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KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3-2-1930 - 3-2-2023)

Diện mạo nông thôn mới xã Hải Vân (Hải Hậu)
Bài và ảnh: VĂN TRỌNG

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm 
Ngày thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-
2023), Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
đã quyết định tặng Huy hiệu 
Đảng cho 1.870 đảng viên ở các 
Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy 
trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Trong 
số các đảng viên được tặng Huy 
hiệu lần này có 22 đồng chí 75 
năm tuổi Đảng, 5 đồng chí 70 
năm tuổi Đảng, 13 đồng chí 65 
năm tuổi Đảng, 185 đồng chí 60 
năm tuổi Đảng, 607 đồng chí 55 

năm tuổi Đảng, 331 đồng chí 50 
năm tuổi Đảng, 157 đồng chí 45 
năm tuổi Đảng, 398 đồng chí 40 
năm tuổi Đảng, 152 đồng chí 30 
năm tuổi Đảng. Tổ chức Đảng 
có số lượng đảng viên nhận Huy 
hiệu Đảng nhiều là thành phố 
Nam Định 337 đồng chí; huyện 
Hải Hậu 290 đồng chí, huyện Ý 
Yên 238 đồng chí, huyện Nam 
Trực 177 đồng chí và huyện 
Trực Ninh 159 đồng chí...

bên thềmXuânKhởi sắc
Một mùa Xuân mới đã về - Xuân Quý 

Mão 2023. Nhìn lại công tác xây dựng 
Đảng từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 
đến nay cho thấy đã có sự chuyển biến 

tích cực. Đó là nền tảng vững chắc, là 
tiền đề đưa tỉnh ngày càng phát triển 

nhanh và bền vững.

Liên khúc “Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam - Lá cờ Đảng” tại chương trình nghệ thuật "Mãi mãi niềm tin theo 
Đảng" năm 2023.

Ảnh: PV

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân Việt Nam giành 

được những thắng lợi to lớn, có ý 
nghĩa lịch sử và thời đại, làm thay 
đổi cuộc đời mỗi con người và vận 
mệnh cả dân tộc.

Đảng lãnh đạo nhân dân
giành độc lập cho dân tộc
Nhìn lại lịch sử từ giữa thế kỷ 

XIX khi đất nước ta chưa có Đảng 
lãnh đạo, mặc dù nhân dân ta, dân 
tộc ta đã dũng cảm vùng lên chiến 
đấu, không chịu khuất phục trước 
sự áp bức, xâm lược của chủ nghĩa 
thực dân nhưng đều không thành 
công. Điển hình như cuộc khởi 
nghĩa của Trương Định, Thủ Khoa 
Huân, Tôn Thất Thuyết, Phan 
Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám… 
Giai đoạn này, cách mạng Việt 
Nam bị khủng hoảng sâu sắc về 
đường lối cứu nước.

Trong bối cảnh đó, ngày 5-6-
1911, người thanh niên Nguyễn 
Tất Thành, với tên Văn Ba đã rời 

bến Nhà Rồng (Sài Gòn) ra đi tìm 
đường cứu nước. Qua nhiều năm 
tháng bôn ba, Nguyễn Tất Thành 
- Nguyễn Ái Quốc đã trở thành 
một chiến sĩ cách mạng giàu kinh 
nghiệm thực tiễn trong phong trào 
đấu tranh của các dân tộc thuộc 
địa những năm đầu thế kỷ XX. Từ 
chủ nghĩa yêu nước, Nguyễn Ái 
Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác - 
Lênin và tìm được con đường cách 
mạng giải phóng cho dân tộc.

Ngày 3-2-1930, sau gần 20 
năm đi tìm đường cứu nước, Lãnh 
tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội 

nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản 
ở Việt Nam thành Đảng Cộng sản 
Việt Nam. Đây là sự kiện trọng đại, 
đánh dấu bước chuyển quan trọng 
trong lịch sử dựng nước và giữ 
nước của dân tộc Việt Nam; là bước 
ngoặt vĩ đại, chấm dứt sự khủng 
hoảng về đường lối cứu nước và tổ 
chức lãnh đạo của phong trào yêu 
nước Việt Nam đầu thế kỷ XX và 
cũng là điểm mở đầu quyết định 
cho thắng lợi của cách mạng Việt 
Nam và sự phát triển của dân tộc 
trong các giai đoạn sau này.

Với đường lối đúng đắn, Đảng 

Cộng sản Việt Nam đã truyền cảm 
hứng mạnh mẽ, làm sống dậy khát 
vọng giải phóng dân tộc trong 
nhân dân Việt Nam. Chỉ 15 năm 
đi theo đường lối cách mạng của 
Đảng, dân tộc ta đã làm nên kỳ 
tích vĩ đại - thực hiện thành công 
cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 
1945, đập tan ách thống trị của 
thực dân - phong kiến, lập nên 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, 
đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên 
độc lập, tự do. 

Đảng ta đó -
hân hoan một niềm tin!

Thành phố Nam Định thúc đẩy phát triển
công nghiệp kỹ thuật cao

Lao động, sản xuất đầu xuân

(XEM TIN TRANG 4)

(XEM TIN TRANG 4)

Sản xuất các sản phẩm cơ khí tại Công ty TNHH Thắng Lợi, Cụm 
công nghiệp An Xá (thành phố Nam Định).

Tin, ảnh: THÀNH TRUNG 

Toàn tỉnh có 1.870 đảng viên 
được tặng Huy hiệu Đảng

Sáng 2-2, tại Hà Nội, Ban Nội chính 
Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản 

Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra 
mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, 
góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta 
ngày càng trong sạch, vững mạnh” của 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng 
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực.

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Bộ 
Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực 
Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Bí thư Trung 
ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung 
ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung 
ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung 
ương; Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương 
Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung 

ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung 
ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân 
Tối cao. Cùng dự có các đồng chí Bí thư 
Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê 
Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung 
ương Đảng; Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng 
Chính phủ.

Thực hiện kết luận tại Phiên họp thứ 
21 (ngày 20-1-2022) của Ban Chỉ đạo 
Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực về “nghiên cứu, xây dựng tài liệu 
tuyên truyền, giáo dục về lý luận và thực 
tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực của Đảng, Nhà nước”, Ban Nội 
chính Trung ương đã chủ trì, phối hợp

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu tham gia trồng cây tại lễ phát động.

Tin, ảnh: VĂN HUỲNH

Tỉnh Đoàn phát động
Tết trồng cây đầu Xuân Quý Mão

Trong không khí hân 
hoan phấn khởi của Xuân 

Quý Mão 2023, dân tộc 
Việt Nam lại có thêm một 

niềm vui nữa là mừng 
Đảng ta thêm tuổi mới. 
Trong suốt 93 năm qua, 

Mùa Xuân - Đất nước - 
Dân tộc và Đảng ta luôn 
hòa quyện với nhau làm 

một, cùng làm nên những 
kỳ tích, viết nên những 
trang sử vẻ vang trong 

lịch sử nước nhà. 

(Xem tiếp trang 3)
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Năm 2022 tình hình kinh tế - xã hội nói 
chung, cũng như các lĩnh vực quản lý 
của ngành Giao thông Vận tải (GTVT) 

nói riêng chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch 
COVID-19 bùng phát mạnh trong những tháng 
đầu năm, giá nguyên vật liệu, xăng dầu biến 
động mạnh và tăng cao. Tuy nhiên dưới sự lãnh 
đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh, sự quan tâm tạo điều kiện về đầu tư của Bộ 
GTVT và các bộ, ngành Trung ương; sự phối hợp 
chặt chẽ của các cơ quan, đoàn thể, chính quyền 
các địa phương, Sở GTVT đã tham mưu kịp thời 
cho tỉnh trên các lĩnh vực về quy hoạch, kế hoạch 
đầu tư, phát triển, quản lý khai thác hệ thống 
giao thông trên địa bàn; thực hiện tốt chức năng 
là cơ quan quản lý Nhà nước về GTVT; thực hiện 
tốt công tác duy tu, sửa chữa mạng lưới đường 
tỉnh và quốc lộ được ủy thác, bảo đảm giao thông 
thông suốt, liên tục trong mọi tình huống.

Theo Giám đốc Sở GTVT Đinh Xuân Hùng 
cho biết: Trong năm 2022, Sở GTVT đã hoàn 
thành công tác quy hoạch, quản lý chất lượng 
công trình, đầu tư xây dựng công trình giao thông 
như: khảo sát, thu thập số liệu lập phương án bổ 
sung các điểm đấu nối vào các Quốc lộ: 10, 21, 
21B, 37B, 38B và đấu nối với đường sắt; thu thập 
số liệu phương án lập bổ sung phát triển giao 
thông đường thủy nội địa; khảo sát, thu thập số 
liệu, lập phương án bổ sung kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ, đường sắt, phát triển logistics 
trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh ban 
hành bổ sung quy hoạch các tuyến: đường gom 
hai bên đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông kết 
nối liên vùng tỉnh Nam Định đến Hà Nam; đường 
bộ mới thành phố Nam Định - Đường trục phát 
triển kinh tế biển… Tham mưu cho UBND tỉnh đề 
xuất với Bộ GTVT quy hoạch thêm 3 vị trí cảng 
cạn gắn với các trung tâm logistics của tỉnh. Thực 
hiện 254 kết quả thẩm định các dự án, công trình 
giao thông do Sở GTVT, Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng tỉnh và các huyện làm chủ đầu tư 
đảm bảo về chất lượng, hiệu quả kinh tế kỹ thuật. 
Phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND 
huyện, địa phương tập trung thực hiện công tác 

giải phóng mặt bằng, cơ bản đã hoàn thành và 
đáp ứng tiến độ yêu cầu của dự án gồm: Kênh 
nối Đáy - Ninh Cơ; cầu Bến Mới, cầu Đống Cao, 
cầu Ninh Cường; cải tạo, nâng cấp các công trình 
thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh thuộc tuyến đường 
sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa 
bàn tỉnh; dự án tuyến đường bộ mới Nam Định - 
Lạc Quần - Đường bộ ven biển, dự án xây dựng 
cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam 
Định thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - 
Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng.

