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XAÂY DÖÏNG NOÂNG THOÂN MÔÙI ÔÛ QUAÛNG TRÒ  
THAØNH COÂNG NHÔØ “DAÂN VAÄN KHEÙO” 

                                                                                          Trần Văn Toàn 
                                                                                         GV Khoa Xây dựng Đảng  

 ây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó vấn đề cơ bản có tính quyết định sự thành công là phải phát huy vai trò của quần chúng nhân dân thông qua phong trào “Dân vận khéo”. Vì, “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.  Xác định công tác dân vận có vai trò quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm, có tính quyết định trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Ban Dân vận Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 43-HD/BDVTW ngày 10/02/2012  về “Thi đua Dân vận khéo” nhằm nâng cao tính tích cực, hiệu quả của công tác dân vận trong quá trình xây dựng NTM. Trên cơ sở Hướng dẫn 43-HD/BDVTW, Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị đã khẩn trương chỉ đạo Ban Dân vận các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương để tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch thực hiện tốt vai trò công tác của mình, đặc biệt chú trọng phong trào “Dân vận khéo”. Có thể nói, phong trào dân vận khéo là dấu ấn đậm nét, là chìa khóa mở ra hướng đi mới góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh ta.  

Hiện nay, tất cả các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh đều đã thành lập tổ dân vận thôn, bản khu phố. Tính đến cuối tháng 4/2013, đã có 1.119 tổ dân vận đi vào hoạt động. Với chức năng là tổ chức phối hợp hoạt động và là lực lượng trực tiếp làm công tác dân vận, vận động quần chúng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, các tổ dân vận thôn, bản, khu phố đã có nhiều đóng góp tích cực vào phong trào “Dân vận khéo”, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Với cách nghĩ, cách làm năng động sáng tạo, hệ thống dân vận các cấp đã từng bước tìm tòi, nghiên cứu, thử nghiệm những phương thức mới để lựa chọn triển khai các mô hình “Dân vận khéo” tại địa phương. Trong quá trình thực hiện mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các đoàn thể cùng sự nỗ lực vượt khó của nhân dân trong toàn tỉnh nên vai trò của công tác dân vận và phong trào “Dân vận khéo” tham gia xây dựng NTM đã phát huy hiệu quả tích cực, có sự lan tỏa sâu rộng, được đông đảo nhân dân đồng tình và tích cực hưởng ứng. Sau hai năm triển khai phong trào “Dân vận khéo” tham gia xây dựng NTM,  hệ thống dân vận các cấp trong toàn tỉnh đã chú trọng củng cố tổ chức, đổi mới phương pháp hoạt động đáp ứng nhu cầu lợi ích của nhân dân. Đặc biệt, với sự vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh kinh 
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 tế - xã hội của từng địa phương, Ban Dân vận các các cấp đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, tổ chức triển khai nhiều chương trình lồng ghép các nội dung xây dựng NTM với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận, phụ vận cho hàng ngàn lượt cán bộ chủ chốt các cấp. Hệ thống dân vận các cấp còn thường xuyên chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thi đua dân vận khéo, vận động các tầng lớp nhân dân, huy động các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Trước khi thực hiện một công trình, dự án có liên quan đến người dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã tổ chức họp dân, bàn bạc công khai với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhờ vậy mà các chủ trương kế hoạch đưa ra đều tạo được sự đồng thuận và thống nhất cao của người dân. Từ đó xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo cần được nhân rộng như: Mô hình huy động nguồn lực xây dựng NTM của huyện Hải Lăng; mô hình chăm lo xây dựng hạ tầng NTM của Hội Nông dân xã Triệu Đông (Triệu Phong); “Tuần lễ chỉnh trang nông thôn”; triển khai phong trào “Khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa”; phong trào “Xóa nhà tạm bợ, dột nát”…. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên phát động phong trào “Tuổi trẻ Quảng Trị chung tay xây dựng NTM” với phương châm “Mỗi đoàn viên một việc tốt, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng NTM” bằng những việc làm thiết thực như: Xung kích thu gom gác thải; đảm nhận và tu bổ các trục đường giao thông nông thôn; xây dựng tuyến đường sạch đẹp “con đường thanh niên xây dựng NTM”..., đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thể hiện quyết tâm cao trong xây dựng NTM. Bên cạnh đó, công tác dân vận cũng đã lựa chọn những nội dung cụ thể và thiết 

