất, số tiền tiết kiệm 
từ heo đất chị dùng để mua quà 
cho một số cháu thiếu nhi khuyết 
tật tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ 
khuyết tật huyện. Đầu năm 2013, 
cùng với số tiền tiết kiệm được của 
bản thân, Nhạn vận động thêm 
một số thầy, cô giáo ở địa phương 
để mua 22 phần quà Tết (trị giá 
50.000 đồng/suất) cho các em tại 
trại trẻ khuyết tật khối phố Cẩm 
Thịnh. Đáng khâm phục là chị đã 
tình nguyện hiến máu nhân đạo 18 
lần, việc làm này không phải nhiều 
người làm được.

Trong danh sách những tấm 
gương điển hình tiên tiến học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh năm 2013, Dương 
Thị Nhạn xứng đáng là tấm gương 
tiêu biểu của tuổi trẻ Phú Ninh về 
học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức của Bác kính yêu.

các hình minh họa, có cả hiệu ứng âm thanh nên các cháu rất thích thú”- 
cô Hải nói. 

Để cho tất cả các cháu được học theo phương pháp này, lúc đầu nhà 
trường đã gặp không ít những khó khăn. Nhiều phụ huynh còn ngại chở 
con em mình đến lớp trung tâm để học, vì giao thông đi lại còn nhiều 
cách trở. Nhà trường đã tổ chức họp cha mẹ học sinh để thông báo các 
nội dung học tập, kết hợp với tuyên truyền, vận động, giải thích về lợi 
ích của phương pháp dạy học Kidsmart. Tiếp đến là cứ vào thứ bảy hàng 
tuần, nhà trường sẽ cử 2 đến 3 giáo viên xuống trực tiếp một phân hiệu 
đưa các cháu về lớp trung tâm để học. Sự kiên trì của giáo viên nên đa số 
phụ huynh đều đã đồng ý chở con em mình đến lớp trung tâm để học.

(Tiếp theo trang 128)Vì đàn em thân yêu...
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“Heo đất nhà ta”, “Heo đất 
lòng vàng” là phong trào thực 
hành tiết kiệm của Hội Liên hiệp 
phụ nữ (LHPN) thành phố. Hội An 
hưởng ứng việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh. Là một phong trào bình dị 
nhưng ý nghĩa hết sức cao đẹp...

Được ở trong ngôi nhà 
khang trang, kiên cố mang 
tên “Mái ấm tình thương” 

có giá trị hơn 40 triệu đồng do Hội 
LHPN thành phố Hội An và địa 
phương hỗ trợ kinh phí, chị Phan 

Thị Hiền ở thôn Thanh Nhứt, xã 
Cẩm Thanh không giấu được vui 
mừng và cảm động. Bị tật nguyền 
lại đơn thân, phải vất vả, chật vật 
lắm chị Hiền mới lo nỗi cho đứa 
con trai duy nhất ăn học, trưởng 
thành. Bao năm qua, nằm mơ chị 
cũng không dám nghĩ đến một 
ngày được ở trong một căn nhà 
tường xây, nền lát gạch tinh tươm 
như hiện tại. 

Không riêng gì gia đình 
chị Hiền ở Cẩm Thanh mà còn 
khoảng 20 gia đình phụ nữ bất 
hạnh, nghèo khó ở các xã, phường 

Học Bác thực hành cần kiệm
Đỗ huấn –  Duy Vinh

Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố Hội An

Đêm giao lưu đồng hành cùng heo đất nhà ta do Hội LHPN và TTVHTT Hội An tổ chức.
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khác trong thành phố cũng có 
niềm vui được ở trong những 
“Mái ấm tình thương” như vậy. Ở 
thôn Phước Thắng, xã Cẩm Kim, 
chị Huỳnh Thị Thu Hương mới 36 
tuổi mà phải đầu tắt mặt tối mới lo 
nuôi nổi một đứa con đang tuổi ăn 
tuổi học, một người anh tâm thần 
và một mẹ già sức yếu. Không có 
sự hỗ trợ, chia sẻ tình thương của 
Hội và chị em phụ nữ thì biết đến 
bao giờ chị Hương mới xây được 
ngôi nhà để che nắng, che mưa. 
Hay làm nghề bán ve chai mà phải 
nuôi chồng bị bệnh tâm thần (vừa 
qua đời) chị Đỗ Thị Kim Chi ở 
khối Trảng Sỏi, phường Thanh Hà 
thì cũng dễ gì dành dụm được vài 
chục triệu để làm nhà, nếu không 
có vòng tay yêu thương của tổ chức 
Hội Phụ nữ. Rồi các trường hợp 
tương tự của các chị, các bà: Trần 
Thị Y (ở thôn Thanh Nhứt, xã Cẩm 
Thanh), Nguyễn Thị Thanh (thôn 
Bến Trễ, xã Cẩm Hà), Huỳnh Thị 
Thư (khối Xuyên Trung, phường 
Cẩm Nam), Lê Thị Hồng Vân (khối 
Xuân Thuận, phường Cẩm Phô)… 
Những ngôi nhà này cũng được 
xây dựng từ nguồn tiền thực hành 
tiết kiệm từ phong trào “Heo đất 
nhà ta”, “Heo đất lòng vàng” do 
Hội LHPN thành phố phát động.

Phong trào thực hành tiết 
kiệm “Heo đất nhà ta” hưởng 
ứng Cuộc vận động “Học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh” được các cấp Hội Phụ 

nữ thành phố Hội An chính thức 
phát động trong các tầng lớp chị 
em nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc 
tế Phụ nữ và khởi nghĩa Hai Bà 
Trưng (8/3/2009). Bằng hình 
thức tiết kiệm chi tiêu mỗi ngày 
500 đồng, 1.000 đồng bỏ vào “heo 
đất”, hơn 4 năm qua, chị em phụ 
nữ toàn thành phố đã tiết kiệm 
trên 7 tỷ đồng. Qua đó, Hội đã 
ủng hộ xây dựng được 15 ngôi nhà 
“mái ấm tình thương”, hỗ trợ sửa 
chữa nhà ở cho 7 phụ nữ nghèo, 
phụ nữ đơn thân khác, tặng hàng 
chục suất quà có giá trị cho phụ 
nữ nghèo bị bệnh nan y... với tổng 
giá trị gần 500 triệu đồng. 

Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc 
tế Phụ nữ (08/3/2013), Hội LH 
Phụ nữ Thành phố tổ chức đêm 
giao lưu đồng hành cùng heo đất 
nhà ta “Một mái ấm - ngàn yêu  
thương”, thông qua đó tiếp tục 
phát động phong trào nuôi heo 
đất đến toàn thể Hội viên phụ nữ 
và kêu gọi các nhà hảo tâm, các 
doanh  nghiệp ủng hộ được xây 
dựng  “Mái ấm tình thương” cho 
phụ nữ nghèo với tổng số tiền 132 
triệu đồng và đã xây dựng được 
4 nhà tình nghĩa trị giá 110 triệu 
đồng và giúp đỡ 6 chị bị bệnh nan 
y trị giá 9 triệu đồng; tặng 9 suất 
học bổng cho 9 em học sinh có 
hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó 
khăn với số tiền 8 triệu đồng. 

Hội phụ nữ xã, phường trong 
thành phố còn vận động Hội viên 
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phụ nữ đóng góp xây dựng 4 “Mái 
ấm tình thương” trị giá 120 triệu 
đồng và hỗ trợ xây dựng mái ấm 
tình thương, sửa chữa nhà cho 2 
hội viên với tổng số tiền 36 triệu 
đồng. Ngoài ra, các cấp hội còn 
quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ, 
trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó 
khăn, người tàn tật, người già cô 
đơn, các gia đình chính sách...

Phong trào thực hành tiết kiệm 
“Heo đất nhà ta” diễn ra khí thế 
không chỉ ngay từ buổi đầu phát 
động mà thực sự trở thành phong 
trào tự nguyện, tự giác thường 
xuyên, liên tục của các tầng lớp 
phụ nữ và thu đạt kết quả cao chỉ 
trong một thời gian ngắn. Bằng 
nhiều cách làm và hình thức khác 
nhau, có chi hội tổ chức lễ phát 
động và phát “heo đất” đến từng 
hội viên, có chi hội tổ chức biểu 
diễn văn nghệ kết hợp phát động 
phong trào và trao “heo” tượng 
trưng cho đại diện tổ hội phụ nữ 
ở địa bàn dân cư, có chi hội lồng 
ghép phát động trong các buổi 
tuyên truyền, nói chuyện chuyên 
đề về cuộc đời, tư tưởng và đạo đức 
của Bác Hồ kính yêu. Từ hơn 7.100 
con “heo đất” được phát đến tận 
tay hội viên lúc đầu phát động đến 
nay các cấp Hội đã phát thêm số 
“heo” để đáp ứng nhu cầu hưởng 
ứng tham gia của các chị với tổng 
số lên đến 18.400 con.

Ngày hội “đập heo đất” hằng 
năm của các cấp hội diễn ra tưng 

bừng, sôi nổi. Ở đâu, lúc nào chị 
em cũng tỏ ra phấn khởi, hào 
hứng, tham dự đông đủ với không 
khí ngày hội của những tấm lòng 
vàng. Cách tiết kiệm của các chị 
không ai giống ai, có chị thực hiện 
hằng ngày, có chị để luôn 2 ngày 
và cũng có chị làm theo tuần… 
nhưng ai cũng ý thức được mình 
đang làm theo tấm gương đạo 
đức của Bác Hồ để chung tay xây 
dựng mái ấm tình thương, giúp đỡ 
những trường hợp hội viên nghèo 
khó. Nhiều chị đã ủng hộ hết cả 
số tiền tiết kiệm được, có chị dù 
hoàn cảnh gia đình còn khó khăn 
hoặc bị bệnh nan y vẫn tích cực 
tham gia và đóng góp với số tiền 
khá cao. 

 “Heo đất nhà ta”, “Heo đất 
lòng vàng” - một phong trào tuy 
bình dị nhưng giá trị “Học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh” đối với chị em hết sức 
cao đẹp. Chị Nguyễn Thị Vân - 
Chủ tịch Hội LHPN thành phố 
nói: “Chính từ giá trị nhân ái sâu 
xa, hiệu quả thiết thực mà phong 
trào đã lan toả nhanh chóng đến 
từng gia đình hội viên cũng như 
cộng đồng dân cư. Trong thời gian 
tới, các cấp Hội Phụ nữ ở Hội An 
tiếp tục đẩy mạnh, nhân rộng các 
mô hình và việc làm tốt của phong 
trào để san sẻ yêu thương, thiết 
thực góp phần ổn định nơi ở và đời 
sống việc làm của chị em phụ nữ 
nghèo, có hoàn cảnh khó khăn”.
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San sẻ yêu thương
Hai năm nay, đều đặn mỗi 

tháng, Nguyễn Thị Hạnh Nhân, 
sinh viên ngành sư phạm Văn 
(trường Đại học Quảng Nam) lại 
được nhận học bổng với số tiền 
200 nghìn đồng do Hội Cựu chiến 

binh (CCB) thành phố Tam Kỳ 
hỗ trợ. Dù số tiền không nhiều 
nhưng đã trở thành “liều thuốc” 
tinh thần giúp Nhân có thêm 
nghị lực bước đi trên con đường 
học tập. Nhân là con gái út của 
ông Nguyễn Tấn Định (60 tuổi, 

Mãi mãi 
là bộ đội
Cụ Hồ

  Vinh anh
Báo Quảng Nam

Cựu chiến binh và Đoàn phường An Sơn (Tam Kỳ)
tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
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khối phố 4, phường Trường Xuân, 
thành phố Tam Kỳ), hội viên Hội 
Cựu chiến binh phường Trường 
Xuân. Hơn 20 năm nay, vợ bị liệt 
sau một vụ tai nạn, nên ông phải 
vừa chăm sóc người vợ bệnh tật, 
vừa lo cho 3 đứa con ăn học nên 
cuộc sống gia đình hết sức khó 
khăn. May mắn thay, bên cạnh 
ông còn có cộng đồng, xã hội 
quan tâm, trong đó có Hội Cựu 
chiến binh thành phố. Ông Định 
tâm sự: “Tôi và gia đình hết sức 
biết ơn những cán bộ trong Hội 
Cựu chiến binh của thành phố và 
phường Trường Xuân. Họ không 
những giúp gia đình thủ tục xây 
dựng nhà tình nghĩa mà còn hỗ 
trợ tiền cho con gái tôi đi học”.

Ông Nguyễn Quốc Thái - Chủ 
tịch Hội Cựu chiến binh thành 
phố Tam Kỳ cho biết, triển khai 
việc “Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từ 
năm 2012, chi bộ Hội Cựu chiến 
binh thành phố xây dựng chương 
trình “Thực hành tiết kiệm, san sẻ 
yêu thương”. Theo đó, hằng ngày, 
mỗi cán bộ cựu chiến binh tiết 
kiệm 5.000 đồng đóng góp vào 
quỹ để nhận đỡ đầu con em hội 
viên và gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn. Sinh viên Nguyễn Thị Hạnh 
Nhân là một trong 2 trường hợp 
được Hội Cựu chiến binh thành 
phố nhận đỡ đầu từ chương trình. 
Ông Thái cho biết, lúc chương 
trình mới triển khai, từ 4 cán bộ 

trong Chi bộ Hội Cựu chiến binh 
thành phố nêu gương thực hiện, 
đến nay mô hình đã được nhân 
rộng triển khai tại 13 chi hội Cựu 
chiến binh cơ sở với tổng số 14 
học sinh - sinh viên được nhận 
đỡ đầu. Với số tiền tiết kiệm hàng 
tháng, từng chi hội Cựu chiến 
binh đã trực tiếp nhận đỡ đầu các 
cháu có hoàn cảnh khó khăn bằng 
việc hỗ trợ 150 - 200 nghìn đồng/
cháu. Bên cạnh đó, các dịp lễ, tết, 
ngày Quốc tế thiếu nhi… cán bộ 
Cựu chiến binh tại các chi hội tổ 
chức thăm hỏi, động viên gia đình 
hội viên Cựu chiến binh khó khăn 
vươn lên trong cuộc sống. “Chỉ 
5.000 đồng/người/ngày, mỗi cán 
bộ Cựu chiến binh đã phát huy 
được tinh thần tiết kiệm nhằm 
giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. 
Đó là một việc làm thiết thực, đầy 
tính nhân văn, thể hiện việc “làm 
theo gương Bác” trong thực hành 
tiết kiệm, giúp đỡ đồng chí, đồng 
đội, đồng bào. Dù số tiền không 
nhiều nhưng những gia đình có 
con em được nhận đỡ đầu đã được 
tiếp thêm sức mạnh, nghị lực để 
sống. Tình cảm giữa Cựu chiến 
binh với nhau thêm phần gắn 
kết” - ông Thái chia sẻ.

Phát huy truyền thống
Ông Nguyễn Xuân An - Chủ 

tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh cho 
biết, Cựu chiến binh là sản phẩm 
của Quân đội nhân dân Việt Nam 
do Đảng, Bác Hồ tổ chức và lãnh 
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đạo. Chính vì vậy, việc học tập 
tấm gương của Bác đã bắt đầu 
từ khi một người lính gia nhập 
vào quân đội. Việc học tập và 
làm theo gương Bác là tình cảm, 
nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi 
Cựu chiến binh, những người lính 
được gắn với hình ảnh anh Bộ đội 
Cụ Hồ. Theo ông An, từ khi Bộ 
Chính trị có Chỉ thị 03 về tiếp tục 
đẩy mạnh “Học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 
cán bộ, hội viên Cựu chiến binh  
các cấp trên toàn tỉnh luôn phấn 
đấu, rèn luyện theo gương Bác, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao. Hàng năm, các cấp hội 
lấy việc “Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh” làm 
chỉ tiêu để đưa vào kiểm điểm, 
bình xét, phân loại tổ chức hội và 
hội viên. Hội Cựu chiến binh tỉnh 
đã trải qua 5 kỳ Đại hội, qua đó, 
không chỉ số lượng mà chất lượng 
hội viên luôn được nâng cao. Từ 
15 nghìn hội viên, đến nay toàn 
hội đã có hơn 34.600 hội viên tham 
gia sinh hoạt tại 18 hội cấp huyện, 
thành phố. Mỗi cán bộ, hội viên 
tại cơ sở luôn nêu cao tính gương 
mẫu, học tập và làm theo tấm 
gương Bác trong cuộc sống. Qua 
đó, tuyệt đại bộ phận Cựu chiến 
binh  không vi phạm pháp luật; 
qua bình xét hàng năm, có đến 
100% tổ chức hội đạt trong sạch 
vững mạnh, từ 98% số hội viên 
đạt chuẩn Cựu chiến binh gương 

mẫu, hơn 95% số gia đình hội viên 
đạt gia đình văn hóa...“Phát huy 
bản chất, truyền thống bộ đội Cụ 
Hồ, vì nhân dân phục vụ, cán bộ, 
hội viên Cựu chiến binh học tập và 
làm theo gương Bác không riêng 
gì về vấn đề nhận thức, tư tưởng 
mà còn chú tâm vào hành động 
với những việc làm thiết thực. Cán 
bộ các cấp hội luôn trăn trở, tìm 
cách thức hoạt động, mô hình hay 
để nâng cao đời sống gia đình hội 
viên” - ông An nói. Chính vì thế, 
thời gian qua, phong trào thực 
hành tiết kiệm, giúp nhau phát 
triển kinh tế được thực hiện rộng 
khắp ở các cấp Hội. Tinh thần 
tương thân tương ái bằng việc 
nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, khuyết 
tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 
cũng được các cấp Hội tích cực 
triển khai. Ông An cho biết, trong 
năm 2014, Hội Cựu chiến binh 
tỉnh sẽ phát động rộng rãi phong 
trào thi đua trong cán bộ, hội viên 
để hướng đến Đại hội phong trào 
thi đua “Cựu chiến binh gương 
mẫu” tỉnh lần thứ V và lập thành 
tích chào mừng kỷ niệm 25 năm 
ngày thành lập Hội Cựu chiến 
binh Việt Nam. Trên cơ sở đó, các 
cấp Hội tiếp tục thực hiện việc 
học tập và làm theo gương Bác, 
trong đó đặc biệt chú trọng đến 
việc “làm theo” Bác trong những 
việc làm hằng ngày, tích cực thực 
hiện mục tiêu đoàn kết, sáng tạo, 
hội nhập, phát triển.
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Phạm Văn Nhất - Phó Đội 
trưởng kiêm Bí thư Đoàn 
Thanh niên Phòng Cảnh 

sát phòng cháy chữa cháy và 
cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh 
Quảng Nam là tấm gương sáng 
về tinh thần tận tụy, không 
ngại hiểm nguy và nhiệt huyết 
trong công tác Đoàn.“Chiến 
đấu trên mặt trận chống giặc 
lửa là cuộc chiến không có 
mở đầu và kết thúc, ở đâu có con 
người thì ở đó có cháy, ở đâu có 
cháy thì ở đó có chúng tôi”. 