Công tác duy tu, sửa chữa mạng lưới đường 
tỉnh và quốc lộ ủy thác được duy trì bảo đảm giao 
thông thông suốt, liên tục trong mọi tình huống. 
Năm 2022, đã hoàn thành đưa vào sử dụng 
17/17 công trình bảo trì hệ thống quốc lộ, trong 
đó có 14 công trình sửa chữa định kỳ và 3 công 
trình xử lý điểm đen tai nạn giao thông; Triển khai 
2 công trình bổ sung đột xuất trên các Quốc lộ 
21, 21B, đã được Cục Đường bộ Việt Nam phê 
duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, đang chờ Bộ 
GTVT giao vốn để triển khai công tác lựa chọn 
nhà thầu. Đã hoàn thành 16/16 công trình bảo trì 
hệ thống đường địa phương, trong đó có 9 công 
trình làm mới và 4 công trình chuyển tiếp; 2 công 
trình bổ sung nguồn sự nghiệp và 1 công trình 
bổ sung nguồn địa phương. Triển khai 2 dự án 
xây dựng cơ bản nguồn vốn địa phương gồm: 
Dự án xây dựng cầu Giao Nhân trên tỉnh lộ 488 
thuộc địa bàn huyện Giao Thủy đã được UBND 
tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, đang 
chờ bố trí vốn để đấu thầu; Dự án cải tạo, nâng 
cấp cầu Vọp 1, cầu Vọp 2 trên sông Vọp huyện 
Giao Thuỷ đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ 
trương đầu tư công trình, đang tiếp tục chuẩn bị 
thủ tục triển khai thực hiện dự án. Với việc triển 
khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 
quản lý cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, công 
tác đảm bảo trật tự ATGT đã đạt được nhiều kết 
quả tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu 
chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. 
Trong năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 107 vụ tai nạn 
giao thông (giảm 14 vụ, tương đương 11,6%); 

làm 45 người chết (giảm 6 người, bằng 11,8%); 
bị thương 87 người (giảm 8 người, tương đương 
8,4%) so với cùng kỳ năm 2021.

Công tác quản lý Nhà nước chuyên ngành về 
vận tải, đăng kiểm phương tiện, đào tạo sát hạch 
cấp giấy phép lái xe được tăng cường theo hướng 
tích cực. Hiện nay toàn tỉnh có 424 đơn vị vận tải 
(doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải) 
tham gia hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ 
bằng xe ô tô với tổng cộng 2.540 chiếc. Trong đó 
có 221 đơn vị hoạt động vận tải hành khách với 
tổng số 1.832 chiếc và 38.443 chỗ ngồi; 226 đơn 
vị vận tải hàng hoá bằng ô tô với tổng số 716 
chiếc và 6.751,5 tấn tải trọng. Năm 2022, khối 
lượng vận tải hành khách đường bộ vận chuyển 
ước đạt 17,265 triệu lượt hành khách, tăng 20%; 
khối lượng vận tải hàng hóa đường bộ vận chuyển 
ước đạt 17,2 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ 
năm 2021. Tiếp tục duy trì thường xuyên công 
tác kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các tồn tại và chỉ 
đạo thực hiện nghiêm công tác phòng dịch trong 
hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe, kiểm định xe 
cơ giới. Tính đến đầu tháng 12-2022, đã tổ chức 
được 70 kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô các 
hạng với tỷ lệ đạt trung bình là 60,1% và 238 kỳ 
sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1, A2, 
tỷ lệ đạt trung bình 75,9%.  Kết quả kiểm định 
phương tiện tại các Trung tâm đăng kiểm trên 
địa bàn đạt 60.431 lượt phương tiện; trong đó, 
tổng số lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn: 55.364 
phương tiện, phát hiện 5.067 lượt phương tiện 
không đạt tiêu chuẩn, yêu cầu sửa chữa đảm bảo 
kỹ thuật và kiểm định lại. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 
2023 Sở GTVT tiếp tục tranh thủ sự quan tâm 
giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương để tham 
mưu cho tỉnh huy động các nguồn lực đầu tư 
xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông 
vận tải trên cơ sở quy hoạch phát triển GTVT 
đã được phê duyệt. Tăng cường sự phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị, liên quan, chính quyền các 
địa phương, nâng cao hiệu quả quản lý các lĩnh 
vực chuyên ngành: đảm bảo giao thông, trật tự 
ATGT, quản lý vận tải, sát hạch lái xe, đăng kiểm 
phương tiện giao thông, công tác GPMB các 
công trình giao thông;... Tăng cường quản lý Nhà 
nước về công tác đảm bảo giao thông; tổ chức 
tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức 
trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ chuyên môn 
đến tận các xã, thị trấn trong toàn tỉnh để thực 
hiện tốt công tác bảo trì, đảm bảo giao thông cả 
giao thông huyết mạch và giao thông nông thôn. 
Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến kiến 
thức pháp luật, phát huy vai trò của các hội, đoàn 
thể, chính quyền các địa phương trong công tác 
đảm bảo trật tự ATGT. Tranh thủ sự quan tâm 
giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương để tham 
mưu cho tỉnh huy động các nguồn lực để đầu tư 
xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng GTVT trên 
cơ sở quy hoạch phát triển GTVT đã được phê 
duyệt. Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác 
cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông 
tin, nâng cao năng lực quản lý điều hành trong 
các lĩnh vực chuyên môn. Siết chặt quản lý công 
tác tài chính, tài sản công, xây dựng và triển khai 
hiệu quả các công tác thanh tra, kiểm tra theo kế 
hoạch và thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp 
hành pháp luật trong các lĩnh vực quản lý chuyên 
ngành, thông qua công tác thanh tra chủ động 
phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các tồn 
tại, vi phạm, đảm bảo các hoạt động quản lý của 
ngành đúng quy định của pháp luật./.

Bài và ảnh: THÀNH TRUNG

Ngày 2-9-1945, tại 
Quảng trường Ba Đình 
(Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đọc bản Tuyên ngôn 
Độc lập, tuyên bố khai 
sinh nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa. Đất nước ta 
bước vào thời đại mới, thời 
đại rực rỡ nhất trong lịch 
sử dân tộc - Thời đại Hồ 
Chí Minh. Chỉ hơn 4 tháng 
sau, cuộc Tổng tuyển cử 
dân chủ đầu tiên ngày 6-1-
1946 đã bầu ra Quốc hội 
và Chính phủ hợp hiến, 
hợp lòng dân. Ngay tại 
Kỳ họp thứ hai (tháng 11-
1946), Quốc hội đã thông 
qua bản Hiến pháp đầu 
tiên của nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa, trang trọng 
khẳng định quyền độc lập 
của dân tộc, quyền tự do 
dân chủ của nhân dân.

Lãnh đạo toàn quân,
toàn dân ta đánh thắng

các kẻ thù xâm lược
Ngay sau Cách mạng 

Tháng Tám năm 1945, dân 
tộc ta lại đối mặt với âm 
mưu xâm lược nước ta một 
lần nữa của thực dân Pháp. 
Trong 9 năm kháng chiến 
chống Pháp (1945-1954), 
Đảng ta đã sáng suốt định 
ra đường lối “Toàn dân, toàn 
diện, lâu dài và dựa vào 
sức mình là chính”. Theo 
chiến lược này, Đảng đã tổ 
chức toàn dân, tập hợp mọi 
lực lượng đưa vào các đoàn 
thể kháng chiến, xây dựng 
lực lượng chính trị hùng hậu 
và lực lượng vũ trang vững 
mạnh bao gồm 3 thứ quân 
làm nòng cốt cho toàn dân 
đánh giặc. Dưới sự lãnh 
đạo sáng suốt của Đảng, 
quân và dân ta đã làm nên 
Chiến thắng Điện Biên Phủ 
“lừng lẫy năm châu, chấn 
động địa cầu”, chấm dứt 
chiến tranh ở Đông Dương, 
mở ra trang mới cho cách 
mạng Việt Nam. Ngày 20-
7-1954, Hiệp định Geneve 
được ký, kết thúc cuộc 
kháng chiến chống thực 
dân Pháp xâm lược.

Vừa ra khỏi cuộc kháng 
chiến 9 năm chống thực 
dân Pháp, dân tộc ta lại 
phải bước vào cuộc chiến 
đấu chống đế quốc Mỹ. 
Trước một đội quân xâm 
lược nhà nghề chưa từng 
thất bại, sự lãnh đạo đúng 
đắn của Đảng với những 
quyết sách chiến lược vô 
cùng sáng tạo, một lần nữa 
truyền đến nhân dân và 
toàn dân tộc niềm tin chiến 
thắng của chính nghĩa 
trước thế lực bạo tàn. Toàn 
Đảng, toàn dân và toàn 
quân ta đã chiến đấu anh 
dũng và chiến thắng hết 

sức vẻ vang.
Bằng cuộc Tổng tiến 

công và nổi dậy mùa Xuân 
1975, mà đỉnh cao là Chiến 
dịch Hồ Chí Minh lịch sử, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
quân đội và nhân dân Việt 
Nam đã kết thúc cuộc 
trường chinh hơn một thế 
kỷ chống thực dân Pháp và 
đế quốc Mỹ xâm lược, thu 
non sông về một mối, mở 
ra kỷ nguyên cả nước độc 
lập, thống nhất và đi lên 
chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của hai cuộc 
kháng chiến trường kỳ 
chống thực dân Pháp và 
đế quốc Mỹ xâm lược là 
thành quả tổng hợp của 
một loạt nhân tố tạo nên 
sức mạnh vô địch của 
cách mạng Việt Nam. 
Nhưng nguồn gốc của mọi 
nhân tố ấy chính là sự lãnh 
đạo đúng đắn của Đảng - 
đội tiên phong của giai cấp 
công nhân Việt Nam.
Đảng lãnh đạo thành công 

sự nghiệp đổi mới, xây dựng
và phát triển đất nước
Sau ngày thống nhất, cả 

nước bước vào công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
phải đối diện với những 
thách thức, khó khăn gay 
gắt cả trong nước, khu vực 
và trên trường quốc tế. 
Trước tình hình đó, Đảng 
ta một lần nữa khẳng định 
trách nhiệm trước dân tộc 
và lịch sử, khởi xướng và 
lãnh đạo công cuộc đổi mới 
(tại Đại hội VI của Đảng 
1986). Theo đó, Đảng ta 
quyết định thực hiện nhất 
quán và lâu dài chính sách 
phát triển kinh tế nhiều 
thành phần; đồng thời đổi 
mới chính sách xã hội, 
hướng vào những giải pháp 
nhằm cải thiện đời sống 
mọi mặt của nhân dân.

