Nhân k nim 29 nm ngày thành lp Hi CCB Vit Nam, (06/12/1989-06/12/2018)
Tng cng s lãnh o ca ng i vi công tác
cu chin binh trong giai on cách mng mi
Trong nhng nm qua, di s lãnh o ca các cp y ng, s phi hp to iu kin ca các cp chính quyn, Mt
trn T quc và các t chc chính tr - xã hi, Hi Cu chin binh (CCB) qun Ng Hành Sn ã không ngng phn u,
vt qua khó khn, vn lên hoàn thành tt nhim v c giao, xng áng là lc lng nòng ct c ng, chính quyn và
nhân dân a phng tin cy, góp phn bo v và xây dng quê hng ngày càng giàu p.
Toàn qun Ng Hành Sn hin có 2.053 hi viên CCB vi 1.859 h, sinh hot trong 08 T chc hi c s.
Là nhng ngi c tôi luyn, giáo dc và trng thành trong quân i nên phn ln cán b hi viên Hi CCB luôn gi
vng và phát huy truyn thng “B i C H”, kiên nh mc tiêu lý tng cách mng, gi vng lòng tin vào s lãnh o
ca ng; gng mu chp hành tt ch trng, chính sách ca ng, pháp lut ca Nhà nc, tham gia có hiu qu và
óng góp tích cc vào thc hin nhim v kinh t, vn hoá, xã hi, an ninh, quc phòng ca qun.
Nhiu CCB gng mu i u trong các phong trào thi ua, các cuc vn ng a phng nh cuc vn ng xây
dng chnh n ng, thc hin quy ch dân ch c s; thc hin tt các cuc vn ng “Toàn dân oàn kt xây dng i sng
vn hoá khu dân c”, CV “Xây dng nông thôn mi, ô th vn minh” gn vi Chng trình “Thành ph 4 an”,
phong trào CCB giúp nhau xoá ói, gim nghèo, làm giàu cho gia ình và quê hng. Nhng CCB ang
làm vic trong các c quan hành chính s nghip, doanh nghip, trng hc không ngng phn u hc tp, nâng
cao trình chính tr, t tng, o c li sng, kin thc khoa hc, k thut, hoàn thành tt nhim v chính tr c giao.
Hàng ngàn lt cán b, hi viên CCB các cp c nghiên cu, hc tp các ch trng, ngh quyt ca ng,
chính sách, pháp lut ca Nhà nc, to iu kin cho Hi CCB các cp tham gia góp ý kin xây dng ng li,
chính sách, pháp lut ca ng và Nhà nc, c bit là trong vic tham gia thc hin nhim v phát trin kinh t, xây
dng i sng vn hoá khu dân c và thc hin các ch , chính sách ca ng, Nhà nc i vi CCB và Hi CCB. nh k
6 tháng, mt nm, cp u các cp u nghe lãnh o Hi CCB báo cáo kt qu hot ng và cho ý kin ch o kp thi,
ng thi ban hành nhiu ch th, ngh quyt, thông báo ý kin ch o các hot ng liên quan n công tác CCB,
tng kt rút kinh nghim trong quá trình trin khai thc hin các ch th, ngh quyt ca ng có liên quan n công
tác CCB.
Ban Thng v Qun y thng xuyên quan tâm lãnh o, ch o i vi công tác xây dng, cng c, kin toàn
t chc và i ng cán b Hi CCB t qun n c s, m bo s lng, nâng cao cht lng theo hng xây dng hi vng mnh
toàn din, áp ng yêu cu nhim v trong tình hình mi. T l CCB tham gia gi chc v ch cht trong các cp u
ng, chính quyn c s khá cao. Hin nay, Hi CCB qun có trên 45,5% vi trên 900 hi viên tham gia công
tác ng, chính quyn, Mt trn, oàn th t thành ph n khu dân c, có 32 hi viên cu chin binh c c tri tín nhim
bu vào HND các cp, nhim k 2016-2021; ng thi, các cp u ng trong qun ã tng cng lãnh o xây dng,
cng c, nâng cao cht lng t chc Hi CCB các cp. Trng tâm là nâng cao cht lng hot ng và công tác cán
b hi. Hu ht CCB ng nhim trong các c quan ng, chính quyn, Mt trn, các oàn th ã phn u hoàn thành tt
nhim v c giao, xng áng vi s tin cy ca ng, chính quyn và nhân dân. Di s lãnh o ca cp u ng, chính
quyn các cp ã xây dng quy ch phi hp hot ng vi Hi CCB, to iu kin v kinh phí, c s vt cht Hi CCB hot
ng hiu qu.