Khi con người ta đang cố 
gắng chạy nhanh ra để thoát lửa 
thì anh và đồng đội lại lao ngược 
vào trong “bập bùng” nguy hiểm 
để dập tắt nó đi để cứu người. 
Cuộc sống trong hiểm nguy đã tôi 
luyện cho anh một bản lĩnh vững 
vàng, bền bỉ và kiên trì trước mọi 
khó khăn với cuộc chiến không 
cân sức ấy.

Mỗi người đều có một ước mơ 
khi bước vào đời. Với người chiến 
sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, 
để đạt được ước mơ, họ đã phải 

trải qua bao gian khó, thậm chí cả 
máu và nước mắt. Mười năm gắn 
bó với nghề, Phó đội trưởng Nhất 
cùng các đồng đội đã chữa nhiều 
vụ cháy lớn xảy ra trên địa bàn 
tỉnh. Điển hình là: vụ cháy kho 
chứa sơn của Công ty ô tô Chu 
Lai Trường Hải, vụ cháy tàu Chi 
Lăng tại cảng Kỳ Hà, hay vụ cháy 
cửa hàng xăng dầu tại thị trấn Hà 
Lam... Mỗi vụ là một hiểm nguy 
và đều ghi dấu trong anh và người 
ngoài cuộc những cảm xúc khác 
nhau. Một bên là sự tận tụy, kiên 
cường, một bên là sự cảm phục, 
biết ơn. Kỷ niệm những lần đi 
chữa cháy được anh nhắc lại thật 
hồn nhiên nhưng người nghe thì 

Thượng úy PHẠM VĂN NHẤT

Trà Thanh hoàng
Ban Tuyên huấn Đảng ủy Công an

Đ/c Phạm Văn Nhất, trong khi làm nhiệm vụ.

HỌC VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC HỒ
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thật cảm động, đó là những bữa 
cơm ngồi vào chưa kịp cầm đũa, 
là những lần tắm dở dang hay 
những lúc tóc cắt chỉ được một 
nửa bên đầu... tất cả phải đứng 
lên vào cuộc.

Là một cán bộ trẻ có năng lực 
và giàu lòng nhiệt huyết, đồng chí 
Phạm Văn Nhất luôn sẵn sàng 
nhận mọi nhiệm vụ được giao, 
không ngại khó khăn, gian khổ. 
Luôn bám sát địa bàn cơ sở, luôn 
suy nghĩ, tìm tòi đề ra giải pháp 
đề quản lý tốt công tác phòng 
cháy chữa cháy, tham mưu kịp 
thời cho lãnh đạo đơn vị, chính 
quyền địa phương; hướng dẫn, 
nhắc nhở kịp thời, tận tình những 
người đứng đầu các cơ quan 
doanh nghiệp giải quyết dứt điểm 
những vấn đề còn tồn đọng, hạn 
chế đến mức thấp nhất nguy cơ 
phát sinh cháy nổ. Chính nhờ 
làm tốt công tác phòng ngừa mà 
trong nhiều năm qua, địa bàn do 
anh quản lý đã không xảy ra các 
vụ cháy lớn, giảm thiểu thiệt hại, 
góp phần đảm bảo an ninh trật tự 
trên địa bàn.

Để góp phần thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết mà Đảng bộ cơ 
sở Phòng cảnh sát phòng cháy 
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đề 
ra về đẩy mạnh công tác xã hội 
hóa trong lĩnh vực phòng cháy 
chữa cháy, để “Mỗi người dân là 
một chiến sỹ trên mặt trận phòng 
chống giặc lửa”, trong những 

năm qua, Thượng úy Phạm Văn 
Nhất đã tổ chức hàng trăm đợt 
tuyên truyền, huấn luyện cho các 
lực lượng phòng cháy chữa cháy 
ở cơ sở, dân phòng, cho từng hộ 
gia đình, đến từng khu dân cư. Là 
Bí thư Đoàn thanh niên, đồng chí 
đã khảo sát, xây dựng Công trình 
thanh niên với tên gọi “Đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, huấn luyện, 
xây dựng phong trào toàn dân 
phòng cháy chữa cháy”, qua đó 
đã tổ chức được hơn 50 lượt tuyên 
truyền, huấn luyện về phòng cháy 
chữa cháy, với hàng ngàn người 
tham dự, đã có hàng trăm đội 
phòng cháy chữa cháy cơ sở được 
thành lập và hoạt động hiệu quả 
tại các cơ quan, doanh nghiệp, 
các khu dân cư, đây là lực lượng 
nòng cốt trong việc đảm bảo công 
tác chữa cháy ngay từ ban đầu.

Với mong muốn xây dựng 
hình ảnh người chiến sỹ công an 
ngày càng tốt đẹp hơn trong lòng 
nhân dân, đồng chí đã trực tiếp 
tham mưu Cấp ủy lãnh đạo đơn 
vị tổ chức buổi tọa đàm chuyên 
đề “Văn hóa giao tiếp ứng xử của 
cán bộ, chiến sỹ” với 100 % cán bộ, 
đoàn viên, chiến sĩ tham gia. Từ 
buổi tọa đàm đã có nhiều ý kiến, 
nhiều vấn đề được đưa ra bàn 
thảo, trong đó tập trung sâu vào 
các nội dung như: cải cách thủ 
tục hành chính, phong cách lề lối 
làm việc, thái độ giao tiếp, ứng xử 
với nhân dân, với đồng chí, đồng 
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đội, với cộng đồng nơi cư trú, với 
người vi phạm... buổi tọa đàm 
đã tạo được sự chuyển biến nhất 
định trong suy nghĩ và hành động 
của cán bộ, đoàn viên.

Ngoài việc đảm nhận và hoàn 
thành xuất sắc các mặt công tác 
chuyên môn, với kinh nghiệm 
hơn 8 năm làm Bí thư Đoàn cơ sở, 
07 năm làm Ủy viên Ban Thường 
vụ và Phó Bí thư Đoàn thanh 
niên Công an tỉnh, đồng chí đã 
có nhiều sáng kiến, đổi mới trong 
cách lãnh đạo phong trào, đã vận 
động tổ chức được nhiều hoạt 
động tình nguyện, đền ơn đáp 
nghĩa, xã hội từ thiện, tham gia 
hiến máu cứu người... tất cả các 
hoạt động đều mang đậm dấu ấn 
của tuổi trẻ Công an nhân dân.  

Với 10 năm công tác, 8 năm 
liền Thượng úy Nhất được công 
nhận là “Chiến sỹ thi đua cấp cơ 
sở” (2005 - 2012), được Bộ công an 
công nhận “Chiến sỹ thi đua toàn 
lực lượng Công an nhân dân”, 
được Thủ tướng Chính phủ tặng 
Bằng khen, Trung ương Đoàn tặng 
Huy hiệu “Thanh niên tiên tiến 
làm theo lời Bác” và nhiều Bằng 
khen, Giấy khen của Bộ Công an, 
UBND tỉnh, Đảng ủy, Giám đốc 
Công an tỉnh và Tỉnh đoàn Quảng 
Nam. Thượng úy Phạm Văn Nhất 
xứng đáng là một điển hình tiên 
tiến, một tấm gương điển hình 
tiên tiến học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh để 
cán bộ, chiến sỹ và tuổi trẻ toàn 
tỉnh noi theo.
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Nhằm triển khai thực hiện 
có hiệu quả Chỉ thị 03 
của Bộ Chính trị “về tiếp 

tục đẩy mạnh việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh”, Chi bộ và Ban Giám hiệu 
nhà trường đã quán triệt sâu rộng 
nội dung, ý nghĩa và tầm quan 
trọng của việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

CÓ MỘT MÁI TRƯỜNG
NỘI TRÚ MIỀN NÚI NHƯ THẾ

 Thị ngoAn - Văn Thi
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My

Được thành lập theo Quyết định số 01/2004/QĐ-UB, ngày 
16/02/2004 của UBND lâm thời huyện Nam Trà My và chính 
thức đi vào hoạt động từ năm học 2004 - 2005, Trường Phổ 
thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) huyện Nam Trà My trong 
những năm qua đã có những nỗ lực không ngừng xây dựng để 
trở thành một đơn vị trường chuẩn. Trong đó, việc triển khai 
thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 là một trong những yếu tố 
quan trọng để xây dựng nhà trường thành “trường học thân 
thiện, học sinh tích cực”.
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CÓ MỘT MÁI TRƯỜNG
NỘI TRÚ MIỀN NÚI NHƯ THẾ

đến từng cán bộ, giáo viên, công 
nhân viên và học sinh trong nhà 
trường. Trên cơ sở kế hoạch tổ 
chức thực hiện Chỉ thị 03 đã đề ra, 
Chi bộ đã phối hợp với Ban Giám 
hiệu xây dựng các tiêu chí đạo đức 
theo chuẩn nghề nghiệp, hướng 
dẫn cán bộ, giáo viên, công nhân 
viên xây dựng nội dung chuẩn 
mực đạo đức đăng ký học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh, phù hợp với từng đối 
tượng, nhiệm vụ cụ thể của mỗi 
cá nhân. Đồng thời, hướng dẫn 
cho học sinh toàn trường đăng 
ký việc làm theo “5 điều Bác Hồ 
dạy”. Nhờ đó, đã xuất hiện nhiều 
tấm gương điển hình, tiêu biểu 
trong việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức của Bác, góp 
phần nâng cao chất lượng dạy và 
học của nhà trường. Hàng năm, 
nhà trường tiến hành tổng kết, 
khen thưởng đối với những tập 
thể và cá nhân điển hình tiêu biểu 
trong việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
nhân ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5 
và ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Từ năm 2011 đến 2013, nhà 
trường đã duy trì thường xuyên 
việc tổ chức Hội thi “Kể chuyện 
về tấm gương đạo đức Bác Hồ” 
cho học sinh trong các buổi chào 
cờ đầu tuần với 41 mẫu chuyện 
về Bác. Bên cạnh đó, Chi bộ đã 
triển khai việc đưa các nội dung 
chuyên đề “Học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 
trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, 
các buổi họp hội đồng sư phạm 
định kỳ hằng tháng, trong sinh 
hoạt tổ chuyên môn, sinh hoạt 
chủ nhiệm. Tổ chức nghiêm túc 
việc dạy, học tích hợp nội dung 
học tập tư tưởng, tấm gương đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh 
trong các môn học Ngữ văn, Lịch 
sử và Giáo dục công dân theo tài 
liệu hướng dẫn của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo. Với phương châm tất 
cả vì học sinh thân yêu, các giáo 
viên đã đăng ký dạy phụ đạo miễn 
phí cho học sinh còn yếu, kém ở 
các môn toán, ngữ văn, tiếng anh, 
hóa học, vật lý với 2.114 tiết dạy; 
giúp đỡ học sinh yếu nhằm động 
viên, khích lệ tinh thần để các em 
vươn lên trong học tập. Nhờ đó, tỷ 
lệ học sinh khá, giỏi không ngừng 
tăng lên qua các năm, riêng năm 
học 2012 – 2013, có 6,71% học 
sinh đạt  loại giỏi,  30% đạt loại 
khá. Đây là kết quả đáng ghi nhận 
đối với một trường miền núi, thể 
hiện sự cố gắng, nỗ lực không 
ngừng của đội ngũ thầy, cô giáo 
và học sinh trong trường.

Nhiều phong trào, việc làm cụ 
thể, thiết thực được phát động và 
được đông đảo cán bộ, giáo viên, 
công nhân viên, học sinh nhà 
trường hưởng ứng thực hiện, như: 
phong trào ”tiếng trống học đêm, 
đôi bạn cùng tiến”, thực hiện tốt 
chương trình “Làm cho thế giới 
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sạch hơn” bằng việc nhận và chăm 
sóc công trình “Đoạn đường em 
chăm”, quyên góp, giúp đỡ học 
sinh nghèo, mồ côi tại trường với 
tổng số tiền hơn 8 triệu đồng; tặng 
sách cho Thư viện trường dịp 08/3 
và 20/11 các năm qua được 200 
quyển; tổ chức Hoa học tốt dưới 
cờ, “Tuần học tốt, Tháng học tốt”, 
và “Hoa điểm 10” dâng tặng thầy, 
cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt 
Nam; tổ chức chương trình “Thắp 
sáng ước mơ”,... Qua đó, giáo dục 
truyền thống “tôn sư trọng đạo”, 
tinh thần “tương thân tương ái” 
cho học sinh nhà trường. 

Nhà trường đã tập trung thực 
hiện đúng theo 05 nội dung mà 
Bộ Giáo dục và  Đào tạo đã phát 
động. Tăng cường đổi mới nội 
dung, phương thức hoạt động 
giáo dục theo chủ điểm, giáo dục 
truyền thống, giáo dục ngoài giờ 
lên lớp; xây dựng nếp sống văn 
hóa, củng cố kỷ cương nền nếp, 
thực hiện giáo dục kỷ luật, như: tổ 
chức các đợt ngoại khóa: “Vui học 
Lịch sử”, “Giáo dục giới tính và 
sức khỏe sinh sản vị thành niên”, 
“Giáo dục an toàn giao thông”, 
“Vui học Ngữ văn”, “Vui học 
Tiếng Anh”, “Giáo dục Bảo vệ môi 
trường”, “Giáo dục phòng chống 
HIV/AIDS”, “Giáo dục sức khỏe”, 
“Rung chuông vàng”, Hội thi “Vở 
sạch chữ đẹp” hằng năm. 

Gắn việc thực hiện “Xây dựng 
trường học thân thiện, học sinh 

tích cực” với xây dựng trường 
chuẩn quốc gia đã đạt được một 
số tiêu chuẩn quy định. Triển khai 
tốt giáo dục kỹ năng sống trong 
các môn học theo quy định. Đây 
là những hoạt động thực sự bổ 
ích, giáo dục lý tưởng sống, giá trị 
và kỹ năng sống, rèn luyện tốt hai 
mặt hạnh kiểm và học lực, giúp 
các em học sinh phát triển nhân 
cách toàn diện.   

Trên tinh thần tự học, tự rèn, 
phấn đấu nghiên cứu, học tập, 
đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên 
đạt chuẩn đại học 100%, tỷ lệ giáo 
viên đạt chuyên môn loại giỏi trên 
85%, số còn lại đạt loại khá. Trong 
đó, nhiều giáo viên đã đạt danh 
hiệu Giáo viên dạy giỏi từ cấp cơ 
sở, cấp huyện, cấp cụm các trường 
PTDTNT toàn tỉnh, như: Hồ Thị 
Thuý Vân (giải nhất cụm), Đoàn 
Văn Hậu (giải nhất cấp huyện, nhì 
cấp cụm), Trương Công Vũ (giải 
nhì cấp huyện), Nguyễn Thị Mỹ 
Huệ (giải nhì cấp cụm), Nguyễn 
Thị Nhung (nhất cấp huyện, giải 
ba cấp cụm), Nguyễn Xuân Minh 
(giải nhất cấp huyện), Nguyễn 
Thị Lành (giải ba cấp huyện), và 
các giáo viên: Cao Thị Ánh, Hồ 
Minh Vương, Nguyễn Thanh 
Lâm, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn 
Văn Trung… Tại Hội thi ứng dụng 
công nghệ thông tin trong dạy học 
tích cực, giáo viên Đoàn Văn Hậu 
(đạt giải nhất cấp trường), Trịnh 
Thị Ánh Nhung (đạt giải khuyến 
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khích cấp tỉnh).
Đây chính là những hạt nhân 

tiêu biểu, nòng cốt, góp phần tích 
cực cùng tập thể sư phạm nhà 
trường đẩy mạnh thực hiện những 
giải pháp nâng cao chất lượng 
giáo dục toàn diện học sinh một 
cách linh hoạt, sáng tạo, đồng bộ 
trong suốt các năm học qua.