Sau hơn 35 năm đổi 
mới, Việt Nam đã đạt được 
những thành tựu to lớn, 
có ý nghĩa lịch sử. Trong 
đó, thành tựu nổi bật nhất 
là tăng trưởng, phát triển 
kinh tế. Việt Nam đã ra 
khỏi tình trạng nước nghèo, 
kém phát triển và đứng vào 
hàng các nước có thu nhập 
trung bình từ năm 2008. 
Thu nhập bình quân đầu 
người đạt trên 4.000 USD 
năm 2022. Đặc biệt, năm 
2022, tăng trưởng GDP 
toàn quốc đạt 8,02%, cao 
nhất trong giai đoạn 2011-
2022. Nhiều kỷ lục khác 
cũng được xác lập, như kim 
ngạch xuất nhập khẩu cán 
mốc trên 700 tỷ USD, xuất 
siêu 11,2 tỷ USD và là năm 
thứ 7 liên tiếp xuất siêu. Đã 
hình thành một số ngành 
kinh tế mũi nhọn: dầu khí, 

dệt may, da giày, thủy hải 
sản, lương thực, cây công 
nghiệp, lắp ráp linh kiện 
điện tử... Giải quyết vững 
chắc vấn đề lương thực, 
Việt Nam hiện là một trong 
những nước đứng đầu thế 
giới về xuất khẩu gạo; nông 
sản Việt Nam ngày càng 
thâm nhập được vào nhiều 
thị trường “khó tính”. Kinh 
tế Việt Nam hội nhập mạnh 
mẽ với khu vực và thế giới. 
Hiện nay, Việt Nam có quan 
hệ thương mại với hơn 200 
quốc gia và vùng lãnh thổ, 
ký hiệp định thương mại 
song phương với hơn 100 
nước, trong đó có nhiều 
hiệp định thế hệ mới.

Về văn hóa, xã hội, đời 
sống vật chất và tinh thần 
của các tầng lớp nhân dân 
được cải thiện rõ rệt, an 
sinh xã hội được bảo đảm. 
Chú trọng xây dựng văn 
hóa và phát triển con người 
Việt Nam phát triển toàn 
diện. Công tác giải quyết 
việc làm và xóa đói, giảm 
nghèo đạt được những kết 
quả tốt. Cùng với đó, dân 
chủ xã hội chủ nghĩa được 
phát huy và ngày càng mở 
rộng. Đại đoàn kết toàn dân 
tộc được củng cố và tăng 
cường. Công tác xây dựng 
Đảng, xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa và hệ thống chính trị 
được đẩy mạnh. Sức mạnh 
về mọi mặt của đất nước 
được nâng lên.

Quan hệ đối ngoại ngày 
càng mở rộng và đi vào 
chiều sâu; vị thế và uy tín 
của Việt Nam trên trường 
quốc tế được nâng cao. 
Đến nay, Việt Nam đã thiết 
lập quan hệ ngoại giao với 
191/193 quốc gia thành 
viên Liên hợp quốc, quan 
hệ đối tác chiến lược và đối 
tác toàn diện với trên 30 
nước, trong đó có tất cả các 
nước lớn ở khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương và 5 nước 
thành viên thường trực 
Hội đồng Bảo an Liên hợp 
quốc. Trên bình diện đa 
phương, Việt Nam là thành 
viên tích cực và có trách 
nhiệm của hơn 70 tổ chức, 
diễn đàn quốc tế quan 
trọng như Liên hợp quốc, 
ASEAN, APEC, ASEM, 
WTO... Việt Nam cũng tổ 
chức thành công nhiều hội 
nghị quốc tế lớn và hoàn 
thành nhiều trọng trách 
quốc tế quan trọng với tư 
cách Ủy viên không thường 
trực Hội đồng Bảo an Liên 
hợp quốc, Chủ tịch luân 
phiên ASEAN, chủ nhà Hội 
nghị cấp cao ASEM, Hội 
nghị thượng đỉnh APEC, 
Diễn đàn Kinh tế thế giới 
về ASEAN…

Có thể khẳng định, từ 
khi có Đảng lãnh đạo, dân 
tộc Việt Nam đã bước sang 
trang mới huy hoàng. Đất 
nước ta, từ một dân tộc 
thuộc địa, nô lệ trở thành 
một quốc gia độc lập; đời 
sống nhân dân không 
ngừng được cải thiện, 
nâng cao, có nhiều thành 
tựu về phát triển kinh tế 
- xã hội được cộng đồng 
quốc tế ghi nhận, đánh giá 
cao; quan hệ đối ngoại, 
hội nhập quốc tế không 
ngừng rộng mở, hợp tác 
kinh tế, thương mại, đầu tư 
được tăng cường. Những 
thành tựu to lớn trên tạo 
tiền đề quan trọng để đất 
nước ta tiếp tục đổi mới và 
phát triển, tự tin bước đến 
tương lai./.

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/
TW và 218-QĐ/TW về “Quy chế 

giám sát và phản biện xã hội của 
Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam 
và các đoàn thể chính trị - xã hội” 
và “Quy định về việc MTTQ Việt 
Nam, các đoàn thể chính trị - xã 
hội và nhân dân tham gia góp ý xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, 
MTTQ các cấp huyện Trực Ninh đã 
phối hợp với các tổ chức thành viên 
tích cực tuyên truyền, vận động đoàn 
viên, hội viên và các tầng lớp nhân 
dân hăng hái tham gia các phong 
trào thi đua yêu nước, các cuộc vận 
động, không ngừng củng cố mở rộng 
khối đại đoàn kết toàn dân.

Năm 2022, MTTQ từ huyện đến 
cơ sở và các tổ chức thành viên tiếp 
tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên 
truyền chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước đến đoàn viên, hội viên 
và các tầng lớp nhân dân, tập trung 
vào các ngày lễ lớn của đất nước, 
kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống 
MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-
11-2022) và Ngày hội Đại đoàn kết 
toàn dân tộc ở khu dân cư. Ban 
thường trực Ủy ban MTTQ huyện 
ban hành “Hướng dẫn công tác 
Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, 
chính quyền năm 2022”; phát huy 
dân chủ, vận động nhân dân tích 
cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, 
chính quyền; duy trì hòm thư góp 
ý của MTTQ các cấp trong huyện; 
duy trì hoạt động tiếp nhận ý kiến 
góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; 
chủ động phối hợp giải quyết các 

đơn thư kiến nghị, phản ánh của 
công dân gửi đến MTTQ các cấp 
theo quy định; phối hợp với MTTQ 
tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến người 
dân về xây dựng tuyến đường bộ 
mới Nam Định - Lạc Quần - Đường 
bộ ven biển và tuyên truyền pháp 
luật tại thị trấn Cát Thành; chỉ đạo 
MTTQ các xã, thị trấn hướng dẫn 
ban công tác Mặt trận tham mưu, 
phối hợp và tổ chức các hội nghị 
giới thiệu nhân sự bầu trưởng thôn, 
xóm, tổ trưởng tổ dân phố theo luật 
định. Ban thường trực MTTQ huyện 
còn phối hợp với HĐND, UBND 
huyện tổ chức các hội nghị tiếp xúc 
cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội 
tỉnh, đại biểu HĐND các cấp trước 
các kỳ họp theo luật định; tổng hợp 
ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại 
kỳ họp giữa năm, cuối năm HĐND 
huyện và các cấp có thẩm quyền. 
MTTQ huyện còn xây dựng kế 
hoạch giám sát năm 2022, phối hợp 
với HĐND huyện giám sát chuyên 
đề về “Công tác thu gom, phân loại, 
xử lý rác thải sinh hoạt”, “Việc thực 
hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự 
địa phương năm 2021”, “Công tác 
y tế, công tác phòng chống dịch 
COVID-19”. Thực hiện quy chế phối 
hợp, MTTQ huyện phối hợp với Viện 

KSND huyện, Công an huyện giám 
sát việc tạm giữ, tạm giam và thi 
hành án hình sự tại Công an huyện; 
báo cáo kết quả đóng góp ý kiến 
đối với dự thảo Luật Thực hiện dân 
chủ ở cơ sở. MTTQ huyện còn chỉ 
đạo MTTQ các xã, thị trấn hướng 
dẫn ban thanh tra nhân dân hoạt 
động theo Luật Thanh tra và Nghị 
định 159/2016/NĐ-CP của Chính 

phủ; hướng dẫn ban giám sát đầu tư 
cộng đồng hoạt động hiệu quả góp 
phần phát huy vai trò, trách nhiệm 
trong việc giám sát các loại quỹ, thủ 
tục hành chính tại địa phương; giám 
sát việc cấp phát tặng quà Tết cho 
người nghèo, các đối tượng chính 
sách nhân dịp Tết Nguyên đán 
đảm bảo đúng đối tượng; giám sát

(Xem tiếp trang 4)

Đảng ta đó -
hân hoan một niềm tin!

Đảng quang vinh, đất nước mạnh giàu tươi cảnh Tết
Dân tài giỏi, non sông phồn thịnh thắm hoa Xuân

(Tiếp theo trang 1)

Phát triển hạ tầng giao thông vận tải
để thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội

NGUYỄN VĂN TRỤ

Khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển tháng 
12-2022.

Mặt trận Tổ quốc Trực Ninh
tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Nông thôn mới xã Trực Thanh hôm nay.
Bài và ảnh: LAM HỒNG
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Thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW của Bộ 
Chính trị về việc đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh, những năm 
qua, ngành Giáo dục và 
Đào tạo (GD và ĐT) huyện 
Ý Yên đã có nhiều đổi mới, 
sáng tạo trong dạy và học. 
Qua đó, tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ về thi đua dạy 
tốt, học tốt, nhân rộng các 
điển hình tiên tiến trong học 
tập và làm theo Bác, góp 
phần thúc đẩy sự nghiệp 
GD và ĐT của địa phương.