thực để vận động nhân dân như: Góp công, góp của để xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển nhượng, hiến đất để thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng kênh mương, nhà văn hóa…  Sau 2 năm triển khai và làm tốt phong trào “Dân vận khéo” nên hiện trạng NTM của tất cả các xã đã có nhiều chuyển biến rõ nét so với thời điểm cuối năm 2012, bình quân các xã tăng từ 1-3 tiêu chí, nhiều xã đã đạt được các tiêu chí khó thực hiện như thu thập, lao động nông thôn có việc làm thường xuyên. Hiện đã có 33/117 xã đạt 10 - 14 tiêu chí (tăng thêm 20 xã so với năm 2012); 66/117 xã đạt 5 - 9 tiêu chí; 18/117 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Trong đó, nổi bật như: Vĩnh Thủy, Vĩnh Thạch, Vĩnh Hiền (Vĩnh Linh); Triệu Trạch, Triệu Phước (Triệu Phong); Gio Phong (Gio Linh); Cam Thủy (Cam Lộ)….  Từ thực tế đó, có thể khẳng định, dân vận khéo đã có tác động mạnh mẽ đến tiến trình xây dựng NTM ở mỗi địa phương. Thông qua công tác dân vận đã làm cho mọi người dân hiểu rõ nội dung, mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM, nhận thức rõ hơn về nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi trong việc tham gia xây dựng NTM, coi xây dựng NTM là nhiệm vụ của mỗi người dân, của mỗi gia đình. Hơn thế nữa, dân vận khéo còn làm cho người dân tự giác đầu tư công sức, tiền của để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; đầu tư sản xuất thâm canh, nâng cao thu nhập, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Chính nhờ làm tốt phong trào“Dân vận khéo” đã góp phần làm cho nếp nghĩ, cách làm của mọi người dân thay đổi. Người dân ngày càng tin tưởng vào đường lối của Đảng, nhận thức đúng đắn hơn, sâu sắc hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc tham gia ý kiến với cấp ủy, chính quyền vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội và xây dựng NTM ở địa phương.  
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 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được việc triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo” vẫn còn bộc lộ một số khó khăn, hạn chế: Một số cấp ủy, chi bộ và thành viên của tổ dân vận chưa phân biệt rõ chức năng, nhiệm vụ của công tác dân vận với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc. Do đó, một số nơi mô hình hoạt động tổ dân vận còn chồng chéo cả về nội dung lẫn đối tượng; một số Ban Dân vận cấp huyện và khối dân vận xã, phường, thị trấn chưa xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Hướng dẫn số 80-HD/BDVTW, công văn số 116-CV/BDVTU của Ban Dân vận Tỉnh ủy; hoạt động của công tác dân vận chủ yếu dựa vào sự nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, chưa có chính sách về chế độ phụ cấp và nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động của chính quyền cơ sở nên một số tổ chức hoạt động chưa thực sự hiệu quả làm ảnh hưởng đến phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn toàn tỉnh. Vì vậy, trong thời gian tới để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM có hiệu quả, phấn đấu đến năm 2015 toàn tỉnh có 20% số xã đạt đạt chuẩn NTM theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và thực thiện hướng dẫn ngày 06/5/2011 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020, cần tăng cường công tác dân vận ở tất cả các cấp, nhất là những cán bộ làm công tác dân vận phải gần dân, sát dân, nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng của nhân dân để có biện pháp giúp đỡ phù hợp, tạo điều kiện để người dân được biết, được bàn và trực tiếp tham gia đóng góp vào chương trình, đề án, kế hoạch xây dựng NTM. Xây dựng quy trình, hướng dẫn để nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với các dự án, các nguồn vốn đầu tư; tranh thủ ý kiến, kinh 

nghiệm của nhân dân đối với các công việc cụ thể trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện chương trình để tăng hiệu quả, chất lượng, tránh lãng phí trong việc sử dụng các nguồn lực của chương trình. Khuyến khích nhân dân tham gia đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tư tưởng cực đoan, lợi dụng dân chủ, khiếu kiện, gây rối, cản trở việc tổ chức thực hiện Chương trình. Bên cạnh đó, ưu tiên hỗ trợ, khuyến khích, động viên nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế hộ gia đình, phát triển doanh nghiệp, mở rộng ngành nghề, tạo thêm việc làm; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh cơ sở..., loại bỏ các tập tục lạc hậu, các tệ nạn xã hội làm cho nhân dân được hưởng lợi trực tiếp từ Chương trình. Gắn phong trào "Dân vận khéo" với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên sơ kết, tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng những địa phương, tổ chức, cá nhân điển hình. Đồng thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo mặt trận, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội phân công cán bộ, đảm nhận việc hướng dẫn, tổ chức, giúp đỡ cho đoàn viên, hội viên đi đầu trong tổ chức thực hiện. Từ thực tiễn cho thấy, phong trào “Dân vận khéo” đã có sức lan toả và tạo thành phong trào quần chúng mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Phong trào “Dân vận khéo” đã tạo sinh khí mới trong công tác dân vận của các tổ chức, đoàn thể, huy động được sức dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. “Dân vận khéo” đã trở thành “chìa khóa vàng” để Quảng Trị đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận trong phong trào xây dựng nông thôn mới./.  
 