Cùng với các thầy, cô giáo, 
học sinh Trường PT Dân tộc nội 
trú huyện cũng thể hiện những 
cố gắng, nỗ lực trong học tập, rèn 
luyện để trở thành con ngoan, trò 
giỏi, xứng đáng danh hiệu “Cháu 
ngoan Bác Hồ”. Nhiều em học 
sinh đã có thành tích xuất sắc 
trong học tập, tiêu biểu có các 
em: Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn 

Thị Thanh Kim, Nguyễn Thị Hiu, 
Nguyễn Thị Thu Thắm, Hồ Thị 
Tuyết, Phan Thị Cẩm Thanh, 
Nguyễn Lê Thanh Trúc, Trần Văn 
Quốc Vương. Từ những giải pháp 
thực hiện và các kết quả đã đạt 
được, 5 năm qua, đơn vị luôn được 
các cấp lãnh đạo Huyện ủy, Tỉnh 
ủy; UBND huyện Nam Trà My, sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng 
Nam ghi nhận và tặng nhiều 
Giấy khen, Giấy chứng nhận tập 
thể tiêu biểu trong thực hiện Chỉ 
thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp 
tục và đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh. Tập thể lao động tiên 
tiến, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm 
vụ.
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A. GƯƠNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN ĐƯỢC 
KHEN THƯỞNG CẤP TRUNG ƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 2 NĂM 
THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03:

I. Bằng khen Thủ tướng chính phủ:
 01. Ông  Coor Dênh - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Vinh xã 

Tà Pơơ, huyện Nam Giang QN.
II. Bằng khen Ban Tuyên giáo Trung ương :
1. Đảng ủy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang, thuộc Đảng bộ 

Biên phòng tỉnh QN.
2. Chi Cục thuế huyện Nông Sơn, tỉnh QN.
3. Ông Nguyễn Xuân Khả - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/

Dioxin phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh QN.
4. Ông Lê Thanh Việt - Phó đội trưởng - Trại tạm giam Công an tỉnh 

QN.
B. GƯƠNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN ĐƯỢC  

UBND TỈNH QUẢNG NAM KHEN THƯỞNG TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 2 
NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03:

I. Tập thể:
01. Đảng ủy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang, thuộc Đảng bộ 

Bộ đội Biên phòng tỉnh QN.
02. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, thuộc Đảng 

bộ Công an tỉnh QN.
03. Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam, 

thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh QN.
04. Chi bộ Tuyên huấn - Thanh niên, thuộc Đảng bộ Phòng chính 

trị, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh QN.
05. Chi Cục thuế huyện Nông Sơn, tỉnh QN.
06. Chi bộ Quân sự - Đảng bộ Tiên Châu, huyện Tiên Phước, QN.
07. Đảng ủy cơ quan Đảng - Mặt trận - đoàn thể huyện Nam Giang, 

tỉnh QN.

GƯƠNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN      
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 
THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03 CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XI)
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08. Đảng ủy thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh QN.
09. Cán bộ và nhân dân xã Ch’ơm, huyện Tây Giang, tỉnh QN.
10. Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Phước Sơn, tỉnh QN.
11. Nhân dân và cán bộ xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh QN.
12. Đảng bộ xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh QN.
13. Chi bộ phòng Tư pháp, trực thuộc Đảng bộ Cơ quan chính 

quyền, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh QN.
14. Cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hội An, tỉnh 

QN.
15. Đảng bộ xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh QN. 
16. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh, tỉnh QN.
17. Chi bộ Trường THCS Phan Châu Trinh thuộc Đảng bộ xã Bình 

An, huyện Thăng Bình, tỉnh QN.
18. Đảng ủy xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh QN.
19. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Duy Xuyên, tỉnh QN.
20. Hội Liên hiệp phụ nữ xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, tỉnh QN.
21. Khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc tỉnh 

QN.
22. Hội Nông dân huyện Phú Ninh, tỉnh QN.
23. Tập thể cán bộ, hội viên phụ nữ Hội Liên hiệp phụ nữ xã Duy 

Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh QN.
24. Chi bộ Trường Mẫu giáo Sơn ca, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, 

tỉnh QN.
25. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh QN.
26. Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn QN.
27. Ban Tuyên giáo, Liên đoàn lao động tỉnh QN.
28. Hội Cựu chiến binh xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh QN.
II Cá nhân:
01. Ông Võ Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh QN.
02. Ông Tăng Bồn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đại Hồng, huyện 

Đại Lộc, tỉnh QN.
03. Ông Trần Cang - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong, 

huyện Duy Xuyên, tỉnh QN.
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04. Ông Trần Ngọc Chuẩn - thôn Đông Thạnh Tây, xã Tam Hòa, 
huyện Núi Thành, tỉnh QN.

05. Ông Đặng Văn Chương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh 
QN.

06. Ông Phạm Văn Chương - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thăng 
Bình, tỉnh QN.

07. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc - Chủ tịch UBND xã Trà Cang, huyện 
Nam Trà My, tỉnh QN.

08. Ông  Nguyễn Văn Cự - Bí thư Đảng bộ Công An - Trưởng Công 
An huyện Tiên Phước, tỉnh QN.

09. Ông Coor Dênh - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Vinh, xã 
Tà Pơơ, huyện Nam Giang, tỉnh QN.

10. Ông Đồng Phước Đi - Bí thư Chi bộ thôn Trà Đình 1 - xã Quế 
Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh QN.

11. Ông Trần Đoàn Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Viễn 
thông QN.

12. Ông Riah Đưm - Bí thư Đảng ủy xã Ch’ơm, huyện Tây Giang, 
tỉnh QN.

13. Bà Nguyễn Thị Hòa - Chi bộ Văn phòng, Đảng bộ tham mưu, Bộ 
Chỉ huy quân sự tỉnh QN.

14. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy 
Bộ đội Biên phòng tỉnh QN.

15. Bà Trần Thị Hương - HUV Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện 
Thăng Bình, tỉnh QN.

16. Ông Nguyễn Xuân Khả - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da 
cam/Dioxin phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh QN.

17. Ni trưởng Thích nữ Ánh Liên - Chùa tịnh xá Ngọc Châu, TP Hội 
An tỉnh QN.

18. Ông Phan Văn Liêu - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hội An, 
tỉnh QN.

19. Ông Đỗ Đình Liễu - Bí thư Chi bộ Chi cục thuế huyện Nông Sơn, 
tỉnh QN.

20. Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch Hội Người cao tuổi - thôn 
Đại An, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh QN.
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21. Ông Nguyễn Văn Ruộng - Chi bộ thôn Phú Cốc Đông, xã Quế 
Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh QN.

22. Ông Trần Văn Sửu - Phó Chủ tịch Hội từ thiện huyện Phước 
Sơn, tỉnh QN.

23.Ông Nguyễn Đức Thành - Chủ tịch Hội Nông dân xã Điện Quang, 
huyện Điện Bàn, tỉnh QN.

24. Ông Hồ Văn Trình - Thôn 8, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh 
QN.

25. Ông Vũ Khắc Trọng - Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh QN.

26. Ông Lê Văn Trưởng - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 
Đông Giang, tỉnh QN.

27. Ông Lê Thanh Việt - Phó đội trưởng, Trại tạm giam Công an tỉnh 
QN.

C. GƯƠNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP HUYỆN, THÀNH ỦY 
VÀ ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC TỈNH ỦY KHEN THƯỞNG:

 a- Các Đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy
 * Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh:
 I- Về tập thể: 
01. Ban Trinh sát ngoại biên, Phòng Trinh sát, Bộ đội Biên phòng 

tỉnh.
02. Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh.
03. Ban Tác chiến, Phòng Tham mưu, Bộ đội Biên phòng tỉnh.
04. Phòng PCTPMT, Bộ đội Biên phòng tỉnh.
05. Đồn Biên phòng Đắc pring, Bộ đội Biên phòng tỉnh.
06. Đồn Biên phòng Tam Thanh, Bộ đội Biên phòng tỉnh.
07. Ban Doanh trại, Phòng Hậu cần, Bộ đội Biên phòng tỉnh.
08. Cán bộ chiến sỹ Tàu BP1302, Hải đội II, Bộ đội Biên phòng 

tỉnh. 
09. Bộ phận phục vụ, Văn Phòng BCH, Bộ đội Biên phòng tỉnh.
10. Ban Hậu cần, Trung tâm HL-CĐ, Bộ đội Biên phòng tỉnh.
11. Trạm BP CKC Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng tỉnh.
12. Đội Tổng hợp đảm bảo, Đồn BP La Êê, Bộ đội Biên phòng tỉnh.
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II- Cá nhân:
01. Đồng chí Đinh Sỹ Công - Đồn phó quân sự, Đồn BP Cù Lao 

Chàm, Bộ đội Biên phòng tỉnh QN.
02. Đồng chí Lương Tất Hải - Trưởng Ban Tác chiến, Phòng Tham 

mưu, Bộ đội Biên phòng tỉnh QN.
03. Đồng chí Đặng Ngọc Minh - Phó Phòng Kỹ Thuật, Bộ đội Biên 

phòng tỉnh QN.
04. Đồng chí ALăng Tép - Đội trưởng Trinh sát, Đồn BP A Nông, Bộ 

đội Biên phòng tỉnh QN.
05. Đồng chí Hôil Trước - Nhân viên vận động quần chúng, Đồn BP 

Ga Ry, Bộ đội Biên phòng tỉnh QN.
06. Đồng chí Lê Phước Trường - Nhân viên Trinh sát, Đồn BP Bình 

Minh, Bộ đội Biên phòng tỉnh QN.
07. Đồng chí Trần Thanh Vinh - Nhân viên đội VĐQC, Đồn BP Cửa 

Đại, Bộ đội Biên phòng tỉnh QN.
* Đảng ủy Công An:
I- Tập thể:
01. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, thuộc Đảng 

bộ Công an tỉnh QN.
II- Cá nhân:
01. Đồng chí Ngô Quốc Ánh - Đội trưởng - Phòng Cảnh sát điều tra 

tội phạm về TTXH Công an tỉnh QN.
02. Đồng chí Phạm Văn Nhất - Phó Đội trưởng- Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh QN.
03. Đồng chí  Lê Thanh Việt - Phó đội trưởng - Trại tạm giam Công 

an tỉnh QN.
* Đảng ủy khối các cơ quan:
I. Tập thể:
01. Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy QN.
02. Chi bộ BQL Dự án NN&PTNT, Đảng bộ Sở NN&PTNT QN.
03. Chi bộ Nội dung I, Đảng bộ Trường Chính trị QN.
04. Đảng bộ Trường Cao đẳng KT-KT QN.
05. Chi bộ Hải quan KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Đảng bộ Cục Hải 

quan QN.
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06. Chi bộ Giáo viên, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế QN.
07. Chi bộ Thanh tra Sở, Đảng bộ Sở Giao thông - Vận tải QN.
08. Chi bộ Tổ chức cán bộ - Thanh tra, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước 

QN.
09. Chi bộ Dân sự, Đảng bộ Viện Kiểm sát ND tỉnh QN.
10. Tập thể CBCC Văn phòng UBMTTQVN tỉnh, Chi bộ Cơ quan 

UBMTTQ Việt Nam tỉnh QN.
11. Chi bộ số 03, Đảng bộ Văn phòng ĐBQH&HĐND tỉnh QN.
12. Chi bộ BQL Dự án Đầu tư xây dựng.
13. Chi bộ Văn phòng - Kế hoạch - Thanh tra, Đảng bộ Sở KH & CN 

QN.
14. Tập thể CBCC Phòng Lễ tân - Lãnh sự & Thông tin đối ngoại, 

Chi bộ Sở Ngoại vụ QN.
15. Chi bộ Thanh tra Sở - Tạp chí Văn hóa, Đảng bộ Sở VH-TT&DL 

QN.
16. Chi bộ Trung tâm Học liệu, Đảng bộ Trường ĐH QN.
17. Chi bộ Văn phòng Sở, Đảng bộ Sở Xây dựng QN.
18. Chi bộ Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng 

Nam, Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH QN.
19. Chi bộ Thời sự, Đảng bộ Đài PT-TH QN.
20. Chi bộ Tổng hợp, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy QN.
21. Tập thể CBCC Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp, Chi bộ BQL các 

KCN QN.
22. Chi bộ Tài chính - Kiểm tra, Đảng bộ Liên đoàn Lao động QN.
23. Chi bộ Công nghệ thông tin - Tiếp nhận và quản lý hồ sơ, Đảng 

bộ Bảo hiểm Xã hội QN.
24. Chi bộ Nội chính - Tổng hợp, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh 

QN.
25. Chi bộ 4, Đảng bộ Sở Tài nguyên-Môi trường QN.
26. Tập thể CBCC Phòng Kỹ thuật xuất bản, Chi bộ Báo QN.
27. Chi bộ Giáo viên, Đảng bộ Trường CĐ Nghề QN.
28. Tập thể CBCC Văn phòng Tỉnh đoàn, Chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn 

QN.
29. Chi bộ cơ quan Thi hành án dân sự QN.
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II- Cá nhân:
01. Ông Lê Tấn An - Chi bộ 3, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh QN.
02. Ông Trần Văn Ba - Chi bộ Hội Nông dân tỉnh QN.
03. Ông Hoàng Thái Bình - Chi bộ phòng nghiệp vụ, Đảng bộ Cục 

Hải quan tỉnh QN.
04. Ông Nguyễn Chín - Chi bộ Khối Quản lý, Đảng bộ Đài PT-TH 

tỉnh QN.
05. Ông Trần Vũ Công - Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy QN.
06. Ông Phan Việt Cường - Chi bộ Thanh tra tỉnh QN.
07. Ông Nguyễn Thanh Danh - Chi bộ Công nghệ thông tin - Tiếp 

dân, Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh QN.
08. Ông Trần Thanh Hà - Chi bộ 06 Đảng bộ Sở Tài nguyên - Môi 

trường tỉnh QN.
09. Ông Nguyễn Đức Hải - Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy QN.
10. Bà Đinh Thị Minh Hội - Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng 

người có công tỉnh QN.
11. Ông Ngô Văn Hùng - Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy QN.
12. Ông Phạm Bá Huyên - Chi bộ Văn phòng Sở Công thương tỉnh 

QN.
13. Bà Nguyễn Thị Khuê - Chi bộ Khoa Lý luận Mác - Lênin, Tư 

tưởng Hồ Chí Minh, Đảng  bộ Trường Chính trị tỉnh QN.
14. Ông Võ Quang Lâm - Chi bộ Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải 

tỉnh QN.
15. Bà Nguyễn Thị Lý - Chi bộ Nội chính - Tổng hợp, Đảng bộ Văn 

phòng UBND tỉnh QN.
16. Bà Lê Thị Ánh Minh - Chi bộ số 02, Đảng bộ Văn phòng 

ĐBQH&HĐND tỉnh QN.
17. Ông Trương Văn Mười - Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh QN.
18. Bà Lê Thị Kim Ngân - Chi bộ Giáo viên, Đảng bộ Trường Cao 

đẳng Y tế tỉnh QN.
19. Ông Lê Duy Phát - Chi bộ Khoa Toán Tin, Đảng bộ Trường Đại 

học QN.
20. Ông Nguyễn Phú - Chi bộ Văn phòng Sở, Đảng bộ Sở Xây dựng 

tỉnh QN.
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21. Ông Nguyễn Thế Phú - Chi bộ Khoa Điện, Đảng bộ Trường Cao 
đẳng Nghề tỉnh QN.

22. Ông Nguyễn Văn Sỹ - Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy QN.
23. Bà Lưu Thị Thảo - Chi bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh QN.
24. Bà Trần Thị Kim Thu - Chi bộ  Khoa học, Công nghệ và Sở hữu 

trí tuệ, Đảng bộ Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh QN.
25. Ông Trần Hữu Tám - Chi bộ Phòng 1, Đảng bộ Viện Kiểm sát 

ND tỉnh QN.
26. Ông Bùi Phan Toản - Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan 

tỉnh QN.
27. Bà Trịnh Đại Trào - Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 

tỉnh QN.
28. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh 

QN.
29. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chi bộ Chi cục Thủy lợi, Đảng bộ Sở 

NN&PT nông thôn tỉnh QN.
* Đảng ủy doanh nghiệp:
I-Tập thể: 
01. Đảng bộ Bưu điện tỉnh QN. 
02. Đảng bộ Công ty Điện lực tỉnh QN.
03. Đảng bộ Công ty CP Cấp thoát nước tỉnh QN.
04. Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su tỉnh QN.
05. Đảng bộ Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi tỉnh QN. 
06. Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh 

tỉnh QN.
07. Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông 

thôn tỉnh QN. 
08. Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị tỉnh QN.
09. Đảng bộ Công ty CP Xây dựng giao thông tỉnh QN.
10. Đảng bộ Công ty CP May Trường Giang tỉnh QN.
11. Công ty CP In - Phát hành sách & Thiết bị trường học tỉnh QN.
12. Chi bộ Văn phòng Công ty - Đảng bộ Công ty CP Công trình 

giao thông vận tải tỉnh QN.
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13. Chi bộ Xí nghiệp Cơ khí & Bê tông ly tâm - Đảng bộ Công ty CP 
Xây lắp điện tỉnh QN.