Triển khai việc học 
tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh, Ban Giám hiệu 
trường THCS Lê Quý Đôn 
đã tập trung tuyên tuyền, 
phổ biến cách làm hay, 
việc làm tốt đến toàn thể 
cán bộ, giáo viên, nhân 
viên và học sinh góp phần 
nâng cao chất lượng giáo 
dục, trở thành điểm sáng 
của huyện trong học và 
làm theo Bác. Hàng tháng, 
cấp ủy chi bộ đều đưa các 
nội dung học và làm theo 
Bác vào sinh hoạt chi bộ 
gắn với nhiệm vụ chuyên 
môn và các phong trào thi 
đua của ngành như: “Mỗi 
thầy giáo, cô giáo là một 
tấm gương đạo đức, tự học 
và sáng tạo”, “Xây dựng 
trường học thân thiện, học 
sinh tích cực”, “Dạy tốt, 
học tốt”...  Qua đó, mỗi 
cán bộ, giáo viên luôn nêu 
cao tinh thần tiên phong, 
gương mẫu trong thực hiện 
nhiệm vụ, không ngừng 
tự học, tự bồi dưỡng nâng 
cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ, đổi mới phương 
pháp giảng dạy với nhiều 
sáng kiến kinh nghiệm, 
nghiên cứu khoa học ứng 
dụng vào thực tế đạt hiệu 
quả. Đồng thời, đội ngũ 
cán bộ, giáo viên chủ động 
lắng nghe, tìm hiểu tâm 
tư, nguyện vọng của đồng 
nghiệp, học sinh, trao đổi 
với phụ huynh về tình hình 
học tập, đạo đức của học 
sinh. Cụ thể, phát huy tinh 
thần dân chủ, nói đi đôi với 
làm, đối với học sinh, nhà 
trường định hướng cho giáo 
viên, đặc biệt là giáo viên 
chủ nhiệm trao đổi, hướng 
dẫn học sinh tìm hiểu, liên 
hệ vận dụng thực hiện nội 
dung học tập phong cách, 
lề lối làm việc khoa học của 
Bác, nhất là thực hiện tốt 
“5 điều Bác Hồ dạy”. Đồng 
thời, trường còn tích hợp nội 
dung học tập và làm theo 

Bác vào các môn học, lồng 
ghép vào các hoạt động 
giáo dục ngoài giờ lên lớp, 
thu hút đông đảo học sinh 
tham gia và phát huy tính 
tích cực của học sinh khi tìm 
hiểu về Bác. Những phong 
trào thi đua như “Học tốt”, 
“Phong trào giành nhiều 
hoa điểm tốt”, “Cùng bạn 
tới trường”, “Uống nước nhớ 
nguồn”… giúp các em rèn 
luyện đạo đức, khơi dậy 
tinh thần “tương thân, tương 
ái”, sống có trách nhiệm 
với cộng đồng, biết giúp đỡ 
những hoàn cảnh khó khăn 
vươn lên trong học tập. Với 
việc cụ thể hóa và vận dụng 
khéo léo nội dung học tập, 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh 
vào các phong trào thi đua, 
chất lượng giáo dục của 
nhà trường luôn được giữ 
vững và nâng cao. Năm học 
2021-2022, nhà trường có 
129 học sinh đoạt giải trong 
kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 
trong đó có 6 em đoạt giải 
Nhất, 32 em đoạt giải Nhì, 
56 em đoạt giải Ba và 35 
em đoạt giải Khuyến khích. 
Trong kỳ thi vào Trường 
THPT chuyên Lê Hồng 
Phong năm học 2022-2023, 
trường có 1 em đỗ thủ khoa 
lớp chuyên Toán, 1 em đỗ 
thủ khoa lớp chuyên Lý. 
Nhà trường luôn duy trì là 
đơn vị dẫn đầu phong trào 
thi đua của ngành giáo dục 
huyện và tỉnh. 

Việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh ở 
Trường THCS Lê Quý Đôn 
đã trở thành công việc tự 
giác, thường xuyên và là 
điểm sáng của ngành GD 

và ĐT huyện Ý Yên. Từ mô 
hình của Trường THCS Lê 
Quý Đôn, nhiều trường học 
trong huyện đã tổ chức tốt 
việc học tập và làm theo 
Bác với những nét mới, 
cách làm sáng tạo, mang 
lại hiệu quả cao. Nhiều 
trường triển khai thực hiện 
lời Bác dạy với nhiều hình 
thức phong phú, sáng tạo 
gắn với phong trào “Thanh 
niên lập nghiệp”, “Xung 
kích, tình nguyện”, “Hai 
tốt”, “Thiếu nhi làm nghìn 
việc tốt”, tổ chức thi kể 
chuyện, thi vẽ tranh về Bác 
Hồ”… Phòng GD và ĐT chỉ 
đạo các trường học triển 
khai tích hợp giảng dạy 
các giáo trình, tài liệu về 
tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh trong 
chương trình chính khóa; 
triển khai sử dụng bộ tài 
liệu “Bác Hồ và những bài 
học về đạo đức, lối sống 
dành cho học sinh” từ lớp 2 
đến lớp 12 lồng ghép trong 
giảng dạy các môn học và 
tổ chức các hoạt động giáo 
dục ngoài giờ lên lớp, hoạt 
động Đoàn, Đội. Chỉ đạo 
các đơn vị trường học bổ 
sung, hoàn thiện “Tủ sách 
Bác Hồ”. Ban giám hiệu 
các nhà trường đẩy mạnh 
tuyên truyền việc học và 
làm theo Bác tới cán bộ, 
giáo viên và học sinh thông 
qua việc dạy học tích hợp 
học tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh ở 
các bộ môn thế mạnh như 
Giáo dục Công dân, Ngữ 
văn, Lịch sử, Ngoại ngữ... 
Việc học và làm theo Bác 
đã góp phần nâng cao ý 
thức, trách nhiệm của cán 
bộ, giáo viên trong giảng 

dạy, rèn luyện, tạo sự 
chuyển biến rõ nét về chất 
lượng giáo dục của các 
nhà trường. 

Bên cạnh đó, Phòng GD 
và ĐT cũng chỉ đạo lồng 
ghép vào chương trình, 
giáo trình giảng dạy theo 
hướng dẫn của Bộ GD và 
ĐT. Nổi bật là hoạt động 
hát Quốc ca trong lễ chào 
cờ đầu tuần; xây dựng và 
thực hiện nếp sống văn 
hóa trong trường học; tổ 
chức cho học sinh tham 
quan các điểm di tích lịch 
sử trên địa bàn huyện; tổ 
chức cho học sinh tham gia 
các cuộc thi kể chuyện về 
Bác Hồ, tìm hiểu về lịch sử 
Đảng bộ huyện, tìm hiểu về 
truyền thống địa phương... 
Thông qua các hoạt động 
thiết thực góp phần nâng 
cao nhận thức và ý thức 
tu dưỡng, rèn luyện trong 
đoàn viên, thanh thiếu niên, 
nhi đồng; tạo sự thống nhất 
trong nhận thức và hành 
động, trở thành công việc 
thường xuyên hàng ngày, 
góp phần ngăn chặn, đẩy 
lùi sự suy thoái về đạo đức, 
lối sống và các tệ nạn xã 
hội trong giới trẻ, tạo động 
lực vươn lên học giỏi, xây 
dựng môi trường giáo dục 
lành mạnh và hiệu quả. 
Hàng năm, chất lượng 
chăm sóc, nuôi dưỡng và 
giáo dục đối với cấp mầm 
non được nâng cao, tỷ lệ trẻ 
suy dinh dưỡng giảm mạnh. 
Cấp tiểu học và THCS luôn 
duy trì và phát triển chất 
lượng giáo dục toàn diện 
cho học sinh. Tại các cuộc 
thi học sinh giỏi như: Hùng 
biện tiếng Anh, đấu trường 
Toán học… huyện luôn xếp 

tốp đầu của tỉnh. Thi tuyển 
sinh vào THPT, huyện đã có 
nhiều học sinh đỗ thủ khoa 
vào các trường chuyên của 
tỉnh và quốc gia. Các cuộc 
thi giáo viên dạy giỏi, giáo 
viên chủ nhiệm giỏi luôn 
xếp trong tốp dẫn đầu của 
tỉnh. Năm học 2021-2022, 
ở cấp học tiểu học có 60 
em đoạt giải tại hội thi tiếng 
Anh qua mạng cấp huyện, 
10  học sinh đoạt giải ở cấp 
tỉnh, cấp quốc gia có 6 em 
đạt giải. Trong hội thi Hùng 
biện tiếng Anh cấp huyện 
có 83 học sinh đoạt giải, 
14 em đoạt giải cấp tỉnh. 
Cuộc thi Đấu trường Toán 
học cấp tỉnh có 32 học sinh 
đạt giải. Trường Tiểu học 
xã Yên Tiến đoạt giải Nhất 
hội thi “Em yêu môi trường” 
cấp tỉnh. Trường Tiểu học 
xã Yên Xá đoạt giải Ba 
hội thi kể chuyện “Bác Hồ 
và những bài học đạo đức, 
lối sống dành cho học sinh 
cấp tỉnh. Toàn huyện có 
507 em học sinh từ khối 2 
đến khối 5 được cấp giấy 
chứng nhận viết chữ đúng 
và đẹp cấp huyện. Ở cấp 
THCS, trong cuộc thi học 
sinh giỏi lớp 6, 7 cấp huyện 
có 312 học sinh đoạt giải; 
cuộc thi học sinh giỏi lớp 8, 
lớp 9 cấp huyện có 317 học 
sinh đoạt giải và cấp tỉnh có 
129 em đoạt giải, toàn đoàn 
xếp thứ 4/10 huyện, thành 
phố. Tại hội thi Hùng biện 
tiếng Anh cấp huyện có 34 
học sinh đoạt giải, cấp tỉnh 
có 9 học sinh đoạt giải, toàn 
đoàn đoạt giải Nhì, xếp thứ 
4/10 huyện, thành phố. Tại 
cuộc thi đấu trường Toán 
học cấp tỉnh có 18 học sinh 
đoạt giải. Hội thi tiếng Anh 
qua mạng (IOE) cấp tỉnh 
có 15 học sinh đoạt giải và 
cấp quốc gia có 4 học sinh 
đoạt giải. Thi Kể chuyện 
“Bác Hồ và những bài học 
đạo đức, lối sống dành cho 
học sinh” cấp tỉnh có 2 học 
sinh đoạt giải Ba, toàn đoàn 
đoạt giải Ba. Tỷ lệ học sinh 
thi đỗ vào lớp 10 THPT đạt 
86,72%, trong đó tỷ lệ học 
sinh đạt từ 25 điểm trở lên 
đạt 83,85%.

Những kết quả trong 
thực hiện học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh 
của ngành GD và ĐT huyện 
Ý Yên đã tạo đà để ngành 
tiếp tục phấn đấu nâng cao 
chất lượng giáo dục toàn 
diện trong các nhà trường, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 
học 2022-2023./.