T s quan tâm lãnh o, ch o ca cp y, chính quyn t qun n c s ã góp phn tích cc trong vic i mi
ni dung, phng thc hot ng ca Hi CCB các cp. Phong trào thi ua “CCB gng mu” gn vi phong trào thi
ua “dân vn khéo” ã c các cp Hi c th hóa thành các nhim v c th, c ông o cán b, hi viên tích cc tham
gia có hiu qu: Các cp Hi ã phi hp vi các ngân hàng tín chp, y thác cho hi viên vay, hin nay toàn qun
qun lý d n vi s tin 29 t ng cho hn 812 lt h vay vi các chng trình phát trin kinh t, gii quyt vic làm, hc
sinh sinh viên...Bên cnh ó, Hi CCB xây dng ngun vn xoay vòng ni b và qu ng i ca Hi hn 770 triu ng
cho hàng trm lt hi viên vay không ly lãi nhm to iu kin cho h gia ình hi viên gii quyt khó khn trong
cuc sng; thng xuyên phi hp vi các ngành chc nng quan tâm thc hin tt các ch chính sách có liên
quan ti CCB, t chc vn ng quyên góp giúp hi viên CCB nghèo… Bng nhiu gii pháp h tr thit thc nh
trao phng tin sinh k, trao quà, h tr xây dng và sa cha nhà , h tr vn, nhiu hi viên mnh dn chuyn i
ngành ngh, cây trng vt nuôi có giá tr kinh t cao vi quy mô phát trin ngày mt ln, s hi viên sn xut kinh
doanh gii các cp ngày mt tng. i sng ca hi viên cu chin binh ngày càng c ci thin và nâng cao, trong
15 nm qua ã xóa 227 h CCB nghèo, riêng trong nm 2018 ã gim c 11/14 h hi viên CCB nghèo, 3 h
nghèo còn li không còn kh nng lao ng, do vy không có kh nng thoát nghèo nên ngh chuyn qua i
tng thuc din tr cp xã hi.
vic hc tp và làm theo tm gng o c H Chí Minh i vào i sng hi viên, hàng nm Ban Thng v Hi
CCB hng dn các cp hi xây dng 5 chun mc hi viên CCB theo chun mc o c ca Bác. ng thi y mnh vic
thc hin Ch th 05-CT/TW ca B Chính tr “V hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh”. Bng
nhiu hình thc phong phú, a dng, các cp Hi CCB ã phi hp vi oàn Thanh niên t chc trên 110 bui giáo
dc truyn thng cho trên 2.240 lt oàn viên, thanh niên, hc sinh; hình thc giáo dc ngày càng phong
phú, a dng, hiu qu nh: gp mt, tng quà thanh niên lên ng nhp ng; k chuyn truyn thng, gng tt, ngi tt,
vic tht, t chc giao lu, to àm, i thoi trc tip vi oàn viên, thanh niên; giáo dc qua các hot ng "n n áp
ngha", hành quân v ngun, thm chin trng xa, thm bo tàng di tích lch vn hoá; t chc các hot ng vn hoá,
vn ngh, th dc th thao nhân k nim các ngày l ln trong nm; phi hp t chc l dâng hng, thp nn tri ân các
anh hùng lit s ti các ngha trang trên a bàn qun. Thông qua các hot ng trên, ã góp phn giúp cho
thanh, thiu niên nhn thc úng n v lch s, trân trng công lao ca cha anh, quyt tâm xây dng và bo v T
quc Vit Nam XHCN.
Các cp hi ã có nhiu mô hình hot ng tình ngha, tng tr giúp nhau phát trin kinh t, xóa nghèo,
làm giàu; giáo dc truyn thng cách mng cho th h tr; gng mu i u trong công tác gi vng n nh an ninh
chính tr, trt t an toàn xã hi; công tác quc phòng toàn dân; tích cc tham gia phòng chng t nn xã hi, t
tham nhng, góp phn xây dng và phát trin kinh t - xã hi. Phong trào thi ua CCB gng mu c phát ng

mnh m, liên tc, u khp, có cht lng ã góp phn quan trng vào kt qu thc hin cuc vn ng “Toàn dân oàn kt
xây dng i sng vn hóa khu dân c”, “Xây dng nông thôn mi, ô th vn minh” và các phong trào thi ua
yêu nc a phng.
tng cng hn na s lãnh o ca ng i vi công tác CCB trong giai on mi, ng chí Bí th Qun y Lê
Trung Chinh ch o, trong thi gian ti, tip tc tng cng s lãnh o ca cp y ng, to iu kin ca chính quyn, s phi
hp ca |Mt trn và các, ban, ngành, oàn th i vi công tác CCB. Hi CCB cn nâng cao cht lng t chc, i mi
ni dung, phng thc hot ng, vn ng hi viên CCB phát huy bn cht, truyn thng “B i c H”, oàn kt, gng mu,
tích cc xây dng, bo v ng, chính quyn, ch XHCN, xây dng Hi thc s trong sch vng mnh, y mnh phát
trin hi viên mi m bo v s lng và cht lng; quan tâm bi dng i ng cán b hi, chm lo i sng vt cht và tinh thn
cho cán b, hi viên,xng áng là oàn th chính tr xã hi, ch da tin cy ca ng, Chính quyn, góp phn thc hin
thng li Ngh quyt i hi ng các cp.
Thanh Lài