14. Chi bộ II - Đảng bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư & Phát triển Kỳ 
Hà - Chu Lai tỉnh QN. 

15. Chi bộ Trung tâm Viễn thông Tam Kỳ - Phú Ninh, tỉnh QN.
16. Chi bộ Xí nghiệp Lâm đặc sản Tam Kỳ - Đảng bộ Công ty CP 

Lâm đặc sản xuất khẩu tỉnh QN.
17. Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh QN.
II- Cá nhân:
01. Bà Nguyễn Thị Hoài Bắc - Trưởng phòng Xúc tiến thương mại - 

Công ty CP Lâm đặc sản xuất khẩu tỉnh QN.
02. Ông Huỳnh Đây - Chủ tịch HĐQT- Giám đốc Công ty CP In - 

Phát hành sách & Thiết bị trường học tỉnh QN.
03. Ông Trần Văn Địch - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện tỉnh 

Quảng Nam.
04. Ông Võ Anh Hùng - Bí thư Chi bộ Phòng Kỹ thuật - Kỹ thuật an 

toàn - Đảng bộ Công ty Điện lực tỉnh QN.
05. Bà Phan Thị Kim Hưng - UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 

Công ty TNHH MTV Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai tỉnh QN.
06. Ông Võ Văn Lâm - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Chi nhánh Ngân 

hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh QN.
07. Ông Đỗ Phú Lộc - Phó Bí thư - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công 

ty CP Xây dựng giao thông tỉnh QN.
08.  Bà Trần Thị Kim Ngân - Bí thư Chi bộ 1 - Đảng bộ Ngân hàng 

TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh QN.
09. Bà Nguyễn Thị Như Nguyệt - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công 

ty CP May Trường Giang tỉnh QN.
10. Ông Phan Văn Phúc - Bí thư Chi bộ Đội công trình công cộng - 

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị tỉnh QN. 
11. Ông Nguyễn Duy Phúc - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV- Tổng 

Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su tỉnh QN.
12. Ông Nguyễn Thanh Quân - Trưởng phòng Tổ chức hành chính 

- Công ty Cổ phần xây lắp điện QN.
13. Bà Phạm Thị Quy - Trưởng phòng Kế toán-ngân quỹ - Ngân 
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hàng Chính sách xã hội tỉnh QN. 
14. Ông Nguyễn Tiên Thạch - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Quỹ Đầu tư 

phát triển tỉnh QN.
15. Ông Phạm Văn Triều - Bí thư chi bộ 4 - Đảng bộ Công ty CP 

Công trình giao thông vận tải tỉnh QN. 
16. Ông Nguyễn Đình Triệu - Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Công 

ty CP Dược Vật tư y tế tỉnh QN.
17. Ông Ngô Đức Trung - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT - Tổng 

Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước tỉnh QN.
18. Ông Nguyễn Đức Trung - Phó Giám đốc Công ty CP Lương thực 

& Dịch vụ tỉnh QN.
19.Ông Tống Từ Trung - Phó Bí thư Chi bộ Chi nhánh Thủy lợi Phú 

Ninh - Đảng bộ Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi tỉnh QN.
20. Ông Nguyễn Như Ý - Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Ngân hàng 

TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh QN.
* Đảng ủy Quân sự tỉnh:
I- Tập thể:
01. Đảng bộ Trường Quân sự địa phương, Đảng ủy Quân sự tỉnh 

QN.
02. Chi bộ Ban Pháo binh - Phòng không, Đảng bộ Phòng Tham 

mưu, Đảng ủy Quân sự tỉnh QN.
03. Chi bộ Đại đội Công binh, Đảng bộ Phòng Tham mưu, Đảng ủy 

Quân sự tỉnh QN.
04. Chi bộ Ban Tổ chức, Đảng bộ Phòng Chính trị, Đảng ủy Quân 

sự tỉnh QN.
05. Chi bộ Đại đội BB1/d72, Đảng bộ Trung đoàn 885, Đảng ủy 

Quân sự tỉnh QN.
06. Chi bộ Đại đội Pháo binh hỗn hợp, Đảng bộ Tiểu đoàn 70, Đảng 

ủy Quân sự tỉnh QN.
07. Chi bộ Kho Đức Dục, Đảng bộ Phòng Kỹ thuật, Đảng ủy Quân 

sự tỉnh QN.
II- Cá nhân:
01. Đồng chí Phùng Văn Ánh - Đảng bộ Phòng Kỹ thuật, Đảng ủy 

Quân sự tỉnh QN.
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02. Đồng chí Huỳnh Thanh Châu - Đảng bộ Tiểu đoàn 70, Đảng ủy 
Quân sự tỉnh QN.

03. Đồng chí Lê Châu - Đảng bộ Trường Quân sự địa phương, Đảng 
ủy Quân sự tỉnh QN.

04. Đồng chí Nguyễn Nho Cương - Đảng bộ Phòng chính trị, Đảng 
ủy Quân sự tỉnh QN.

05. Đồng chí Phạm Văn Dũng - Đảng bộ Phòng Tham mưu, Đảng 
ủy Quân sự tỉnh QN.

06. Đồng chí Phan Quốc Đính - Đảng bộ Phòng Tham mưu, Đảng 
ủy Quân sự tỉnh QN.

07. Đồng chí Võ Ngọc Hùng - Đảng bộ Trung đoàn 885, Đảng ủy 
Quân sự tỉnh QN.

08. Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Đảng bộ Trung đoàn 885, Đảng 
ủy Quân sự tỉnh QN.

b. Các Huyện, Thành ủy:
* Huyện Duy Xuyên:
I. Tập thể:  
01. Chi bộ thôn Phú Nhuận 3, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên.
02. Hội Nông dân xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên.
03. Chi bộ thôn La Tháp Tây, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên.
04. Cơ quan xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên.
05. Chi bộ thôn Trà Kiệu Tây, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên.
06. Chi bộ Trường Tiểu học số 2 Duy Sơn, huyện Duy Xuyên.
07. Chi bộ khối phố Long Xuyên I,  Thị trấn Nam Phước, huyện Duy 

Xuyên.
08. Chi bộ Trường Mẫu giáo số 2 Nam Phước, huyện Duy Xuyên.
09. Chi bộ thôn Hà Mỹ, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên.
10. UBMTTQ Việt Nam xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên. 
11. Chi hội phụ nữ thôn Hà Mỹ, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên.
12. Hội Cựu chiến binh xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên.
13. Chi đoàn Công an, huyện Duy Xuyên.
14. Chi bộ II, Đảng bộ Công an , huyện Duy Xuyên.
15. Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Duy Xuyên.
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16. Chi bộ Thanh tra huyện Duy Xuyên.
17. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Duy Xuyên.
18. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Duy Xuyên.
II. Cá nhân:  
01. Bà Trần Thị Bê - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Phú Bông, 

xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên.
02. Bà Phạm Thị Cang - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Duy 

Xuyên.
03. Ông Mã Phước Cần - Phó Bí thư Chi bộ trường THCS Phan Châu 

Trinh, huyện Duy Xuyên.
04. Ông Nguyễn Ngọc Châu - Đội trưởng Đội Kê khai - Kế toán thuế 

& Tin học, Chi cục thuế huyện Duy Xuyên.
05. Ông Nguyễn Thế Công - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thị trấn Nam 

Phước, huyện Duy Xuyên.
06. Bà Nguyễn Thị Cúc - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Mẫu 

giáo Duy Trung, huyện Duy Xuyên.
07. Bà Nguyễn Thị Cường - Trưởng thôn Phú Nhuận 3, xã Duy Tân, 

huyện Duy Xuyên.
08. Bà Đinh Thị Diên - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn An 

Trung, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên.
09. Ông Dương Đình Dũng - Bí thư Chi bộ thôn Câu Lâu Đông, xã 

Duy Phước, huyện Duy Xuyên.
10. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Đội phó Đội An ninh, Công an huyện 

Duy Xuyên.
11. Ông Hồ Điền - Bí thư Chi bộ thôn Thi Thại, xã Duy Thành, 

huyện Duy Xuyên..
12. Bà Tạ Thị Hiệp - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Thuận An, 

xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên.
13. Bà Nguyễn Thị Lan - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Tĩnh 

Yên, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên.
14. Bà Phạm Thị Mai - Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Duy Vinh, 

huyện Duy Xuyên.
15. Ông Nguyễn Thanh Minh - Giáo viên trường THCS Nguyễn Chí 

Thanh, huyện Duy Xuyên.
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16. Ông Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch Hội người cao tuổi huyện Duy 
Xuyên.

17. Bà Phạm Thị Nguyệt - Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Duy Trinh, 
huyện Duy Xuyên.

18. Ông Trương Nguyên - Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn 
Hiền, huyện Duy Xuyên.

19. Ông Lê Văn Nở - UVTV - Chỉ huy trưởng cơ quan Quân sự huyện 
Duy Xuyên.

20. Ông Huỳnh Phong - Chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ thôn Hà 
Nhuận, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên.

21. Ông Nguyễn Sanh - Bí thư chi bộ IV, Đảng bộ Công an huyện 
Duy Xuyên.

22. Bà Trần Thị Sanh - Trưởng Khoa Nội - Nhi, Trung tâm Y tế huyện 
Duy Xuyên.

23. Ông Nguyễn Sáu - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Vinh, huyện Duy 
Xuyên.

24. Ông Nguyễn Văn Tám - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Duy 
Xuyên.

25. Ông Văn Phú Tân - Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện Duy Xuyên.

26. Ông Nguyễn Ngọc Thanh- Phó Bí thư Chi bộ trường THCS Ngô 
Quyền, huyện Duy Xuyên.

27. Ông Lê Trung Thiêng - Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 
Duy Xuyên.

28. Ông Lê Văn Thịnh - Khối phố Long Xuyên II, Thị trấn Nam 
Phước, huyện Duy Xuyên.

29. Bà Phạm Thị Ngọc Thúy - Chủ tịch Hội khuyến học Thị trấn 
Nam Phước, huyện Duy Xuyên.

30. Ông Nguyễn Tín - Bí thư Đảng ủy Chi cục thuế huyện Duy 
Xuyên.

31. Ông Lê Đình Tịnh - Phó Chánh Thanh tra huyện Duy Xuyên.
32. Ông Võ Thiện Tịnh - Phó Văn phòng Huyện ủy huyện Duy 

Xuyên.
33. Ông Phan Đình Tỵ - Trợ lý Chính trị, Cơ quan Quân sự huyện 

Duy Xuyên.
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* Huyện Đại Lộc:
I. Tập thể: 
1. Chi bộ thôn Lam Phụng, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc.
2. Chi bộ thôn Bình Đông, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc.
3. Hội người cao tuổi xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc.
4. Chi bộ thôn Đông Phú, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc.
5. Ban Chấp hành Đoàn xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc.
6. Hội Chữ thập đỏ xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc.
7. Chi hội Người cao tuổi thôn Đại Khương, xã Đại Chánh, huyện 

Đại Lộc.
8. Chi bộ cơ quan xã Đại Quang, huyện Đại Lộc.
9. Chi bộ thôn Phú Phước- xã Đại Phong, huyện Đại Lộc.
10. Chi bộ cơ quan thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc.
11. Hội khuyến học xã Đại Minh, huyện Đại Lộc.
12. Chi bộ cơ quan xã Đại An, huyện Đại Lộc.
13. Văn phòng HĐND- UBND xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc.
14. Chi bộ Quân sự xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc.
15. Chi bộ Quân sự xã Đại Tân, huyện Đại Lộc.
16. Hội Phụ nữ xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc.
17. BCH Hội phụ nữ xã Đại Cường, huyện Đại Lộc.
18. Hội Phụ nữ xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc.
19. Công đoàn cơ quan Huyện ủy Đại Lộc
20. Văn phòng HĐND- UBND huyện Đại Lộc
21. Công đoàn cơ quan Mặt trận- Đoàn thể huyện Đại Lộc
22. Chi bộ 1- Đảng bộ Công an huyện Đại Lộc
23. Khoa nhi- Bệnh viện ĐKKVMN phía Bắc Quảng Nam
24. Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc
25. Trường Mầm non Đại Hiệp, huyện Đại Lộc.
26. Đội kê khai- kế toán thuế- tin học Chi cục thuế huyện Đại Lộc
II. Cá nhân:
01. Trương Văn Ba- Trưởng thôn Xuân Tây Đại Tân, huyện Đại 

Lộc.
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02. Mai Đình Bản- Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện Đại Lộc
03. Lê Trung Bình- Trợ lý dân quân – Ban CHQS huyện Đại Lộc
04. Tăng Bồn- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đại Hồng, huyện Đại 

Lộc.
05. Tô Thị Hồng Diễm- Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Đại Lộc
06. Lê Tất Dũng- xã Đại An, huyện Đại Lộc.
07. Nguyễn Ngọc Dũng- Chủ tịch UBND xã Đại Quang, huyện Đại 

Lộc.
08 .Trần Văn Dũng- Trưởng công an huyện Đại Lộc
09. Vũ Tấn Đạt- Bí thư chi bộ 7- thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc.
10. Trần Minh Giang- Giáo viên Trường THPT Chu Văn An, huyện 

Đại Lộc.
11. Lê Văn Tài- Hiệu trưởng trường THCS Phan Bội Châu, huyện 

Đại Lộc.
12. Nguyễn Ngọc Hiệu- Chủ tịch Hội Nông dân xã Đại Hưng, huyện 

Đại Lộc.
13. Nguyễn Đình Hoàng- Phó Giám đốc Bệnh viện ĐKKVMN phía 

Bắc Quảng Nam
14. Ngô Thị Thu Hồng- Giáo viên trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, 

huyện Đại Lộc.
15. Nguyễn Thị Hồng- Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp, huyện Đại 

Lộc.
16. Trương Thị Hồng- Bí thư Đảng ủy xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc.
17. Nguyễn Văn Lai – Chi bộ Chi nhánh thủy lợi huyện Đại Lộc
18. Ông Lê Lành- Chi bộ thôn Quảng Đại- xã Đại Cường, huyện Đại 

Lộc.
19. Đoàn Ngọc Long- Văn phòng Đảng ủy xã Đại Chánh, huyện Đại 

Lộc.
20. Nguyễn Thị Minh Nam- Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đại Thạnh, 

huyện Đại Lộc.
21. Trần Thị Thanh Nga- Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Đại 

Lộc
22. Nguyễn Hòa Nghĩa- Bí thư Chi bộ thôn Lam Phụng, xã Đại 

Đồng, huyện Đại Lộc.
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23. Nguyễn Thị Thanh Nhàng - Phó Chánh Văn phòng HĐND- 
UBND huyện Đại Lộc

24. Sư cô Thích Nữ Minh Như- Chùa Lập Thuận Đại Hồng, huyện 
Đại Lộc.

25. Trần Công Phụng- Chủ nhiệm HTX DVNN- KDTH Đại Thắng, 
huyện Đại Lộc.

26. Nguyễn Thị Phương- Giám đốc Chi nhánh NHCSXH huyện Đại 
Lộc.

27. Trần Văn Quảng- Đảng viên chi bộ cơ quan- xã Đại An, huyện 
Đại Lộc.

28. Nguyễn Xuân Sinh- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đại Phong, 
huyện Đại Lộc.

29. Hà Văn Sự- Chi cục phó Chi cục thuế huyện Đại Lộc
30. Nguyễn Văn Tám- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đại Nghĩa, 

huyện Đại Lộc.
31. Phạm Ngọc Tâm- Quyền Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đại 

Lộc.
32. Phan Thạch- Hạt phó Hạt kiểm lâm huyện Đại Lộc
33. Nguyễn Tờ- Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Lộc
34. Phan Vân Trình- Chánh Văn phòng Huyện ủy Đại Lộc
35. Ngô Xuân Tùng- Trưởng ban công tác mặt trận thôn Ấp Nam- 

xã Đại Minh, huyện Đại Lộc.
36. Trương Văn Vôn- Công chức VP TK xã Đại Lãnh, huyện Đại 

Lộc.
37. Nguyễn Thị Yến – Cán bộ Kho bạc Nhà nước huyện Đại Lộc

* Huyện Điện Bàn:
I. Tập thể: 
01. Đảng bộ xã Điện Phong, huyện Điện Bàn
02. Chi bộ thôn La Thọ 3, xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn
03. Chi bộ thôn Triêm Trung 2, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn.
04. Chi bộ thôn Viêm Tây 1, xã Điện Thắng Bắc, huyện Điện Bàn.
05. Chi bộ thôn Tây, xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn.
06. Chi bộ thôn Nông Sơn 2, xã Điện Phước, huyện Điện Bàn.
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07. Chi bộ 3 thôn Châu Bí, xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn.
08. Chi bộ Khối 1, Thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn.
09. Chi bộ trường Tiểu học Phan Bôi, xã Điện An, huyện Điện Bàn.
10. Chi đoàn Công an huyện Điện Bàn.
11. Cán bộ và nhân dân thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung, 

huyện Điện Bàn.
II. Cá nhân: 
01. Bà Lê Thị Kim Anh - Bí thư chi bộ 3 Châu Bí, Hiệu trưởng trường 

Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn. 
02. Ông Đặng Hữu Cam - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Điện Nam 

Trung, huyện Điện Bàn.
03. Ông Đặng Kim Danh - Chủ tịch Hội Khuyến học xã Điện Trung, 

Điện Bàn.
04. Bà Nguyễn Thị Hợp - Hội viên phụ nữ thôn Đông Khương, xã 

Điện Phương, huyện Điện Bàn.
05. Bà Trương Thị Ngự - Chi bộ thôn Viêm Minh, xã Điện Ngọc, 

huyện Điện Bàn.
06. Bà Nguyễn Thị Nhi - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Điện Thắng 

Trung, huyện Điện Bàn.
 07. Ông Huỳnh Văn Nhứt - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu 

học Trần Thị Lý, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn.
08. Ông Phan Văn Phờ - Xã đội trưởng xã Điện Ngọc, huyện Điện 