Bài và ảnh: HỒNG MINH

Đầu năm 1954, khi mới 19 tuổi, chàng 
thanh niên trẻ Bùi Xuân Thủy nhập 

ngũ, biên chế về Ban chỉ huy tỉnh đội Nam 
Định, tham gia đánh trận đầu tiên ở Đông 
Biên (Hải Hậu). Đây là vị trí chiến lược vô 
cùng quan trọng của tỉnh, nếu chiếm được 
vị trí này, chúng ta sẽ buộc quân Pháp 
phải đầu hàng, rút khỏi Nam Định. Sau 
nhiều ngày đêm chiến đấu gian khổ, ông 
Thủy cùng các đồng đội đã chiến thắng 
trận Đông Biên, đạt được mục tiêu buộc 
quân đội Pháp phải rút quân hoàn toàn 
khỏi Nam Định. Tháng 10-1954, ông Thủy 
được điều động về Trung đoàn 254, Sư 
đoàn 350 tiếp quản Hà Nội. Trong những 
năm 1954-1960, ông còn được cử đi học ở 
Trường Sĩ quan Lục quân đóng tại Sơn Tây 
và được kết nạp Đảng khi mới ngoài 20 tuổi. 
Từ năm 1964-1970, ông tiếp tục được điều 

về Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không 
không quân. Tháng 10-1972, khi Sư đoàn 
375 Phòng không không quân được thành 
lập với nhiệm vụ bảo vệ sân bay Kép, ga 
Kép, thuộc tỉnh Hà Bắc cũ (nay là tỉnh Bắc 
Giang), ông Thủy lại được điều động về đây. 
Thời gian này, Sư đoàn của ông có nhiệm 
vụ phối hợp với Hà Nội, Hải Phòng đánh 
máy bay B52 trong trận chiến đi vào lịch 
sử 12 ngày đêm của Hà Nội. Ông còn nhớ 
như in kỷ niệm về những ngày giặc Mỹ bắn 
phá ác liệt Hà Nội trong 12 ngày đêm đỏ 
lửa. “Lúc đó mặc dù ở Hà Bắc, cách xa Hà 
Nội cả vài chục cây số nhưng qua theo dõi 
thiết bị chúng tôi vẫn cảm nhận rõ tính chất 
khốc liệt của trận chiến này. Đêm đầu tiên 
khi Hà Nội bị bắn phá, nửa đêm, tôi đang 
ngồi trong nhà dân viết tài liệu chiến đấu thì 
nghe tiếng máy bay rào rào trên đầu. Tôi chỉ 
kịp ôm tài liệu chạy xuống hầm trú ẩn gần 
đó. Để hỗ trợ Hà Nội, chúng tôi cùng căng 
mình theo dõi trận chiến và luôn trong tư 
thế sẵn sàng chiến đấu”, ông Thủy nhớ lại. 
Năm 1974, theo lệnh điều động mới, ông 
Thủy tiếp tục hành quân vào Nam, tham gia 
chiến dịch giải phóng Đà Nẵng. Ông ở lại 
Đà Nẵng cho đến năm 1978 thì được điều 
về Sư đoàn 367, có nhiệm vụ bảo vệ Thành 
phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu. Năm 1978, 
khi biên giới Tây Nam liên tục bị đánh phá, 
tàn sát bởi lực lượng Khơmer Đỏ, Thượng 

tá Bùi Xuân Thủy đảm nhận nhiệm vụ mới, 
dẫn 1 Tiểu đoàn tên lửa vào sân bay Trà 
Nóc (Cần Thơ) làm nhiệm vụ đánh quân 
Pôn Pốt. “Thời điểm này, việc quyết định 
điều lực lượng phòng không không quân 
vào sân bay Trà Nóc của Quân đội ta có ý 
nghĩa rất lớn, góp phần ổn định, động viên 
tinh thần nhân dân đánh giặc. Cùng với các 
đơn vị bộ đội khác, chúng tôi đã hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Cần Thơ cũng 
như tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc”, 
ông Thủy cho biết. Cuối năm 1979, ông 
Thủy về Quân chủng Phòng không không 
quân công tác và đến năm 1980 thì nghỉ 
hưu. Về địa phương, ông luôn tích cực tham 
gia công tác xã hội. Ông từng làm Bí thư chi 
bộ, tham gia Ban công tác Mặt trận, ủy viên 
Ban chấp hành Hội Người cao tuổi, Hội Cựu 
chiến binh phường Lộc Hạ trong nhiều năm 

liên tục. Khi phong trào xây dựng tổ, xóm 
văn hóa được thành phố phát động sâu rộng 
trong các tầng lớp, ban, ngành, đoàn thể, 
ông đã trực tiếp tham gia viết hương ước 
làng văn hóa… Ghi nhận những cống hiến 
của ông Thủy, Đảng, Nhà nước đã tặng ông 
nhiều phần thưởng cao quý. Dành tuổi xuân 
trên các chiến trường, ông Thủy có nhiều kỷ 
niệm đáng nhớ. Ông nhớ những ngày đầu 
bỡ ngỡ mới vào quân đội còn chưa thành 
thục cách tháo lắp súng. Ông nhớ thương 
nhiều nhất người bạn đồng niên cùng học 
chung từ những ngày bé xíu, cùng nhập ngũ 
một ngày tại một đơn vị rồi hy sinh chưa đầy 
2 tháng sau khi vào nhập ngũ ở trận Đông 
Biên, để mỗi lần sau này khi có dịp trở về 
nhà, mẹ người bạn thân ấy lại cầm tay ông 
khóc nức nở. Ký ức về những năm tháng 
chiến tranh còn đưa ông đến với những trận 
đánh khốc liệt, lần chiến đấu ở Đà Nẵng 
rồi bị phơi nhiễm chất độc da cam. Nhưng 
chiến tranh, đối với ông không chỉ có những 
kỷ niệm đau thương. Đó còn là những ngày 
tuổi trẻ sôi sục, tràn đầy nhiệt huyết, quyết 
tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, những 
tình cảm quân dân thắm thiết. Ông Thủy 
nhớ mãi lần dẫn Tiểu đoàn tên lửa vào Trà 
Nóc đánh Pôn Pốt. Dọc đường đi, đơn vị ông 
được bà con nhân dân tiếp đón nhiệt tình.

Cô và trò Trường THCS Lê Quý Đôn trong một giờ học.

Xác định công tác xây dựng Đảng là 
nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa then 
chốt, vì vậy Thường trực Tỉnh ủy, Ban 

TVTU, BCH Đảng bộ tỉnh đã có những đổi 
mới, đột phá mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo 
đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các mặt 
chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán 
bộ. Trong đó, công tác chính trị, tư tưởng được 
tăng cường. Khi các nghị quyết, chỉ thị, hướng 
dẫn… của Trung ương ban hành, Ban TVTU 
kịp thời chỉ đạo toàn Đảng bộ học tập, quán 
triệt nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ 
cán bộ, đảng viên. Mặt khác, các cấp ủy Đảng 
trong tỉnh đã phát huy vai trò của MTTQ, các 
đoàn thể chính trị - xã hội, các phương tiện 
truyền thông, đẩy mạnh tuyên truyền, định 
hướng dư luận, tạo sự thống nhất về tư tưởng, 
hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong 
nhân dân. 

Điểm “nhấn” trong công tác xây dựng 
Đảng là BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục xác định 
việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất 
là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu có 
đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm 
nhiệm vụ...; tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị 
trường lao động và đào tạo nguồn nhân lực, 
nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho 
hiện tại, tương lai. Thực hiện mục tiêu trên, 
BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kết luận số 
88-KL/TU để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 
09-NQ/TU ngày 20-10-2016 của BCH Đảng 
bộ tỉnh khóa XIX về “Nâng cao chất lượng 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ 
năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp 
theo”. Ban TVTU lãnh đạo cụ thể hóa, xây 
dựng và ban hành đồng bộ các quy định, quy 

chế về công tác cán bộ cho phù hợp với tình 
hình thực tiễn của Đảng bộ tỉnh; xây dựng Đề 
án vị trí việc làm nhằm cơ cấu lại đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức đảm bảo tinh giản 
biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/
TW của Bộ Chính trị. Tỉnh ủy đã phối hợp với 
Hội đồng Khoa học Ban Tổ chức Trung ương, 
Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng 
Khoa học các cơ quan Trung ương tổ chức 
Hội thảo khoa học: “Chuẩn mực đạo đức 
cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai 
đoạn mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn”. 
Thông qua hội thảo đã đề ra nhiều phương 
án trong việc thực hiện và gắn xây dựng 
chuẩn mực đạo đức cách mạng với kiểm soát 
quyền lực và trách nhiệm nêu gương của cán 
bộ, đảng viên trong giai đoạn mới... Qua đó, 
công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ của tỉnh 
có nhiều đổi mới, nhất là việc thực hiện quy 
trình nhân sự bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng 
cử; lãnh đạo thực hiện nghiêm việc chuyển 
đổi vị trí công tác.

