
Lan tỏa phong trào CCB gương mẫu ở Yên Tân 

Những năm qua phong trào thi đua “ CCB gương mẫu” đã trở thành động lực lớn 

để thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội CCB xã Yên Tân phát huy truyền thống, phẩm 

chất bộ đội Cụ Hồ tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để góp phầni giảm nghèo bền 

vững, xây dựng quê hương ngày càng phát triển  

 

Ông Lê Văn Huyên, Chủ tịch Hội CCB xã Yên Tân cho biết: Hội CCB xã hiện có trên 

400 hội viên, sinh hoạt ở 10 chi hội. Nhận thức được nhiệm vụ hàng đầu của hội là tham 

gia xây dựng đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân chống lại các âm mưu diễn biến hòa 

bình, bạo loạn lật đổ…các cấp hội CCB trong xã đã chủ động công tác tuyên truyền, 

giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố tinh thần đoàn  kết giữa các hội viên và nhân dân . 

Hội tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần xây  dựng khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc. Tham gia có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở giải quyết những 

vấn đề phức tạp, nhạy cảm ở cơ sở. Bên cạnh đó hội thường xuyên quan tâm chăm lo 

đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Bằng nhiều hình thức khai thác, huy động, tạo 

điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. Hiện Hội nhận ủy thác của 

ngân hàng gần 2 tỷ đồng hỗ trợ cho 48 gia đình hội viên vay phát triển sản xuất. Từ 

nguồn hỗ trợ các hội viên tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm 

nghèo. Nhiều hội viên đã xây dựng thành công các mô hình sản xuất kinh doanh mới, 

đem lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như CCB Nguyễn Ngọc Báu; chi hội trưởng chi 

hội CCB Nguyệt Hạ, Phạm Văn Đồng….Số gia đình hội viên CCB nghèo trong toàn xã 

hiện chỉ còn 1 hộ 

Đặc biệt hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn xóm nông thôn 

mới kiểu mẫu, Hội CCB xã đã tích cực tham gia tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên 

cùng gia đình  tham gia. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là các tiêu chí xây dựng thôn 

xóm nông thôn mới kiểu mẫu và các nội dung yêu cầu của hội CCB cấp trên đề ra, kết 

hợp giới thiệu những mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả và những gương điển hình tiêu 

biểu trong quá trình tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương để cán bộ hội viên 

noi theo thực hiện. Để tham gia thực hiện chương trình có hiệu quả hội CCB xã đã gắn 

phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới với phong trào thi đua CCB gương mẫu 

bằng những phong trào, hoạt động sát với điều kiện, tình hình thực tế tại  địa phương 

như tự nguyện hiến đất, cây cối hoa màu, đóng góp ngày công lao động, thực hiện các 

công trình giao thông nông thôn đạt chuẩn…. Theo đó hội viên CCB và gia đình đã hiến 

trên 200 mét vuông đất, trên 300 triệu đồng cho các công trình hạ tầng cơ sở tại địa 

phương. Ngoài ra hội viên CCB còn đóng góp trên 20 triệu đồng để tu sửa nghĩa trang 

liệt sỹ.  Bên cạnh đó các chi hội cũng hướng dẫn hội viên thực hiện các tiêu chí để đạt 

danh hiệu gia đình văn hóa . Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã thường xuyên 

sâu sát đến từng hộ gia đình nhằm tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống 

văn minh, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Năm 2020, gia đình hội 



viên CCB đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm 95%; 96% hội viên đạt danh hiệu “CCB 

gương mẫu” 

 
  

 
  

  



 Ngoài ra các cấp hội thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội 

thực hiện chương trình giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng 

hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thắp 

nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7; thăm hỏi 

tặng quà các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tham gia công tác dọn vệ sinh 

môi trường khu vực nhà văn hóa và khu thể thao…. 

Với những việc làm thiết thực, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của hội CCB xã 

Yên Tân đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, thực sự đi vào nền nếp và có những 

bước phát triển cả về nội dung lẫn hình thức . Qua đó khích lệ tinh thần để các hội viên 

hăng hái tham gia các phong trào do hội CCB các cấp phát động . Đây cũng là động lực 

thúc đẩy các phong trào hoạt động của hội CCB xã ngày càng đạt hiệu quả , từ đó hoàn 

thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao./. 

 