Bàn.
09. Ông Lâm Văn Phương - Bí thư chi đoàn Công an huyện Điện 

Bàn .
10. Bà Trần Thị Hồng Thanh - Hội viên hội CCB thị trấn Vĩnh Điện, 

Bí thư chi bộ khối 6, thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn.
11. Bà Nguyễn Thị Tự - Giáo viên trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, 

huyện Điện Bàn.
* Huyện Đông Giang:
I. Tập thể:
01. Chi bộ thôn A Xanh 1 - xã Zà Hung - huyện Đông Giang.
02. Chi bộ thôn Ka Đắp - xã Arooi - huyện Đông Giang.
03. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Giang.
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04. Chi bộ thôn Đhrồng - xã Tà Lu - huyện Đông Giang.
05. Chi bộ thôn Bút Nhót -  xã Sông Kôn - huyện Đông Giang.
06. Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Đông Giang.
07. Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Đông Giang.
08. Chi bộ Kho Bạc Nhà nước huyện Đông Giang. 
09. Chi bộ Công an trực thuộc Đảng bộ thị trấn Prao - huyện Đông 

Giang.
10. Chi bộ trường Tiểu học Thị trấn Prao trực thuộc Đảng bộ thị 

trấn Prao - huyện Đông Giang.
11. Chi bộ Trung tâm y tế huyện - huyện Đông Giang.
12. Cơ quan Huyện đoàn Đông Giang.
13. Phòng Nội vụ huyện Đông Giang. 
14. Trường THCS Kim Đồng - xã Ba - huyện Đông Giang.
15. Chi Đoàn thanh niên Thôn Éo - xã Ba - huyện Đông Giang.
16. Chi bộ Ban Mai II - xã Ba - huyện Đông Giang.
17. Đảng ủy thị trấn Prao - huyện Đông Giang.
18. Chi bộ I thôn Azal -  xã Mà Cooih - huyện Đông Giang.
19. Chi bộ V thôn Axơờ - xã Mà Cooih - huyện Đông Giang .
20. Chi bộ trường THPT Quang Trung - huyện Đông Giang.
 II.  Cá nhân: 
01. Ông Arâl Bay - Thôn Tu Ngung, xã Arooi - huyện Đông Giang. 
02. Ông Nguyễn Bằng - Bí thư Huyện ủy Đông Giang.
03. Ông A Bing Béo  - Thôn A Dung, xã Arooi - huyện Đông Giang.
04. Ông Arất Biếp - Thôn Tu Ngung, xã Arooi - huyện Đông Giang.
05. Ông Arất Blanh - Phó Trưởng thôn kiêm Thôn đội thôn A Xơờ, 

xã Mà Cooih - huyện Đông Giang.
06. Ông Arất Bốn - Thôn A Xơờ,  xã Mà Cooih - huyện Đông Giang.
07. Ông Phạm Văn Chính - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Ba 

- huyện Đông Giang.
08. Ông Alăng Den - Phó trưởng thôn Aram I, xã Jơ Ngây - huyện 

Đông Giang .
09. Ông Arất Đhôc - Thôn A Bung, xã Arooi - huyện Đông Giang.
10. Ông Arất Đó - Trưởng thôn Ka Đắp, xã Arooi - huyện Đông 

Giang.
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11. Bà Ra Pát Thị Gấm - Thôn Brùa, xã Jơ Ngây - huyện Đông 
Giang.

12. Bà Nguyễn Thị Hoa - Thôn Ba, xã Ba - huyện Đông Giang.
13. Bà Nguyễn Thị Hoa - Kế toán trưởng Kho bạc Nhà nước huyện 

Đông Giang.
14. Bà Phạm Thị Huệ - Công ty TNHH Một thành viên Nông Lâm 

Nghiệp Quyết Thắng - huyện Đông Giang.
15. Bà ATing Thị Kiên - Thôn A Dung, xã Arooi - huyện Đông 

Giang.
16. Ông Hôih Kiên - Trợ lý tác huấn Ban CHQS huyện Đông Giang.
17. Ông Avô Khuynh - Thôn A Dung, xã Arooi - huyện Đông 

Giang.
18. Bà Trần Thị Liên - Hiệu trưởng trường Tiểu học thị trấn Prao - 

huyện Đông Giang.
19. Ông Alăng Linh - Trưởng thôn Kà Đâu, xã Kà Dăng - huyện 

Đông Giang.
20. Ông Trần Văn Long - Thôn trưởng thôn Éo, xã Ba - huyện Đông 

Giang.
21. Ông Nguyễn Quang Lúc - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Prao - 

huyện Đông Giang.
22. Ông Alăng MLương - Chủ tịch UBMTTQVN xã Jơ Ngây - huyện 

Đông Giang.
23. Ông Bnướch Mướt - Bí thư Chi bộ thôn Aram II, xã Jơ Ngây - 

huyện Đông Giang. 
24. Bà Nguyễn Thị Ngọc - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Đông 

Giang. 
25. Ông Alăng Ngối - Bí thư Đảng ủy xã Zà Hung - huyện Đông 

Giang.
26. Ông Bríu Nhất - Thôn Đhrồng, xã Tà Lu - huyện Đông Giang.
27. Bà Nguyễn Thị Kim Nhựt - Chủ tịch Hội LHPN xã Mà Cooih - 

huyện Đông Giang.
28. Bà Ríah Pon - Cán bộ Văn thư, lưu trữ xã Sông Kôn - huyện 

Đông Giang.
29. Bà Lê Thị Quyết - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Đông Giang.
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30. Ông Châu Văn Sáu - Công ty TNHH Một thành viên Nông Lâm 
Nghiệp Quyết Thắng - huyện Đông Giang.

31. Ông Đỗ Tài - Chủ tịch UBND huyện Đông Giang.
32. Ông Nguyễn Ngọc Thạch - Trưởng phòng Nội vụ huyện Đông 

Giang.
33. Ông Bùi Văn Thảo - Phó Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường 

huyện Đông Giang.
34. Ông Ngô Minh Thanh - Thôn Ban Mai I, xã Ba - huyện Đông 

Giang. 
35. Ông Trần Phú Thọ - Bí thư Huyện đoàn, huyện Đông Giang.
36. Ông Trần Tấn Thu - Chi Hội trưởng Hội Nông dân thôn Phú 

Son, xã Ba - huyện Đông Giang.
37. Em Alăng Tiên - Học sinh trường THPT Âu Cơ - huyện Đông 

Giang.
38. Ông Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy Đông Giang.
39. Bà Bling Thị Treng - Thôn Đhrồng, xã Tà Lu - huyện Đông 

Giang. 
40. Ông Trần Quốc Trí - Bí thư Chi bộ I thôn A Zal, xã Mà Cooih - 

huyện Đông Giang.
41. Ông Lê Văn Trưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông 

Giang.
42. Em Alăng Tuấn - Học sinh trường THPT Âu Cơ - huyện Đông 

Giang.
43. Bà A Ting Tươi - Hiệu trưởng trường THPT Quang Trung - huyện 

Đông Giang. 
44. Ông Trần Kim Tuyến - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

Đông Giang. 
45. Ông Bríu Xia - Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị Ban 

CHQS huyện  Đông Giang.
* Huyện Hiệp Đức:
I. Tập thể: 
 01. Chi bộ thôn Ngọc Sơn, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức.
02. Chi bộ trường Mẫu giáo Sơn Ca, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức.
03. Chi bộ Quân sự, xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức.



164

04. Chi bộ thôn 2, xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức.
05. Chi bộ thôn 1, Chi bộ thôn 1, huyện Hiệp Đức.
06. Chi bộ Thôn 4, xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức.
07. Chi bộ Khoa Nội - Lây - Khám bệnh, Đảng ủy Trung tâm Y tế, 

huyện Hiệp Đức.
08. Chi bộ Ban Tham mưu, Đảng ủy Quân sự, huyện Hiệp Đức.
09. Chi bộ Ban Chính trị Đảng ủy Quân sự, huyện Hiệp Đức.
10. Đảng bộ Công an huyện, Đảng bộ Công an, huyện Hiệp Đức.
11. Chi bộ Tham mưu - Tổng hợp, Đảng bộ Công an, huyện Hiệp 

Đức.
12. Chi bộ trường Kpakơlơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức.
13. Chi bộ Quân sự, xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức.
14. Chi bộ Mặt trận, Đảng bộ cơ sở cơ quan MT-ĐT, huyện Hiệp 

Đức.
15. Chi bộ Thanh niên, Đảng bộ cơ sở cơ quan MT-ĐT, huyện Hiệp 

Đức.
16. Hội LHPN xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức.
17. Chi bộ trường Phan Bội Châu, Thị trấn Tân An, huyện Hiệp 

Đức.
18. Chi bộ thôn 3, xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức.
19. Hội LHPN xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức.
20.Chi bộ Ban Tổ chức, Đảng bộ cơ sở cơ quan Đảng, huyện Hiệp 

Đức.
21. Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, Đảng bộ cơ sở cơ quan Đảng, 

huyện Hiệp Đức.
22.Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện, Đảng bộ cơ sở cơ quan 

Chính quyền, huyện Hiệp Đức.
23.Chi bộ Thanh tra, Đảng bộ cơ sở cơ quan Chính quyền, huyện 

Hiệp Đức.
24. Chi bộ Tài chính - Kế hoạch, Đảng bộ cơ sở cơ quan Chính 

quyền, huyện Hiệp Đức.
25. Hội Liên hiệp phụ nữ, huyện Hiệp Đức.
II. Cá nhân:
01. Ông Nguyễn Đình Bình - Bí thư Chi bộ Thanh tra, Đảng bộ cơ sở 



165

cơ quan Chính quyền, huyện Hiệp Đức.
02. Ông Lê Văn Bốn - Chi bộ trường THPT Trần Phú huyện Hiệp 

Đức.
03. Ông Nguyễn Văn Cường-Bí thư Chi bộ trường Nguyễn Bá Ngọc, 

xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức.
04. Ông Phạm Văn Danh - Chi bộ Chính trị, Đảng ủy Quân sự huyện 

Hiệp Đức, huyện Hiệp Đức.
05. Ông Nguyễn Gia Đông - Bí thư  Chi bộ trường THPT huyện Hiệp 

Đức.
06. Bà Nguyễn Thị Minh Hải -Văn phòng Đảng ủy xã Quế Lưu 

huyện Hiệp Đức.
07. Bà Trần Thị Thanh Hải - Chi bộ Khối phố An Đông, thị trấn Tân 

An, huyện Hiệp Đức.
08. Ông Hoàng Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Bình Sơn huyện Hiệp 

Đức.
09. Ông Trần Thanh Hùng - Chi bộ Kiểm tra - Dân vận, Đảng bộ cơ 

sở cơ quan Đảng huyện Hiệp Đức.
10. Bà Trần Thị Thu Huyền - Trường Mẫu giáo Sơn Ca, xã Quế Thọ, 

huyện Hiệp Đức.
11. Bà Trần Thị Vân Hương - Chi bộ Ban Tuyên giáo, Đảng bộ cơ sở 

cơ quan Đảng, huyện Hiệp Đức.
12. Bà Mai Thị Ngọc Lan - Bí thư Chi bộ thôn 2, xã Hiệp Thuận 

huyện Hiệp Đức.
13. Bà Phạm Thị Như Lan - Chủ tịch Hội LHPN huyện, Bí thư Chi 

bộ Hội LHPN, Đảng bộ cơ sở cơ quan MT - ĐT.
14. Bà Hồ Thị Loan - Chi bộ Hội Nông dân huyện, Đảng bộ cơ sở cơ 

quan MT-ĐT.
15. Bà Nguyễn Thị Lộc - Trường Nguyễn Văn Trỗi, xã Quế Thọ, 

huyện Hiệp Đức.                                                            
16. Ông Trần Thanh Ngọc - Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã 

Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức.                                                            
17. Ông Phan Thanh Phú - Chi bộ Khoa Nội - Lây - Khám bệnh, 

Đảng ủy Trung tâm y tế, huyện Hiệp Đức.
18. Ông Trần Minh Quân - Chi bộ thôn 3 xã Phước Gia, huyện Hiệp 

Đức.
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19. Ông Hồ Văn Reo - Chủ tịch UBMTTQVN xã Phước Trà, huyện 
Hiệp Đức.

20. Bà Nguyễn Thị Sáu - Bí thư Chi bộ thôn An Mỹ, xã Thăng Phước, 
huyện Hiệp Đức.

21. Ông Nguyễn Hữu Sơn - Xã đội trưởng xã  Bình Lâm, huyện Hiệp 
Đức.                         

22. Ông Đoàn Viết Thuận - Chi bộ Tham mưu, Đảng ủy Quân sự, 
huyện Hiệp Đức.

23. Ông Trần Thanh Thủy - Chi bộ Tham mưu - Tổng hợp, Đảng ủy 
Công an, huyện Hiệp Đức.

24. Ông Nguyễn Văn Trỗi - Bí thư Chi bộ Công an phụ trách xã về 
an ninh trật tự, Đảng ủy Công an, huyện Hiệp Đức.

25. Bà Võ Thị Ánh Tuyết - Chi bộ Tài chính - Kế hoạch, huyện Hiệp 
Đức.

26. Bà Nguyễn Thị Tư - Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Lâm, huyện 
Hiệp Đức.

27. Em Nguyễn Văn Tứ - Học sinh lớp 12 A2 trường THTP Hiệp 
Đức, huyện Hiệp Đức.

28. Bà Phan Thị Tưởng - Chi bộ khoa Ngoại – SKSS - HSCC, huyện 
Hiệp Đức.

29. Ông Vũ Trung Vân - Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức.

30. Ông Huỳnh Đức Viên - Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND, 
Đảng bộ cơ sở cơ quan Chính quyền, huyện Hiệp Đức.

31. Ông Trần Đình Viện - Bí thư chi đoàn An Tây, Quế Thọ, huyện 
Hiệp Đức.

* Thành phố  Hội An:
I. Tập thể:
01. Chi bộ trường Tiểu học Trần Quốc Toản - Đảng ủy phường Cẩm 

Nam, thành phố  Hội An. 
02. Chi bộ trường Mầm Non Cẩm An - Đảng ủy phường Cẩm An, 

thành phố Hội An.
03. Chi bộ khối Phước Trạch - Đảng ủy phường Cửa Đại, thành phố  

Hội An. . 
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04. Chi bộ thôn Bãi Hương - Đảng ủy xã Tân Hiệp, thành phố  Hội 
An.

05. Chi bộ khối Hậu Xá - Đảng ủy phường Thanh Hà, thành phố  
Hội An. .

06. Hội Cựu chiến binh phường Minh An, thành phố  Hội An. . 
07. Chi bộ Hoài Phô - Đảng ủy phường Cẩm Phô, thành phố  Hội 

An. 
08. Chi bộ khối An Mỹ - Đảng ủy phường Cẩm Châu, thành phố  

Hội An. 
09. Chi bộ khối Phong Thiện - Đảng ủy phường Sơn Phong, thành 

phố  Hội An.
10. Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND thành phố - Đảng ủy cơ quan 

Chính quyền, thành phố Hội An. 
11. Chi Bộ 4 - Đảng ủy Chi Cục thuế, thành phố  Hội An. 
12. Chi bộ Vệ sinh môi trường - Đảng ủy Công ty Công trình Công 

cộng, thành phố  Hội An. 
13. Chi bộ Hang Cả - Đảng ủy Đội Quản lý và Khai thác Yến, thành 

phố  Hội An. 
14. Chi bộ Giáo vụ và Quản lý học sinh - Đảng ủy trường Phổ thông 

Dân tộc Nội trú tỉnh.
15. Chi bộ An ninh - Đảng ủy Công An, thành phố  Hội An. 
16. Chi bộ Hội LHPN thành phố - Đảng ủy cơ quan Mặt trận - Đoàn 

thể thành phố Hội An. 
17. Chi bộ Nghiệp vụ Văn hóa - Thể thao - Đảng ủy TT.Văn hóa - 

Thể thao thành phố Hội An. 
18. Chi bộ Ban Hậu cần - Kỹ thuật - Đảng ủy Quân sự thành phố 

Hội An. 
19. Chi bộ Văn phòng Thành ủy - Đảng ủy cơ quan Đảng, thành 

phố  Hội An. 
II. Cá nhân:
01. Bà Lê Thị Tuyết Anh - Chi hội phó Phụ nữ - Khối Phong Thiện - 

Phường Sơn Phong, thành phố  Hội An. 
02. Bà Trần Thị Bán - Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Ca - Đảng 

ủy phường Sơn Phong, thành phố  Hội An. 
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03. Ông Lê Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Đội Quản lý và Khai thác yến, 
thành phố  Hội An. 

04. Ông Phan Văn Bình - Bí thư Chi bộ phòng Nội vụ thành phố - 
Đảng ủy cơ quan Chính quyền, thành phố  Hội An. 

05. Ông Nguyễn Ngọc Châu - Chiến sĩ dân quân cơ động - UBND 
phường Cẩm Phô, thành phố  Hội An.   

06. Bà Võ Thị Chín - Chi hội trưởng phụ nữ thôn Thanh Nhì - Đảng 
ủy xã Cẩm Thanh, thành phố  Hội An. 

07. Ông Phùng Xuân Đào - Chỉ huy trưởng Quân sự, thành phố  Hội 
An. 

08. Ông Lê Đức - Bí thư Chi bộ 4 - Đảng ủy Chi cục thuế, thành phố  
Hội An. 