Cùng với đó, Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển 
khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị 

quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận 
số 21-KL/TW về công tác xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng gắn với Kết luận số 01-KL/TW về 
tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
Nam Định là một trong những tỉnh sớm thành 
lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng 
và triển khai hoạt động hiệu quả. Đặc biệt, 
năm 2022, Ban TVTU đã lựa chọn xây dựng 
Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây 
dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm 
vụ trong tình hình hiện nay”. Chủ đề này có 
ý nghĩa đặc biệt quan trọng tạo bước chuyển 
biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập và làm 
theo Bác, thực hiện trách nhiệm nêu gương 
của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng 
đầu. Ở từng cấp ủy Đảng trong tỉnh, người 
đứng đầu cấp ủy đã thực hiện nghiêm túc, 
hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18-
2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của 
người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, 
đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản 

ánh, kiến nghị của dân. Năm 2022 ở Đảng 
bộ các huyện: Nam Trực, Ý Yên, Giao Thủy, 
thành phố Nam Định... đã tổ chức bài bản hội 
nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, 
chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị 
- xã hội và nhân dân. Thông qua đối thoại đã 
tiếp nhận hàng trăm vấn đề vướng mắc, bức 
xúc trong nhân dân liên quan đến công tác 
quy hoạch đất đai, vệ sinh môi trường, xây 
dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM 
kiểu mẫu đã được giải quyết thấu tình, đạt lý, 
góp phần ổn định tình hình, tạo động lực phát 
triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Một giải pháp khác có sức tác động lớn 
đến định hướng phát triển của tỉnh đó là để 
tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong lãnh 
đạo, chỉ đạo, Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo 
sơ kết, tổng kết kịp thời các chủ trương, nghị 
quyết, chỉ thị, kết luận của cấp uỷ, HĐND, 
UBND các cấp, ban hành các nghị quyết, chỉ 
thị chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. 
Đặc biệt, Ban TVTU, BCH Đảng bộ tỉnh thống 
nhất lựa chọn những vấn đề trọng tâm, khâu 
đột phá để ban hành 6 Nghị quyết chuyên đề 

toàn khóa. Kết quả sơ kết hơn 1 năm, các nghị 
quyết chuyên đề đã hiện thực hóa Nghị quyết 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-
2025 trong thực tiễn công tác xây dựng Đảng, 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Những dấu ấn trong công tác xây dựng 
Đảng từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay đã 
góp phần quan trọng trong thực hiện thắng 
lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh. Nổi bật là những định hướng lớn 
trong phát triển kinh tế của tỉnh đã được khởi 
động và có những bước đi tích cực. Các đột 
phá chiến lược, xác định các trụ cột phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh như: Tiếp tục nâng 
cấp các tuyến đường huyết mạch; đẩy mạnh 
phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, thu 
hút các dự án lớn làm tiền đề để thành lập 
Khu kinh tế Ninh Cơ theo quy hoạch được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tập trung 
xây dựng phát triển thành phố Nam Định trở 
thành trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội của 
vùng Nam đồng bằng sông Hồng; đẩy mạnh 
cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh 
tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 
2021-2025 được thực hiện hiệu quả. Năm 
2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 
9,07%, cao nhất từ trước đến nay; Chỉ số sản 
xuất công nghiệp tăng 14,3%; giá trị hàng 
xuất khẩu đạt 3 tỷ USD. Công tác xây dựng 
NTM được quan tâm đẩy mạnh triển khai thực 
hiện; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến 
tích cực; an ninh chính trị được giữ vững, trật 
tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đây chính 
là tiền đề quan trọng, tiếp thêm sức mạnh để 
Đảng bộ vững tin hoàn thành các mục tiêu, 
nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XX đã đề ra./.

bên thềmXuânKhởi sắc

Ngành Giáo dục và Đào tạo Ý Yên 
làm theo lời Bác

(Tiếp theo trang 1)

Sáng mãi
tinh thần người lính
Năm nay 88 năm tuổi đời, 63 năm tuổi Đảng, ông Bùi Xuân Thủy, số nhà 166, 
đường Phù Nghĩa (thành phố Nam Định) đã tham gia 2 cuộc kháng chiến 
chống Pháp, chống Mỹ trường kỳ của dân tộc. Tuy tuổi cao nhưng ông còn rất 
minh mẫn. Trong ký ức của người cựu chiến binh già, những năm tháng đẹp 
đẽ nhất tuổi thanh xuân ông đã dành trọn cho chiến trường chiến thắng kẻ 
thù, giành độc lập, tự do cho đất nước.

(Xem tiếp trang 4)
Bài và ảnh: HOA XUÂN

Cựu chiến binh 
Bùi Xuân Thủy, 

số nhà 166, 
đường Phù 

Nghĩa (thành 
phố Nam Định) 

thường xuyên 
đọc báo, cập 
nhật tin tức.
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(Tiếp theo trang 3)

(Tiếp theo trang 2)

(Tiếp theo trang 1)

(Tiếp theo trang 1)

với các cơ quan liên quan khẩn trương tổ 
chức biên soạn cuốn sách. Trên cơ sở ý 
kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và 
các đồng chí lãnh đạo, Ban Nội chính Trung 
ương đã phối hợp với Nhà xuất bản Chính 
trị quốc gia Sự thật tiếp thu, hoàn thiện bản 
thảo cuốn sách; báo cáo, xin ý kiến và được 
đồng chí Thường trực Ban Bí thư đồng ý chủ 
trương xuất bản cuốn sách với số lượng gần 
55 nghìn cuốn, cấp phát cho các cơ quan ở 
Trung ương và các địa phương, đúng vào 
dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập 
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực, do Tổng Bí thư làm 
Trưởng ban.

Cuốn sách được kết cấu làm 3 phần, với 
hơn 600 trang và gần 100 bức ảnh, trong đó 
có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố.

Phần thứ nhất có tiêu đề “Một số vấn 
đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt 
Nam”, gồm bài viết tổng quan; 4 bài phát 
biểu kết luận tại các Hội nghị toàn quốc về 
công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu 
cực các năm 2014, 2018, 2020, 2022 và 
trích kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ 
đạo Trung ương về phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực tại 36 phiên họp, cuộc họp 
của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo 
từ năm 2013 đến năm 2022. Nội dung phần 
thứ nhất tổng kết thực tiễn phong phú và 
rút ra những vấn đề có tính lý luận về công 
tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực ở Việt Nam; khẳng định đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một 
việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không 
thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết 
sức khó khăn, phức tạp.

Phần thứ hai có tiêu đề là “Nhất quán 
phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, 
tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, 
gồm 22 bài viết, bài phát biểu được tuyển 
chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu của 
đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu 
dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán 
bộ, đảng viên.

Phần thứ ba có tiêu đề “Trên dưới đồng 
lòng, dọc ngang thông suốt”, tuyển chọn 

96 trên tổng số hàng vạn ý kiến của các 
tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của 
chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự 
tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công 
tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở 
Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí 
Tổng Bí thư.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt sách, đồng 
chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng 
nhấn mạnh: Cuốn sách cho thấy sự nhất 
quán giữa nói và làm, sự kiên trì, đấu 
tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất 
giữa những nung nấu nhiều năm và hành 
động quyết liệt trong đấu tranh với tham 
nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng, để xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng ta ngày thêm trong sạch, vững 
mạnh. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, 
phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, 
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và 
các cơ quan báo chí, bằng nhiều hình thức 
phong phú, thiết thực, phù hợp tập trung 
tuyên truyền, giới thiệu về nội dung cuốn 
sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức và các tầng lớp 
nhân dân, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về giá 
trị của cuốn sách này trong công tác đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
Các cấp ủy, tổ chức đảng sớm tổ chức 
cho cán bộ, đảng viên đọc, nghiên cứu, 
quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; 
đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ; liên 
hệ với công tác đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực của địa phương, 
đơn vị mình. Hệ thống giáo dục quốc dân, 
nhất là các học viện, trường chính trị, 
trường đại học, cao đẳng cả nước, trên cơ 
sở nội dung cuốn sách, xây dựng thành 
tài liệu học tập, nghiên cứu về công tác 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cấp 
ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, địa 
phương cần vận dụng đúng đắn, phù hợp 
các bài học kinh nghiệm được đúc rút từ 
quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 
nêu trong cuốn sách này.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà 
nước đã thực hiện nghi thức phát hành 
phiên bản sách điện tử cuốn sách trên 
trang: stbook.vn và thuviencoso.vn; đồng 
thời trao cuốn sách tặng đại diện các bộ, 
ban, ngành Trung ương và địa phương./.

Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-

1930 - 3-2-2023), ngày 2-2, tại xã Mỹ Hà 
(Mỹ Lộc), Tỉnh Đoàn tổ chức phát động Tết 
trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân 
Quý Mão 2023. Dự lễ phát động Tết trồng 
cây có các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó 
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội 
tỉnh; Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban TVTU, 
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo một 
số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Tại chương trình, Tỉnh Đoàn đã kêu 
gọi tuổi trẻ trong toàn tỉnh tích cực hưởng 
ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác 
Hồ”; phát huy vai trò hạt nhân đi đầu trong 
phong trào trồng mới, chăm sóc và bảo vệ 
cây xanh; tích cực, chủ động đăng ký thực 
hiện công trình, phần việc thanh niên liên 
quan đến trồng cây, bảo vệ môi trường; là 
những tuyên truyền viên tích cực vận động 
nhân dân tham gia hưởng ứng trồng cây, 
bảo vệ môi trường. Chương trình Tết trồng 
cây là hoạt động đầu năm mới của tuổi trẻ 
toàn tỉnh chào mừng kỷ niệm những sự 

kiện chính trị quan trọng, đồng thời nhằm 
phát động phong trào thi đua trong cán bộ, 
đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 
2022-2027. Qua chương trình nhằm nâng 
cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên 
và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa 
của việc trồng, chăm sóc cây xanh, góp 
phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ 
tác động của thiên tai, ứng phó với biến đổi 
khí hậu, xây dựng nông thôn mới nâng cao, 
kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp.

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo 
tỉnh, đoàn viên, thanh niên và người dân địa 
phương tổ chức ra quân trồng cây, triển khai 
mô hình “Đường cây thanh niên”, trao tặng tủ 
sách pháp luật và gắn biển công trình “Hàng 
cây thanh niên” chào mừng kỷ niệm 93 năm 
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
(3-2-1930 - 3-2-2023) tại đoạn đường đê Ất 
Hợi, thôn Bảo Long, xã Mỹ Hà nhằm bảo vệ 
môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu./.

Thời gian qua, các 
phong trào thi đua 
yêu nước trên địa bàn 

tỉnh liên tục được đổi mới 
nội dung, phương thức hoạt 
động theo hướng đi sâu hơn 
vào từng cơ quan, đơn vị và 
ngày càng thực chất hơn. 
Qua phong trào đã xuất hiện 
ngày càng nhiều điển hình 
tiên tiến được các cấp, các 
ngành, địa phương khen 
thưởng, tôn vinh; nhiều mô 

hình hay được nhân rộng lan 
tỏa trong đời sống xã hội. 