09. Bà Nguyễn Thị Giọng - Bí thư chi bộ khối Nam Diêu - Đảng ủy 
phường Thanh Hà, thành phố  Hội An. 

10. Ông Phùng Hạnh - Trưởng Ban Công tác Mặt trận khối Phước 
Tân - Đảng ủy phường Cửa Đại, thành phố  Hội An. 

11. Ông Đinh Văn Hồng - Bí thư Chi bộ Giáo vụ và Quản lý học sinh 
- Đảng ủy trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh. 

12. Ông Huỳnh Kim Hùng - Chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ Khối 
Tu Lễ - Đảng ủy phường Cẩm Phô, thành phố  Hội An. 

13. Ông Lê Thanh Hùng - Phụ trách chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật 
- Đảng ủy Quân sự thành phố  Hội An. 

14. Em Võ Vy Khanh - Học sinh lớp 11A3 - Trường THPT Trần Quý 
Cáp, thành phố  Hội An. 

15. Ông Nguyễn Văn Khương - Bí thư Chi bộ phòng Kinh tế thành 
phố - Đảng ủy cơ quan Chính quyền, thành phố  Hội An. 

16. Bà Nguyễn Thị Thúy Lân - Công nhân Đội công trình - Đảng ủy 
Công ty TNHH- MTV Công trình - Công cộng, thành phố  Hội An. 

17. Ông Nguyễn Văn Liêm - Hội viên Nông dân tiêu biểu - Khối Bàu 
Súng - Phường Thanh Hà, thành phố  Hội An. 

18. Ông Lê Ngọc Lưu - Trưởng Công an, thành phố  Hội An. 
19. Ông Trần Văn Mãnh - Hội viên Nông dân tiêu biểu - thôn Vạn 

Lăng - xã Cẩm Thanh, thành phố  Hội An. 
20. Ông Lê Tấn Mạnh - Phó Bí thư Chi đoàn thôn Cồn Nhàn - xã 

Cẩm Thanh, thành phố  Hội An. 
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21. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Văn phòng Trung tâm Văn hóa-
Thể thao, thành phố  Hội An. 

22. Ông Huỳnh Nước - Bí thư Chi bộ trường Tiểu học Trần Quốc 
Toản - Đảng ủy phường Cẩm Nam, thành phố  Hội An. 

23. Bà Bùi Thị Phú Phương - Bí thư Chi bộ trường Cẩm An I - Đảng 
ủy phường Cẩm An, thành phố  Hội An. 

24. Bà Nguyễn Thị Hoa Phượng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành 
phố - Đảng ủy cơ quan Mặt trận - Đoàn thể , thành phố  Hội An. 

25. Bà Vương Thị Kim Quang - Phó Ban Tuyên huấn - Đảng ủy 
trường PT Dân tộc Nội trú Tỉnh.

26. Bà Nguyễn Thị Thái - Đảng viên chi bộ Khoa học cơ bản - Kinh 
tế - Đảng ủy trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, thành phố  Hội An. 

27. Ông Phạm Văn Thái - Phó bí thư Đảng ủy Chi cục thuế, thành 
phố  Hội An. 

28. Ông Nguyễn Thanh - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu 
học Phù Đổng - Đảng ủy phường Minh An, thành phố  Hội An. 

29. Ông Nguyễn Tấn Thành - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố 
Hội An. 

30. Bà Lê Thanh Thảo - Đảng viên dự bị Chi bộ Cây xanh - Điện 
chiếu sáng, Bí thư Đoàn - Đảng ủy Công ty TNHH MTV Công trình - 
Công cộng, thành phố  Hội An. 

31. Bà Mạc Thị Thị - Tổ trưởng Tổ dân cư số 4, khối Sơn Phô 1 - 
Đảng ủy phường Cẩm Châu, thành phố  Hội An. 

32. Ông Lê Xuân Thường - Chiến sĩ dân quân cơ động - UBND xã 
Tân Hiệp, thành phố  Hội An. 

33. Ông Lê Mạnh Tin - Bí thư Chi bộ khối Tân Thành - Đảng ủy 
phường Cẩm An, thành phố  Hội An. 

34. Ông Hứa Toàn - Khối phố Khối An Thái - Đảng ủy phường Minh 
An, thành phố  Hội An. 

35. Bà Trần Thị Hòa Trang - Kế toán - Hội Cựu chiến binh, thành 
phố  Hội An. 

36. Ông Lê Văn Trúc - Bí thư chi bộ Hang Cả - Đảng ủy Đội Quản lý 
và Khai thác yến, thành phố  Hội An. 

37. Ông Phạm Xuân Trường - Bí thư Chi đoàn thôn Thanh Tam Tây 
- Đảng ủy xã Cẩm Thanh, thành phố  Hội An.
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38. Ông Trần Tư - Trưởng khối Phước Trạch - Đảng ủy phường Cửa 
Đại, Cẩm Thanh, thành phố  Hội An. 

39. Ông Lê Viết Tuấn - Chi hội trưởng chi hội Nông dân khối Thanh 
Nam - Đảng ủy phường Cẩm Châu, thành phố  Hội An. 

40. Ông Nguyễn Tùng - Bí thư Chi bộ Trung tâm Giáo dục Thường 
xuyên - Học nghề Hội An, thành phố  Hội An. 

41. Bà Hồ Thị Phương Uyên - Tổ trưởng, tổ Nghiệp vụ 2, Văn phòng 
Hướng dẫn tham quan - Đảng ủy Trung tâm Văn hóa-Thể thao, thành 
phố  Hội An. 

42. Bà Nguyễn Thị Vân - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy - Đảng 
ủy cơ quan Đảng, thành phố  Hội An. 

43. Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch Hội LHPN thành phố - Đảng ủy 
cơ quan Mặt trận - Đoàn thể, thành phố  Hội An. 

44. Ông Nguyễn Văn Vinh - Trưởng Ban Bảo vệ dân phố - Đảng ủy 
phường Minh An, thành phố  Hội An.

45. Ông Trần Trung Xê - Chi Hội trưởng Cựu Chiến binh Khối Xuyên 
Trung - Đảng ủy phường Cẩm Nam, thành phố  Hội An. 

46. Ông Nguyễn Yên - Bí thư chi bộ khối Hậu Xá - Đảng ủy phường 
Thanh Hà, thành phố  Hội An. 

* Huyện Nam Giang:
I. Tập thể:
01. Đảng ủy xã Chà Vàl, huyện Nam Giang.
02. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Nam Giang.
03. Hội Nông dân xã Cà Dy, huyện Nam Giang.
04. Đảng ủy Công an huyện Nam Giang.
05. Chi bộ Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi.
06. Ban Chính trị cơ quan Quân sự huyện Nam Giang.
II. Cá nhân:
01. Ông Ngô Văn Ái - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT 

Nguyễn Văn Trỗi, huyện Nam Giang.
02. Ông Zơ Râm Chiến - Phó Bí thư Đảng ủy, chính trị viên Cơ quan 

quân sự huyện Nam Giang.
03. Ông  Zơ Râm Hiến - thôn Đắc Chơ Đây- xã La Dê, huyện Nam 

Giang.
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04. Ông Lê Văn Lai - Văn phòng Đảng ủy thị trấn Thạnh Mỹ, huyện 
Nam Giang.

05. Ông Bhướch Rứt - Người uy tín tiêu biểu xã Cà Dy, huyện Nam 
Giang.

06. Bà Nguyễn Thị Thu - Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội 
trú huyện Nam Giang.

* Huyện Nông Sơn:
I. Tập thể: 
01. Hội Nông dân xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn.
02. Chi bộ Trường Mẫu giáo Quế Trung - Đảng bộ xã Quế Trung, 

huyện Nông Sơn.
03. Chi bộ Quân sự, Đảng bộ xã Quế Ninh, huyện Nông Sơn.
04. Hội Cựu chiến binh xã Quế Phước, huyện Nông Sơn.
05. Chi bộ Hội Nông dân, Đảng bộ cơ quan Đảng - Mặt trận - Đoàn 

thể huyện, huyện Nông Sơn.
06. Chi bộ Phòng Tài nguyên- Môi trường, Đảng bộ cơ quan chính 

quyền, huyện Nông Sơn.
07. Chi bộ Ban Chính trị, Đảng bộ Quân sự, huyện Nông Sơn.
08. Đảng bộ Công an, huyện Nông Sơn.
09. Chi bộ Nghiệp vụ, Đảng bộ Công ty CP Than - Điện Nông Sơn, 

huyện Nông Sơn.
10. Chi bộ Chi cục Thuế, huyện Nông Sơn.
II. Cá nhân: 
01. Ông Hồ Kim Cảm - Thôn Lộc Đông- xã Quế Lộc, huyện Nông 

Sơn.
02. Ông Lê Hữu Hiền - Bí thư Đảng uỷ Công an huyện Nông Sơn.
03. Ông Lê Ngọc Huấn - Bí thư chi bộ Phòng Tài nguyên- Môi 

trường, Đảng bộ cơ quan chính quyền, huyện Nông Sơn.
04. Ông Đặng Thanh Hùng - Bí thư Huyện ủy Nông Sơn.
05. Ông Trương Văn Huyên - Phó Bí thư chi bộ Phân xưởng khai 

thác, Đảng bộ Công ty CP Than - Điện Nông Sơn, huyện Nông Sơn.
06. Ông Đỗ Đình Liễu - Bí thư chi bộ Chi cục Thuế, huyện Nông 

Sơn.
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07. Ông Phạm Duy Mỹ - Chi bộ Ban Chính trị- Đảng bộ Quân sự, 
huyện Nông Sơn.

08. Ông Nguyễn Văn Nghi - Chi bộ thôn Xuân Hoà 1- Đảng bộ xã 
Phước Ninh, huyện Nông Sơn.

09. Bà Đồng Thị Kim Phụng -  UVBTV - Thường trực Đảng uỷ xã 
Sơn Viên, huyện Nông Sơn.

10. Ông Nguyễn Đức Hùng Sơn - Bí thư chi bộ Trung tâm y tế, 
huyện Nông Sơn.

11. Ông Đỗ Tất Thắng - Bí thư chi bộ Trường Tiểu học Quế Trung - 
Đảng bộ xã Quế Trung, huyện Nông Sơn.

12. Ông Nguyễn Văn Tưởng - Bí thư chi bộ Chi cục Thống kê, huyện 
Nông Sơn.

* Huyện Núi Thành:
I- Tập thể:
01. Đảng bộ xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành.
02. Đảng bộ Quân sự, huyện Núi Thành.
03. Đảng bộ xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành.
04. Chi bộ Thi hành án, huyện Núi Thành.
05. Chi bộ Tổng hợp, Đảng bộ Công an, huyện Núi Thành.
06. Chi bộ thôn Đông Tân, Đảng bộ xã Tam Hòa, huyện Núi 

Thành.
07. Chi bộ thôn Thanh Trà, Đảng bộ xã Tam Nghĩa, huyện Núi 

Thành.
II- Cá nhân:
01. Ông Phạm Ngọc Anh - Thôn Đông Xuân, xã Tam Giang, huyện 

Núi Thành.
02. Ông Trần Duy Cảnh - Phó Hiệu trưởng trường THCS Huỳnh 

Thúc Kháng, xã Tam Hòa, huyện Núi Thành.
03. Ông Trần Ngọc Chuẩn - Chi bộ thôn Đông Thạnh Tây, xã Tam 

Hoà, huyện Núi Thành.
04. Bà Trần Thị Anh Đào - Chi bộ Khối phố III, thị trấn Núi Thành, 

huyện Núi Thành.
05. Ông Trương Vũ Hùng - Giám đốc HTX sản xuất Cao su Thành 

Tâm, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành. 
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06. Bà Nguyễn Thị Không (Ni sư Thích Nữ Hạnh Nguyên) - Phó Ban 
đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Núi Thành, Trụ trì Chùa 
Minh Tân, Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành.

07. Bà Phạm Thị Mỹ - Thôn Bình Trung, xã Tam Hải, huyện Núi 
Thành.

08. Ông Phạm Đình Phùng - Phó Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn 
Khuyến, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành.

* Huyện Phú Ninh:
I- Tập thể:
1. Đảng bộ xã Tam Đại, huyện Phú Ninh.
2. Đảng bộ Công an huyện Phú Ninh.
3. Đảng bộ cơ quan khối Đảng huyện Phú Ninh.
4. Chi bộ Kho bạc Nhà nước huyện Phú Ninh.
5. Đảng bộ thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh.
6. Chi bộ Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh.
7. Chi bộ chi cục Thi hành án huyện Phú Ninh.
8. Đảng bộ xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh.
9. Đảng bộ xã Tam An, huyện Phú Ninh.
10. Chi bộ Trường THPT Nguyễn Dục, huyện Phú Ninh.
11. Đảng bộ xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh.
II- Cá nhân:
01. Đặng Việt Bảo- Bí thư chi bộ thôn Đàn Hạ, xã Tam Đàn, huyện 

Phú Ninh. 
02. Đinh Tấn Dũng- đảng viên- Bác sĩ CKI, Chi bộ Trung tâm Y tế 

huyện Phú Ninh.
03. Nguyễn Hổ Hiền- Bí thư Chi bộ- Chi cục Trưởng Thi hành án 

dân sự huyện Phú Ninh.
04. Phan Thị Lạc - Hội viên Phụ nữ- thôn Trung Đàn, Tam Đại, 

huyện Phú Ninh.
05. Nguyễn Văn Lan - Đội trưởng đội 11- xã Tam Thành, huyện Phú 

Ninh.
06. Hoàng Long - Chủ tịch Hội người cao tuổi xã, đảng viên chi bộ 

thôn Tây Yên, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh.
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07. Trương Đông Nam - đảng viên chi bộ thôn Cẩm Khê, xã Tam 
Phước, huyện Phú Ninh.

08. Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Tam 
Đại, huyện Phú Ninh.

09. Bà Dương Thị Nhạn - Đảng ủy thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú 
Ninh.

10. Đặng Văn Phong - Thượng úy- đảng viên chi bộ GTTTCĐ- Đảng 
bộ Công an huyện Phú Ninh.

11. Lê Thị Phương - đảng viên chi bộ NHNN&PTNT huyện Phú 
Ninh.

12. Bùi Thanh Thọ- Bí thư chi bộ, Chủ nhiệm HTX Tam An 2, huyện 
Phú Ninh.

13. Võ Thị Viết- nhân viên bảo vệ trường THCS  Tam Lộc, huyện 
Phú Ninh.

* Huyện Phước Sơn:
I- Tập thể:
01. Chi bộ Tòa án nhân dân, huyện Phước Sơn.
02. Đảng ủy cơ quan Đảng, Mặt trận - Đoàn thể, huyện Phước 

Sơn.
03. Chi bộ Thôn 3 xã Phước Năng, huyện Phước Sơn.
04. Chi bộ Khối 4, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn.
05. Chi bộ Thôn 3 xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn.
06. Đảng ủy Công an, huyện Phước Sơn.
07. Chi bộ Trường THPT Khâm Đức, huyện Phước Sơn.
08. Đảng ủy Cơ quan Quân sự, huyện Phước Sơn.
II- Cá nhân:
01. Ông Nguyễn Xuân Hải - Phó CHT – TMT CQ Quân sự huyện, 

huyện Phước Sơn.
02. Bà Đinh Thị Minh - Khối Trưởng khối 2a, thị trấn Khâm Đức, 

huyện Phước Sơn.
03. Ông Ngô Văn Nghĩa - Phó Bí thư Đảng ủy Công an, huyện Phước 

Sơn.
04. Ông Hồ Văn Ngòi- Cán bộ hưu trí xã Phước Thành, huyện Phước 

Sơn.
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05. Ông Hồ Văn Rim - Cán bộ hưu trí xã Phước Năng, huyện Phước 
Sơn.

06. Ông Trần Văn Sửu - Phó chủ tịch Hội từ thiện, huyện Phước 
Sơn.

07. Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch HĐND xã Phước Mỹ, 
huyện Phước Sơn.

08. Bà Lê Thị Vân Trang - Chi bộ Trường THPT Khâm Đức, huyện 
Phước Sơn.

09. Ông Nguyễn Tường Vân - Đảng ủy CQ Đảng, Mặt trận - Đoàn 
thể, huyện Phước Sơn..

* Huyện Quế Sơn:
I- Tập thể:
01. Hội LHPN xã Quế Xuân 2, Đảng ủy xã Quế Phú, huyện Quế 

Sơn.
02. Trường THCS Quế Phú, Đảng ủy Quế Phú, huyện Quế Sơn.
03. Hội LHPN xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn.
04. Chi bộ Trường Tiểu học - Mẫu giáo Quế Hiệp, Đảng ủy Quế Hiệp, 

huyện Quế Sơn.
05. Chi bộ Trường Tiểu học Quế Châu, Đảng ủy Quế Châu, huyện 

Quế Sơn.
06. Chi bộ TDP Lãnh Thượng 2 thị trấn Đông Phú, Đảng ủy Trấn 

Đông Phú, huyện Quế Sơn.
07. Chi bộ trường Tiểu học xã Quế Long, huyện Quế Sơn.
08. Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huyện Quế Sơn.
09. Công đoàn cơ quan khối Đảng, Liên đoàn Lao động, huyện Quế 

Sơn.
10. Hội LHPN xã Quế Phú, huyện Quế Sơn.
11. Ban công tác Mặt trận thôn Xuân Thái xã Phú Thọ, huyện Quế 

Sơn.
12. Hội Nông dân xã Quế Phú, huyện Quế Sơn.
13. Hội Cựu chiến binh xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn.
14. Đoàn Thanh niên thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn.
15. Chi bộ Công ty cổ phần Nam Sơn, huyện Quế Sơn.
II- Cá nhân:
01. Ông Võ Cai - Chính trị viên, Đảng ủy Quân sự, huyện Quế Sơn.
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02. Ông Nguyễn Phước Châu - Văn phòng UBND xã Quế Minh, 
huyện Quế Sơn.