Trong năm 2022, các cơ 
quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 
đều tập trung triển khai thực 
hiện có hiệu quả các phong 
trào thi đua, qua đó, 14/14 
cụm, khối thi đua của tỉnh 
đều có những cách làm mới 
nhằm huy động sức sáng tạo 
và sự tham gia hưởng ứng 
của toàn xã hội đóng góp tích 
cực vào việc thực hiện toàn 
diện nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh đã đề ra. 
Ở Khối thi đua MTTQ và các 
đoàn thể của tỉnh, phong 
trào thi đua được đẩy mạnh 
trước hết từ công tác tuyên 
truyền, vận động đoàn viên, 
hội viên, các tầng lớp nhân 
dân thường xuyên thực hiện 
tốt chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước; cơ chế, 
chính sách của tỉnh trong 
việc thu hút đầu tư; tuyên 
truyền, vận động nâng cao 
nhận thức cho quần chúng 
nhân dân về ý nghĩa, lợi ích 
các công trình, dự án trọng 
điểm đối với phát triển kinh 
tế - xã hội; việc chấp hành 
pháp luật, kỷ cương trong 
giải phóng mặt bằng các dự 
án trọng điểm về kinh tế - xã 
hội, quốc phòng, an ninh; 
phát động đợt thi đua chào 
mừng các ngày lễ, ngày kỷ 
niệm lớn của đất nước. Đồng 
chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên 
Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ tỉnh, Khối trưởng Khối 
thi đua khẳng định, cùng với 
mở rộng tuyên truyền các 
cơ quan, đơn vị trực thuộc 
đã tổ chức thực hiện có hiệu 
quả phong trào thi đua “Xây 
dựng nông thôn mới (NTM) 
nâng cao, kiểu mẫu” và cuộc 
vận động “Cả nước chung 
tay vì người nghèo - Không 
để ai bị bỏ lại phía sau”. Khối 
thi đua cũng làm tốt công tác 
phát huy dân chủ; đại diện, 
bảo vệ quyền, lợi ích chính 
đáng của đoàn viên, hội 
viên và nhân dân; thực hiện 
giám sát, phản biện xã hội; 

tham gia xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền vững 
mạnh. Cụ thể, năm 2022, Ủy 
ban MTTQ tỉnh phối hợp với 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 
tổ chức 20 cuộc tiếp xúc cử 
tri trước các kỳ họp và 2 cuộc 
tiếp xúc cử tri trực tuyến sau 
các kỳ họp với nhân dân, cử 
tri trong toàn tỉnh; phối hợp 
với HĐND tỉnh tổ chức 36 
cuộc tiếp xúc giữa đại biểu 
HĐND tỉnh với gần 1.000 

cử tri tham dự. Ban Thường 
trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã 
tổng hợp đầy đủ ý kiến, 
kiến nghị cử tri gửi Ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam 
và Đoàn đại biểu Quốc hội 
tỉnh… Hội Liên hiệp Phụ nữ 
tỉnh đã tham gia và tổ chức 
472 cuộc giám sát việc thực 
hiện các nguồn vốn vay cho 
phụ nữ; tham gia các buổi 
gặp mặt đối thoại chính sách 
giữa lãnh đạo cấp ủy, chính 
quyền với đại diện phụ nữ 
các cấp tỉnh Nam Định… Các 
cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh 
đã tuyên truyền, vận động 
hội viên và nhân dân phát 
hiện, đấu tranh với những 
hành vi tham nhũng, tiêu cực 
lãng phí; phản ánh tình trạng 
nhũng nhiễu, tiêu cực, mất 
dân chủ, không công khai 
minh bạch của cán bộ công 
chức, các cơ quan Nhà nước; 
các hoạt động kinh doanh 
trái pháp luật của doanh 
nghiệp đến các cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền, phản 
ánh trực tiếp trong các cuộc 
họp ở khu dân cư, thôn, xóm, 
tổ dân phố... Liên đoàn Lao 
động tỉnh đã tích cực chỉ đạo 
cơ sở phối hợp thực hiện khá 

tốt quy chế dân chủ ở cơ 
sở; tổ chức hội nghị cán bộ, 
công chức, viên chức, người 
lao động và đối thoại tại nơi 
làm việc; các hoạt động 
chăm lo lợi ích cho đoàn viên 
công đoàn, ủng hộ các quỹ 
từ thiện xã hội, thăm tặng 
quà công nhân lao động có 
hoàn cảnh khó khăn, các gia 
đình chính sách…

Khối thi đua các sở, ngành 
khoa học - văn hóa - xã hội có 

7 cơ quan, đơn vị trực thuộc 
gồm: Sở Khoa học và Công 
nghệ; Sở Giáo dục và Đào 
tạo; Sở Thông tin và Truyền 
thông; Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh. Đồng chí Trần Minh 
Hoan, Tỉnh ủy viên, Giám 
đốc Sở Khoa học và Công 
nghệ, Khối trưởng Khối thi 
đua cho biết, trong năm lãnh 
đạo các cơ quan, đơn vị trong 
Khối đã động viên, khuyến 
khích công chức, viên chức, 
người lao động thực hiện tốt 
các phong trào thi đua do 
Thủ tướng Chính phủ, các 
bộ, ngành Trung ương và 
tỉnh phát động. Đặc biệt, Khối 
thi đua đã tham mưu UBND 
tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, 
địa phương nghiêm túc thực 
hiện công tác phòng, chống 
dịch COVID-19 theo chức 
năng, nhiệm vụ nhằm đảm 
bảo mục tiêu kép vừa chống 
dịch, vừa duy trì, phát triển 
kinh tế - xã hội trong tình hình 
mới; tham mưu triển khai có 
hiệu quả các chương trình 
xóa đói, giảm nghèo; hướng 
dẫn cách làm giàu, khuyến 

nông, khuyến công, chuyển 
giao khoa học kỹ thuật, công 
nghệ vào sản xuất; tham 
mưu phát động phong trào 
thi đua “Nam Định chung tay 
vì người nghèo - không để ai 
bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 
2021-2025 tạo hiệu ứng tích 
cực trong xã hội. Cùng với 
thực hiện các phong trào thi 
đua yêu nước do cấp trên 
phát động, các cơ quan, đơn 
vị trong Khối còn tích cực 

tham gia các phong trào thi 
đua do ngành, cấp uỷ và 
chính quyền địa phương phát 
động, đạt nhiều kết quả nổi 
bật. Cụ thể, Sở Khoa học và 
Công nghệ đã tổ chức thực 
hiện tốt các phong trào thi 
đua “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”; “Thực hành 
tiết kiệm, phòng chống lãng 
phí, góp phần phòng, chống 
tham nhũng”; Sở Giáo dục và 
Đào tạo triển khai thực hiện 
nghiêm túc các phong trào 
thi đua “Đổi mới, sáng tạo 
trong quản lý, giảng dạy và 
học tập”; “Đẩy mạnh cải cách 
hành chính trong ngành Giáo 
dục và Đào tạo Nam Định”; 
“Nam Định chung sức xây 
dựng NTM nâng cao, kiểu 
mẫu”. Các phong trào thi 
đua được đẩy mạnh đã hỗ trợ 
ngành Giáo dục và Đào tạo 
tỉnh vượt qua những khó khăn 
do diễn biến phức tạp của 
đại dịch COVID-19 để hoàn 
thành xuất sắc các nhiệm vụ 
được giao. Đến nay, toàn tỉnh 
có 668 trường mầm non, phổ 
thông công lập đạt chuẩn 
quốc gia; có 587 trường đạt 
chuẩn xanh - sạch - đẹp - 

an toàn; 10/10 huyện, thành 
phố đều đạt chuẩn phổ cập 
giáo dục mầm non 5 tuổi; 
phổ cập giáo dục tiểu học 
mức độ 3; phổ cập giáo dục 
THCS có 2 huyện đạt mức 
độ 2 và 8 huyện đạt mức độ 
3. Chất lượng giáo dục được 
duy trì và có bước phát triển. 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 
2022, điểm trung bình các 
môn thi tốt nghiệp THPT của 
tỉnh Nam Định xếp thứ nhất 

toàn quốc… Đài Phát thanh 
và Truyền hình tỉnh đã phát 
động các phong trào thi đua  
với nội dung: Cải tiến, nâng 
cao chất lượng các chương 
trình phát thanh, truyền hình 
và Trang thông tin điện tử; 
quản lý, khai thác có hiệu 
quả cơ sở vật chất kỹ thuật, 
nâng cao năng lực sản xuất 
chương trình theo hướng 
đồng bộ và hiệu quả qua đó 
phát huy tinh thần đoàn kết, 
nêu cao trách nhiệm, nỗ lực, 
tận tâm hơn nữa nhằm thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 
trị được giao…

Theo tổng hợp của Hội 
đồng Thi đua Khen thưởng 
tỉnh, đến hết ngày 30-12-
2022, tất cả 14/14 cụm, khối 
thi đua của tỉnh đều hoàn 
thành tổng kết công tác thi 
đua khen thưởng, bình xét 
thi đua và phát động phong 
trào thi đua mới. Trong đó đã 
đề nghị tặng Cờ thi đua của 
Chính phủ cho 7 tập thể; Cờ 
thi đua của UBND tỉnh cho 
30 tập thể; Bằng khen của 
UBND tỉnh cho 56 tập thể 
tiêu biểu…

Năm 2023 phong trào thi 
đua, khen thưởng của tỉnh 
tiếp tục được khơi dậy, phát 
động sâu rộng hướng tới các 
hoạt động kỷ niệm các ngày 
lễ lớn, sự kiện chính trị của 
đất nước, của tỉnh; tiêu biểu 
như kỷ niệm 60 năm Ngày 
Bác Hồ về thăm Đảng bộ và 
nhân dân tỉnh lần cuối (21-5-
1963 - 21-5-2023), kỷ niệm 
75 năm Ngày Chủ tịch Hồ 
Chí Minh ra lời kêu gọi “Thi 
đua ái quốc” (11-6-1948 - 
11-6-2023)… Các phong trào 
thi đua tiếp tục triển khai phát 
động sâu rộng, thiết thực, 
hiệu quả gắn với đẩy mạnh 
tuyên truyền, nhân rộng các 
gương điển hình tiên tiến. 
Các cụm, khối thi đua của 
tỉnh tiếp tục xây dựng nội 
dung, mục tiêu thi đua cụ thể 
nhằm thi đua thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 
chính trị đề ra./.

Bài và ảnh: XUÂN THU

“Họ mang gạo, bánh, đường 
thốt nốt, hoa quả ra tặng bộ 
đội. Tóm lại bà con có gì trong 
nhà ăn được, uống được đều 
mang ra tặng bộ đội hết. Đối 
với bà con nhân dân, bộ đội 
là con cái, là người thân trong 
nhà”, ông Thủy kể tiếp.