03. Bà Nguyễn Thị Chín - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, huyện 
Quế Sơn.

04. Ông Nguyễn Chung - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Quế 
Thuận, huyện Quế Sơn.

05. Ông Phạm Phú Cứ - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT 
Trần Đại Nghĩa, huyện Quế Sơn.

05. Ông Nguyễn Doãn - Giáo viên trường THPT Quế Sơn, huyện 
Quế Sơn.

07. Ông Trần Ngọc Du - Chủ tịch Hội khuyến học, từ thiện, huyện 
Quế Sơn.  

08. Ông Đỗ Đài - Bí thư Chi bộ trường THCS Quế Cường, Đảng ủy 
Quế Cường. 

09. Bà Trần Thị Đào - Chủ nhiệm câu lạc bộ nữ Doanh nghiệp chế 
biến, huyện Quế Sơn.

10. Ông Đồng Phước Đi - Bí thư thôn Trà Đình, Đảng ủy Quế Phú, 
huyện Quế Sơn.

11. Bà Trần Thị Điều - Bí thư Chi bộ thôn Hương Quế Đông, Đảng 
ủy Quế Phú, huyện Quế Sơn.

12. Ông Hồ Quang Đông - Bí thư chi đoàn Đảng ủy Công an, huyện 
Quế Sơn.

13. Ông Lê Quang Đức - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và 
Xã hội, huyện Quế Sơn.

14. Ông Đặng Ngọc Giáo - Bí thư Châu Sơn 2 xã Quế An, huyện Quế 
Sơn.

15. Bà Phạm Thị Hạnh - Giáo vụ trường THPT Phạm Văn Đồng, 
huyện Quế Sơn.

16. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quế Long, 
huyện Quế Sơn.

17. Bà Trần Thị Mỹ Hằng - Tổ trưởng tổ kế toán ngân quỹ Ngân 
hàng Chính sách Xã hội, huyện Quế Sơn.

18. Ông Lê Hồng Khanh - Bí thư chi bộ thôn Phú Lộc, xã Quế Xuân 
2, huyện Quế Sơn.
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19. Ông Lê Liêm - Chủ tịch Công đoàn xã Quế Long, huyện Quế 
Sơn.

20. Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Trưởng ban CTMT TDP Lãnh thượng 
2, Đảng ủy thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn.

21. Ông Trương Liền - Bí thư thôn Trung Vĩnh, xã Quế Xuân 1, 
huyện Quế Sơn.

22. Ông Phan Ngọc Liễn - Chi cục thuế, huyện Quế Sơn.
23. Bà Nguyễn Thị Lý - Chánh Thanh tra, huyện Quế Sơn.
24. Ông Hồ Văn Minh - Viện trưởng VKSND, huyện Quế Sơn.
25. Ông Thái Văn Nam - Giáo viên TTGDTX HN& DN, huyện Quế 

Sơn.
26. Ông Lê Trung Nghĩa - Cán bộ BHXH, huyện Quế Sơn.
27. Ông Nguyễn Thành Quang - Bí thư thôn 1 Phú Thọ, Đảng ủy 

Phú Thọ, huyện Quế Sơn.
28. Ông Đoàn Xuân Tám - Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, huyện Quế Sơn.
29. Ông Trần Anh Tân - Thôn Tam Hòa, Đảng ủy thị trấn Đông 

Phú, huyện Quế Sơn.
30. Ông Trương Đức Thọ - Bí thư chi bộ tổng hợp, Đảng ủy Công 

an, huyện Quế Sơn.
31. Bà Trần Thị Thùy - Hiệu phó trường Tiểu học xã Quế Châu, 

huyện Quế Sơn.
32. Bà Hà Thị Thanh Thúy - Giáo viên xã Quế Long, huyện Quế 

Sơn.
33. Ông Hà Đức Tuệ - xã Quế An, huyện Quế Sơn.
34. Bà Lê Thị Tuyết - Giáo viên trường THPT Nguyễn Văn Cừ, huyện 

Quế Sơn.
35. Bà Lê Thị Minh Tứ - Trưởng ban công tác Mặt trận chi bộ An 

Long 2, xã Quế Phong, huyện Quế Sơn.
36. Ông Võ Quang Trường - TB Chủ tịch Mặt trận, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, huyện Quế Sơn.
37. Ông Lê Văn Út - Bí thư chi bộ THCS xã Quế Hiệp, huyện Quế 

Sơn.
38. Bà Trần Thị Từ Vi - Kế toán Tòa án, huyện Quế Sơn.
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* Thành phố Tam Kỳ:
I.Tập thể: 
01. Đảng bộ phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ.
02. Đảng bộ phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ. 
03. Đảng bộ xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ.
04. Đảng bộ cơ quan Quân sự thành phố.
05. Đảng bộ cơ quan Công an, thành phố Tam Kỳ.
06. Đảng bộ Chi cục Thuế, thành phố Tam Kỳ.
07. Chi bộ Khối phố 7, Đảng bộ phường An Sơn, thành phố Tam 

Kỳ
08. Chi bộ khối phố An Hà Trung, Đảng bộ phường An Phú, thành 

phố Tam Kỳ.
09. Chi bộ Trường THCS Lý Tự Trọng, Đảng bộ phường An Xuân, 

thành phố Tam Kỳ.
10. Chi bộ trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, Đảng bộ phường 

Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ.
11. Chi bộ Cơ quan, Đảng bộ phường Hòa Hương, thành phố Tam 

Kỳ.
12. Chi bộ Công an, Đảng bộ phường Tân Thạnh, thành phố Tam 

Kỳ.
13. Chi bộ khối phố Phương Hòa Nam, Đảng bộ phường Hòa 

Thuận, thành phố Tam Kỳ.
14. Chi bộ thôn Phú Thạnh, Đảng bộ xã Tam Phú, thành phố Tam 

Kỳ.
15. Chi bộ Quân sự, Đảng bộ xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ.
16. Chi bộ Cơ quan, Đảng bộ xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ.
17. Chi bộ Ủy Ban Kiểm tra, Đảng bộ cơ quan Đảng thành phố Tam 

Kỳ.
18. Chi bộ Ban Quản lý chợ thành phố Tam Kỳ, Đảng bộ cơ quan 

Chính quyền, thành phố Tam Kỳ.
19. Chi bộ Hội Cựu chiến binh, Đảng bộ cơ quan MT-Đoàn thể, 

thành phố Tam Kỳ.
20. Chi bộ Khối Tự nhiên, Đảng bộ trường THPT Phan Bội Châu, 

thành phố Tam Kỳ.
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II. Cá nhân: 
01. Ông Trương Vĩnh Bá - Chủ tịch Hội Nông dân, xã Tam Ngọc, 

thành phố Tam Kỳ.
02. Bà Trần Thị Thanh Bắc - Chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân thành 

phố Tam Kỳ.
03.  Ông Ca Văn Bê - Chi bộ trường THCS Nguyễn Huệ, Đảng bộ 

phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ.
04. Bà Trần Thị Bình - Chi bộ thôn Tân Phú, Đảng bộ xã Tam Phú, 

thành phố Tam Kỳ.
05. Bà Trần Thị Bộ - Chi bộ phòng Lao động, Thương binh và Xã 

hội, Đảng bộ cơ quan Chính quyền, thành phố Tam Kỳ.
06. Ông Châu Ngọc Cảnh - Bí thư Chi bộ Quân sự, Đảng bộ xã Tam 

Thăng, thành phố Tam Kỳ.
07.  Ông Phạm Thanh Cảnh - Chủ tịch Hội Nông dân phường Tân 

Thạnh, thành phố Tam Kỳ.
08. Ông Trần Quang Chính - Đảng bộ Cơ quan Mặt trận - Đoàn thể, 

thành phố Tam Kỳ.
09. Ông Phạm Công Chức - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Chi 

bộ Khối phố  Đảng bộ phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ.
10. Ông Nguyễn Thành Công - Chi bộ Ban Chính trị, Đảng bộ cơ 

quan Quân sự, thành phố Tam Kỳ.
11. Bà Trần Thị Dân - Phó Bí thư Chi bộ thôn Thái Nam, Đảng bộ xã 

Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ.
12. Bà Nguyễn Thị Diệu Minh - Hiệu trưởng trường mẫu giáo Vành 

Khuyên, phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ.
14. Ông Ngô Tấn Dũng - Bí thư Chi bộ Khối phố An Hà Trung, Đảng 

bộ phường An Phú, thành phố Tam Kỳ.
15. Ông Nguyễn Lương Đức - Chi bộ Ban Tổ chức,  Đảng bộ Cơ 

quan Đảng, thành phố Tam Kỳ.
16. Ông Trần Anh Hải - Bí thư Chi bộ  trường THCS Thái Phiên, 

Đảng bộ xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ.
17. Bà Lê Thị Huệ - Bí thư Chi bộ Khối phố Mỹ Thạch Tây, Đảng bộ 

phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ.
18. Ông Trương Văn Hùng - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế 

kỹ thuật Phương Đông, thành phố Tam Kỳ.
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19.  Bà Hồ Thị Bích Hường - Bí thư Chi bộ trường TH Hùng Vương, 
Đảng bộ phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ.

20. Ông Trương Văn Kiêm - Chi bộ thôn Phú Thạnh, Đảng bộ xã 
Tam Phú, thành phố Tam Kỳ.

21. Ông Huỳnh Ngọc Kim - Chủ tịch Hội người cao tuổi phường 
Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ.

22. Ông Đinh Tấn Long - Chi bộ Tòa án nhân dân, thành phố Tam 
Kỳ.

23. Ông Vũ Tiến Nam - Chi bộ Khối phố 5, Đảng bộ phường An 
Xuân, thành phố Tam Kỳ.

24. Ông Nguyễn Hữu Nghị - Bí thư Chi bộ Khối phố 7, Đảng bộ 
phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ.

25. Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhân - Khối phố 11, phường An Xuân, thành 
phố Tam Kỳ.

26. Ông Đỗ Văn Minh - Chi bộ Trung tâm phát triển các khu, cụm 
công nghiệp, thương mại và dịch vụ, Đảng bộ cơ quan Chính quyền, 
thành phố Tam Kỳ.

27. Ông Nguyễn Văn Minh - Trường Cao đẳng Công Kỹ Nghệ  Đông 
Á, thành phố Tam Kỳ.

28. Bà Nguyễn Thị My - Chi Cục thuế thành phố Tam Kỳ.
29. Ông Trần Tần - Viện Kiểm sát Nhân dân thành phốTam Kỳ.
30. Ông Trương Công Thái - Chi bộ Tổng hợp - Đảng bộ Cơ quan 

Công an, thành phố Tam Kỳ.
31. Ông Phạm Quang Thanh - Bí thư Chi bộ trường THCS Huỳnh 

Thúc Kháng - Đảng bộ phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ.
32. Ông Châu Văn Thọ - Chi bộ trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, thành phố Tam Kỳ.
33. Ông Nguyễn Văn Thông - Chi bộ cơ quan, Đảng bộ phường An 

Xuân, thành phố Tam Kỳ.
34. Bà Đỗ Thị Tú - Đảng viên Chi bộ trường TH Trần Quý Cáp, Đảng 

bộ xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ.
35. Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Bí thư chi bộ Công an, Đảng bộ 

phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ.
36. Ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch UBMTTQVN phường Phước 

Hòa, thành phố Tam Kỳ.
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37. Ông Đỗ Thanh Tùng - Đảng viên chi bộ khối phố 2, Đảng bộ 
phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ.

38. Ông Lê Hồng Tuyến - Chi bộ cơ quan, Đảng bộ phường Hòa 
Hương, thành phố Tam Kỳ.

39. Ông Lê Văn Tương - Khối phố Đoan Trai, thành phố Tam Kỳ.
40. Bà Bùi Thị Thanh Trà - Đảng viên Chi bộ  Quân sự, Đảng bộ xã 

Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ.
41. Ông Nguyễn Đức Vĩnh - Chi bộ Khối Tự nhiên, Đảng bộ trường 

THPT Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ.
42. Bà Nguyễn Thị Mỹ Yến - Chi bộ Ban Quản lý Rừng phòng hộ 

Phú Ninh, thành phố Tam Kỳ.
 * Huyện Tây Giang:
I. Tập thể:
1. Đảng bộ cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể huyện. huyện Tây 

Giang
2. Chi bộ Kho bạc Nhà nước huyện Tây Giang.
3. Đảng bộ xã Lăng, huyện Tây Giang.
4. Đảng bộ xã Anông, huyện Tây Giang.
5. Hội LHPN xã Anông, huyện Tây Giang.
II. Cá nhân:
01. Ông Bhnướch Bê - Hội Cựu chiến binh xã Dang, huyện Tây 

Giang.
02. Ông Alăng Bhum - Thôn Anoonh, xã Anông, huyện Tây Giang.
03. Ông Alăng Đàn - Hội Cựu Chiến binh, huyện Tây Giang.
04. Ông Arâl Đúch - Thôn Anoonh, xã Anông, huyện Tây Giang.
05. Ông Trần Văn Được - Thôn Tà Làng, xã Bhalêê, huyện Tây 

Giang.
06. Bà C’lâu Thị Giáp - Thôn J’da, xã Lăng, huyện Tây Giang.
07. Ông Bhling Hieerr - Thôn Arớt, xã Anông, huyện Tây Giang.
08. Ông Pơloong Nấp - Hội người cao tuổi, huyện Tây Giang.

* Huyện Thăng Bình:
I- Tập thể:
01- Chi bộ thôn 4, Đảng bộ xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình.
02- Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đảng bộ khối Mặt trận - Đoàn thể, 

huyện Thăng Bình.
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 03- Chi bộ trường THCS Phan Châu Trinh, Đảng bộ xã Bình An, 
huyện Thăng Bình.

04- Đảng bộ xã Bình Quý, huyện Thăng Bình.
05- Đảng bộ cơ quan Đảng, huyện Thăng Bình. 
06- Chi bộ trường THPT Lý Tự Trọng, huyện Thăng Bình.
07- Chi bộ trường TH Nguyễn Thị Minh Khai thuộc Đảng bộ xã 

Bình Đào, huyện Thăng Bình.
08- Chi bộ trường TH Nguyễn Chí Thanh thuộc Đảng bộ xã Bình 

Lãnh, huyện Thăng Bình.
09- Chi bộ trường TH Hoàng Văn Thụ thuộc Đảng bộ xã Bình Nam, 

huyện Thăng Bình.
10- Chi bộ trường THCS Lý Thường Kiệt thuộc Đảng bộ xã Bình Tú 

huyện Thăng Bình.
11- Chi bộ thôn Cây Mộc thuộc Đảng bộ xã Bình Dương, huyện 

Thăng Bình.
12- Chi bộ thôn Phước Ấm thuộc Đảng bộ xã Bình Triều, huyện 

Thăng Bình.
13- Chi bộ Ban Tham mưu thuộc Đảng bộ cơ quan Quân sự, huyện 

Thăng Bình.  
14- Hội Cựu Chiến binh xã Bình An, huyện Thăng Bình.
15- Hội Phụ nữ xã Bình Minh, huyện Thăng Bình.
16- Hội Chữ thập đỏ xã Bình Phục, huyện Thăng Bình.
17- Hội người cao tuổi xã Bình Phục, huyện Thăng Bình.
II- Cá nhân:
01. Ông Phan Đức Bình - Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường 

Tiểu học Lê Văn Tám, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình.
02. Ông Trương Duy Công - Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện 

Thăng Bình. 
03. Ông Hồ Văn Diêm - Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Đào, huyện 

Thăng Bình.
04. Ông Lê Xuân Đây - Chi bộ thôn Tiên Đỏa, Đảng bộ xã Bình Sa, 

huyện Thăng Bình.
05. Ông Vương Tấn Đông - Bí thư Chi bộ thôn Phước Ấm, xã Bình 

Triều, huyện Thăng Bình.
06. Bà Đoàn Thị Minh Hải - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn 
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trường Mẫu giáo Bình Lãnh, huyện Thăng Bình.
07. Bà Lương Thị Diệu Hiền - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường 

Mẫu giáo Bình Hải, huyện Thăng Bình.
08. Ông Đặng Đình Hòa - Chi bộ thôn Đồng Đức, xã Bình Định 

Nam, huyện Thăng Bình.
09. Ông Nguyễn Tấn Hòa - Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Bình 

Triều, huyện Thăng Bình.
10. Ông Võ Huấn - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thăng Bình.
11. Ông Lê Cao Lan - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT Lý Tự 

Trọng, huyện Thăng Bình.
12. Ông Nguyễn Quang Minh - Trưởng Công an huyện Thăng 

Bình.
13. Bà Phan Thị Thu Nguyệt - Bí thư chi bộ, Phó trưởng Chi cục 

thuế huyện Thăng Bình.  
14. Ông Võ Văn Phụng - Bí thư Đảng ủy xã Bình An, huyện Thăng 

Bình.
15. Ông Phan Văn Sau - Bí thư Đảng ủy xã Bình Quý, huyện Thăng 

Bình.
16. Ông Đặng Thái Sơn - Công an huyện Thăng Bình.
17. Ông Nguyễn Tấn Sơn - Đảng bộ Công an huyện Thăng Bình.
18. Ông Tạ Duy Sơn - Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường THPT 