Trong câu chuyện chiều 
cuối năm của chúng tôi với 
người lính già thỉnh thoảng 
lại có những câu nói chen 
ngang, “bổ sung”  thông tin 
ông Thủy chưa kịp nhớ ra 
của bà Trần Thị Thìn, vợ 
ông. Bước sang tuổi 83, bà 
Thìn cũng đã có trên 50 năm 
tuổi Đảng. Gặp nhau trong 
một lần tình cờ về phép, ông 
nhìn thấy bà, khi đó đang bế 
trên tay em nhỏ rồi nhanh 
chóng bị nụ cười hiền, ánh 
mắt đen sâu thẳm của cô 
thôn nữ thu hút. Năm 1960, 
họ tổ chức một đám cưới 
giản dị. Từ khi cưới cho đến 
khi ông về hưu, 2 ông bà rất ít 
khi được gặp nhau. Đặc biệt 
là trong những năm tháng 
chiến tranh ác liệt. Thậm chí 
có những thời điểm, theo bà 
Thìn ông đi đến 3-4 năm mới 
về. Năm 1974, trong một 
buổi chiều mùa hè nóng bức 
ông đột ngột về thăm nhà. 
Bà chỉ kịp chạy từ chỗ làm 
về nấu bữa cơm chiều cho 
chồng, nhìn chồng ăn cơm 
một lát rồi lại vội vã theo xe 

đi ngay. Liên lạc giữa họ chủ 
yếu qua những cánh thư. Tuy 
nhiên không phải lúc nào thư 
từ cũng đến được tay một 
cách thuận lợi. Chúng tôi hỏi 
bà, có lo lắng không khi ông 
đi biền biệt và thường xuyên 
tham gia vào những trận 
đánh nguy hiểm? “Lúc bấy 
giờ tôi cũng như hàng nghìn 
những bà mẹ, người vợ khác, 
chiến tranh mà, đâu có ai nói 
trước được điều gì. Chúng 
tôi lo lắm chứ nhưng không 
dám nói ra, sợ cả người đi 
lần người ở nhà “sốt ruột”. 
Nhưng tôi luôn tự xác định 
với mình rằng, nếu điều xấu 
nhất xảy ra, tôi sẽ ở vậy thờ 
chồng, nuôi con, giữ đạo vợ 
chồng”, bà Thìn nói. 

Đi qua 2 cuộc chiến 
gian khổ, trường kỳ của dân 
tộc cũng mang trong mình 
nhiều thương tật, ảnh hưởng 
của chiến tranh, cựu chiến 
binh Bùi Xuân Thủy vẫn giữ 
được cho mình tinh thần của 
một người lính. Hàng ngày, 
ông thường xuyên đọc báo, 
cập nhật tin tức thời sự. 
Mấy năm trở lại đây, do tình 
hình sức khỏe yếu đi nhiều, 
ông mới xin thôi các hoạt 
động công tác xã hội ở địa 
phương. Ông tự hào là một 
người đảng viên, người lính 
và luôn tâm niệm sống để 
xứng đáng là một người lính 
trên mọi mặt trận./.

Thị trấn Cát Thành (Trực Ninh) trong công cuộc đổi mới.

THÔNG TIN QUẢNG CÁO
Tôi tên là: Trần Thanh Hằng
Ngày 1-12-2022, tôi có làm rơi 1 

túi hồ sơ xe máy khu vực thị trấn Cát 
Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam 
Định. Gồm Phiếu kiểm tra chất lượng 

xuất xưởng xe Honda Lead. Màu: Đỏ. Số 
khung: RLHJK1211NZ055702. Số máy: 
JK12E-0268058. Ai nhặt được cho tôi xin 
lại, tôi xin cảm ơn và hậu tạ.

Điện thoại: 0966393926

Thông báo rơi giấy tờ

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, từ 
ngày mồng 6 Tết toàn bộ công nhân 

của Công ty TNHH Thắng Lợi (CCN An Xá) 
đã rộn ràng, phấn khởi bước vào ca sản 
xuất đầu năm với nhiều kỳ vọng mới. Công 
ty đã đầu tư dây chuyền tự động đúc thép 
hợp kim cao bằng công nghệ làm khuôn cát 
tươi của hãng DISAMATIC (Đan Mạch) trị 
giá hàng chục tỷ đồng để thực hiện đồng 
thời các khâu chuẩn bị hỗn hợp làm khuôn 
tự động, lập trình điều khiển tự động; thí 
nghiệm nhanh, kiểm soát chặt chẽ các 
thông số hỗn hợp nguyên liệu; trộn hỗn hợp 
cao tốc TM 190-55; nấu hợp kim đúc được 
trong lò điện cảm ứng; làm nguội sản phẩm 

và tái sinh hỗn hợp cát trong tang quay dây 
chuyền băng tải lạnh. Đặc biệt, Công ty còn 
liên kết với doanh nghiệp Nhật Bản thành 
lập Trung tâm Kiểm định kim loại quy mô 
khu vực với hệ thống thiết bị hiện đại, phần 
mềm ứng dụng chuyên ngành vận hành 
theo tiêu chuẩn ISO 17025:2017, cùng hệ 
thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. 
Với năng lực thiết bị công nghệ hiện đại, 
bình quân mỗi năm Công ty sản xuất được 
10 nghìn tấn sản phẩm cơ khí các ngành 
khai khoáng, nhiệt điện, xi măng, hóa chất, 
chế tạo máy, tạo việc làm thường xuyên cho 
320 lao động với mức thu nhập từ 8-15 triệu 
đồng/người/tháng./.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng được các 
đảng bộ, chi bộ trên địa bàn tỉnh tổ chức 
ý nghĩa, trọng thể vào dịp mừng sinh nhật 
Đảng nhằm ghi nhận quá trình cống hiến 
của các đảng viên cao tuổi, động viên các 
đảng viên tiếp tục nêu cao vai trò trách 

nhiệm, phát huy phẩm chất đạo đức cách 
mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu; 
đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền 
thống cách mạng của lớp cha anh đi trước, 
từ đó nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, đóng góp 
công sức xây dựng quê hương, đất nước 
ngày càng phát triển giàu mạnh./.

một số công trình xây dựng tại địa phương 
như xây dựng trụ sở làm việc, nhà văn hóa 
thôn xóm, đường giao thông liên xã, thủy lợi...

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong 
huyện phối hợp với các tổ chức thành viên 
tăng cường đoàn kết nhân dân, tạo sự đồng 
thuận xã hội trong thực hiện các phong trào 
thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc 
biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng NTM, đô thị văn minh giai đoạn 
2021-2025”; phong trào xây dựng “Khu 
dân cư 5 không” gắn với xây dựng xã NTM 
nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu; các 
phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không 
để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đoàn kết sáng 
tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 
quả, hội nhập quốc tế”... Nội dung của cuộc 
vận động, các phong trào thi đua được lồng 
ghép với chương trình, mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương như: công 
tác dân số, gia đình trẻ em; phòng, chống 
tội phạm, cờ bạc, tai tệ nạn xã hội; công tác 
đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi 
trường; phổ biến, tuyên truyền, giáo dục 
pháp luật trong cộng đồng dân cư; thường 
xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện tốt 
quy ước nếp sống văn hóa ở cơ sở. Trong 
năm 2022, thực hiện các hoạt động chăm lo 
đời sống nhân dân, MTTQ các cấp tổ chức 
thăm, tặng 2.080 suất quà trị giá hơn 829 
triệu đồng cho các hộ nghèo có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên 
đán. MTTQ huyện còn chỉ đạo, hướng dẫn 
MTTQ các xã, thị trấn tuyên truyền, vận 
động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, 
các nhà hảo tâm thăm, tặng 1.778 suất quà 
trị giá hơn 560 triệu đồng cho hộ nghèo (tiêu 
biểu như xã Trực Hùng, Trực Cường, thị trấn 
Ninh Cường, Cát Thành)... Nhằm động viên 
kịp thời hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn bị 
ảnh hưởng trong đại dịch COVID-19, MTTQ 

huyện phối hợp MTTQ tỉnh, Ngân hàng 
Chính sách xã hội tỉnh hướng dẫn MTTQ 
xã, thị trấn trao tặng 5 tấn gạo cho 500 hộ 
nghèo trong huyện. Thiết thực chào mừng 
kỷ niệm 25 năm tái lập huyện Trực Ninh 
(1-4-1997 - 1-4-2022) và đón nhận Huân 
chương Lao động hạng Nhất; kỷ niệm 92 
năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 
(18-11-1930 - 18-11-2022) và ngày hội Đại 
đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, MTTQ 
huyện phối hợp với Ngân hàng Chính sách 
xã hội, Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Công thương Việt Nam chi nhánh Bắc 
Nam Định, MTTQ tỉnh tổ chức khởi công và 
nghiệm thu bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 
9 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các 
xã Trực Chính, Trực Tuấn, Trực Đạo, Trực 
Thanh, Trực Nội, Trực Mỹ, Trực Cường, thị 
trấn Cổ Lễ, hỗ trợ mỗi nhà 50 triệu đồng. 
Thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 
năm 2022, Ban thường trực Ủy ban MTTQ 
huyện, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” 
huyện đã triển khai kế hoạch, ban hành thư 
kêu gọi gửi đến các cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp, các tổ chức tôn giáo, các nhà hảo 
tâm trong và ngoài huyện kêu gọi tham gia 
ủng hộ Quỹ, kết quả đã thu được trên 135 
triệu đồng. Ngoài ra, trong năm, MTTQ phối 
hợp với các tổ chức thành viên từ huyện đến 
cơ sở tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên 
thanh niên lên đường nhập ngũ tổng trị giá 
137 triệu đồng.

Với việc triển khai thực hiện hiệu quả 
công tác tham gia xây dựng Đảng, chính 
quyền, MTTQ các cấp huyện Trực Ninh đã 
củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, 
các tầng lớp nhân dân vào vai trò lãnh đạo 
của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính 
quyền các cấp, góp phần quan trọng thực 
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
trên địa bàn huyện./.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tỉnh Đoàn phát động
Tết trồng cây đầu Xuân Quý Mão

Thành phố Nam Định thúc đẩy phát triển công nghiệp kỹ thuật cao

Toàn tỉnh có 1.870 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng

Khơi dậy sức mạnh
từ các phong trào thi đua yêu nước

Mặt trận Tổ quốc Trực Ninh... Sáng mãi
tinh thần người lính