Hùng Vương, huyện Thăng Bình.
19. Ông Trần Văn Thành - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoàng Văn 

Thụ, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình.
20. Ông Trương Phúc Thịnh - Phó Hiệu trưởng trường THPT Lý Tự 

Trọng, huyện Thăng Bình.
21. Bà Võ Thị Đoan Trang - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Thăng 

Bình.
22. Bà Phan Thị Vân - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Mẫu giáo 

Bình Định Nam, huyện Thăng Bình.
23. Bà Võ Thị Kim Yến - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học 

Phù Đổng, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình.
* Huyện Tiên Phước:
I- Tập thể:
01. Chi bộ 5 - Đảng bộ xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước.
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02. Chi bộ Mẫu giáo - Đảng bộ xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước..
03. Chi bộ Trường THCS Lý Tự Trọng - Đảng bộ thị trấn Tiên Kỳ, 

huyện Tiên Phước.
04. Chi bộ Quân sự - Đảng bộ xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước.
05. Tổ đoàn kết số 30 - thôn Thanh Bôi - xã Tiên Châu, huyện Tiên 

Phước.
06. Chi hội 1- Hội Cựu chiến binh xã Tiên Châu, huyện Tiên 

Phước.
07. Chi hội phụ nữ thôn 6 - xã Tiên An, huyện Tiên Phước.
08. Chi bộ Quân sự - Đảng bộ xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước.
09. Chi bộ 2 - Đảng bộ xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước.
10. Chi bộ 1 - Đảng bộ xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước.
11. Tổ đoàn kết số 6 - thôn 4 - xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước.
12. Chi bộ trường THCS Võ Thị Sáu - xã Tiên Mỹ, huyện Tiên 

Phước.
13. Ban công an xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước.
14. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước.
15. Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước.
II- Cá nhân: 
01. Bà Trần Thị Thu Ba - Bí thư Đảng bộ thị trấn Tiên Kỳ, huyện 

Tiên Phước.
02. Bà Bành Thị Bình - Chủ tịch Hội LHPN xã Tiên Mỹ, huyện Tiên 

Phước.
03. Ông Võ Ngọc Bình - Phó Bí thư chi bộ Ban chính trị, Đảng ủy 

quân sự, huyện Tiên Phước.
04. Bà Cao Thị Thu Bông - Chi bộ 6- Đảng bộ xã Tiên Sơn, huyện 

Tiên Phước.
05. Ông Nguyễn Văn Cự - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện 

Tiên Phước.
06. Ông Phan Dõng - Thôn trưởng thôn 1 xã Tiên An, huyện Tiên 

Phước.
07. Ông Ngô Đôi-Chi bộ 9 - Đảng bộ xã Tiên Mỹ, huyện Tiên 

Phước.
08. Ông Nguyễn Đức - Bí thư Chi bộ 4, Đội trưởng CSĐTTP về ma 

túy - Công an huyện Tiên Phước. 
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09. Bà Lê Thị Diệu Hiền - Đội trưởng Đội TTHT, nghiệp vụ dự toán 
- Chi cục thuế, huyện Tiên Phước.

10. Ông Nguyễn Hiệp - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 1- xã 
Tiên Lộc, huyện Tiên Phước.

11. Bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch UBMT TQ VN xã Tiên Sơn, huyện 
Tiên Phước.

12. Ông Nguyễn Hóa- Thôn 9 - Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước.
13. Ông Ngô Minh Hòa - Cán bộ ban Nông nghiệp xã Tiên Mỹ, 

huyện Tiên Phước.
14. Ông Huỳnh Đức Hoàng- Phó Bí thư chi bộ Ban Hậu cần - Kỹ 

thuật Đảng ủy Quân sự, huyện Tiên Phước. 
15. Bà Đỗ Thị Thu Hương - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 

Thanh Khê, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước.
16. Bà Phạm Thị Như Lại - Chi bộ 4, Đảng bộ xã Tiên Phong, huyện 

Tiên Phước.
17. Bà Bùi Thị Lan- Phó Chủ tịch HĐND xã Tiên Cảnh, huyện Tiên 

Phước.
18. Ông Cao Văn Lê - Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Sơn, huyện Tiên 

Phước.
19. Bà Nguyễn Thị Ánh Loan - Cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Tiên 

Lộc, huyện Tiên Phước.
20. Bà Trần Thị Lưỡng - Phó Bí thư Chi bộ trường THPT Huỳnh 

Thúc Kháng, huyện Tiên Phước.
21. Bà Hoàng Thị Kim Lý - Chi bộ trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, 

huyện Tiên Phước.
22. Ông Nguyễn Hữu Mai - Chi bộ Ban chính trị, Đảng ủy Quân sự 

huyện Tiên Phước.
23. Bà Đỗ Thị Minh - Bí thư Chi bộ 3, Đảng bộ xã Tiên Lộc, huyện 

Tiên Phước.
24. Ông Nguyễn Quốc Nam - Cán bộ giao thông- thủy lợi xã Tiên 

Châu, huyện Tiên Phước.
25. Ông Nguyễn Trung Nam - Đảng ủy, Phó Trưởng Công an huyện 

Tiên Phước.
26. Bà Trương Thị Nghĩa - Chủ tịch Hội LHPN xã Tiên Lập, huyện 

Tiên Phước.
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27. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc- Phó Bí thư Chi bộ 5 - Cán bộ Đội 
CSGT công an huyện, huyện Tiên Phước. 

28. Ông Nguyễn Văn Ngọc - Bí thư chi bộ 5 - Đảng bộ xã Tiên Cảnh, 
huyện Tiên Phước.

29. Ông Võ Văn Nhàn - Phó Đội trưởng xây dựng phong trào và phụ 
trách Công an xã, huyện Tiên Phước. 

30. Ông Lê Thanh Phát - Phó Đội trưởng AN Công an huyện Tiên 
Phước.

31. Ông Trương Phước - Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng, Mặt trận, 
đoàn thể huyện Tiên Phước.

32. Bà Lê Thị Bích Phương - Bí thư Chi bộ 1, Phó Đội trưởng Đội văn 
phòng công an huyện Tiên Phước. 

33. Ông Phạm Văn Quá - Thôn trưởng thôn 3, xã Tiên An, huyện 
Tiên Phước.

34. Ông Nguyễn Văn Quốc - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị 
trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước.

35. Ông Đoàn Ngọc Sơn - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước.

36. Ông Trần Thanh Sơn - Bí thư Chi bộ 3, Đội trưởng xây dựng 
phong trào và Phụ trách công an xã, huyện Tiên Phước. 

37. Ông Võ Đoàn Thanh Sơn - Cán bộ LĐ-TBXH xã Tiên Mỹ, huyện 
Tiên Phước.

38. Ông Vũ Xuân Sơn - Bí thư Huyện ủy Tiên Phước.
39. Ông Nguyễn Chí Tâm- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công 

an huyện, huyện Tiên Phước.
40. Ông Nguyễn Văn Tâm- Chi bộ Văn phòng, Đảng bộ cơ quan 

Đảng, Mặt trận đoàn thể huyện Tiên Phước.
41. Ông Huỳnh Ngọc Thạo - Phó Giám đốc BHXH, huyện Tiên 

Phước.
42. Ông Cao Văn Thanh - Tổ trưởng tổ đoàn kết số 1, thôn 4, Tiên 

Hiệp, huyện Tiên Phước.
43. Ông Phan Tấn Thạn - Bí thư chi bộ thôn Phú Vinh, Đảng bộ xã  

Tiên Hà, huyện Tiên Phước.
44. Ông Nguyễn Thoàng - Chi bộ 1, Đảng bộ xã Tiên Phong, huyện 

Tiên Phước.
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45. Ông Đoàn Văn Thu - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã 
Tiên Sơn, huyện Tiên Phước.

46. Ông Hồ Công Thuận - Chi bộ UBKT, Đảng bộ cơ quan Đảng, 
Mặt trận đoàn thể huyện Tiên Phước.

47. Ông Trương Quốc Toàn - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự 
xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước.

48. Ông Cao Quốc Tuấn - Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Tiên Sơn, 
huyện Tiên Phước.

49. Ông Bùi Thanh Trúc - Chi bộ 4- Đảng bộ xã Tiên Sơn, huyện 
Tiên Phước.

50. Ông Nguyễn Công Trực - Cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội công an huyện Tiên Phước.

51. Ông Huỳnh Văn Truyền - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tiên 
Cảnh, huyện Tiên Phước.

52. Ông Phạm Đức Văn - Cán bộ cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an 
huyện Tiên Phước.

53. Ông Thái Văn Việt - Chi bộ 4- Đảng bộ xã Tiên Lập, huyện Tiên 
Phước.

* Huyện Bắc Trà My:
I-Tập thể:
01. Đảng bộ thị trấn Bắc Trà My, huyện Bắc Trà My.
02. Chi bộ thôn 1 thuộc Đảng bộ xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My.
03. Cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn 5 xã Trà Giáp, huyện Bắc 

Trà My.
04. Hội Nông dân, huyện Bắc Trà My.
05. Chi bộ trường THPT Bắc Trà My, huyện Bắc Trà My.
06. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Bắc Trà My.
II- Cá nhân:
01. Ông Lê Văn Ba - Bí thư Chi bộ thôn Ba Hương, Đảng bộ xã Trà 

Đông, huyện Bắc Trà My.
02. Ông Đỗ Viết Diệp - Tổ Đồng Trường II, thị trấn Trà My, huyện 

Bắc Trà My.
03. Ông Vũ Tiến Đăng - Đảng bộ Quân sự huyện Bắc Trà My.
04. Ông Nguyễn Để - Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Trà Tân, huyện 

Bắc Trà My.
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05. Bà Nguyễn Thị Hoa - Giáo viên trường mầm non Phong Lan, thị 
trấn Bắc Trà My, huyện Bắc Trà My.

06. Ông Nguyễn Thanh Mỹ - Phó Bí thư Đảng ủy xã Trà Dương, 
huyện Bắc Trà My.

07. Em Trần Duy Phước - Học sinh lớp 9/1, trường THCS Nguyễn 
Du, thị trấn Bắc Trà My, huyện Bắc Trà My. 

08. Ông Phạm Tề - Chi bộ Trung tâm Y tế, huyện Bắc Trà My.
09. Bà Huỳnh Thị Vân - Giáo viên trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã 

Trà Ka, huyện Bắc Trà My.
10. Bà Lê Thị Vui - Giáo viên trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Trà Ka, 

huyện Bắc Trà My.
11. Ông Hồ Văn Xuôi - thôn 3, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My.

* Huyện Nam Trà My:
I. Tập thể:
01. Trường PTDT Nội trú huyện Nam Trà My.
02. Chi bộ Hậu Cần-Kỹ thuật, Đảng bộ Quân sự huyện Nam Trà My.
03. Văn phòng Huyện ủy Nam Trà My.
04. Kho bạc Nhà nước huyện Nam Trà My.
05. Đài truyền thanh - Phát lại truyền hình huyện Nam Trà My.
06. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My.
II. Cá nhân:
01. Bà Nguyễn Thị Anh - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My.
02. Ông Nguyễn Văn Lực - Trợ lý quân khí, Cơ quan Quân sự, huyện 

Nam Trà My.
03. Ông Phạm Văn Phong - Bí thư chi bộ Kho bạc, huyện Nam Trà 

My.
04. Ông Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Đảng bộ Công an, huyện Nam 

Trà My.
05. Ông Nguyễn Hoàng Thọ - Đài truyền thanh – Phát lại truyền 

hình, huyện Nam Trà My.
06. Ông Đinh Văn Trung -Văn phòng Huyện ủy Nam Trà My.
07. Em Hồ Thị Tuyết - Học sinh Trường PTDT Nội trú, huyện Nam 

Trà My.
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Lời giới thiệu   Ban biên tập   4
01. Một người Thầy tận tâm, một quản lý giỏi  Lê Trung Thiêng 6
02. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – 
với những điều như thế   Lê Vũ Dũng 9
03. Người con đồng bào dân tộc Cơ tu làm theo lời Bác  
 Đỗ Văn Bình 13
04. Bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân   Trà Thanh Hoàng  16
05. Một tấm lòng tận tụy   Nguyễn Trọng Lĩnh      20
06. Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam
làm theo gương Bác                                     Lê Phương Linh 22
07. Tấm lòng của một Ni trưởng  Phùng Thị Mỹ Lệ 25
08. Coi bệnh nhân là người thân  Nguyễn Thị Tuyết  27
09. Ông Chủ tịch “Đa hội”  Nguyễn A 30
10. Chi Cục thuế Nông Sơn mỗi người thi đua
làm nhiều việc tốt                                             Lê Thị Kim Huệ  32
11. Búp măng giữa rừng                                                  Văn Thi – Tuấn Tú 35
12. Chuyển biến tích cực từ cơ sở                              Hàn Giang  38
13.  Học Bác để hoàn thiện mình                               Đỗ Phát  41
14. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh - Qua những mô hình Văn Bá Quang 44
15. Nữ phóng viên nhiệt tình và xông xáo               Lê Chung 48
16.Trách nhiệm và phong cách làm việc của 
Ban công tác Mặt trận thôn Xuân Thái         Lê Vũ Dũng   51
17. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Giang, học Bác
bằng những mô hình hiệu quả, sáng tạo               Lê Văn Trưởng 54
18. Theo gương Bác Hồ, sống hết lòng vì nhân dân        Trọng Ý 58
19.  Mô hình tốt cần nhân rộng                                  Trần Khắc Thắng   60
20. Những tấm lòng nhân ái                                        Vũ Đình Cuối        63
21. Phát huy “sự nghiệp trồng người” ở chi bộ giáo viên 
trường Cao đẳng nghề Quảng Nam Đỗ Văn Bình  66
22. Tổ trưởng tổ đoàn kết hết lòng vì nhân dân   Nguyễn Ngọc Triều 69
23. Người sĩ quan cương nghị, tận tâm Phạm Văn Hoành 71

MỤC LỤC
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24. Chi bộ tòa án huyện Phước Sơn làm theo gương Bác 
 Văn Bình - Hàn Giang  74
25. Gương sáng một Bí thư đoàn thôn                     Nguyễn Thị Sương                76
26. Học Bác Hồ dân làng Boa lập làng, giữ rừng xây dựng 
đời sống văn  minh  Nguyễn Xuân Hổ                        79 
27. Đảng viên đi trước                                                     Nguyễn Văn Hiếu 82
28. Điểm sáng ở huyện Thăng Bình Lê Nam Quang 84
29. Có một Bí thư chi bộ thôn như thế Trịnh Thị Liên     87
30. Phụ nữ A Nông 
với mô hình ống nứa tiết kiệm Phạm Thị Ngọc 90
31. Tinh thần trách nhiệm của chị trưởng thôn Phan Lý 93
32. Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
“Cái gì lợi cho dân hết sức làm...” B nướch Ruôih  96
33. Người đội trưởng hết lòng vì công việc Trà Thanh Hoàng 99
34.Tuổi trẻ Tây Giang làm theo gương  Bác  C’ Lâu Hoài 103
35. Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang,
điểm sáng vùng biên  Nguyễn Hồng Thanh 106
36. Nhà sư say mê công tác từ thiện  Nguyễn Thị Tuyết  109
37. Thực hành tiết kiệm hướng về phụ nữ
và trẻ em nghèo  Phạm Thị Như Lan  111
38. Tấm gương sáng về công tác khuyến học
ở huyện Quế Sơn Nguyễn Thị Thúy Hằng 114
39. Bh’nướch Bê người anh cả của dân làng Alua Bríu Quân 116
40. Hiệu quả từ ba khâu đột phá  Thanh Tường 119
41. Phụ nữ xã Điện Minh tổ chức thực hiện
Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị Phạm Thị Ngọc               122                                                                    
42. Người cán bộ hưu trí tận tâm với công việc Lê Minh Dũng    125
43. Vì đàn em thân yêu Thành Châu  127
44. Gương thanh niên làm theo lời Bác Nguyễn Thị Thùy   129
45. Học Bác thực hành cần, kiệm Đỗ Huấn-Duy Vinh 131
46. Mãi mãi là Bộ đội cụ Hồ Vinh Anh 134
47. Thượng úy Phạm Văn Nhất
học và làm theo gương Bác Hồ  Trà Thanh Hoàng 137
48. Có một mái trường nội trú như thế Thị Ngoan-Văn Thi 140
49. Gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến...  144
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Chịu trách nhiệm xuất bản:
Tiến sỹ NGÔ VĂN HÙNG

UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Ban biên tập:
Trưởng ban 

HUỲNH THỊ TUYẾT

Thành viên:
TRẦN KHẮC THẮNG
TRƯƠNG VĂN NAM
NGUYỄN ĐÌNH QUÝ

LÊ VŨ DŨNG
ĐỖ VĂN BÌNH 

Thư ký:
LÊ THỊ KIM HUỆ

Đọc sửa bản in:
ĐỖ VĂN BÌNH

LÊ THỊ KIM HUỆ
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In 800 cuốn, khổ 16x24cm, tại Công ty CP in- Phát hành Sách và TBTH Quảng 
Nam - 260 Hùng Vương, TP.Tam Kỳ-  ĐT: 0510.3859367- 3812276. Giấy phép xuất 
bản số: 27/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam cấp ngày 
05/5/2014. In xong và nộp lưu chiểu tháng 5/2014.


